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L I E T U V O S  F I L O S O FA I  A P I E  Ž I N I A S K L A I DĄ

Dr. Nerijus Milerius: „Žiniasklaidą galima suprasti plačiai, maždaug taip, kaip 
medijas supranta M. McLuhanas. Tai reikštų, kad iš tikrųjų medijos yra natūralus 
pratęsimas, visų pirma, žmogaus kūno, visų antra, žmogaus psichikos. Medijos ir pla-
čiąja, ir siaurąja prasme ypatingai veikia šiuolaikinį pasaulį. Medijos yra kasdienio 
gyvenimo dalis – televizija, laikraščiai, radijas.“

�
Prof. Gintautas Mažeikis: „Žiniasklaidoje didesnės krizės nei tada, kai 1990-ai-

siais atkūrėme nepriklausomybę ir penkerius metus kapstėmės purve, nėra. Išaugo 
profesionalumas, smarkiai išsiplėtė įvairovė, konkurencija, atsirado daug skaitme-
ninės, internetinės spaudos, kuri net operatyvesnė nei radijas ir labai interaktyvi. 
Tačiau visa ta žiniasklaida yra privačiose rankose, kuri turi atitinkamų savo interesų. 
Žurnalistai – asmenys, kurie objektyvumą derina su režisūra ir pinigais. Tai, kad taip 
ir nesusiformavo nuo politikų ir � nansinės konjunktūros nepriklausomas visuomeni-
nis radijas ir televizija, yra tęstinė problema.“ 

�
Prof. dr. (HP) Tomas Sodeika: „Mano nuomonė apie žiniasklaidą – vidutiniška. 

Ko aš pasigendu? Visų pirma man trūksta rimtesnių leidinių – ir tradicinių, ir elektro-
ninių. Tokių leidinių yra senas žiniasklaidos tradicijas turinčiose šalyse – Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje. Ten yra solidžių laikraščių, ir, atrodo, kitaip ne-
gali būti. O Lietuvoje tokių spaudinių reikėtų paieškoti su žiburiu.“ 

�
Timūras Saakovas: „Žiniasklaidą vertinu itin kritiškai. Pasigendu problemų spren-

dimo. Vyrauja paviršutiniškas požiūris, persmelktas pernelyg dideliu emocijų kiekiu. 
Visiškai negvildenamos esminės problemos, kurias bent aš pavadinčiau aktualiomis 
mūsų šaliai. Pavyzdžiui, valstybės valdymo aparatas. Tik probėgšmais paliečiamos 
kultūros temos. Lietuviai visąlaik broliškai atsiliepia apie kitas Baltijos šalis – Latviją 
ir Estiją, tačiau nedaug dėmesio skiria kaimynams.“ 

Pokalbiai su filosofais – almanache „Žurnalistika 2010“   
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„Taigi kada žiniasklaida atsikvošės 
ir bus atsakingesnė už savo klaidas 
ir etikos normų laikymąsi? 
Ekspertai tvirtina, kad tai 
priklausys nuo visuomenės.“

Aurelija Arlauskienė 

Redaktorės žodis 

Bendrasis vidaus produktas, palyginti su 
2008 metais, smuko 13 proc., nedarbas išau-
go beveik 14 proc. Sunkmetis itin skaudžiai 
kirto žiniasklaidai: smarkiai sumenko pa-
jamos iš reklamų – Lietuvos televizijų paja-
mos 2009 m. trečiąjį ketvirtį krito 42 proc., 
reklamos plotai spaudoje susitraukė net 
30 proc. 2009 m. ėjo 297 pavadinimų lai-
kraščiai (net 30 pavadinimų mažiau negu 
2008-aisiais) 229 365 tūkst. vnt. metiniu ti-
ražu. Daugiausia jų užsidarė Vilniaus (11), 
Kauno (7), Šiaulių apskrityse. Tačiau pra-
ėjusiais metais Telšių apskrityje pradėjo 
eiti 3 nauji laikraščiai (2009 m. čia leista 
14 pavadinimų laikraščių). Tais metais ėjo 
493 pavadinimų žurnalai – net 5 daugiau 
negu 2008-aisiais, tačiau jų metinis tiražas 
siekė 63 702 tūkst. vnt., t. y. 9 570 tūkst. vnt. 
mažiau negu 2008 m. (73 272 tūkst. vnt.). 

2009-aisiais ypač smuktelėjo pasitikėji-
mas žiniasklaida, taip dar labiau į istorijos 
ūkus nugramzdindamas faktą, kad 1990 m, 
po Nepriklausomybės atkūrimo, ja pasi-
tikėjo net keturi iš penkių šalies gyvento-
jų... Ką liudija krentantys reitingai? Gal 
žiniasklaidos vartotojai tampa išrankesni? 
Gal geriau dirbti pradėjo valstybės insti-
tucijos ir pilietis, užuot ieškojęs paguodos 
pas žurnalistus, beldžiasi tiesiai į jų duris? 
Gal ketvirtoji valdžia pagal etikos normų 
nesilaikymą, aplinkos niekinimą, niekuo 
nesiskiria nuo pirmųjų trijų? Gal suklydę 
nebemokame atsiprašyti? Kadangi šie ir pa-
našūs klausimai apie žiniasklaidos misiją, 
etiką, savireguliaciją mums labai svarbūs, 
kaip labai svarbi ir visuomenės nuomonė, 
neatsitiktinai leidinį pradedame Liutauro 
Degėsio mintimis: „Žurnalistikos esmę ga-
lima pradėti nagrinėti nuo klausimo: kas 
matosi, kai matosi tai, kas matosi?“ Taip 
savo pamąstymus pradeda poetas ir čia pat 

2009-ieji
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klausia: „Ar verta matyti nematomus daly-
kus? Ar verta pabandyti pasižiūrėti toliau ir 
giliau, ir tuomet pamatyti daugiau, painiau 
ir sudėtingiau. Ar verta komplikuoti tikro-
vę? Ar verta įtarinėti, kad labai daug dalykų 
savaime nesimato. Nesimato dėl įvairiausių 
priežasčių – ir viena iš svarbiausių priežas-
čių yra žmonių nenoras matyti.“

Būtent apie nenorą matyti ir išgirsti šį-
kart labai atvirai kalbėjomės prie apskritojo 
redakcijos stalo. Kitaip ir būti negalėjo, nes 
bandėme rasti atsakymą į mums visiems la-
bai skaudų klausimą „Kada prasidės žurna-
listų... žmogėjimo procesas?“

Gal tada, kai... išmoksime atsiprašyti? 
Deja, kol kas klaidomanijos liga suvokiama 
kaip „ginama“ tiesa, o jos akivaizdūs simp-
tomai – išgalvoti ar supainioti faktai, ne-
tikslūs skaičiai, iškart pamirštami. Lietuvoje 
daug teisės aktų, įpareigojančių skelbti 
nešališką, tikrovę atitinkančią informaci-
ją – pradedant Konstitucija, Visuomenės 
informavimo įstatymu, Civiliniu kodeksu. 
Atitinkamos normos, tradiciškai galiojan-
čios žiniasklaidai, surašytos ir Žurnalistų 
ir leidėjų etikos kodekse. Tačiau teoriją ir 
praktiką dažnai skiria gili bedugnė. 

Ką apie profesinę etiką sako patys žur-
nalistai? Kaip regionuose dirbantys spaudos 
darbuotojai identifikuoja aplinką, kurioje 
jie profesiškai veikia, kokiais argumentais 
paaiškina vieną ar kitą situaciją, kaip ver-
tina žiniasklaidos savitvarkos institutus ir 
profesinę etiką. Į šiuos klausimus ieško-
jo atsakymo VU Komunikacijos fakulteto 
Žurnalistikos instituto lektorė Jolanta Ma-
žylė, atlikusi regionų spaudos darbuotojų 

apklausą, kurioje dalyvavo 120 responden-
tų, iš jų 40 laikraščių vadovų ir redaktorių. 
Apklausa atlikta dešimtyje Lietuvos apskri-
čių 40 regioninių bei vietinių laikraščių re-
dakcijų. Pavyzdžiui, į klausimą „Ar dažnai 
regiono / rajono spaudoje pasitaiko publi-
kacijų, kurios pažeidžia asmens privataus 
gyvenimo apsaugą, kitas etikos normas?“ 
teigiamai atsakė 35 proc. respondentų, ta-
čiau 44 proc. teigė, kad tokių situacijų daž-
nai nepasitaiko, o 21 proc. atsakė, jog tokių 
publikacijų nepastebi. 

Susimąstyti verčia žurnalistės, dr. Vinco 
Kudirkos premijos laureatės Gražinos Svi-
derskytės straipsnis apie žurnalisto princi-
pų kainą. Veikiau apie kainą, kurią sumoka  
pats žurnalistas, saugodamas ar gindamas 
profesinius principus – ne šiaip asmenines, 
o bendras pamatines nuostatas. Gražina tai 
išbandė pati – 2009 m. birželio 8 d. savo 
noru pasitraukė iš labai gerai apmokamo 
darbo, nes jos „asmeninis garbės kodeksas 
ir požiūris į visuomenės informavimo įsta-
tymą bei žurnalisto etiką nesutapo su žinių 
redakcijos darbo metodais“.  

Taigi kada žiniasklaida atsikvošės ir bus 
labiau atsakinga už savo klaidas ir etikos nor-
mų laikymąsi? Ekspertai tvirtina, kad tai pri-
klausys nuo visuomenės. „Žurnalistika turi 
išlaisvėti savyje, išsaugoti lygį, kad informa-
cija būtų paremta autoritetu, pasitikėjimu. 
Turiu vilties, kad tai turėtų kada nors būti. 
Jeigu stengsimės, tai, pasiekę dugną, turime 
pakilti“, – sako žiniasklaidos teisės specialis-
tė, advokatė dr. Liudvika Meškauskaitė. Ir jai 
negalima nepritarti, ypač kai perskaitai labai 
atviras Gražinos Sviderskytės mintis.   

Redaktorės žodis. Aurelija Arlauskienė



Liutauras Degėsys

Žurnalistika visuomenės akivaizdoje: 
kas matosi, kai matosi tai, kas matosi

Sigitas Krivickas

Žurnalistika kultūros kontekste

Remia Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas 

Visuomenės 
nuomonė: 

pro ir contra
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Ž urnalistikos esmę galima pradėti nagrinėti nuo klausimo: kas matosi, kai ma-
tosi tai, kas matosi? Klausimas skamba keistai: ką mato žmonės, kai ko nors 
nesimato? Arba dar kitaip: kodėl nesimato nematomų dalykų? Argi matoma 

tiktai tai, kas matosi? Šios problemos formulėje reikėtų atkreipti dėmesį į sangrąžos dalelytę: 
atseit, jei savaime – be tavo pastangų – matosi, rodosi, girdisi, tai tuomet tu pamatai ir iš-
girsti. Suprask, pamatyti gali, jei kažkas tau kažką parodo, o tu tada tik pasyviai užfiksuoji 
įvykusį faktą. 

absurdo: ko nematai, tai to tau lyg ir nėra. 
Tik ir vėl galėtum sakyti visiškai atvirkščiai: 
jei nesimato, tai dar nereiškia, kad nėra. Jei 
nėra tavo aplinkoje, dar nereiškia, kad nėra 
kitur. Jei niekur nėra, dar nereiškia, kad ne-
gali būti. Ir tada išaiškėja, kad yra nemato-
mi dalykai. Dar daugiau – jie yra nemato-
mi, nes savaime jų nesimato, bet juos visada 
gali pamatyti.

Liutauras Degėsys

Žurnalistika visuomenės akivaizdoje: 
kas matosi, kai matosi tai, kas matosi

„Žmogus mėgsta suprasti ir labai 
nemėgsta nesuprasti. Jis mėgsta lai-
kraščius ir televizijas, kuriose viskas 
aišku ir jis viską supranta, nes ten 
nėra ko nesuprasti. Jis nemėgsta su-
dėtingų laikraščių ir knygų.“

Tikrovė, realybė čia yra lyg veikėjas, de-
monstratorius, demiurgas. O tu čia – atseit, 
tik objektyvus tikrovės stebėtojas, registra-
torius, metraštininkas. O jeigu tu žurna-
listas? Ar irgi matai, kas yra? Nematai, ko 
nėra. Ar manai, kad gali pamatyti tai, ko 
nėra? O gal atvirkščiai – mąstai: ir anokia 
čia garbė matyti nematomus dalykus? Bet 
nuo čia tik vienas žingsnelis iki visiško 
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Klausimą galima performuluoti trupu-
tį kitaip: ar verta matyti nematomus daly-
kus? Ar verta pabandyti pasižiūrėti toliau 
ir giliau ir tada pamatyti daugiau, painiau 
ir sudėtingiau. Ar verta komplikuoti tikro-
vę? Ar verta įtarinėti, kad labai daug dalykų 
savaime nesimato. Nesimato dėl įvairiausių 
priežasčių, kurių viena svarbiausių – žmo-
nių nenoras matyti. Juk žmogaus žvilgsnis 
turi ypatingą, fantastišką savybę – kai žmo-
gus nenori, tai ir nemato. Jei žmogus žino, 
kaip yra, tai kam jam bandyti pasižiūrėti ki-
taip. Juk tas kitaip gali priversti peržiūrėti 
visas jam žinomas tiesas. O tas peržiūrėji-
mas suformuoti situaciją, kai jis jau nebeži-
no. Žinojo, žinojo ir manė, kad žinos, o vos 
tik suabejojo – pasirodė, kad jau nebežino. 
Žinoti buvo taip paprasta, tikra ir lengva, 
o nežinojimas, pasirodo, yra toks nesaugus, 
varginantis ir nepatogus. Ir todėl žmogus 
geriau linkęs žinoti, nes kai žinai – jau lyg 
ir nebereikia stengtis. Kai žinai, kad žinai, 
tai ramu, jauku ir laiminga. O kai sužinai, 
kad nežinai? Vienas vargas, nemalonu-
mai, netikrumas ir neviltis. Todėl žmogus 
ir nenori žinoti daugiau. Juk tada sužinosi, 
kad nežinai. Ir todėl jis dažnai mėgsta to-
kius, kurie nežino daugiau už jį arba bent 
jau nerodo jam nežinomų ir nesuprantamų 
dalykų. Žmogus mėgsta suprasti ir labai 
nemėgsta nesuprasti. Jis mėgsta laikraščius 
ir televizijas, kuriose viskas aišku ir jis vis-
ką supranta, nes ten nėra ko nesuprasti. Jis 
nemėgsta sudėtingų laikraščių ir knygų. Jis 
nemėgsta nesuprantamų dalykų, nes tie da-
lykai jam parodo, kaip daug jis nesupranta. 
Ir todėl jis nenori žinoti, ir todėl jis žino 
tiek, kiek nori. Jis nenori žinoti netgi tokios 

paprastos tiesos, kad panorėjęs sužinoti – 
galėtų sužinoti.

Kita priežastis, dėl ko žmogus žino, ir 
žino, kad žino, yra jo negalėjimas žinoti, 
arba kitaip – labai mažas žinojimas. Kai jis 
žino mažai, jis tiesiog nežino kai kurių da-
lykų, nežino, kad tuos dalykus galima suži-
noti, ir tada jam tų dalykų nėra. Jei nežino 
žvaigždynų, tai užvertęs galvą žiūri į dan-
gų, bet žvaigždynų jam tenai nėra. Juk no-
rint pamatyti žvaigždyną reikia žinoti, kaip 
tas žvaigždynas atrodo. Nežinančiam yra 
tiktai žvaigždės, nes danguje jos nesuriš-
tos į žvaigždynus dangiškomis virvelėmis. 
Žvaigždės, ačiū Dievui, neišnyksta dėl to, 
kad tas žmogus jų nežino. Kas pasikeistų, 
jei jis žinotų žvaigždžių pavadinimus? Juk 
milijonai žmonių nežino, ką reiškia abre-
viatūra SMS (Short Message Service), o pui-
kiausiai ir be šito žinojimo siuntinėja sau 
SMS-us kasdien visai sėkmingai. Tai gal ir 
neverta kai kurių dalykų žinoti. Gal taip ra-
miau: nežinai jų – tai tau jų ir nėra.

Ir kaip atsidūrus tokioje situacijoje elgtis 
žurnalistui? Raminti žmogų, skatinti jo žino-
jimą ir ugdyti jo saugumo jausmą? Skleisti 
tikrumą, kuris iš esmės, kaip sakyta, yra ne-
žinojimas? Nežinojimas, kad nežinai. Ką tu-
rėtų daryti žurnalistas: aprūpinti skaitytoją 
žinomomis žiniomis ir nuraminti aiškiomis, 
paprastomis, suprantamomis teorijomis? 
Paaiškinimais visiems gyvenimo atvejams? 
Ar visaip rizikuoti, erzinant skaitytoją ir de-
monstruojant jam, kaip daug jis nežino. Kurti 
jam iliuzinės žinojimo laisvės, saugumo ir api-
brėžtumo, žinių pasaulį (žinių visuomenę) ar 
demonstruoti pasaulio neapibrėžtumą, ugdy-
ti jo toleranciją neapibrėžtumui ir mokėjimą 
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veikti neapibrėžtume. Sakyti jam, kad viską 
galima sužinoti ir paaiškinti, ir užversti jį ži-
niomis, faktais ir paaiškinimais arba skatinti 
jį suprasti, mąstyti, klausti ir ieškoti. Remtis 
prielaida, kad pasaulis yra daiktų, faktų, at-
sakymų, apibrėžimų ir žinių pasaulis, arba 
galvoti, kad pasaulis yra procesų, klausimų, 
santykių ir prasmių pasaulis. Skatinti žmo-
guje teisingo sutvarkymo, teisingo – tokio, 
kokio reikia – gyvenimo modelį arba bandyti 
paskatinti mąstymo ir veiksmo laisvės idėją 
remiantis prielaida, kad žmogaus gyvenimas 
yra eksperimentas. 

Ko galėtų siekti laisvoji spauda: bandy-
ti tą žmogų apšviesti, pakeisti ir padaryti 
jį teisingą ir laimingą ar išlaisvinti – leisti 
jam gyventi savarankišką gyvenimą sava-
rankiškos tikrovės pasaulyje. Išlaisvin-
ti žmogų pasakant jam, kad jis pats turi 
rinktis ir pats atsakyti. Klausimas yra daug 
rimtesnis, nes čia yra tik dvi galimybės: 
leisti žmogui keisti ir kurti save ar ban-
dyti jį pagerinti ir „padaryti žmogumi“. 
Grįžtant prie klausimo – kas matosi, kai 
matosi tai, kas matosi – galima būtų pa-
dėti žmogui pamatyti daugiau, žadinti jo 
abejonę ir netikrumą ir parodyti galimybę 
pačiam laisvai kurti pasaulio paaiškinimo 
algoritmus, o ne aprūpinti jį visagalėmis 
teorijomis.

Gali tekti rinktis: kurti žmonių visuo-
menę arba žinių visuomenę. Raginti žmo-
nes apsigyventi žmonių pasaulyje arba 
skatinti žmones gyventi teisingų žinių pa-
saulyje. Štai kokie paprasti klausimai iškyla 
žurnalistui, bandančiam suvokti savo vietą 
pasaulyje. Aiškinantis savo vizijas, misijas, 
funkcijas ir kolizijas...

Pripratimas priprasti 
Labai rimtoje sociologinėje apklausoje 

buvo tiriamos socialinės žmonių baimės. 
Aišku, buvo pasižymėjusiųjų ir išsiskiriančių 
savo baimėmis: žmonės bijojo karų, ligų, ne-
gerų politikų, valstybinių jėgos struktūrų... 
Gąsdinosi prarasti darbą, sveikatą, netekti 
artimųjų ir draugų... Buvo freakų, kurie bijo-
jo žolės, pavasario arba spygliuotų augalų. O 
viena jauna mergaitė, kokių dvylikos metų, 
parašė: man baisiausiame sapne vaidenasi si-
tuacija, kad aš pareinu namo, o mano šuniu-
kas manęs nepažįsta... Nesiglausto, nevizgi-
na uodegos, nenori palaižyti mano veido... 

Taip ir matai: išeini iš namų, ateini į dar-
bą – visi su tavimi kalbasi, juokauja, klausi-
nėja, kaip gyvenimas. Sporto klube susitinki 
su draugais, žaidžiate vienoje komandoje, 
tau plekšnoja per petį – kaip visada, įmetei 
keletą neblogų tritaškių. Viskas, kaip visa-
da – lyg ir nieko neįvyko, niekas išoriškai 
nepasikeitė... Tau pačiam atrodo – niekas 
viduje nenulūžo, nenunyko, tu – toks pats 
ir tas pats... O pareini namo – ir šuniukas 
tavęs nebepažįsta...

Kaip labai reikėtų tokio šuniuko kiek-
vienam žurnalistui... Šuniuko, kuris perspė-
tų, kad jumyse bręsta neeilinės permainos 
ir ne visada į gerąją pusę. Žurnalisto pro-
fesija – viena iš pavojingiausių profesijų 
pasaulyje. Ir ne vien todėl, kad šimtai žur-
nalistų žūsta karščiausiose pasaulio vieto-
se. Žurnalistas – tai gyvenimas nuolatinėje 
įvykių tėkmėje. Tai reagavimas į nuolatines 
permainas, tai bandymas susigaudyti pa-
sikeitimuose, pačiam nuolatos keičiantis. 
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Gal kitų profesijų žmonės ir gali įsivaiz-
duoti, kad kitimai vyksta kažkur kitur, ir 
tie kitimai gali jo nepaliesti. Žurnalistas yra 
žmogus, kuris arba keičiasi, arba iškrenta 
iš socialinių procesų traukinio. Kintantis 
kintančioje tikrovėje – mobilis in mobile – 
galėtų būti net ir ne šūkis, o tiesiog kas-
dienis žurnalisto gyvenimo pastebėjimas. 
Ir tuomet, žinoma, – tai mutatis mutandis. 
Arba gyvenimas – kaip nuolatiniai pasikei-
timai. Pasikeitimai, kurie neišvengiamai 
keičiasi. Pasikeitimai, kurie taip pakeičia 
žmogų, kad jis nebesiilgi buvusiojo savęs. 
Pasikeitimai, kurie pakeičia prieš tai buvu-
sius pasikeitimus taip, kad išnyksta net ir 

keitimosi jausmas... Atrodo – nieko neįvy-
ko, o iš tiesų viskas vyko taip lėtai, bet taip 
neabejotinai, beviltiškai, neišvengiamai. Ir 
net nereikėjo to paskutiniojo lašo, kuris, 
atseit, perpildė taurę, pagreitino įvykius, 
sukūrė situaciją... Pats rimčiausias ir pavo-
jingiausias paprastai būna ne paskutinis, o 
pirmasis lašas. Lašas, kuris pradeda bukinti 
savikritišką žvilgsnį. 

Ir tada tu sakai: kaip labai reikėtų nieka-
da nepriprasti prie savęs. Nepriprasti tiek, 
kad negalėtum pastebėti, jog tu jau kitas. 
Kai pripranti prie savęs – tai ir nesitikrini, 
ir jau nematai, kad tu jau kitas. Jeigu ieškai 
tik įrodymų, kad niekas nepasikeitė, jei tu 
tikras, kad nieko neįvyko – tai ir matai, jog 
nieko neįvyko. Jeigu suabejotum – gal tu jau 
kitas, kitoks, pasikeitęs – gali būti, kad po 
patikrinimo pamatytum, kad ne, kad vis dar 
tas pats. Bet kai tiki, kad tas pats, ir visai ne-
sitikrini, gali būti, jog tu jau kitas ir kitoks, 
tik nepastebėjęs pasikeitimo. Ir tada – padėti 
galėtų šuniukas... Tik ir čia svarbu – nepra-
dėti netikėti šuniuku, nepradėti galvoti, kad 
kaltas šuniukas, kad jis serga, kad šuniukas 
pasikeitė. Nepradėti nekęsti šuniuko, nenu-
spirti jo koja. Nemanyti, kad jis – išdavikas. 
Gali būti, kad išdavikas – tai tu...

Ir tada išaiškėja, kaip svarbu yra ne-
priprasti – priprasti... Nes priprasti – taip 
lengva, taip gera, taip paprasta... „Taip 
žmogiška“ – sako sveikasis protas. Ir jis 
taip sako, kai kas nors padaro eilinę nesą-
monę, kai išsižada esminių dalykų, kai pa-
sielgia taip žmogiškai pagal kažkokį nežinia 
kieno nustatytą „žmogiškumo“ standar-
tą. Nors standartas čia galėjo būti tik vie-
nas: nepripratimo priprasti standartas. Šis 
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standartas – vienintelis, kuris nesipapras-
tina, vienintelis, kuris nestereotipizuoja 
gyvenimo, negrūda jo į schemas, nemitolo-
gizuoja ir nepaverčia gyvenimo „teisingu“. 

Ir visai atvirkščiai – jei manai, kad reikia 
priprasti priprasti, tai manai, kad reikia su-
sitaikyti su gyvenimu kaip schema. Reikia 
gyvenimą aiškintis, aiškinti – ir išaiškinti 
jį. Sveikasis protas apie tai tik ir tesvajoja, 
kai sako: reikia išsiaiškinti. Išsiaiškinki-
me – sako jis ir kviečia prisėsti, pagalvoti, 
pasistengti ir sužinoti, kaip turi būti. Nors 
kai pagalvoji – tai tas noras „išsiaiškinti vis-
ką vieną kartą“ tikriausiai pagrįstas noru 
išsiaiškinti ir jau daugiau nebesiaiškinti. 
Juk kai viskas aišku, galima ir pailsėti, ne-
bevargti, nebesiaiškinti. Reikia išsiaiškinti, 
kad nebereikėtų aiškintis – štai koks išryš-
kėja sveikojo proto idealas. O tas kitas idea-
las – nepriprasti priprasti – sako, kad jokios 
ramybės čia nebuvo, nėra ir nebus. Aiškin-
tis teks kiekvieną gyvenimo akimirką, nes 
gyvenime niekas nesikartoja, ir todėl patir-
tis yra beveik bevertė. Iš patirties sužinai 
tiktai tiek, kad gyvenimo patirtis beveik 
nepritaikoma kituose gyvenimo epizoduo-
se. Sužinai, kad pripratęs priprasti išmoksti 
susipaprastinti gyvenimą iki banalybių, iki 
schemų, iki visiško aiškumo. Tik gyvenimas 
nuo to, kad tu jį supaprastini savo teorijose, 
nesupaprastėja. Tas tavo sugalvotasis pa-
prastumas pasirodo besąs pasauliui nepri-
valomas. O tas nepažintas ir nepripažintas 
pasaulio sudėtingumas neatleidžia tavęs 
nuo to pasaulio poveikio. Jei pripratai pri-
prasti, jog kažkokių dalykų nėra, tai dar ne-
reiškia, kad tų dalykų nėra. Tau jų nėra, bet 
pasaulyje jie neišnyko...

Savo pripratime dažnai net nesuabejoji, 
kad tie pripratimo fantomai pasaulį pada-
rė paprastesnį. Visuomenėje tie sukurtieji 
fantomai taip gražiai atsiskiria nuo žmo-
nių galvų, pradeda savo savarankišką gy-
venimą ir sugrįžta pas juos sukūrusiuosius 
tokiais pavidalais – kad veikia juos pačius. 
Ir todėl labai svarbu saugotis – neprikur-
ti per daug beprasmiškų fantomų, nes jie 
gali apsigyventi socialinėje realybėje. Kad 
sukūręs raganas tikėtumeisi, jog sukurto-
sios – todėl, kad sukurtos – pradėtų va-
karais skraidyti, šansų nedaug, nebent tau 
pačiam jos skraido, na, ir dar tiems, kurie 
tiki raganomis. O sukurtieji ekonominiai 
fantomai pradeda veikti net ir tiems, kurie 
jais netiki – tie ekonominiai fantomai pa-
virsta žmonių įsitikinimais ir veiksmo mo-
tyvais, nebepriklausomais nuo pačių juos 
sukūrusių žmonių...

Koks galėtų būti visos šitos istorijos mo-
ralas? Nepriprasti priprasti – o tai reiškia – 
stengtis nedauginti socialinių gaivalų: įvai-
riausių stereotipų, mitologemų, visokių so-
cialinių schemų, modelių ir tendencijų. Jos 
pavojingos dar ir tuo, kad išsiveržusios iš są-
monės indo – visai kaip kokios rytų pasakų 
dvasios – išauga, atsiskiria, materializuojasi 
ir labai dažnai įgyja savo nepriklausomą 
gyvenimą. Ir tada jau žmogus tampa nuo jų 
priklausomas. Nuo tokios dvasios jau nebe-
pabėgsi. Šito džino nesugrūsi į butelį. Ne-
bėra burtažodžio arba išganingojo mygtuko 
„delete“, kuriuo naudotis tu buvai pripratęs 
priprasti...

Tik nepriprasti priprasti... 
Tik nepriprasti...
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Nepavojingo gyvenimo 
pavojai 

„Nemandagu būti tik mandagiam“, – 
sako Jacques Derrida. Jei būsi tik man-
dagus – išmoktai, teisingai, racionaliai 
mandagus – būtinai susimausi. Nesusikūręs 
distancijos, surepetavęs beprasmiškus ju-
desius, išsitreniravęs mechaniškas šypsenas 
ir beprasmiškas frazes, anksčiau ar vėliau, 
o gal ir iš pirmo karto nesuprasi situacijos. 
Išmokęs tūkstančius reveransų, atsiprašy-
mų, mostelėjimų ir linktelėjimų – vis tiek 
išsiduosi. Kritiškiausioje situacijoje išliksi 
tik mandagus, bet tai ir bus didžiausias ne-
mandagumas. Pasirodys, kad reikėjo išlipti 
iš mandagumo ir būti geram arba piktam, 
arba beprotiškam, arba drąsiam, arba jau 
pamiršti formaliuosius mandagumus bei 
teisingumus ir pagaliau pereiti prie nevil-
ties arba ašarų, arba meilės.

Jeigu būsi pasiruošęs visiems gyvenimo 
atvejams – būtinai atsitiks tas atvejis, ku-
riam nebūsi pasiruošęs, ir tu vėl susimau-
si. Ir tada išaiškėja, kad reikia ne ruoštis iš 
anksto – ne ruoštis tokiu būdu, kad būtum 
iš anksto visada pasiruošęs – bet kaip tik 
būti nepasiruošusiam. Tiksliau – būti pa-
siruošusiam tam, kad iš anksto pasiruošti 
negalima. O tai reiškia – būti gyvam, rea-
guojančiam, kuriančiam naujus elgesio ir 
reagavimo būdus netikėtose, nenumatytose 
situacijose. Kad reakcija atsirastų ne kaip 
išmoktas veiksmas, ne kaip standartinis el-
gesys, ne kaip ritualas ar stereotipas. Reak-
cija – kaip kūrybiškas situacijos sprendimas. 

Kaip gyvas, neišmoktas ir nesuplanuotas, 
asmeniškas, o ne anonimiškas elgesys.

Čia ir vėl galėtų pagelbėti kritiškumas, 
tiesiog neišvengiamai būtinas pasirengimas 
pasitikrinti – ar tik gyvenime neatsirado 
daugiau nei reikia stereotipų, standartų, ri-
tualų, formulių ir neabejotinų tiesų, ar ne-
nugalėjo visaapimantis aiškumas ir teisumo 
jausmas. Kiek dar liko kasdienybėje gyvų 
reakcijų, nenumatytų situacijų, netikėtumų, 
staigmenų. Galų gale kiek dar liko gyveni-
me laisvės, kažkokių nuo tavo pasirinkimo 
priklausančių sričių. Ar jau viskas susidė-
liojo baigtinai: jau žinai, kas esi ir kas būsi, 
ko sieksi ir ko pasieksi, jau žinai, ką mėgsti 
ir ko nemėgsti. O gal net žinai, kas valgo-
ma ir kas nevalgoma, kokie turi būti vyrai 
ir kokios turėtų būti moterys? Gal žinai, 
kaip reikia gyventi? Gal tai tu – tas gerasis 
žmogus: davęs elgetai pinigų paliepi jam jų 
nepragerti? Gal žinai, kas yra tavo priešai 
ir tavo draugai, ir kas yra klasikinis menas, 
ir kas – modernioji muzika? Gal manai, 
jog gali priekaištauti kitiems dėl to, kad jie 
per mažai plėtoja savo gabumus ar dirba 
nepakankamai intensyviai. Priekaištauti, 
kad nesistengia, netobulėja. Priekaištauti, 
kad žmonės kažko nenori. Gal gali žmogui 
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pasakyti – norėk, patarti – mylėk? Gal gali 
liepti būti laimingam? Uždrausti gyventi 
neteisingai ir negerai? 

O gerai pagalvojus – gyvenimas pilnas 
ne tik matomų ir akivaizdžių pavojų. Žudo 
ne tik rūkymas. Kaip sako vienas populia-
raus filmo herojus, kraujagysles labai gadi-
na sūris – jis smarkiai didina cholesterolio 
kiekį kraujyje. Todėl ne tik ant cigarečių, 
bet ir ant sūrio pakuotės reikėtų rašyti – 
sūris žudo. Meilė žudo, o mokslai atima 
sveikatą. Nuo sportavimo dyla sąnariai, 
trūkinėja sausgyslės, lūžta kaulai ir ištinka 
infarktai...

O pavojingiausi yra nepavojingo gyve-
nimo pavojai, deja, beveik nematomi, nes 
jie lyg ir neatsitinka, neištinka. Jie veliasi, 
velkasi, kaip to kasdieniško gyvenimo vora-
tinkliai – į juos lyg ir neįsipainioji, tačiau be 
jų, tiesą sakant, dažnai nieko daugiau ir ne-
turi. Kai sakai gyveni – gyveni kaip unikali, 
nepakartojama, nepakeičiama, individuali 
būtybė – kitą kartą pats savęs paklausi – o 
kuo jau toks unikalus, nepakartojamas tas 
tavo gyvenimas? Kai pabandai atlikti ele-
mentarų mintinį eksperimentą – pašalinti 
atsitiktinius žmones, kasdienius darbelius, 
nieko nereiškiančius pokalbius, beviltiškus 
susitikimus, absurdiškus susižavėjimus ir 
pasikartojančius įvykius – kas tokio unika-
laus lieka tavo gyvenime? 

Ir tada – bjauriai skamba – prasmin-
gi gali pasirodyti netgi nenaudingi daly-
kai. Dalykai, kurie priverčia krūptelėti ir 
nubusti.

Ir tada visokios krizės ir recesijos – 
tai kaip nubudimai iš sapno. Sapnai iš 

tiesų būna tokie tikroviški, kad tik pabu-
dęs supranti, jog tai buvo sapnas. Kasdie-
nės tikrovės migloje, kasdienio gyvenimo 
neveikimo ir neįvykimo oazėje lengva 
ir pačiam prarasti realybės jausmą. Ten, 
kur nėra įtampos ir tikros, gyvybiškai 
pavojingos nevilties, labai lengva atsipalai-
duoti – tapti savotišku turistu savo šalyje, 
apsigyventi iliuzinėje tikrovėje, kai atrodo, 
kad tai, kas vyksta, yra netikra, nes nie-
kas beveik matomai nevyksta, nes kraują 
ir mirtį matai tiktai ekrano ar laikraščio 
plokštumoje. Ne trimatėje erdvėje, ne re-
alybėje, lyg už kokio turistinio autobuso 
lango, turistiniu žvilgsniu besidairydamas 
ir ropinėdamas turistų pramintais takais 
kasdien pirmyn ir atgal – iš lovos pro virtu-
vę į darbą ir iš darbo pro stalą per virtuvę į  
lovą – atgal. 
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Apie baimę, jėgą ir laimę 
Žiūrint psichologo akimis, galima ir 

paklausti – ar nėra žiniasklaidos indėlio į 
tai, kad jau susiformavo tipas žmonių, ku-
rie be nelaimių aprašymų nebegali gyventi. 
Tokiam žmogui nuolat reikia pasiaistrinti, 
pakaitinti kraują žmogžudysčių aprašy-
mais, nelaimių fotografijomis ir beviltiš-
kumo prognozėmis. Adrenalino dozės jam 
reikia kasdien ir visada. Jeigu jau nieko kito 
baisesnio nėra, jis puola klausytis bent jau 
žinių apie eismo nelaimes, o jo pats mėgsta-
miausias puslapis – kriminalinės kronikos. 
Visas apšalęs jis mėgaujasi lavonų, plėšimų 
ir žmogžudysčių aprašymais. Jis gėrisi ir 
grožisi mirties spalvomis. Mirties estetika – 
tokia baisi, tokia klaiki – jam maloni, nes 
jam – nepavojinga, nes atsitikusi – kažkam, 
kažkur, ne čia ir ne su juo. Visada galvoda-
vai: na, kas viduramžiais sėdėdavo pirmose 
eilėse, kai būdavo vykdomos mirties baus-
mės centrinėse miesto aikštėse. O dabar 
supranti – tai tie patys šiandieniniai krimi-
nalinių kronikų skaitytojai...

Ir tuomet pagalvoji: ar kas nors čia jau-
čiasi atsakingas už tai, kad atsiversdamas 
laikraštį nesi apsaugotas nuo nusikaltėlių 
portretų ir jų gyvenimų aprašymų. Kaip 
čia atsitinka, kad žiniasklaida nebaudžia-
ma formuoja tokio beveik eilinio piliečio – 
bandito įvaizdį. Bandito, kurio ir šiaip jau 
pavardė – jei ne baronas ar grafas, tai bent 
jau karalius arba daktaras. Ir to dar nega-
na – tie banditai dar ir vadinami taip ma-
lonybiškai, taip familiariai – henytėmis ar 
kokiais nors -iniais (tulpiniais, smaugliniais 
ar šmikiniais)... Ir tada eilinis gyventojas 

gal net nebijo atsidurti kalėjime. Arba jei ir 
bijo – tai nelabai. Juk vietiniuose kalėjimuo-
se lyg ir AIDS jau niekas nebeserga – buvo 
viename kalėjime susirgę ar ne 60 proc. 
kalinių, bet informacija tuoj pat dingo iš 
žiniasklaidos – matyt, visi stebuklingai pa-
sveiko. Ne taip, kaip kokioje Amerikoje, kur 
pilietis galvoja: pakliūsiu į kalėjimą, mane 
išprievartaus, užkrės AIDS ir tuomet jau 
nebesvarbu, kiek metų gausiu – mano die-
nos suskaitytos. Čia žmonės nieko nebijo, 
nes žiniasklaidos aprašymus paskaičiusį 
pilietį ima jei ne pagarba, tai bent jau pa-
vydas: banditai važinėja į darbą prabangiais 
limuzinais, o kai nedirba – gyvena savo 
užmiesčio pilyse. Ir jeigu tiems banditams 
truputį nepasiseka ir atsiduria kalėjimuose, 
tai jiems pristato mobiliuosius telefonus, 
geresnį maistą ir merginas. Estradų solis-
tės iš meilės tuokiasi su jais kalėjimuose, o 
jie tuose kalėjimuose sportuoja, ilsisi arba 
studijuoja. 

Depresyvumo požiūriu kartais atrodo, 
kad viena žiniasklaidos priemonė tiesiog 
lenktyniauja su kita. Alkoholio reklama lyg 
ir išguita už 11 valandos vakaro ribų, bet 
kriminalinės kronikos ir toliau reklamuo-
ja ginklus, narkotikus, smurtą, prievartą ir 
nusikaltimus. Žinių struktūra televizijose 
jau nusistovėjusi – nuo pranešimų apie eko-
nomines krizes, pasaulio nelaimes ir katas-
trofas – vietinių kriminalų ir žmogžudysčių 
link. Ir tada tik stebėtis belieka, kad tokiame 
kasdienio beviltiškumo poveikio lauke pa-
lyginti dar mažai depresinių maniakų, sui-
cidinių asmenybių ir šiaip psichopatų. Tu, 
žinoma, nemanai, kad žiniasklaida viena yra 
atsakinga už visuomenės psichinę sveikatą, 
bet tau atrodo, kad ilgalaikių katastrofizmo 
ir negatyvizmo nuostatų formavimas yra 
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nusikaltimas. Beviltiškumo, pesimizmo, ne-
apibrėžtumo ir nesaugumo idėjos, kalamos 
metodiškai – kiekvieną dieną nuosekliai ana-
lizuojant vis kitas ir vis tas pačias kasdienio 
gyvenimo ekonomikos, moralės, kultūros, 
politikos sritis – neišvengiamai formuoja de-
presines, negatyvias, pesimistines pažiūras 
ir nuostatas. Pesimizmas gali tapti įpročiu, 
neviltis – įgūdžiu, depresija – charakterio 
savybe, netikėjimas – gyvenimo nuostata. 
Kaip tokioje visuomenėje atgaivinti tikėjimą 
būtinomis permainomis, jeigu visi tos visuo-
menės nariai įsitikinę, kad visos permainos 
ir reformos baigiasi blogai. Ar valdžia mano, 
kad įgąsdintą, prislėgtą, pesimizmo per-
važiuotą liaudį lengviau ir patogiau valdy-
ti. Argi nesuprantama, kad tokius piliečius 
geriausiu atveju galima suvienyti prieš ką 
nors – bet jokiu būdu ne už ką nors.

Žinai, kad beviltiška, bet taip norėtųsi ką 
nors šviesaus pasakyti ir apie valdžią. Gal 
nebūtinai apie konkrečią valdžią, bet apie 
pačią valdžios idėją. Gal reikėtų pagalvoti 
ir prisiminti: kad ir kokia ta valdžia būtų, ji 
yra tavo valdžia. Jau baigia užaugti dar viena 
karta žmonių, kurie yra beveik įsitikinę, kad 
ir jie gyvena okupacijos ir dvasinės emigraci-
jos sąlygomis, nes paskaičius spaudą atrodo, 
jog ne žmonės išsirinko valdžią, o ją užgrobė 
kažkokie svetimų šalių agentai, atėjūnai ir 
tautos priešai, ir kad piliečių tikslas yra am-
žina rezistencija, partizaniškas kenkimas ir 
galiausiai – išsivadavimas iš bet kurios val-
džios, nes visos valdžios yra blogos ir geriau-
sia – gyventi visai be valdžios. Gal retkarčiais 
reikėtų žmonėms paaiškinti demokratinės 
valdžios principus ir įpūsti šiek tiek vilties. 
Šviesa ir tiesa, kaip žinia, nebūtinai susiję 

dalykai. Gal viltis kartais būtų naudingesnė 
nei šviesa. Gal reikėtų paskelbti per savaitę 
nors vieną dieną vilties....

Ir tada gal kai kuriems žmonėms būtų 
galima padėti suprasti, kad būtina ir kad 
galima pakelti akis nuo darbo ir nuo žemės. 
Kad reikia mokėti veikti, bet reikia mokėti 
ir neveikti, mokėti gyventi, pasilikti laiko 
sau. Gal kai kurie iš jų netgi pagalvotų, kad 
gyvenimo tikslas yra ne vien darbas, nes jei 
darbas yra tikslas, tai gyvenimas – priemo-
nė. Labai nustebę jie suprastų, kad gyvenimo 
tikslas yra gyvenimas. Gal žurnalistas galėtų 
būti tas žmogus, kuris parodytų kitiems, kad 
veikimas jau išsisėmė, jau pajuto savo ribas. 
Kad bruzdėjimas, bėgimas, lėkimas baigė-
si – virto sustojimu ir neveikimu. Ir tokioje 
situacijoje gal išaiškėtų, kad išgelbėti gali ne 
paniškas lėkimas kažkur, ne kritimas žemyn, 
norint greičiau pasiekti dugną, kaip bepro-
tiškai siūlė kai kurie ekonomistai. Išaiškėtų, 
koks svarbus yra gebėjimas stabtelėti. Gal 
net nieko neveikti, sulaikyti tą išsišaknijusį 
poreikį keisti, eiti, veikti ir svaigti tame bėgi-
me. Sustabdyti judesį. Pakeisti jį refleksija. O 
refleksija įmanoma tik neveikiant. Refleksija 
neįmanoma to nesibaigiančio veiksmo metu. 
Ji prasideda tik jam pasibaigus. 

Ir tada žmonės pastebėtų, kad atsitrauki-
mas, stabtelėjimas, distancija padeda labai 
daug pamatyti ir suprasti. Pasirodo, tik su-
vokęs nerefleksyvaus gyvenimo beprasmybę, 
galėjai aptikti save, užfiksuoti pačią būtinybę 
stebėti, reflektuoti save. Ir tuo pat metu – 
koks paradoksas – refleksija, atrodytų, toks 
racionalus veiksmas, aiškiai pademonstruo-
tų visiems to racionalaus ir iki dugno racio-
nalizuojamo pasaulio neracionalumą. 
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Stabtelėjus pasirodytų, kad pinigų pa-
gausėjimas priverčia bėgti, jis įsiurbia, ap-
svaigina, užvaldo. O net menkiausias pinigų 
sumažėjimas – prablaivo. Išsiblaivęs pama-
tytų, kad daugiau uždirbdamas nebūtinai 
yra laisvesnis, nes tam laisvės lygiui palaiky-
ti reikia uždirbti vis daugiau. Ir tuo pat metu 
pamatytų, kad galėtų dirbti mažiau ir turėti 
laiko daugiau, jeigu sumažintų kokį vieną 
kitą poreikį, gal iš pradžių – apsilankymus 
gastronomuose, jei pradėtų mažiau vartoti 
nebūtinų dalykų, kurie kažkaip nepastebi-
mai pasidarė tiesiog būtini, nors tikrai nėra 
būtini. Gal ir lankytis gastronomuose gali-
ma būtų rečiau, o nuėjus – nebūtinai pirkti 
viską, kas tądien pigiau. Nuėjus nusipirkti 
duonos – reikėtų nusipirkti duonos ir nie-
ko daugiau. Gal kokią dieną atlikti valios 
ugdymo eksperimentą: tiesiog nueiti į gas-
tronomą, pasivaikščioti ir išeiti nieko ne-
nusipirkus. Arba bent jau mėnesį nepirkti 
jokių akcinių prekių. 

Ir dar daug dalykų atsivertų tokiam su-
simąsčiusiam žvilgsniui. Galima būtų pa-
stebėti, kad sumažėjus darbams – sumažėja 
pinigų, bet sumažėja ir išlaidų, o tada pa-
daugėja laiko. Kad netikėtas atsiradusio lai-
ko dovanas galima eikvoti pasineriant į visai 
„nepraktiškus“ dalykus – meną ir literatūrą. 
Galima užsiimti dalykais, kurie dirbančiam 
žmogui buvo tiesiog neįmanomi, neleistini, 
nepateisinami ir nepadorūs, pavyzdžiui, fi-
losofija ir poezija. 

Ir visai netikėtai galima apsidžiaugti, 
kad tie nepraktiški dalykai yra vieni iš ge-
riausių būdų stabtelėti ir susikurti distanci-
ją – nuo savęs, nuo beprotiškos, lekiančios, 
bėgančios kasdienybės. 

Kad filosofija visada yra galimybė pra-
mušti realybės šarvą, pasižiūrėti į kasdieny-
bę kitaip arba netgi kitaip nei kitaip. 

Kad mene daug sėkmingiau nei televizo-
riaus dėžėje atsiveria giluminiai, esminiai 
gyvenimo principai. 

Kad literatūroje laikas srūva laimingai 
ir lėtai, kad ten vis dar galima pasimėgauti 
nekasdieniškomis idėjomis ir paragauti ne-
gyvenimiško minčių vyno. 

Ir kad poezija padeda pamatyti dalykus, 
kurių nesimato praktiškam, pavargusiam, 
nuobodžiaujančiam žvilgsniui. Kad per 
poeziją galima pamatyti viską tokiu įsimy-
lėjusiu žvilgsniu, kokiu žiūri įsimylėjėliai. 
Aišku, neįsimylėjusieji mato visus meilės 
absurdus ir trūkumus, visą meilės beviltiš-
kumą ir beprotybę. 

Ir tuo pat metu kaip dažnai jie pavydi 
tos meilės. Juk meilė – kaip ir poezija – 
primena, kad gyvenime yra vietos kitimui, 
klaidoms, atradimams, netikėtumams ir 
eksperimentams. 

Ir todėl gyvenimas toks gražus, net jei jis 
ir visai neprotingas...
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„Ar ne per daug mes svaigstame 
nuo technikos, pernelyg įtikėjome 
į kompiuterį, vos ne kaip į gyvą 
būtybę, savarankišką kultūros 
reiškinį? O juk dar garsusis Rusijos 
smuikininkas Davidas Oistrachas 
yra pasakęs, kad bet kuri technika 
turi būti pajungta sumanymui.“

Ž egul teoretikai išvedžioja 
kaip nori, bet žurnalistika 
anaiptol nėra vien „profesi-

nė veikla, pagrįsta visuomeniškai svarbios 
informacijos rinkimu, tyrimu, apdorojimu 
ir periodiniu platinimu“ (Žurnalistikos en-
ciklopedija, Vilnius, 1997). Toks siauras 
nusakymas tiktų naujienų agentūroms ir 
vien jų produkciją vartojančiai periodikai – 
popierinei, eterinei ar internetinei. Štai 
Skandinavijos šalių žiniasklaidos tyrinėto-
jų nuomone, žurnalistika atlieka keturias 
funkcijas: teikia visuomenei informaciją, 
kontroliuoja valdžią, užtaria nuskriaustuo-
sius (siekia teisybės) ir linksmina (paprastai 

Povilas Sigitas KRIVICKAS

Žurnalistika kultūros 
kontekste

komerciniais tikslais) skaitytojus, klausyto-
jus ir žiūrovus. O ar išvis įmanoma scholas-
tiškai apibrėžti, sugrūsti į teorinę „Prokrus-
to lovą“ veiklos sritį, kuri apima gyvenimą 
su visomis jo apraiškomis?

Sunku apibūdinti ir tai, kas yra kultūra. 
Enciklopedijos porina, kad kultūra (lot. 
cultura – apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, 
lavinimas, tobulinimas, vystymas, garbini-
mas) – tai žmogaus bei visuomenės veiklos 
produktai, jos formos ir sistemos, kurių 
funkcionavimas leidžia kurti, panaudoti ir 
perteikti materialines ir dvasines vertybes. 
Kultūra taip pat vadinamas tobulumo laips-
nis, pasiektas kurioje nors mokslo ar veiklos 
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srityje; išprusimas; auginamas, kultivuoja-
mas augalas; biologinių ląstelių, audinių, 
nedidelių organų arba jų dalių, paimtų iš 
žmogaus, gyvūnų arba augalų organizmo, 
išlaikymas ir auginimas specialiose mity-
binėse terpėse. Pagaliau architektūros kul-
tūra – grupė vieno laikotarpio tos pačios 
teritorijos architektūrinių paminklų, kurie 
turi bendrų būdingų bruožų, pavyzdžiui, 
baroko kultūra. 

Na, ir kaip visame tame kultūros konteks-
te atrodo žurnalistika? Beje, o kas gi yra ir 
pats kontekstas? Taigi kontèkstas (lot. con-
textus – surištas): prasmės išbaigta teksto 
ištrauka, leidžianti tiksliai suprasti į ją įei-
nančio žodžio, posakio ar sakinio reikšmę; 
kokio nors fakto, įvykio, reiškinio aplinky-
bės, sąlygos, aplinka. Teigiama, kad kiekvie-
nas tekstas turi kontekstą. Kontekstas – tai 
teksto aplinka, iš kurios jis išauga ir kurios 
pėdsakų lieka tekste. Kontekstas paaiškina, 
papildo teksto prasmę. Šiandien, pavyzdžiui, 
modernus eilėraštis tampa vis mažiau sava-
rankiškas. Jis remiasi įvairiais kontekstais, iš 
jų išauga, pats yra kokio nors konteksto dalis. 
Kuo daugiau eilėraštyje pabirų vaizdų, tuo 
daugiau reikia rasti užuominų į kitus kon-
tekstus – ieškoti kodų, kad būtų suvokta ti-
kroji eilėraščio prasmė. Kodai gali būti mitų, 
sakmių, pasakų, Biblijos ir kitokie vaizdiniai. 
Kontekste tarsi kokiame apvalkale slypi kie-
kvieno meno kūrinio ar jų grupės esmė.    

Tikra tiesa, kad kalbėdami apie kultūros 
kontekstą, sąlygojusį tiek formos, tiek turi-
nio požiūriu literatūrinį Biblijos pavidalą, 
chronologiškai turėtume aprėpti laikotarpį, 
nusidriekusį iki jos daugiau nei per tris tūks-
tančius metų. Jis prasidėjęs maždaug 3100 m. 

prieš Kristų, kuriais datuojamas pirmųjų ra-
šytinių tekstų pasirodymas Mesopotamijoje. 
Šis rašytinis palikimas, apimantis Uruk teks-
tus, yra pats archajiškiausias iki šiol žinomas 
žmonijos kultūros istorijoje. IV ir III tūks-
tantmečių prieš Kristų sandūroje pasirodė 
pirmieji Elam (ekonominiai ir administraci-
niai) ir Egipto (karališkųjų kronikų) tekstai. 
Trumpai tariant, atsirado tai, ką jau galima 
pavadinti literatūra, t. y. mitologiniai tekstai 
ir epas, himnai, maldos, satyros, išminties 
raštija, laidotuvių raudos, meilės lyrika ir t. t. 
Šiandien niekas neabejoja, kad ši literatūra 
turi daugybę sąlyčio taškų su bibline rašti-
ja, o daugeliu atvejų yra tarsi interpretacinis 
vieno ar kito Biblijos teksto raktas.

Panašiai nutinka gilinantis į pirmosios 
lietuviškos knygos Mažvydo „Katekizmo“ 
kultūrinį kontekstą, glaudžiai susijusį ir su 
Biblija – Šventuoju Raštu. Pirmajame mūsų 
spaudinyje esama publicistikos (taigi – žur-
nalistikos) užuomazgų. O kuo ne aukščiau-
sia publicistika jau pačios pirmosios eilutės: 
„Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet / Ir 
tatai skaitidami permanikiet. / Maksla šita 
tewai jusu trakšdava tureti. / Ale to negaleia 
ne vienu budu gauti.“

-
Nuo Mažvydo „Katekizmo“ pasirody-

mo 1547-ųjų sausį praėjo 463 metai. Per 
tiek laiko daug kas keitėsi pasaulyje ir mūsų 
gimtinėje. XIX a. trečiąjį dešimtmetį atsira-
do lietuviškosios periodinės spaudos užuo-
mazgų, kai Mažojoje Lietuvoje 1823 m. išėjo 
„Nusidavimai Dievo karalystėje“. Spaudos 
draudimas paskatino „Aušros“ (1883–1886) 

Žurnalistika kultūros kontekste. Povilas Sigitas Krivickas
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ir „Varpo“ (1889–1905) atsiradimą. Turėtu-
me „dėkoti“ carui Aleksandrui II už spaudos 
lotyniškais rašmenimis draudimą, kuris įvarė 
lietuviams tokią meilę spausdintam žodžiui, 
kad ši nepraeina iki šiol, ir tai puikiai patvir-
tina kasmetė Vilniaus knygų mugė.      

Kokiame bendrajame politiniame ir 
konkrečiame kultūros kontekstuose tarpsta 
dabartinė žurnalistika?

Politologo Lauro Bielinio nuomo-
ne, politinės komunikacijos strateginėms 
nuostatoms formuotis ir joms atpažinti 
didžiulę reikšmę turi ne tik bendro kultū-
rinio, kalbinio, bet ir socialinio konteksto 
suvokimas. Teksto turinio, minties struk-
tūrai svarbesnis yra socialinis kontekstas. 
Prasminei minties išraiškai reikšmingesnis 
yra lingvistinis kontekstas, kadangi per jį 
atsiskleidžia žodžių ir sakinių gramatinė 
ir sintaksinė tarpusavio sąveika. Be abejo, 
socialinį ir lingvistinį kontekstus sieja abi-
pusė priklausomybė. Mes daugiau dėmesio 
skiriame socialiniam kontekstui, nes mus 
labiausiai domina teksto galimybės didinti 
politinę įtaką. Reikia tirti ne vien tik sausą 
politinio kalbėjimo reikšmę, bet ir jo kon-
kretų kontekstą: kas, kada ir kaip sakoma. 

Kaip teigia europarlamentarė Laima An-
drikienė, „mūsų valstybės institucijos atitrū-
kusios nuo pilietinio gyvenimo ir vis labiau 
veikia pačios sau. Vis labiau svyruoja valdžių 
balansas, o žiniasklaida ne tik nepadeda sta-
bilizuoti demokratijos procesų, bet dar la-
biau įsiūbuoja politines aistras, tapdama ne 
mažiau šališka ir priklausoma, nei pirmosios 
trys valdžios formos. Tokie, švelniai tariant, 
demokratijos nukrypimai nelieka be pase-
kmių – bet kokia spraga yra išnaudojama 

savanaudiškiems potroškiams ir interesams, 
nesvarbu, ar asmeniniams, ar grupiniams.“ 
(„Lietuvos rytas“, 2010 m. vasario 14 d.)

Toks samprotavimas, pasakytume, atspin-
di politinės kultūros neapibrėžtumą, kai 
garbioji europarlamentarė visą žiniasklaidą 
(t. y. žurnalistiką) apkaltina didele nuodėme 
už tai, kad ši „nepadeda stabilizuoti demo-
kratijos procesų“. Panašiai urmu apibendri-
nant gali susidaryti vaizdas, kad žurnalistika 
a priori yra negarbingas (o tuo pačiu – ir 
nekultūringas) užsiėmimas. Taip tiesiai ir iš-
drožia dažnai įvairiose interneto svetainėse 
komentarus rašantis ir Kritiku prisistatantis 
skaitytojas: „Atleiskite, bet pasakysiu ties-
mukai: dauguma žurnalistais save vadinan-
čių rašinėtojų ir laidų vedėjų tėra pralobti ir 
išgarsėti siekiantys asmenys. Jie parduoda 
save ir savo gebėjimus tiems, kas daugiau 
moka, nes neturi alternatyvos turčių ir lei-
dėjų uzurpuotoje rinkoje. Profesija, kai pre-
kiaujama savo kūnu, turi pavadinimą. Kaip 
pavadinti profesiją, kai prekiaujama tiesa, 
sąžine ir siela, dar nesugalvojome ir dangs-
tomės teise į savo „originalią“ NUOMONĘ. 

Žurnalistika kultūros kontekste. Povilas Sigitas Krivickas
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Nuomonė, deja, skamba labai panašiai, kaip 
nuotrupa ar nuopjova nuo to, kas vadinama 
GARBĖ, TIESA, ATSAKOMYBĖ.“

Na, kiek galima pralobti iš ne viena-
dienėmis kriminalinėmis sensacijomis gy-
vuojančios žurnalistikos, gali aplombiškai 
postringauti tie, kas neužsiima šia veikla. 
O dėl didžiosiomis raidėmis akcentuojamų 
trijų pamatinių dorybių? Manau, kad visai 
nesunkiai Lietuvos žurnalistų sąjungos ir 
Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos 
sąrašuose galime pasibraukti ne vieną tuzi-
ną pavardžių tų kolegų, kurie savo kūryba ir 
visuomenine elgsena atitinka aukščiausius 
bendrosios ir profesinės etikos standartus. 
Tai galima nuolat matyti ir per žiniasklaidos 
bei kultūros (plačiąja prasme) sąsajas, pasi-
telkiant angliškai pavadintą interneto sve-
tainę www.culture.lt. Toli gražu ne visi jos 
skyriai yra „suanglėję“, o netgi atvirkščiai – 
dauguma pateikiami lietuviškai, nes kas gi 
suspėtų ištisai „perguldyti“ anglakalbiams 
mūsų savaitraščius. Per tą culture.lt galima 
lengvai patekti į internetinius „Šiaurės Atė-
nus“, „7 meno dienas“, „Literatūrą ir meną“, 
„Nemuną“, „Muzikos barus“, „Poetinį Drus-
kininkų rudenį“, „Kultūrpolį“, „Vilnių“, 
„Dailę“. Dar patogu smalsiai pasidairyti po 
Lietuvos įstaigas – Kultūros, Švietimo ir 
mokslo ministerijas, šalies muziejus, galeri-
jas. Nesunku patekti ir į žodynus, žemėlapių 
rinkinius, interneto katalogus (pagal žodį, 
pagal temą), į enciklopedijas. Ar buvo taip 
patogu kada nors anksčiau? Tik semk, tik 
naudokis. Internetas išties tapo lemtingu 
naujosios kultūros reiškiniu. 

Tačiau, suprantama, internetas jau spė-
jo pasidaryti ir didžiausiu intelektiniu 

šiukšlynu, ypač kenksmingu vaikams ir pa-
augliams. Išties internetas atsivėrė visiems, 
bet ir sujaukė viską kvailais bei piktais ko-
mentarais. Kaip sako internautė Amelija, 
internetas – geriausias būdas anonimiškai 
suvaryti peilį į nugarą konkurentui.

-
Per pasaulio žiniasklaidą nuvilnijo pra-

nešimas, kad baigiantis praėjusiems me-
tams beveik 12 tūkst. JAV kūrėjų – rašytojų, 
muzikų, dailininkų, fotomenininkų, akto-
rių, dainų autorių – kreipėsi į JAV prezi-
dentą Baracką Obamą ir viceprezidentą Joe 
Bideną, prašydami atkreipti dėmesį į kūri-
nių naudojimą internete bei kūrėjų praran-
damą autorinio atlygio dalį. 

„Mes sukuriame kūrybinės raiškos pa-
grindus mūsų bendruomenėse, muziejuose, 
mokyklose, bibliotekose, koncertų salėse, 
įskaitant filmus, kompiuterines programas, 
vaizdo žaidimus, muziką, dailę. Savaip mes 
prisidedame prie kiekvienos šalies indus-
trijos šakos. Dauguma esame savarankiškai 
dirbantys ir mokantys mokesčius“, – rašoma 
dokumente. Kreipimesi primenama, jog var-
totojai nebesupranta ir nebeįvertina kūrėjų 
darbo, plėsdami neatlygintiną kūrybos vai-
sių naudojimąsi internete, tad prašoma JAV 
vadovų atkreipti dėmesį į šią problemą.

Ne paslaptis, kad šiuo metu internetinė 
sklaida – tiek per atskiras interneto svetaines, 
tiek ir per socialinius interneto tinklus – yra 
labai reikšminga patiems autoriams, jų kūri-
nių populiarumui. Prisistatymo visuomenei, 
gerbėjų rato plėtrai internetinė erdvė yra 
tiesiog nepakeičiama. Tačiau ir JAV, ir kitų 

Žurnalistika kultūros kontekste. Povilas Sigitas Krivickas
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šalių kūrėjai susiduria su realybe: interneti-
nė sklaida yra labai silpnai kontroliuojama ir 
apmokestinama. Atrodytų, paradoksas – in-
telektualaus darbo vaisiais nori naudotis kuo 
daugiau vartotojų, tačiau mokėti už tai – ne. 
Lietuvoje taip pat tapo liguista mada, kad in-
terneto svetainių sudarytojai tiesiog gvelbia 
iš laikraščių, žurnalų, kitų portalų jiems pati-
kusius „gabalus“ ir naudoja nė negalvodami 
atsiklausti pačių autorių, o tuo labiau jiems 
bent minimaliai atlyginti. Neteko girdėti, 
kad Lietuvos autorių teisių gynimo agentūra 
(LATGA) būtų ką nors apčiuopiamo nuvei-
kusi šioje srityje.  

Ar ne per daug mes svaigstame nuo 
technikos, pernelyg įtikėjome į kompiute-
rį, vos ne kaip į gyvą būtybę, savarankišką 
kultūros reiškinį? O juk dar garsusis Rusijos 
smuikininkas Davidas Oistrachas yra pasa-
kęs, kad bet kuri technika turi būti pajungta 
sumanymui. Taigi – ir pats moderniausias 
kompiuteris tėra tik technika, turinti įgy-
vendinti tai, kas gimsta kūrėjo galvoje. Gal 
todėl, kad taip lengva spaudyti klavišus, 
nebelieka žanrų ribų – rašiniai pagal vieną 
kurpalį, prėska kalba ir padrikas dėstymas. 
Iš pliuralizmo išeina pliurpalizmas. 

-
Amerikiečių publicistas Džordžas Štaine-

ris (George Steiner) savo knygoje „Tikrosios 
esatys“ pastebi: „Šio amžiaus dvasia yra žur-
nalistinė. Žurnalistika užtvindė visus mūsų 
sąmonės plyšius ir trūkius. Taip atsitiko to-
dėl, kad spauda ir žiniasklaida yra anaiptol 
ne tik techninis instrumentas bei techni-
nis verslas. Tam tikra prasme žurnalistikos 

šaknų fenomenologija yra metafizinė. <…> 
Politinei niekšybei ir cirkui, mokslo ir atleto 
šuoliams, apokalipsei ir blogam virškinimui 
suteikiama ta pati briauna. Paradoksalu, 
bet ši vaizdaus aktualumo monotonija vei-
kia kaip anestetikas. Iš didžiausio grožio ir 
didžiausio siaubo baigiantis dienai telieka 
skuteliai. Mes vėl sveikutėliai ir nekantriai 
laukiam rytinės laidos.“  

Žurnalistai, anot D. Štainerio, yra pri-
vilegijuoti, nors daugeliu atžvilgių ir nieki-
nami kurjeriai tarp dviejų vertybinių sferų, 
kurioms reikia vienai kitos – menas (kultū-
ra) padeda užpildyti grėsmingas asmeninės 
tuštumos erdves, bet jų siekiai iš pamatų prie-
šiški. Informacijos priemonės leidžia meni-
ninkui paskelbti apie savo buvimą, paskleisti 
savo dirbinius konkurencijos verdenėje. 

Ar galima, pavyzdžiui, apibrėžti, kas yra 
menas? Na, taip, solidūs žinynai sako, kad 
„menas (dailė, fotografija, kinas, muzika, 
teatras) – tai kūrybinis tikrovės perteikimas 
vaizdais: Antikinis, klasikinis, modernu-
sis m. Realistinis, abstraktusis m.“ (Lietuvių 
kalbos žodynas. „Mokslas“, 1972 m.). Argi 
tik tiek – tik perteikimas? O kur vaizduotės 
galia? Jeigu menas tik „perteiktų“, tai jis su-
stingtų ir taptų panašus į inkliuzą – gintare 
prieš milijonus metų įklimpusį vabzdį. Iš žo-
dyno sudarytojų akiračio kažkaip išsprūdo 
sąvoka žodžio menas, kuris apima visa, kas 
išreiškiama sakytinėmis ar spausdintinėmis 
kalbos priemonėmis. Juk dar Nikolajus Go-
golis yra pasakęs: „Didžiausia dovana, ku-
rią Dievas suteikė žmogui, yra kalba.“

Kalba yra pagrindinė žurnalistikos 
„statybinė medžiaga“, kuri apsprendžia šios 
veiklos santykį ir su pačia kultūra, ir su vi-
sokeriopu jos kontekstu. 

Žurnalistika kultūros kontekste. Povilas Sigitas Krivickas
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Kada prasidės žurnalistų... 
žmogėjimo procesas? 

A pie vakarykščią ir šios dienos žurnalistiką, apie sąlygas atsirasti padoriai žinias-
klaidai bei žurnalisto statuso problemas prie apskritojo stalo kalbėjosi (iš kairės): 
Justas Paleckis, žurnalistas, Kovo 11-osios Akto signataras, Europos Parlamento so-

cialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narys; Gintaras Aleknonis, žurnalistas, hu-
manitarinių mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos 
fakulteto dekanas; Ferdinandas Kauzonas, žurnalistas, kino scenaristas, režisierius, dienraš-
čio „Respublika“ apžvalgininkas, pirmasis Vytauto Gedgaudo premijos laureatas (1997 m.); 
Brigita Balikienė, žurnalistė; Tomas Čyvas, istorikas, politikos apžvalgininkas, Lietuvos žur-
nalistų draugijos pirmininkės pavaduotojas;  Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas. 

B. Balikienė. Man net tokio klausimo 
niekada nekilo... Esu iki kaulų smegenų žur-
nalistė praktikė, todėl šiandien, kaip visada, 
geriau kalbėsiu remdamasi pavyzdžiais negu 
aptakiomis frazėmis. Prisimenu, dirbda-
ma „Respublikoje“ ėjau pas Aukščiausiojo 
Teismo pirmininką Vytautą Greičių, kad jis 
man leistų susipažinti su žudiko Varnelio 

D. Radzevičius. Deividas Randelas (David 
Randall) knygoje „Universalus žurnalistas“ 
rašė, kad 1993 m. atvažiavęs į Maskvą skaityti 
žurnalistams paskaitų suprato, jog nėra Rytų 
ir Vakarų žurnalistikos, kad yra gera arba blo-
ga žurnalistika. Kaip jūs suprantate tuos žo-
džius, žvelgdami į žurnalistiką per keliolikos 
nepriklausomybės metų prizmę? 



25

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?

byla. Prisimenate, buvo toks, kuris eidamas 
per kaimus žudė žmonės. Perskaičiusi tą 
bylą, važinėjau po Lietuvą, sekiau jo kruvinu 
maršrutu, kaimuose kalbinau žmones. Mane 
labiausiai nustebino tai, kad savaitę prieš 
mano kelionę tais pačiais keliais važinėjo ir 
filmavo Vokietijos žurnalistai. Vadinasi, tai, 
kas įdomu, įdomu visiems žurnalistams. 

D. Radzevičius. Patikslinsiu savo klau-
simą: kodėl politologai, apžvalgininkai, o ir 
patys žurnalistai, kalbėdami apie Lietuvos 
žurnalistiką, ją vis lygina arba su Vakarų, 
arba su Rytų žurnalistika? Negi mes dar ne-
atradome aukso vidurio? Tos geros žurna-
listikos? Tai kurgi mes esame? 

F. Kauzonas. Aš nepažįstu Vakarų žurna-
listikos. Žinau tarybinę ir dabartinę žurnalis-
tiką. Šiandieninė Lietuvos žurnalistika nėra 
nei Rytų, nei Vakarų, ji yra tiesiog bloga žur-
nalistika, kurią pagimdė ana, tarybinė, nors 
jos ir yra viena kitos priešingybė. Anksčiau 
pagrindinė partijos užprogramuota žurnalis-
tikos misija buvo nepasakyti tai, ko nereikia 
pasakyti. Dabar tas įprotis kalbėti pusiau 
sučiaupus lūpas virto į kitą ne mažesnę 

ydą – kuo plačiau atverti burną ir visur apie 
viską kalbėti. Taip galime prisišnekėti, kad 
žmonės pradės ilgėtis anos žurnalistikos. 

Manau, kad dabartiniai valdžios atsto-
vai spaudai dirba tai, ką dirbo tarybiniai 
žurnalistai. Pagrindinė jų misija – saugoti 
informaciją, kad ji nepatektų viešumon, o 
jeigu jau prasiveržė, tai privalu tą minusą 
paversti pliusu. 

T. Čyvas. Esate absoliučiai teisus, nes 
gabus, talentingas kolega Virgis Valentina-
vičius tapo premjero Andriaus Kubiliaus 
virtualios viešosios erdvės apsaugininku. Ša-
lia premjero dabar yra Virgis, ir A. Kubiliaus 
taip lengvai ar atsitiktinai nebepakalbinsi. Jo 
atstovas reguliuoja, kada ir kam jis kalbės. 
Grįždamas prie laisvių, manau, kad Sąjūdžio 
metai buvo žurnalistikos laisvės ir klestėjimo 
laikas. Atsivėrė galimybės diskutuoti, sakyti 
tiesą ir savo nuomonę. Geros žurnalistikos 
tuo metu buvo tikrai daugiau negu šiandien. 
Manau, kad dabar, lyginant su Sąjūdžio me-
tais, žurnalistika yra blogesnė, mažiau pliu-
ralizmo, ji ne tokia įvairi. Pastebiu tam tikrą 
regresą. Kalbant apie Rytų ir Vakarų žurna-
listiką, visų pirma reikėtų stabtelėti ties žur-
nalistų darbo sąlygomis, o diskutuojant apie 
gerą ar blogą žurnalistiką nederėtų pamiršti 
labai svarbaus aspekto – ištikus ekonominei 
krizei, visose redakcijose sumažėjo... laisvių, 
savininkai spaudžia žurnalistus. Vieni pasi-
duoda, kiti dar geba laikytis savo principų.

B. Balikienė. Nesutinku su Tomu, kad 
Sąjūdžio žurnalistika, į kurią nėriau viena 
pirmųjų, buvo aukštumoj. Mes klykavome, ir 
tiek. Nesugebėjome įžvelgti didelių procesų.  

Brigita Balikienė
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G. Aleknonis. Gera ar bloga žurnalisti-
ka – labai skirtingi atskaitos taškai. Dažnai 
pamirštame dar vieną labai svarbų aspektą. 
Kas yra padori žurnalistika? Žinau vieną 
taisyklę, galiojusią, galiojančią ir galiosian-
čią dar ilgus metus: jeigu žurnalistas savo 
straipsnio ar laidos herojui kitą dieną gali 
pažvelgti į akis arba jeigu jis paima savo ra-
šinį po 20 metų ir jam negėda dėl to, kas 
parašyta, tai ir yra padori žurnalistika.  

B. Balikienė. Gyvenime būna kitaip... 
Prieš penkerius ar šešerius metus dirbdama 
„Lietuvos žiniose“ vieną šeštadienį nuvykau 
į Kauno zoologijos sodą. Buvo baisus šaltis. 
Užeinu į vieną neužrakintą aptvarą, matau 
liūdną vaizdelį, į kitą – dar liūdnesnį: alkani, 
apleisti gyvūnai, paukščiai. Pajutusi gero re-
portažo skonį, iš kažkur išdygusiam prižiūrė-
tojui sukūriau legendą, kad turtingi, gyvūnus 
mylintys giminaičiai vokiečiai norėtų atsiųsti 
labdaros į Lietuvą, paremti šią įstaigą. Žmogus 
patikėjo, išvedžiojo mane po visus Zoologijos 
sodo užkulisius, pamačiau prie radiatorių be-
sišildančias gerves, pridvokusioj patalpoj šo-
nais besidaužančius begemotus. Išgirdau visą 
tiesą apie tą gyvūnų kankinimo įstaigą, repor-
taže nieko nenuslėpiau. Šiandien man negėda 
dėl to straipsnio, tačiau tam žmogui, manau, 
nebegalėčiau pažiūrėti į akis, nes nė kiek ne-
abejoju, kad jis nukentėjo dėl savo naivumo. 
Nors nei jo vardo, nei pavardės neparašiau. 
Kažkas visada kenčia, kai tokiu būdu renki 
medžiagą. O kaip kitaip sužinoti tiesą? 

F. Kauzonas. Vienas nukentėjo, bet di-
delei visuomenės daliai padarei įtaką. Pasa-
kei tiesą, atvėrei akis.  

J. Paleckis. Aš irgi norėčiau kalbėti ne 
apie blogą ar gerą, o apie padorią ir sąži-
ningą žurnalistiką. Manau, kad tarybiniais 
laikais, kaip sakė Ferdinandas, žurnalisti-
kai buvo labai siaura erdvė. Tačiau ir toje 
siauroje erdvėje žurnalistui buvo galima 
daug nuveikti. Neseniai iš Briuselio lėk-
tuvu skridau kartu su vienu akademiku, 
kuris prisiminė tarybiniais laikais ėjusius 
„Krokodil“, „Šluotą“. „Kiek daug šiandien 
temų, tinkančių tokiems leidiniams, ku-
rių, deja, nebėra“, – apgailestavo akade-
mikas. Ir iš tiesų tie, kurie prisimename 
„Šluotą“, žinome, kokie feljetonai joje buvo 
spausdinami, kokią didžiulę įtaką darė tas 
spausdintas žodis. Feljetonas, ir krinta jo 
herojus... Dabar rašyk nerašęs, rodyk nero-
dęs, niekas nesikeičia. Na, nebent į vieną ar 
kitą temą metami labai dideli pinigai, kon-
centruojami dideli interesai. Tada kažkas 
pajuda. Reikia nepamiršti dar vieno labai 
svarbaus aspekto – mūsų bėda ta, kad esa-
me maža tauta. Trijų milijonų tauta negali 
turėti geros televizijos, geros žurnalistikos. 

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?

Gintaras Aleknonis
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Lenkijoje, kur dešimt kartų daugiau gyven-
tojų, yra galimybė kurti dešimt kartų geresnę  
žurnalistiką. 

D. Radzevičius. Netrukus vyks kasmetinė 
Europos žurnalistų federacijos konferencija, 
kurioje įvairių šalių žurnalistai diskutuoja 
apie sąlygas, reikalingas savo misijai atlikti. 
Keisčiausia mintis, kaskart vis skambanti ne-
formaliuose pokalbiuose, yra ta, kad geriau-
sia Europos šalių žurnalistika buvo padaryta 
arba visai be pinigų, arba tikrai ne už pini-
gus. Šiuo metu Lietuvoje gyvename kur kas 
geriau negu blokados metais, tad gerėjančios 
ekonominės sąlygos lyg ir turėtų garantuoti 
aukštesnį žurnalistikos lygmenį, tačiau šian-
dien nematome padorios, aukštos kokybės 
žurnalistikos suklestėjimo. 

F. Kauzonas. Sakyčiau, žurnalistikos 
lygį labiau veikia ne ekonominės, o po-
litinės sąlygos. Pavyzdžiui, kaip Lietuvo-
je buvo sunaikinta tiriamoji žurnalistika. 
Atskiras politikas arba politikų grupė apie 
savo politinius oponentus žurnalistui „ant 

padėkliuko“ pateikia visą tyrimą, net nuro-
do, kada ir kur siųsti fotografą. Kartais ant 
to padėkliuko dar būna viena kita moneta... 
Viena politinė jėga prieš kitą, vienas politi-
kas prieš kitą. Viskas „ištirta“.

T. Čyvas. Įsiterpsiu, nes politika – mano 
kasdienė tema. Abejoju, ar tyrimai atneša-
mi žurnalistui. Manau, kad kalbamasi su 
leidėju. Užsakomųjų straipsnių technika 
yra truputį kitokia ir ne partijos dėlioja šį 
pasjansą. Be to, komercinė žiniasklaida rei-
kalauja ir kiekybės, reitingų. 

D. Radzevičius. Man knieti išsiaiškinti: 
jei geriau gyvename, tai kodėl negali būti 
geresnės žurnalistikos?   

     
G. Aleknonis. Kalbėjome apie tiriamą-

ją žurnalistiką. Graži istorija, einanti tie-
siog į puslapius. Tačiau joje trūksta vieno 
elementaraus, profesionalaus dalyko: tebus 
išklausyta ir kita pusė. Juk kiekvienas pa-
dorus žurnalistas visada išklausys ir kitos 
pusės nuomonę. Bet jeigu tokioje situacijo-
je, kurią paminėjo Ferdinandas, žurnalistas 
laikysis to principo, jam daugiau šis „šalti-
nis“ nebeatneš istorijos, vertos tiriamosios 
žurnalistikos profesionalo plunksnos. Ir 
monetos tikrai nebebus... Tad norėčiau pa-
klausti, kuo tokia „žurnalistika“ skiriasi nuo 
tarybinių laikų propagandos, kai straipsnis 
apie geriantį kolūkio pirmininką iš anks-
to būdavo suderinamas su partijos centro 
komitetu. Buvo aiški kritikos hierarchija, 
veiksmingumo iliuzija. 

O dabar – apie ekonomines sąlygas. Kū-
ryba ir geros ekonominės sąlygos – dažnai 

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?
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labai skirtingi dalykai. Dažnai rašytojai sako, 
kad nėra sąlygų kurti, bet geriausi kūriniai 
parašyti ne tada, kai už juos buvo mokami 
dideli honorarai, o tada, kai labai norėjosi 
valgyti ir rašyti. Žinoma, žurnalistika nėra 
ta didžioji kūryba, tačiau ekonominis pakili-
mas dažniausiai mažai duoda peno dvasiai.  

D. Radzevičius. Gal vienas veiksnių, da-
riusių įtaką pokyčiams žurnalistikoje, yra 
tai, kad labai pagerėjus ekonominėms sąly-
goms į valstybinį sektorių iš žurnalistikos 
pasitraukė daug gabių, padorių ir sąžiningų 
žurnalistų? 

B. Balikienė. Gal ir taip, nes dažnas vy-
resnės kartos žurnalistas šiandien suka galvą 
dėl artėjančios pensijos. Kitas galvoja, kaip čia 
jam išgyventi, šeimą išmaitinti ir, manau, ma-
žiausiai mąsto apie kokybę. Dirba, ir tiek.  

J. Paleckis. Įtakos turėjo migracija, pa-
trauklūs valstybinės tarnybos postai. Nesu-
tinku su kolege Brigita, kad Sąjūdžio metų 

žurnalistika buvo labai prasta. Tada buvo 
tiek daug gero idealizmo. Pagerėjusios eko-
nominės sąlygos žurnalistiką, mano nuo-
mone, padarė tingesnę. Nesutinku ir su 
teiginiu, kad anais laikais viskas buvo deri-
nama. Žinau ir Lietuvos, ir kitų respublikų 
atvejų, kai po straipsnių netgi ministrai ne-
tekdavo postų. 

F. Kauzonas. Čia vėl verta palyginti tary-
binę ir šių dienų žurnalistiką. Tarybinės žur-
nalistikos laikais žurnalistai bijojo valdžios, 
dabar valdžia bijo žurnalistų. Net jaunas, 
vos devyniolikos sulaukęs žurnalistukas jau 
žino, kad jo bijomasi. Jis praranda stabdžius, 
ribas, saiką. Mano draugas turėjo nuostabų 
šuniuką, kuris nepridergdavo namuose net 
tris paras lauke nebuvęs. Tačiau kai išbėgda-
vo į lauką, tai prie medelio pakėlęs koją, ro-
dos, visą amžinybę išstovėdavo. Šiandieninė 
žurnalistika man asocijuojasi su tuo šuneliu. 
Kai po 50 nutylėjimų, pusiau tiesos sakymo 
metų pajuto laisvę, kaip pakėlė koją, taip jau 
20 metų jos nebegali nuleisti... 

T. Čyvas. Jaunieji leidėjai kapitalistai 
yra panašūs į Francisko Gojos paveikslą 
„Šmėklos“. Kaskart, kai jie ateina, suku-
ria įmonę, ir iš karto norisi daryti įtaką, 
skaičiuoti pelną. Ypač tai ryšku leidyboje, 
kai savininkai nori būti spaudos magna-
tai dar nesuprasdami, ką tai reiškia. Dėl 
to ir smunka bendras lygis. Paradoksas, 
bet tikrieji žiniasklaidos oligarchai dirba 
kitaip – jiems svarbu, kad jų neliestų, ir į 
kūrybinį procesą jie kišasi mažiau, o toje 
naujojoje vidurinėje grandyje sumaišties 
labai daug.  

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?
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B. Balikienė. Ilgiuosi tikrosios žurna-
listikos. Tikrų tyrimų, kai žurnalistai keičia 
išvaizdą, pasą, leidžiasi į ieškojimus ir atlie-
ka viską apverčiančius tyrimus. 

F. Kauzonas. Bet jeigu visuomenei to 
nereikia...

D. Radzevičius. Negali būti geros žur-
nalistikos, jeigu visuomenei nereikia? 

F. Kauzonas. Kai manęs klausia, kodėl 
aš, visą gyvenimą atidavęs kultūrai, dirbu 
tokioje žiniasklaidoje, atsakau: „Jūs skaitote 
ne tai, ką mes rašome. Mes rašome tai, ką 
jūs skaitote.“ 

T. Čyvas. Pasiūla, paklausa... Kartais pa-
siūla pradeda formuoti paklausą. Per patį 
Kauno pedofilijos skandalą padariau inter-
viu su režisieriumi ir labai nustebau, kad 
viena iš labiausiai skaitomų tą dieną porta-
lo medžiagų buvo būtent tas interviu. Su-
tikčiau su Justu dėl to žurnalistinės erdvės 
pločio – šiandien privačioje žiniasklaidoje 
labai siaura erdvė gerai žurnalistikai. Nors, 
gerai paieškojęs, ją gali rasti.  

F. Kauzonas. Lietuvoje, deja, nėra institu-
cijos, kuri norėtų, kad tauta keistųsi. Visiems 
labai gera ši visuomenė, nes jei ji keisis, tai ir 
politikams, ir žiniasklaidai teks keistis.  

J. Paleckis. Be abejo, čia yra uždaras ra-
tas. Manau, žurnalistika yra suinteresuota, 
kad visuomenė mistų kuo primityvesniu 
maistu. Taip lengviausiai uždirbami di-
džiausi pelnai. 

G. Aleknonis. Esu optimistas. Nors 
kalbama, kad žiūrovas ar skaitytojas nori 
lengvo kramtalo, tačiau dauguma esame 
pasiilgę gero straipsnio, komentaro, filmo. 
Dažnai žiniasklaida tiesiog pervertina savo 
galias. Jeigu bandytume iš laikraščių nuspė-
ti politikų reitingus, tai Prezidentė pagal 
neigiamų straipsnių kiekį apie ją atsidurtų 
reitingų apačioje. Tačiau gyventojų apklau-
sos rodo priešingai – ji yra pasitikėjimo rei-
tingų viršūnėse. 

F. Kauzonas. Prieš trejus metus pasiū-
liau „Respublikos“ leidėjui Vitui Tomkui 
vieną dieną per savaitę leisti laikraštį be 
smurto, be gandų, be kraujo. Kiekvieną ke-
tvirtadienį tokia „Respublika“ ir išeidavo. 
Tačiau Lietuvoje to visus metus niekas net 
nepastebėjo. 

J. Paleckis. Bet žurnalistika – visuome-
nės gyvenimo atspindys. Veidrodis turi at-
spindėti viską, kas vyko vakar. Jeigu vieną 
dieną yra informacija dozuojama, vadinasi, 
dienraštis neatlieka savo misijos... 

 
D. Radzevičius. Gal esame pernelyg pe-

simistiški? Juk yra rimtos spaudos, rimtų 
straipsnių... 

T. Čyvas. Jei nori kurti kokybišką, pado-
rią žurnalistiką, laisvių ir galimybių visada 
rasi. Ypač internete.  

B. Balikienė. Užsienyje laikraščiai lei-
džiami su priedais, kuriuose kiekvienas skai-
tytojas randa patinkančių temų. Nusipirk 
mūsų dienraštį, sumokėsi kelis litus ir po 

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?
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kelių minučių išmesi, nes nėra ko skaityti. 
Vis ta pati, jau vakar per radiją ar televiziją 
girdėta, internete perskaityta informacija.

D. Radzevičius. Prieš trejus metus kole-
gos žurnalistai iš BBC inicijavo akciją „Pa-
kilkime už žurnalistiką“. Įdomu tai, kad tą 
akciją organizavo visuomeniškiausia Euro-
pos stotis, garsiai pasakiusi, kad žurnalistika 
turi problemų. Ji pasiūlė visiems kolegoms 
įvairiose šalyse vienu metu kelias minutes 
pagalvoti apie savo profesiją. Prie šio sim-
boliško akto prisijungė daugelio valstybių 
žurnalistai. Taip pat ir Lietuvos. Prie Vy-
riausybės į akciją susirinko saujelė kolegų. 
O akciją nušviesti atėjo dvigubai daugiau 
žurnalistų. Kodėl? Kas trukdė jiems čia pat 
minutei sustoti, pamąstyti apie save ir pro-
fesiją? Juk visi sakome, reikia pakilti už žur-
nalistiką, tačiau to nedarome. 

B. Balikienė. Esame įpratę kalbėti už ki-
tus. O kaip čia už save? Nei šis, nei tas...

T. Čyvas. Gyvename toje pačioje Lietu-
voje, kur ir kitos profesijos atstovai nedaly-
vauja panašiose akcijose.

J. Paleckis. Nėra to tikrojo solidarumo, 
pilietiškumo. Turime išbristi iš provincia-
lumo, daugiau mokytis, dairytis ir mažiau 
murdytis savų problemų liūne. Ne išradi-
nėti dviratį, o pritaikyti gerus kaimynų pa-
vyzdžius. Nedaugelis žinome, jog Estijoje 
Lenarto Merio prezidentavimo laikotarpiu 
buvo iškeltas šūkis: „Kiekvienam mokslei-
viui – po kompiuterį“. Gera žurnalistika 
gali atsirasti ir mažoje tautoje, tačiau turi 

būti didžiulis jos poreikis. Deja, pas mus 
tas poreikis mažėjo ir prie to prisidėjo že-
miausio skonio kultivavimas. 

D. Radzevičius. Atsakydamas į klausimą 
apie mažą šalį ir kokybiškos žiniasklaidos 
nebuvimą, pasiremsiu skaičiais: iki 2003-iųjų 
laikraščių kiekis mažėjo, žurnalų daugėjo. 
Apskritai imant turime šimtus laikraščių ir 
žurnalų, ne vieną ir ne dvi radijo ir televizijų 
stotis, tačiau kokybės tenka paieškoti.  

F. Kauzonas. Manau, kad iš tos keblios 
situacijos gali išgelbėti nukritusi politinės 
moralės kartelė, nes tai, kas dabar vyksta 
Seime (šlapimo tyrimai ir kita), jau pralen-
kia bet kokią žurnalistinę vaizduotę. Gal, 
sakau, pagaliau pasiekėme dugną? Jau atsi-
spirsime ir imsime kilti? Ir politika, ir žur-
nalistika?.. Žurnalistika negali gyventi vien 
„dugno gyvenimu“. Atkreipkime dėmesį: 
mūsų visuomenėje jau nebeliko moralinių 
autoritetų. Visi, gal išskyrus Justiną Mar-
cinkevičių, Viktoriją Daujotytę, dar vie-
ną kitą, buvo mūsų, žurnalistų, rankomis 
„nukryžiuoti“.

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?
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J. Paleckis. Gaila, kad neliko ir žurnalis-
tikos autoritetų. Paklausę jaunimo, kokius 
žurnalistus žino, manau, dažnas paminėtų 
Algimantą Čekuolį. O tokių, kokie buvo 
Sąjūdžio metais – Arvydas Juozaitis, Vitas 
Tomkus – nebėra. 

B. Balikienė. Man atrodo, kad daug ką 
galima nuveikti rajonų laikraščiuose.

G. Aleknonis. Manau, kad į faktus ir 
reiškinius žiūrima per žeminimo prizmę. 
Turėtų būti daugiau aukštinimo. Kiekvie-
nas redaktorius nori, kad pas jį dirbtų auto-
ritetas, bet nė vienas autoritetas nenori būti 
valdomas. Čia uždaras ratas. 

D. Radzevičius. Taigi lukštenasi šio po-
kalbio išvada: teorinės sąlygos kokybiškai 
žurnalistikai Lietuvoje yra idealios – maža 
konkurencija, pigios technologijos, yra ir 
žurnalistų, tačiau kokybiškos žurnalistikos 
trūksta. Kodėl?  

T. Čyvas. Todėl, kad užuot bandę kelti 
žurnalistikos lygį, kritikuojame visuomenę.  

 

G. Aleknonis. Todėl, kad turime šil-
tnamio sąlygas. Kada, sakykite, šiltnamyje 
išauga tobulas augalas? Man atrodo, Jonas 
Aistis yra gražiai pasakęs, kad menininkui 
laisvės reikia su saiku. 

J. Paleckis. Nemanau, kad Lietuvoje yra 
idealios sąlygos. Antraip tuoj būtų įsikūrę 
užsienio koncernai, pristeigę pelningų laik-
raščių. Nesutinku ir su teiginiu, kad nėra 
kokybiškos žiniasklaidos – juk skaitome 
„Šiaurės Atėnus“, „Literatūrą ir meną“, „At-
gimimą“, „Kultūros barus“, girdime labai 
gerų radijo, matome puikių televizijos laidų.  

D. Radzevičius. Klausiu kitaip. Kokie 
turi būti minimalūs standartai, kad žurna-
listas galėtų normaliai dirbti ir uždirbti? 

J. Paleckis. Turi būti normali konku-
rencija, noras burtis į profsąjungas. Reikia 
patiems organizuotis, nes jokia valdžia ne-
paskatins to proceso. Jauni žurnalistai tu-
rėtų sudaryti branduolį, kuris būtų pajėgus 
pralaužti ledą, bandyti kažką nuveikti. Nors 
tai ir bus labai sunku. 

G. Aleknonis. Žurnalistai turi suprasti, 
kad yra tokie pat paprasti darbuotojai, kaip 
ir visi. Kai pradedame kalbėti apie visokias 
mokesčių lengvatas, ketvirtąją valdžią, pri-
vilegijas... Jeigu to nebūtų buvę iš pat pra-
džių, būtų gerokai lengviau. 

T. Čyvas. Pritariu tam, kad reikia profe-
siškai organizuotis, burtis. 

B. Balikienė. Manau, kad žurnalistų ben-
druomenei padėtų burtis pramogos ir kultūra. 

Kada prasidės žurnalistų... žmogėjimo procesas?
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D. Radzevičius. Neseniai susitikusios 
Lietuvos žurnalistų organizacijos (LŽS, 
LŽD, Verslo žurnalistų klubas, Spaudos fo-
tografų žurnalistų klubas, Sporto žurnalistų 
klubas) kalbėjosi ir tarėsi apie bendravimo 
erdvę. Visi kaip vienas pasisakė už... spaudos 
pokylį. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, 
mums trūksta ne įstatymų, ne naujų gairių, 
o elementaraus žmogiško bendravimo. 

J. Paleckis. Anglijoje labai populiarūs 
klubai, į kuriuos ateina žmonės, norėda-
mi pabendrauti, susitikti. Tokie klubai turi 
puikias patalpas, virtuvę, viešbutukus.    

F. Kauzonas. Taigi žurnalistui reikia to-
kios aplinkos, tokios vietos, kur jis ir vėl 
taptų žmogumi, kur prasidėtų jo žmogėjimo 
procesas. 

Parengė Aurelija Arlauskienė
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B eveik kiekvienuose namuose yra televizorius, sparčiai daugėja kompiuterių 
vartotojų, o štai laikraščiai, sunkiai atlaikantys internetinės erdvės konku-
renciją, ties išnykimo riba. Tai, kas kadaise atrodė kaip apokaliptinė in-

formacinio amžiaus vizija, nepastebimai tapo mūsų kasdienybe. Klasikinis Marshallo 
McLuhano veikalas „Kaip suprasti medijas“ pirmą kartą buvo išleistas tolimais 1964 me-
tais, tačiau atrodo, kad nuo to laiko medijų (lietuviškas šio žodžio atitikmuo būtų „ži-
niasklaida“, tačiau jis nėra labai tikslus) perpratimo procesas turi būti visą laiką atnau-
jinamas ir koreguojamas. Atsiranda naujų medijų, senos arba išnyksta, arba keičiasi. 
Visiems šiems procesams apibūdinti įvedamos naujos sąvokos. Susiorientuoti šių pokyčių 
jūroje nėra lengva. Šiandien tai padaryti gali, ko gero, tik patyręs žiniasklaidos ir ma-
sinės komunikacijos srities žinovas – toks, kaip mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto 
Žurnalistikos instituto direktorius prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis.         

Viktoras Denisenko

Žygintas Pečiulis

Mediamorfozių pasaulyje – 
šiandien ir rytoj
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Mediamorfozių pasaulyje – šiandien ir rytoj. Viktoras Denisenko, Žygintas Pečiulis

K iek man žinoma, Jūs domitės, 
kaip praeityje buvo įsivaizduoja-

mas skirtingų medijų vystymasis. Ką galima 
apie tai pasakyti? Ar spėliotojų vizijos buvo 
pranašiškos?

Vienų – taip, kitų – ne. Žinomas prancū-
zų fantastas Jules‘is Verne‘as gerokai prašovė 
pro šalį, nes tuos dalykus, kurie vyksta šian-
dien, pranašavo būsiant maždaug XXIX am-
žiuje. Visko pasitaikydavo, juo labiau kad 
kai kuriuos reiškinius šiandien tiesiog pri-
tempiame prie mūsų realybės. Tarkime, 
pranašauta, kad laikraščiai bus perduodami 
telefonų linijomis ir juos galima bus žiūrėti 
tamsiuose judančių fotografijų kambariuo-
se. Galima sakyti, kad tai savotiška dabarti-
nių interneto kavinių analogija.

Įsivaizduojant ateitį, mus visada veikia tam 
tikra inercija. Rogeris Fidleris vadina tai me-
diamorfozėmis – ateitį įsivaizduojame pagal 
tai, kas yra dabar. Esame pripratę prie knygos 
ar laikraščio keturkampės formos. Tai reiškia, 
kad visi mūsų įsivaizdavimai apie jų tobulini-
mą liks ištikimi šiam principui. Jeigu televizo-
rius įsivaizduojamas kaip ekranas, kuris stovi 
arba kabo, tai mes manome, kad tas ekranas 
išliks bet kuriuo atveju – tik arba dar labiau 
didės, arba bus sulankstomas. Tačiau gali būti 
visiškai kitaip – šiandien kalbama apie vaizdą 
akiniuose arba holografiją. Šiuo atveju tam ti-
kras inertiškumas mus šiek tiek varžo. 

Ar medijų vystymosi istorija yra 
dėsninga?

Yra tam tikra paradoksali hipotezė (apie 
ją aš rašau savo straipsniuose ir knygose), 

kad dabartinė audiovizualinė masinė ži-
niasklaida pasaulio istorijoje yra absoliutus 
atsitiktinumas. Pavyzdžiui, literatūros kūri-
niuose, padavimuose, pasakose yra kalbama 
apie bendravimą per atstumą, savotišką tele-
komunikaciją, tačiau viskas įsivaizduojama 
kitaip, negu atsitiko XX amžiuje. Žmonės 
visada norėjo matyti ne tai, ką jiems rodo, 
bet tai, kas juos pačius domina – pavyzdžiui, 
savo vaikus, išvykusius į tolimą kelionę. Tai 
labiau primena vaizdo telefono variantą. 
Taip pat jie norėjo turėti galimybę tiesiogiai 
žiūrėti Vienos, Niujorko ar Paryžiaus operos 
spektaklius. T. y. norėjo turėti savo indivi-
dualią programą. Buvo įsivaizduojama, kad 
televizija nerengs specialių programų, bet 
sudarys galimybę neišeinant iš namų matyti 
teatro spektaklį. Tai irgi mediamorfozių reiš-
kinys. Tuo metu, kai jau buvo teatras, kinas, 
radijas, televizija įsivaizduota kaip jų page-
rinimas – teatras namuose, kinas namuose, 
rodantis radijas ir pan. Bet tai, kas atsirado 
XX amžiuje, buvo kitokio pobūdžio reiški-
nys – žmones užgriuvusi nereguliuojamų, 
nepageidaujamų, neprašomų vaizdų liūtis.  

Be to, nevalia pamiršti, kad masinė au-
diovizualinė komunikacija buvo labai men-
ka akimirka pasaulio raidos istorijoje. Net 
nepilnas amžius. Televizija, kaip masinis 
reiškinys, atėjo į namus po Antrojo pasauli-
nio karo, tad labai paplitusią tradicinę tele-
viziją turime apie 60 metų. Dabar jos įtaka 
po truputį mažėja ir po kokių penkiolikos–
dvidešimties metų greičiausiai jau nebetu-
rėsime jos tokios, kokią turėjome. Pasaulio 
istorijoje televizijos era bus tik akimirka, 
sekundė, savotiška komunikacijos klaida. 
Bus daug vaizdų, tačiau nebus televizijos.  
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Ar įmanoma šiandien kalbėti 
apie kokios nors vienos medijos 

dominavimą?

Išgyvename pereinamąjį metą. Teoriš-
kai bet kuri medija gali išsiveržti į priekį, 
tačiau kol kas galima kalbėti apie interneto 
dominavimą. Ištardamas „internetas“, tarsi 
pasakai viską, o kita vertus – nieko. Atsi-
prašau už tokį palyginimą, bet jeigu upe 
plaukia sofa, konservų dėžutė ir skenduolis, 
tai esmė ta, kad nors viskas plaukia upe, tų 
plaukiančiųjų prigimtis yra labai skirtinga. 
Skirtingos prigimties reiškiniai susitinka ir 
internete, kuris yra ir asmeninės komuni-
kacijos priemonė, ir radijas, ir televizija, ir 
tinklaraščiai, ir archyvai, ir dar daug visko. 
Jeigu ir galima šiandien kalbėti apie kokią 
nors tendenciją, tai būtų masinė interneti-
zacija, arba geriau sakyti – skaitmenizacija. 
Šiandien pats patogiausias skaitmeninės 
technologijos realizacijos būdas yra inter-
netinis ryšys, tačiau gali atsirasti ir kito-
kių ryšio atmainų. Be to, kalbama apie tam 
tikrus integruotus namų centrus – kam 
reikalingas kompiuteris, televizorius ar 
laikraštis, jeigu viską galima turėti vieno-
je vietoje? Tačiau čia irgi atsiranda įvairių 
problemų. Tarkime, filmą smagiau žiūrėti 
turint namų kino sistemą su dideliu ekranu 
ir stereo garsu, bet ar reikia tokio prietaiso  
elektroniniams laiškams skaityti?  

Apie medijų dominavimą nėra paprasta 
kalbėti. Istorijoje galime prisiminti įvairių 
komunikacinių nuotykių. Viena iš tech-
nologijų, kuri Lietuvoje jau praktiškai yra 
išnykusi – telegrafas. Galima paminėti ir 
pranešimų gaviklį („peidžerį“). Iš esmės 

jis užpildė menką tarpelį tarp mobiliojo 
telefono, kuris neturėjo žinučių siuntimo 
funkcijos, ir telefono su žinučių funkcija 
atsiradimo. Be to, pranešimų gaviklis buvo 
pigesnis negu mobilusis telefonas ir kiek-
vienas jaunuolis troško jį turėti, tačiau kas 
dabar tą prietaisą prisimena? Dabartiniai 
studentai jau nelabai žino, kas tai yra.  

K aip manote, ar konvergenci
jos procesas, kai tarp skirtingų 

medijų išnyksta barjerai, jau pasiekė savo 
apogėjų?

Manau, kad dar nepasiekė. Visų pirma, 
šiandien šalia naujosios žiniasklaidos gana 
stiprias pozicijas išlaiko tradicinė. Net in-
ternetinių medijų turinio ryšys su tradici-
nės žiniasklaidos turiniu yra didžiulis. Dalį 
interneto žiniasklaidos iš esmės sudaro 
elektroninės tradicinės žiniasklaidos ver-
sijos. Jas rengia tos pačios redakcijos arba 
specialūs jų padaliniai. Taip pat ir vadina-
mieji interneto informaciniai portalai daug 
informacijos paima iš tradicinės žiniasklai-
dos. Yra net kraupokai juokaujama, kad šie 
portalai yra „rytinių laikraščių morgai“ – 
laikraštyje paskelbta informacija kurį laiką 
dar atgyja internete. Tačiau amžinai taip 
nebus. Kaip viskas pasikeis – galima tik 
prognozuoti. Statistika rodo, kad tradicinė 
žiniasklaida traukiasi, ji arba bankrutuoja, 
arba publikuojama tik elektroniniu varian-
tu. Šį procesą spartina ir krizė. Skelbiami 
įspūdingi skaičiai, kiek pasaulyje uždaro-
ma laikraščių, kaip mažėja tradicinės spau-
dos, radijo ir televizijos reklamos apimtys. 
Jei ši tendencija tęsis, tai gali būti, kad 

Mediamorfozių pasaulyje – šiandien ir rytoj. Viktoras Denisenko, Žygintas Pečiulis



36

vadinamajai tradicinei žiniasklaidai nebe-
daug liko. Tačiau neskubėkime jos laidoti. 
Kol kas galima numatyti du kelius – arba 
tradicinė žiniasklaida labai pasikeis, arba ji 
taps savotišku prabangos dalyku. Progno-
zuojama, kad didelėse šalyse bus pakanka-
mai žmonių, kurie vis dar norės čiupinėti 
tradicinę popierinę spaudą. Juk šiandien jau 
galima rinktis, ką pasiimti į lovą – kompiu-
terį ar laikraštį. Dauguma žmonių vis dar 
pasiima laikraštį, nes kompiuteris nėra toks 
patogus. Tad manau, kad kol kas tradicinės 
žiniasklaidos netekčių apogėjus nepasiektas, 
o didžiausi pokyčiai mūsų dar laukia. Kokie 
jie bus? Vėlgi galima tik prognozuoti.

K as gali tuos pokyčius sukelti, 
spartinti, daryti jiems įtaką?

Pokyčius gali paveikti keletas dalykų. 
Vienas jų – vadinamoji inforeksija, t. y. ma-
žėjantis informacijos vartojimo poreikis. 
Ką mes veikiame atsisėdę prie kompiuterio? 
Peržiūrime naujienas, paskaitome antraš-
tes, vieną kitą trumpesnį straipsnį perskai-
tome iki galo, o toliau – elektroninis paštas, 
darbas su dokumentais. Jaunimas įnikęs į 
„čatus“, į tinklaraščius, paieškos sistemas. 
Taigi informacijos apie pasaulio įvykius ne-
sumažėjo, tačiau jos mažiau vartojama, nes 
internete dažniausiai tenkinami asmeniniai 
komunikaciniai poreikiai. Kitas dalykas – 
niekas už informaciją nenori mokėti. Tiesa, 
tai nėra nauja, nes esame įpratę nemokėti 
už televizijos programas. Laikraščius iki šiol 
vis dar prenumeruodavome ir pirkdavome, 
tačiau internetas pripratino prie nemo-
kamų naujienų. Dabar vyksta ekonominė 

revoliucija, kai tradicinei žiniasklaidai ten-
ka ieškoti alternatyvių pajamų šaltinių. Tai-
gi atrodo, kad mūsų laukia gana drastiški 
pokyčiai. 

K nygoje „Iki ir po televizijos“ 
minėjote, kad televizijoje atėjo 

savotiški „profanų laikai“. Kiek ilgai šie 
laikai tęsis? Ar jie kada nors pasibaigs?

Matyt, šie laikai nesibaigs, nes jeigu 
žmonės turi priemones, jie jomis ir nau-
dojasi. Žvelgiant istoriškai, tik atsiradusi 
spauda pateko į tam tikrų religinių ar poli-
tinių grupių rankas. Iš esmės – labiau išsi-
lavinusių elito grupių. Vėliau ta pati istorija 
atsitiko su radiju ir televizija. Tie, kurie tu-
rėjo įrangą, galėjo transliuoti ir iš to uždirb-
ti pinigus. Kartu ir daryti įtaką visuomenei. 
Televizija bene pirmoji, dar esant senajai 
technologijai, pradėjo siūlyti visuomenei 
dalyvauti kuriant programas. Profesiona-
lus ekrane pakeitė profanai, elitą – eiliniai. 
Viena vertus, tai buvo demokratiškas pro-
cesas, kita vertus – tam tikra spekuliacija. 
Tie žmonės, kurių rankose buvo radijas ir 
televizija (kalbu čia apie komercinius trans-
liuotojus), suprato, kad žiūrovams patiks 
matyti panašius į save. Kitaip tariant, čia 
daugiau buvo verslo politika, sukūrusi tele-
vizijos demokratėjimo iliuziją.   

 

K iek plačiai paplito „profaniza-
cija“?

Šiandien išgyvename esminius tech-
nologinius pokyčius. Rašto, vaizdo ir gar-
so raiškos technologijos pinga. Kiekvienas 
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savo namuose dabar gali turėti mažą spaus-
tuvę, asmeninę radijo ar televizijos studiją. 
Bet kokį pranešimą galime išplatinti visam 
pasauliui. Manau, kad ši tendencija tikrai 
išliks – mes patys galėsime komunikuoti, 
kurti įvairaus pobūdžio turinį. Žinoma, tai 
dar nėra prieinama visiems, nes kompiu-
teriai dar paplitę mažiau nei televizoriai. 
Tačiau netrukus vis daugiau žmonių atras 
naujas galimybes ir mėgins savo jėgas kur-
dami ir platindami informaciją.   

Kitas dalykas, ar ši tendencija išstums 
profesionalus iš informacijos rengimo rin-
kos? Galima pastebėti, kad šiandien in-
formacijos profesionalai jau yra šiek tiek 
pastumti į šalį, jų pozicijos vis labiau klibi-
namos. Vis dažniau įvykius nušviečia daly-
viai, liudininkai, jie kuria naujo tipo piliečių 
medijas. Guodžia tik tai, kad profesionalų 
reikės visada, nes jie prisiima atsakomybę 
už informacijos atrankos ir pateikimo ko-
kybę. Mėgėjai tai daro savanoriškai, esant 
tik tam tikroms sąlygoms – kai netingi, kai 
norisi, jeigu tuo metu atsidūrė tam tikroje 
vietoje. Profesionalai informavimo darbą 
atlieka nuolat – ar sninga, ar lyja, naktį ar 
dieną. Pagaliau jie išmano informacijos 
atrankos ir pateikimo principus. Vadinasi, 
jeigu pasikliausime tik mėgėjais, kai kas ne-
bus iš viso nušviesta arba tai bus padaryta 
neprofesionaliai.   

Tačiau informacijos pateikimo profe-
sionalumo atžvilgiu šiandien išgyvename 
didžiulę krizę, kuri sukelia tam tikrą pa-
simetimą. Štai kažkas pabandė pažaisti su 
informacija ir jam jau atrodo, kad jis tapo 
profesionaliu žurnalistu. Tai matydami ko-
munikacijos profesionalai truputį išsigando. 

Ar jie dar bus reikalingi ateities informaci-
jos gamybos fabrikuose? Bet manau, kad 
šokas pamažu praeina, bus padarytos išva-
dos, perorganizuotos redakcijos, pakeisti 
komunikacijos specialistų rengimo meto-
dai universitetuose ir, tikiuosi, viskas grįš 
į savo vietas. Profesionalų sluoksnis turėtų 
išlikti, nes informacijos vartotojai pamatys 
skirtumą tarp mėgėjiškos ir profesionaliai 
parengtos informacijos. Tarp žaliavos ir 
tikro daikto. Kol kas labai įdomu knistis 
toje žaliavoje, kuri šiandien dažnai atrodo 
įdomesnė ir vertingesnė už profesionalų 
informacinį produktą. Tačiau branginant 
laiką vis labiau norėsis profesionalumo ir 
patikimumo.   

A tsižvelgiant į nūdienos iššūkius 
ir galimus ateities pokyčius – 

kaip turi būti rengiamas žurnalistas? Koks 
jis turės būti ateityje?  

Baigėsi metas, kai profesionalas galėjo 
iš aukšto žiūrėti į auditoriją, nes jo rankose 
buvo komunikacijos priemonės, informa-
cijos rengimo iniciatyva. Ateities žurnalis-
tikos perspektyvą formuoja keli veiksniai. 
Kaip sakiau, šiandien kiekvienas praprusęs 
ir turintis kompiuterį žmogus gali kurti 
savo laikraštį, transliuoti garso, vaizdo tu-
rinį. Kita tendencija – tradicinė žiniasklai-
da persikelia į internetą, nes jai neužtenka 
senosios rašto ir fiksuoto vaizdo raiškos. 
Vyksta revoliucija. Tradicinė žiniasklaida 
buvo apibūdinama dviem žodžiais – peri-
odical press („periodinė spauda“). Dabar 
nelieka nei periodinės, nei spaudos. Elek-
troninė spauda gaminama ne presu. Su 
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periodiškumu irgi problema – dienraščius, 
savaitraščius, mėnraščius keičia interneti-
nės erdvės minutraščiai ar sekundraščiai. 
Svyruoja ir žanrų sistema, apie kurią buvo 
prirašytos storiausios knygos. Mąstome ir 
apie specializacijas. Juk sunku numatyti, 
kur žurnalistiką baigęs žmogus gali dirbti? 
Nesinori mestis į kitą kraštutinumą – gė-
dytis, kad esi tik vieno dalyko specialistas. 
Dabar madinga būti visų galų meistru. Is-
toriškai tai primena Da Vinci laikus, kai 
tas pats žmogus galėjo ir paveikslus tapyti, 
ir žmones operuoti, ir skraidymo aparatus 
konstruoti.

Keisdami studijų programą privalome 
orientuotis į rinką, pabrėžiame daugia-
terpiškumą, konvergenciją, multiplatfor-
miškumą, polivalentiškumą – visa tai, kas 
šiandieninėje žiniasklaidoje yra nauja ir 
perspektyvu. Negalime atsilikti, bando-
me balansuoti tarp tradicijos ir naujovių. 
Mūsų studentai vienerius metus yra spe-
cializuojami, bet ne senoviškai – spauda, 
radijas, televizija, fotografija, o pagal raiš-
kas – rašto, garso, vaizdo. Tai – universa-
lesnis kriterijus. Rašto raiška gali būti ir 
spaudoje, ir internete, garso raiška – radi-
juje ir internete, vaizdo raiška – televizijoje 

ir internete. Tačiau transliacijos kanalas 
kelia kitokius informacijos pateikimo rei-
kalavimus. Kurdami daugiaterpės raiškos 
projektą „Infojazz“, Žurnalistikos instituto 
studentai tą pačią temą pateikia skirtin-
gomis raiškomis. Šiuolaikinėje žurnalisti-
koje svarbu gebėti „groti džiazo orkestre“, 
kur nė vienas neatlieka solo partijos, ta-
čiau kiekvienas gali improvizuoti, tam 
tikru metu įsiterpti, pasiūlyti savą temos 
interpretaciją.

Eksperimentuojame ir su naujomis tech-
nologijomis. Šiuo metu studentai išbando 
multifunkcinį telefoną, kuriuo galima fil-
muoti, fotografuoti, įrašyti garsą, perduoti 
informaciją. Taigi, viena vertus – blogai, 
kita vertus – gerai, kad mus truputį varžo 
universiteto struktūra. Ką nors naujo su-
manęs nepaimsi ir kitą dieną nepakeisi stu-
dijų programos. Tačiau tai kartais tramdo, 
sulaiko nuo beatodairiško elgesio. Paskui 
paaiškėja, kad reikėjo šiek tiek palaukti, nes 
kai kurie dalykai vėliau pasirodo buvę tik 
mados šūksnis.     

Straipsnis perspausdintas iš Vilniaus 
universiteto mokslo populiarinimo 

žurnalo „Spectrum“, 2010 m. Nr. 1 (12).
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Žurnalistika ekonominiu sunkmečiu 

E konominė padėtis Lietuvoje vis dar 
nepavydėtina. Matant bendrojo vi-
daus produkto smukimą ar nedarbo 

augimą, ginčytis, kad yra kitaip, sunku. Ži-
niasklaida – vienas iš tų sektorių, kurį sunk-
metis palietė itin skausmingai. Pirmiausia 
smarkiai sumenko pajamos iš reklamos. Mat 
nereta šalies ar užsienio kapitalo įmonė – 
potencialus reklamos užsakovas, pasirink-
dama, ką dėl finansinių sunkumų pirmiau 
„nukirpti“ – savo darbuotojų atlyginimus 
ar išlaidas reklamai, rinkosi pastarąsias.

Dauguma žiniasklaidos priemonių Lie-
tuvoje gyvena ne iš prenumeratos ar dar ko 
nors, bet iš reklamos. Tad išsekus reklamos 
šaltiniui žiniasklaidos verslui sunkmetis 
kirto ypač skaudžiai. 

Pagal įmokas Lietuvos radijo ir tele-
vizijos komisijos veiklai finansuoti Lie-
tuvos televizijų pajamos 2009 m. trečiąjį 
ketvirtį krito 42 proc., vien komercinių 

Vija Pakalkaitė, Giedrius Simonavičius, 
Aurelija Vernickaitė

televizijų – 46 proc. Reklamos plotai spau-
doje, pasak rinkos tyrėjų (TNS GALLUP), 
sumenko 30 proc. O žinant, kad sumenko 
ne tik reklamos plotai, bet ir sumažėjo rekla-
mos įkainiai, padėtis darosi dar niūresnė. 

Tačiau žiniasklaidos priemonių finansi-
nė padėtis nukentėjo ne tik dėl ekonomikos 
nuosmukio. Smukus reklamos pajamoms, 
kartu užgulė ir mokesčiai: padidėjo pridėti-
nės vertės, socialinio draudimo įmokos. 

Nuo 2009 m. pradžios standartinis 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tari-
fas pakilo nuo 18 proc. iki 19 proc., o nuo 
2009 m. rugsėjo 1 d. – dar dviem procen-
tiniais punktais, iki 21 proc. Tad dauge-
liui Lietuvos žiniasklaidos verslo įmonių 
PVM, palyginti su 2008 m., padidėjo tri-
mis procentiniais punktais. Daugeliui, iš-
skyrus tas, kurios iki tol naudojosi PVM 
lengvatomis, nes lengvatas politikai taip 
pat panaikino. 

„Mes nelaikome savęs išskirtine 
socialine grupe, esame pasiryžę 
mokėti visus privalomus mokesčius, 
kuriuos moka visi Lietuvos piliečiai, 
ir kaip jie tikimės adekvataus 
socialinio saugumo.“
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Spauda ilgą laiką lepinosi mokesčių len-
gvatomis. Laikraščiams, žurnalams ir ki-
tiems periodiniams leidiniams pridėtinės 
vertės mokestis išaugo keturis kartus – nuo 
5 proc. iki 21 proc. 

Be to, nuo 2009 m. pradžios prasidėjo au-
torinių pajamų apmokestinimo reforma. Iki 
tol jokiais socialinio draudimo mokesčiais 
neapmokestinamoms autorinėms pajamoms 
įvestas socialinio draudimo tarifas, jis laips-
niškai didinamas kasmet iki 2011 m.  

Taigi žurnalistų darbdaviams – tai dar 
padidėjusi mokesčių našta, o žurnalistams – 
uždirbtos ir užtarnautos socialinės garanti-
jos. Tiesa, žiniasklaidos darbuotojai kol kas 
turi teisę tik į dalį užtarnautų garantijų. So-
cialinio draudimo įmokas nuspręsta didinti 
laipsniškai iki 2011-ųjų, tad tik nuo tų metų 
pradžios susilyginsime su kitų profesijų at-
stovais savo socialinėmis garantijomis.   

Verslo žurnalistų klubas aktyviai rėmė 
2009 m. pradžioje pradėtą vykdyti sociali-
nio draudimo įmokų reformą. Suprasdami, 
kad iš karto smarkiai padidėjusi mokesčių 
našta daliai žiniasklaidos priemonių būtų 
nepakeliama, pritarėme ir tam, kad refor-
ma būtų įgyvendinama laipsniškai. Sutiko-
me, kad būtų didinami socialinio draudimo 
mokesčiai, nors ir įtarėme, jog daugeliui 
žurnalistų tai gali tiesiogiai lemti mažesnes 
pajamas. Dabartis rodo, kad nemažoje da-
lyje žiniasklaidos leidinių taip ir nutiko. At-
lyginimai mažinami lygiai tiek, kiek didėja 
mokesčiai, o daug kur net ir dar daugiau. 
Žinoma, dalis užmokesčio mažinimo pa-
teisinama atsižvelgiant į anksčiau minėtas 
smukusias reklamos pajamas. 

Kodėl žurnalistams reikia socialinių ga-
rantijų? Mes, žurnalistai, gyvenome ir vis 

dar gyvename apimti baimės, netikrumo ir 
nesaugumo. 

Ilgus metus gyvavusios ydingos Gyven-
tojų pajamų mokesčio, Valstybinio socialinio 
draudimo ir kitų įstatymų spragos lėmė tai, 
kad už kasdienį darbą gaunamos žurnalistų 
algos buvo prilygintos nenuolatinėms paja-
moms už kūrybą, kaip poetų ar kitų kūrė-
jų. Todėl žurnalistai bijo susirgti, susilaukti 
vaikų, išeiti į pensiją. 

Mes, žurnalistai, pabrėžiame, kad ne
laikome savęs išskirtine socialine grupe, 
esame pasiryžę mokėti visus privalomus 
mokesčius, kuriuos moka visi Lietuvos pi
liečiai, ir kaip jie tikimės adekvataus soci
alinio saugumo. Kokia uždarbio dalis bus 
apmokestinta visais įprastais mokesčiais, iki 
šiol renkasi ne žurnalistai, o jų darbdaviai. 
Dažniausiai ši dalis būna lygi minimaliajam 
mėnesio atlyginimui. Sutaupyti mokesčiai at-
siduria ne žurnalistų kišenėse, ne valstybės ir 
„Sodros“ biudžetuose, o neretai tiesiog virsta 
žurnalistų darbdavių pelnu. Deja, tik maža 
dalis nacionalinės žiniasklaidos priemonių 
savininkų žurnalistus įdarbina pagal tipines 
darbo sutartis, visus jų atlyginimus apmo-
kestindami pagrindiniu GPM tarifu ir mo-
kėdami socialinio draudimo įmokas. Iš tokių 
socialiai atsakingų įmonių galima paminėti 
naujienų portalą Delfi, naujienų agentūrą 
BNS. Deja, tai tik retos išimtys, nors subren-
dusioje visuomenėje tai turėtų būti norma. 
Vakarų valstybėse žurnalisto profesija laiko-
ma prestižine, todėl taip duonai užsidirbama 
iki pat pensijos. O Lietuvos žurnalistai daž-
nai tėra entuziastingi jaunuoliai, žurnalisto 
darbą laikantys tarpine stotele. 

Nenormalu, kad naujagimio besilaukian-
ti žurnalistė apie nėštumą pirmiausia turi 
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pranešti savo vadovui, kad nėštumo metu 
visos jos gaunamos pajamos būtų įrašytos į 
darbo sutartį. Antraip ji negaus bent paken-
čiamos motinystės išmokos iš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo. Nenormalu, kad 
kai kuriose žiniasklaidos priemonėse žurna-
listai metų metus neidavo jiems priklausan-
čių kasmetinių atostogų, nes už jas gaudavo 
atostoginius, apskaičiuotus tik pagal darbo 
sutartį, neatsižvelgiant į autorines pajamas. 

Štai gyvenimiškas pavyzdys. Žurnalistė 
mama, turinti trijų mėnesių kūdikį, palieka 
jį seneliams, nes pačiai žūtbūt reikia lėkti į 
spaudos konferenciją. Paskui skubiai rašomas 
straipsnis, laukiama, kol redaktorius jį palai-
mins, ir tik po gero pusdienio galima grįžti 
namo pas vaikelį. Tai skaitančios mamos gerai 
žino, kas kiek valandų reikia maitinti kūdikį 
ir kokių nepatogumų kelia tokia dienotvarkė.    

Ką bekalbėti apie rimtesnę ligą. Nepri-
klausomai nuo iki ligos buvusių pajamų 
žurnalistui, operatoriui ar kitam žiniasklai-
dos darbuotojui gali tekti mokytis pragy-
venti iš minimalaus atlyginimo.   

Šie pavyzdžiai – tik menka viso vaizdo 
dalis, rodanti, kad ketvirtoji valdžia yra ne-
saugi. Tačiau vos žengus reikiamą žingsnį 
socialinių garantijų link, reforma jau pra-
dėta reformuoti… 

Mat 2009 m. vidurvasarį Seimas ypa-
tingos skubos tvarka nusprendė, kad nuo 
2010 m. sausio socialinio draudimo įmo-
komis bus apmokestinama tik pusė autori-
nių pajamų, jeigu žurnalistas neturi darbo 
sutarties su tuo darbdaviu, kuris moka ir 
autorinį atlyginimą. Šią pataisą Seime re-
gistravo paskutines dienas tuo metu dirbęs 
finansų ministras Algirdas Šemeta. Tokia 
tvarka yra ir socialiai neteisinga, nes ji 

reiškia ne tik perpus mažesnius mokes
čius, bet ir perpus mažesnes socialines 
garantijas. Taip „ypatingai skubant“ buvo 
sukurtos galimybės darbdaviams piktnau-
džiauti ir išvengti didesnių mokesčių. 

Nors numatyta, kad perpus mažesnes 
„Sodros“ įmokas bus galima mokėti tik 
tiems kūrybiniams darbuotojams, kurie ne-
turi darbo sutarčių su darbdaviu, norime 
atkreipti dėmesį, jog jau dabar kai kuriose 
žiniasklaidos priemonėse darbo sutartį žur-
nalistas yra pasirašęs su viena bendrove, o 
autorinį atlyginimą moka kita, bet su tuo 
pačiu darbdaviu susijusi bendrovė. Seimas 
2009 m. gruodį iš dalies padėtį mėgino pa-
taisyti, formuluotė patikslinta: socialinio 
draudimo įmokos mokamos nuo pusės au-
torinių pajamų, jeigu jų gavėjas neturi jo-
kios darbo sutarties, nesvarbu su kuo. 

Tačiau 2009 m. vidurvasario pataiso-
mis sukelta grėsmė, kad per ekonominį 
sunk metį taupydamos lėšas žiniasklaidos 
bendrovės mokesčius susimažins tiesiog 
nutraukdamos galiojančias darbo sutartis 
su žurnalistais ir sudarys tik autorines su-
tartis. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad 
atvejų, kai taupymo tikslais su žurnalistais 
nutraukiamos darbo sutartys, paliekant 
juos dirbti tik už autorinį atlygį, vis daugė-
ja. Žurnalistams visa tai ir vėl reiškia vie-
na – mažesnes socialines garantijas. 

Ir ne tik tai. Turėdamas tik autorinę su-
tartį žurnalistas netenka daugelio Darbo 
kodekse numatytų saugiklių nuo darbdavio 
diktato: darbdavys gali neįspėjęs, be dis-
kusijų žurnalistui sumažinti algą arba dar 
daugiau – ryte pasirodžiusiam darbe pa-
reikšti, kad jo paslaugų redakcijai neberei-
kia. Socialiai neapsaugotais žurnalistais yra 

Žurnalistika ekonominiu sunkmečiu. 
Vija Pakalkaitė, Giedrius Simonavičius, Aurelija Vernickaitė



42

lengviau manipuliuoti, tad kas garantuos, 
kad skaitytojus, žiūrovus ir klausytojus pa-
siekia ir pasieks objektyvi informacija? 

Verslo žurnalistų klubas sutinka, kad rei-
kia ieškoti būdų, lengvinančių nenuolatines 
pajamas iš kūrybos gaunančių menininkų, 
dailininkų, skulptorių ar poetų padėtį, ta-
čiau tai neturėtų būti sprendžiama nuolati
nes pajamas gaunančių žurnalistų sąskaita.   

Atlikome nedidelę savo klubo narių ap-
klausą, kokių jie tikisi 2010-ųjų. Optimiz-
mo, deja, kol kas nedaug. Dauguma yra tikri 
dėl vieno – algos mažės tiek, kiek vėl didės 
mokesčiai. Kai kuriose redakcijose išlaidų 
mažinimas gali būti dar skausmingesnis. 
Kiti mano, kad nors redakcijos jau įgyven-
dino numatytus optimizavimo planus, jų 
neabejotinai atsiras ir kitąmet, kai kur pla-
nuojama dirbti ne penkias, o keturias darbo 
dienas. O žurnalistui dažnai tai reiškia tik 
mažiau pajamų, bet ne darbo. Nors anksčiau 
buvo kalbama, kad žurnalistai rengia ne tik 
savo originalius tekstus, bet ir priversti ra-
šyti užsakomuosius straipsnius, ši praktika, 
liudija kolegos, plinta vis sparčiau.   

Taigi šiuo metu žurnalistų dviprasmiška 
padėtis. Patys kovojame už socialines garan-
tijas, patys už jas ir susimokame. Tačiau tai 
yra ta kaina, kurią mokame, kad ekonomikos 
pakilimo laikais valdantieji taip ir neišdrįso 
panaikinti ydingų, plačią žurnalistų broliją 
diskriminuojančių įstatymo landų. O to prie-
žasčių esama įvairių – nuo politikų baimės 
judinti įstatymus, neįtikti žiniasklaidos ma-
gnatams iki menko pačių žurnalistų suinte-
resuotumo ginti savo socialines garantijas ir 
informuotumo apie tai, kas jiems priklauso. 
Kad ir kaip ten būtų, esame optimistai ir ti-
kime ne tik anksčiau ar vėliau neišvengiamai 

ateisiančiu Lietuvos ekonomikos atsigavimu, 
bet ir mūsų pačių sąmoningumu. 

Tikimės, kad ir valdžiai užteks atkaklu-
mo atlaikyti žiniasklaidos priemonių savi-
ninkų spaudimą teikti vis naujų lengvatų, 
didinančių pelną – vėl… mūsų socialinių 
garantijų sąskaita. Žurnalistai privalo tapti 
visateisiais darbo rinkos dalyviais, o ne likti 
ydingos sistemos aukomis. 

Be to, viliamės, kad vis daugiau ir pačių 
žiniasklaidos priemonių savininkų suvoks, 
jog socialinės garantijos – motinystės, ligos, 
nedarbingumo, invalidumo ir kitais atve-
jais – yra būtinybė, o ne prabanga. 

Apie Verslo žurnalistų 
klubą

Asociacija Verslo žurnalistų klubas, ju
ridiškai įsteigta 2007 m. spalio 24 d., yra 
nepriklausomas, nepolitinis, demokratiš
kas ekonomiką ir verslą kuruojančių žur
nalistų susivienijimas. Klubui priklauso 
verslo temomis reportažus, straipsnius 
ir kitą informaciją rengiantys žurnalis
tai iš svarbiausių nacionalinių dienraš
čių, televizijų, naujienų portalų, vietinių 
ir tarptautinių naujienų agentūrų, radijo 
naujienų tarnybų. Klubo nariai dirba tele
vizijos kanaluose: Lietuvos televizija, LNK, 
„Lietuvos ryto televizija“, TV3; Lietuvos 
radijuje; leidiniuose „Kauno diena“ ir 
„Vilniaus diena“, „Lietuvos rytas“, „Lietu
vos žinios“, „Verslo žinios“, „Atgimimas“, 
„Veidas“, naujienų agentūrose BNS, „Blo
omberg“; naujienų portaluose „ALFA.LT“, 
„ATN.LT“, „VZ.LT“, „DELFI“.  
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Ar sunku atsiprašyti?

P er du atkurtosios Nepriklausomybės 
dešimtmečius išlaisvėjusiai ir demo-
kratijos privalumus pajutusiai Lietu-

vos žiniasklaidai tai – ne retorinis klausimas. 
Leidinių, laidų ir interneto svetainių gausa per 
dinamiškų permainų laikotarpį suteikė žur-
nalistams ir visuomenės informavimo prie-
monėms didžiulę galimybę rinktis išraiškos 
formą. Vis dėlto šis išlaisvėjimas ir pliuralistinė 
terpė užkrėtė žiniasklaidą kol kas nepagydoma 
liga – klaidomanija, kuri, deja, suvokiama kaip 
„ginama“ tiesa, o jos akivaizdūs simptomai – 
netikslūs skaičiai, supainioti faktai, klaidingi 
kiti duomenys, jau nekalbant apie rašybos ar 
stiliaus klaidas, – iškart užmirštami. 

Labai retas atvejis, kad pati redakcija ar 
kitas viešosios informacijos skleidėjas viešai 
su nuoroda patikslintų padarytas klaidas, 
juolab atsiprašytų. Dažniausiai toks atsipra-
šymas vyksta „per sukąstus dantis“ – skai-
tytojui, informacijos šaltiniui, oponentui 

ar atitinkamoms žiniasklaidos priežiūros 
institucijoms reikalaujant, be to, daugėja 
atvejų, kai piliečiai savo garbę, orumą ir ne-
liečiamybę į privatumą gina teismuose.    

Teisės aktų pakanka,     
bet stinga geranoriškumo 

Žinoma žiniasklaidos teisės specialistė, 
advokatė dr. Liudvika Meškauskaitė teigia, 
kad Lietuvoje tikrai užtenka teisės aktų, 
kurie įpareigoja skelbti nešališką, tikrovę 
atitinkančią informaciją. Tai ir Konstituci-
ja, Visuomenės informavimo įstatymas, Ci-
vilinio kodekso straipsnis, kuris gina garbę 
ir orumą bei numato tokio proceso tvarką, 
be to, dar atitinkamos normos, tradiciškai 
galiojančios žiniasklaidai, surašytos Lie-
tuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse. 

„Be geranoriško žurnalisto 
ar žiniasklaidos priemonės 
atsiprašymo, teismo įpareigojimo 
paneigti neteisingas ir žeminančias 
žinias, kitas teisių gynimo būdas – 
kai teismas pripažįsta, kad žinios 
neatitinka tikrovės, ir priteisia 
neturtinę arba turtinę žalą.“

Angelė Adomaitienė
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Jeigu paskelbiama neteisinga informacija, 
kuri žemina žmogų, galioja teisės aktai, 
numatantys tokios informacijos paneigimo 
tvarką ir kitus gynimo būdus. Tad teisės 
mechanizmas labai aiškus, kitas dalykas, 
kaip tai praktiškai įgyvendinama. Anot 
L. Meškauskaitės, dar turime daug proble-
mų dėl klaidingos informacijos paneigimo, 
nors procedūra gana paprasta ir elementari. 
Jeigu žmogus išgirsta, pamato ar perskaito 
apie save informaciją, kuri yra neteisinga 
ir žeminanti, pirmiausiai jis privalo kreip-
tis į tą informavimo priemonę, kad ji būtų 
paneigta. Tačiau paprastai sulaukti tokio 
geranoriško paneigimo labai sunku. Jei to 
nesulaukiama, žmogus įgyja teisę ginti savo 
teises teismine tvarka. Dažnai tokios bylos 
pasibaigia sprendimu, kuriuo informavimo 
priemonė įpareigojama išspausdinti panei-
gimą. Vis dėlto labai dažnai tas paneigimas 
išspausdinamas ne toje vietoje, kur buvo 
paskelbta pradinė informacija.

Advokatė primena neseną savo bylą, kai 
„Lietuvos rytas“ pirmajame puslapyje dide-
liu šriftu, kaip svarbiausią dienos naujieną, 
išspausdino žinią, kad politikei Rasai Ju-
knevičienei pateikti įtarimai dėl korupcijos. 
Byla buvo baigta praėjusiais metais. Teismas 
nustatė, kad publikacija visiškai neatitin-
ka tikrovės, žemina politikės garbę ir oru-
mą, bei įpareigojo tai paneigti vedamajame 
straipsnyje. Tačiau dienraštis paneigimą 
išspausdino kamputyje, be to, nieko ben-
dro su tuo neturinčia antrašte, dėl to jis 
nepasiekė politikės kelto tikslo. Lietuvos 
žiniasklaidos, ypač didžiosios, problema, 
anot L. Meškauskaitės, kad ji neturi drą-
sos ir noro pripažinti klaidų. Be to, kartais 
„klaidos“ daromos ir sąmoningai, iš anksto 

žinant, kad jos leidinys nepaneigs arba už 
tai mokės baudas. Advokatei teko turėti ne 
vieną bylą, kai laikraštis mieliau kiekvieną 
dieną moka baudą po 50 ar 100 litų, bet ne-
spausdina paneigimo. Pavyzdžiui, tas pats 
„Lietuvos rytas“ pusę metų mokėjo baudą, 
bet nespausdino paneigimo dėl R. Juknevi-
čienės apšmeižimo, kol antstolių ir teismi-
nių institucijų buvo priverstas sprendimą 
įvykdyti – dienraščiui už tikrovės neati-
tinkančios informacijos nepaneigimą buvo 
skirta 2 500 litų bauda. 

Baudžiamosios bylos gąsdina
Žinoma, teismai – kraštutinė priemonė, 

tad advokatai gana daug galimų bylų stengiasi 
atsijoti ir ginčus išspręsti taikiai arba žinias-
klaidos savireguliacijos institucijose. Labai 
dažnai žmonėms patariama kreiptis į Žur-
nalistų ir leidėjų etikos komisiją, Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnybą, kitas žinybas. 
„Jeigu žmogus abejoja, tai į teisminį mūšį jo 
nestumiame, stengiamės atkalbėti, tačiau pas-
taraisiais metais tokių bylų daugėja. Lietuvoje 
bylų dėl garbės ir orumo gynimo per metus 
gali būti tūkstančiai, dėl privataus gyvenimo 
gynimo – mažiau“, – sako L. Meškauskaitė. 

Šiuo metu tai irgi pakoregavo krizė, bet 
pastarųjų metų ryški tendencija ta, kad 
žmonės tapo teisiškai raštingesni, jie labiau 
identifikuoja pažeidimus ir dažniau skun-
džiasi. Atsiranda ir nauja praktika – žur-
nalistams dėl garbės ir orumo pažeidimo 
jau keliamos ir baudžiamosios bylos. Pasak 
žiniasklaidos teisės specialistės, baudžia-
mosios bylos truputį gąsdina. Jos nuomo-
ne, ginčai su žiniasklaida turėtų išsispręsti 
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civilinėmis ir etikos priemonėmis, o bau-
džiamoji teisė – kraštutinė. 

Kita tendencija – neefektyvus bylų me-
chanizmas: bylą laimėjęs žmogus nepasie-
kia to, ko norėjo. Be to, didelė problema tai, 
kad gana ilgai vykdomi bylų sprendimai. 
Nors Visuomenės informavimo įstatyme 
yra nuostata, kad byla turi būti išnagri-
nėjama per 30 dienų, bet praktiškai bylos 
nagrinėjamos metus, dvejus ar trejus. To 
priežastis – teismai apkrauti darbais, teisėjai 
nesispecializuoja šioje srityje, be to, yra visos 
galimybės vilkinti bylą. Dėl pakartotinių bylų 
nagrinėjimo aukštesnėse teismo instancijose 
ne visi ryžtasi tokiems ilgiems procesams, be 
to, nemažai kainuoja ir teisinės paslaugos. 

Žiniasklaidos 
savireguliacijos tikslas – 
atsijoti bylas iki teismo 

Ilgametis Žurnalistų etikos inspekto-
riaus patarėjas teisininkas Deividas Velkas 
irgi pastebi, kad į bendrosios kompetenci-
jos teismus asmenys vis dažniau kreipiasi 
dėl garbės ir orumo, privatumo pažeidimų, 
tačiau prieš tai tiek fiziniai, tiek juridiniai 
asmenys dar gali kreiptis į Žurnalistų eti-
kos inspektorių (ŽEI) ir galbūt neteisminiu 
būdu išspręsti ginčą. Nagrinėdamas skundą 
inspektorius gali nustatyti tam tikrų pažei-
dimų, o tokiu tyrimu asmuo gali likti pa-
tenkintas. Pareiškėjai paprastai mano, kad 
pažeidimai ir klaidos gali būti ištaisytos ir 
nesikreipiant į teismą. ŽEI tikslas – suma-
žinti tokių kreipimųsi skaičių ir išspręsti 
ginčus neteismine tvarka. Be to, yra atvejų, 

kai viešosios informacijos rengėjas, sužino-
jęs, kad asmuo kreipėsi į ŽEI dėl jo valdo-
moje visuomenės informavimo priemonėje 
padaryto pažeidimo, ėmėsi taisyti klaidą. 
Tiesa, tokie atvejai pavieniai, anot D. Velko, 
tai vadinama laimėjimu, o kartu ir inspek-
toriaus, kaip pareigūno, pripažinimu. Būna 
ir priešingai, kai inspektoriaus įsikišimas 
nieko negelbsti, tad į teismą jau kreipiamasi 
motyvuojant inspektoriaus sprendimu. Ži-
nomas ne vienas bendrosios kompetencijos 
teismo ir net Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą 
pasiekęs atvejis, kai ŽEI sprendimai pasi-
tvirtino – asmuo, remdamasis inspektoriaus 
sprendimu, teisme įrodė savo tiesą.

Paties ŽEI sprendimai nagrinėjami admi-
nistraciniuose teismuose nukeliaujant iki Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo. Ins-
pektoriaus sprendimą skųsti gali tiek pareiš-
kėjas, tiek viešosios informacijos rengėjas. 

Profesinės etikos sargai
Kita viešosios informacijos rengėjų ir 

skleidėjų savitvarkos institucija – Žurnalis-
tų ir leidėjų etikos komisija (ŽLEK) nagri-
nėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos 
padarė žurnalistai, viešosios informacijos 
rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi as-
menys informuodami visuomenę. Komisi-
jos sprendimai dėl profesinės etikos ar kitų 
pažeidimų turi būti skelbiami nedelsiant 
toje visuomenės informavimo priemonėje, 
kurioje ji nustatė pažeidimų. Jei pastaroji 
per dvi savaites to nepadaro, sprendimas 
skelbiamas per Lietuvos nacionalinio radi-
jo pirmąją programą ir ŽLEK tinklalapyje. 
Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai, 
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nesutinkantys su komisijos sprendimais, 
gali kreiptis dėl to į teismą, tačiau privalo 
juos paskelbti nustatyta tvarka.

Per 2008 ir 2009 m. ŽLEK surengė po 
23 posėdžius, kuriuose svarstyti vidutiniš-
kai 5–6 klausimai, tarp jų dėl etikos pažei-
dimų nacionalinėje ir regionų spaudoje, 
interneto portaluose, jų komentaruose ir 
televizijos laidose. Pareiškėjai skundžiasi ne 
tik dėl garbės ir orumo pažeidimų, įskaitant 
ir pramogines šou laidas, pavyzdžiui, LNK 
„Kakadu“, bet ir dėl privatumo pažeidimų 
filmuojant ir renkant medžiagą. 

Dalis tokių svarstymų vyksta pakartoti-
nai ir tikrinant, ar dėl jų nepradėti teisminiai 
procesai. Vykstant teisiniams ginčams, ŽLEK 
paprastai nutaria skundų dėl Etikos kodekso 
pažeidimų nesvarstyti. Motyvuojama, kad 
ilgametė komisijos darbo patirtis rodo, jog 
dažnai ŽLEK sprendimai teismuose būna 
pateikiami kaip vienai ar kitai pusei naudin-
gi papildomi argumentai, todėl komisijos 
sprendimas gali turėti tiesioginės įtakos. 

Nors ŽLEK sprendimai yra rekomenda-
cinio pobūdžio, juos gali skųsti tik su jais 
nesutinkantys viešosios informacijos rengė-
jai ar skleidėjai. Kitiems asmenims, pavyz-
džiui, piliečiui, kuris kreipėsi į komisiją dėl 
žurnalistų profesinės etikos pažeidimo ir 
gavo neigiamą sprendimą, Visuomenės in-
formavimo įstatymas šios teisės nesuteikia.

Žiniasklaida dar nenori 
inspektoriaus

L. Meškauskaitės ir D. Velko nuomo-
ne, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija bei 
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba savo 

funkcijas atlieka, bet šio darbo efektyvumas 
priklauso nuo žiniasklaidos, kiek ji pati to 
nori. Advokatė mano, kad Žurnalistų etikos 
inspektoriaus, ypač dvi kadencijas juo buvu-
sio Romo Gudaičio, nutarimai buvo teisiškai 
argumentuoti. „Galbūt jam nepasisekė, kad 
pati žiniasklaida nenorėjo inspektoriaus. Čia, 
manau, ir yra didžiausia problema. Labai liū-
dnai skambėjo R. Gudaičio pranešimo Seime 
dalis apie tai, kaip jis turėjo eiti į „Lietuvos 
rytą“ įteikti protokolą, o didieji žiniasklaidos 
asai demonstravo aroganciją, teisinį nihilizmą 
ir pakilimą virš visų, taip suprasdami spaudos 
nepriklausomybę. Aišku, inspektorius netu-
rėjo tokio poveikio, kokį jis turėtų sveikoje vi-
suomenėje“, – aiškina L. Meškauskaitė. Anot 
jos, tokia arogancija rodo spaudos vaikišku-
mą – nepripažinti taisyklių sau gali leisti vai-
kas ar kaprizingas paauglys, chuliganas. Šio 
chuliganiškumo mes dar neišgyvendinome. 
Nors Visuomenės informavimo įstatymas 
jau veikia beveik 15 metų, „rezultatas tikrai 
liūd nas, nes galbūt meilės niekada nebūna 
per daug, bet laisvės kartais būna daug ir toje 
laisvėje paskęsta kitos vertybės – ne mažiau 
svarbios“. Ta laisvė buvo nežabota, o laisvės 
suvokimas neteisingas: visų pirma laisvė – tai 
laikymasis tam tikrų taisyklių. Jei nesilaiko-
me visuotinai pripažintų taisyklių, tai mes 
paprasčiausiai nelaisvi savyje, paskęstame 
toje laisvėje. Pasak ekspertės, spauda tiesiog 
paskendusi laisvėje ir dėl to labai kenčia vi-
suomenė, o pirmiausia kenčia žurnalistas. 

D. Velkas pažymi, kad šiandien, kaip ir 
prieš 10 metų, redakcijai vis dar sunku atsi-
prašyti, pripažinti klaidą. Kai apie tą klaidą 
pasako Žurnalistų etikos inspektorius, matyt, 
žiniasklaidos priemonės iš principo nenori su 
tuo sutikti. Nenoras pripažinti klaidas, anot 
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teisininko, tam tikras Lietuvos žiniasklaidos 
fenomenas – net teismų sprendimai, kad pa-
skleista tikrovės neatitinkanti informacija 
turi būti paneigta, nevykdomi. Gilias spaudos 
laisvės tradicijas puoselėjančiose demokrati-
nėse šalyse tai sunkiai suvokiamas dalykas. 
Pavyzdžiui, Lietuvos tarpukario spaudoje ir 
kituose leidiniuose buvo gausu atitaisymų, 
įdėtų lapelių į leidinius, laikraščius ir knygas 
apie klaidas atitinkamame puslapyje. Tai iš 
esmės prekės taisymas, pripažinimas, kad ji 
buvo nekokybiška.  

ŽEI pateiktų skundų ir nustatytų pažeidimų skaičius 
2001–2009 m.

0 50 300250200150100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pateikti gauti skundai 114 101 121 123 111 194 277 237 215

Garbės orumo 
pažeidimai 5 5 9 11 13 30 23 20 24

Privatumo pažeidimai 2 5 5 7 12 22 11 11 13

Kiti pažeidimai (nekal
tumo prezupcijos, 
nuomonių įvairovės, 
objektyvumo ir kt.)

32 42 54 28 10 23 170 86 202

Nenustatyta 
pažeidimų 9 17 44 57 49 121 48 44 34

Tikslios bylų statistikos nėra 
Tikslios statistikos, kiek bylų, susijusių 

su žiniasklaida, išnagrinėjama teismuose, 
nėra. Nacionalinė teismų administracija 
(NTA), jos direktoriaus Kęstučio Vaškevi-
čius teigimu, negali pateikti informacijos 
apie tai, kiek kaip kaltinamieji, atsakovai ar 
tretieji asmenys teismuose dalyvavo žinias-
klaidos priemonės ar jų atstovai, nes infor-
macinėje sistemoje LITEKO nenumatytas 
bylos šalių registravimas ir paieška pagal 
žiniasklaidos priemonių grupę ar darbuo-
tojų pareigas įmonėje.

2008 m. pagal Lietuvos baudžiamojo 
kodekso XXII skyrių „Nusikaltimai ir bau-
džiamieji nusižengimai asmens garbei ir 
orumui“ Lietuvos teismuose (I instancija) 
iš viso buvo išnagrinėtos 258, o 2009 m. – 
256 baudžiamosios bylos. Civilinių bylų, 
susijusių su asmenų neturtinių teisių ir 
intelektinės nuosavybės gynimu, 2008 m. 
išnagrinėta 367, o 2009 m. – 434 bylos. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas (LVAT) pateikė informaciją apie 2008 ir 
2009 m. nagrinėtas su žiniasklaida susijusias 
bylas: jų skaičius vienodas – po aštuonias. 
2008 m. nagrinėtų bylų, susijusių su asmens 
duomenų teisine apsauga, dėl Žurnalistų eti-
kos inspektoriaus veiksmų, administracinių 
teisės pažeidimų bei pažeidimų visuomenės 
informavimo srityje, taip pat kitų bylų ana-
lizė rodo, kad aktualiausias klausimas buvo 
dėl ŽEI sprendimų, kuriais remiantis kreip-
tasi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją 
dėl atsakomybės priemonių pareiškėjui tai-
kymo, teisinės galios nustatymo ir galimybės 
jį skųsti administraciniame teisme. 
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2009 m. aktualius išaiškinimus LVAT 
yra pateikęs byloje dėl Lietuvos žurnalistų 
ir leidėjų etikos kodekso atitikties aukštes-
nės galios teisės aktams. Vilniaus apygar-
dos administracinis teismas kreipėsi į LVAT, 
prašydamas ištirti, ar minėto etikos kodekso 
71 str. 1 punktas atitinka Visuomenės in-
formavimo įstatymo reikalavimus. Teismas 
nurodė, kad bendrosios kompetencijos ar 
specializuotas teismas turi teisę sustabdyti 
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į administraci-
nį teismą prašydamas patikrinti, ar konkre-
tus norminis administracinis aktas (jo dalis), 
kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje 
byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės nor-
minį aktą (LR ABTĮ 112 str. 1 dalis). Tokio 
bendrosios kompetencijos ar specializuoto 
teismo prašymo dalyku gali būti tik normi-
nis administracinis aktas (jo dalis). Teismas 
taip pat pažymėjo, kad kodeksą, nustatantį 
profesinės etikos normas, kurių privalo lai-
kytis viešosios informacijos rengėjai, sklei-
dėjai, žurnalistai, tvirtina, keičia ar pildo 
žurnalistų ir leidėjų organizacijų atstovų 
susirinkimas. Viešojo administravimo funk-
cijas gali įgyvendinti ne tik valstybiniai ir sa-
vivaldybių administravimo subjektai, bet ir 
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (viešosios 
įstaigos, valstybės įmonės, nevyriausybinės 
organizacijos, asociacijos), kurie turi įgalio-
jimus atlikti viešąjį administravimą. Kadan-
gi žurnalistų ir leidėjų organizacijų atstovų 
susirinkimas nėra juridinis asmuo, todėl jis 
negali būti pripažintas viešojo administra-
vimo subjektu. Be to, Lietuvos žurnalistų ir 
leidėjų etikos kodekso tvirtinimas, keitimas 
ar pildymas nėra veikla, susijusi su įgalioji-
mais įgyvendinti vykdomąją valdžią ar ats-
kiras vykdomosios valdžios funkcijas. Etikos 

kodekso patvirtinimas reiškia viešosios in-
formacijos rengėjų, skleidėjų ir žurnalistų įsi-
pareigojimą laikytis tam tikrų moralinių bei 
profesinės etikos principų, tačiau jis neturi 
teisės aktui būdingo visuotinio privalomu-
mo požymio, kylančio iš viešojo administra-
vimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti 
valstybės valią ir nustatyti privalomas elge-
sio taisykles. LVAT konstatavo, kad Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų 
teisėtumo tyrimas norminių administracinių 
aktų teisėtumo tyrimo tvarka nepriskirtinas 
administracinių teismų kompetencijai.

Pagrįsti (nepanaikinti) ŽEI sprendimai                         
administraciniuose teismuose (proc.)
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Naujas iššūkis – 
komentarai internete  

Pastaruoju metu daugėja bylų dėl in-
ternete paskleistų komentarų, tiesa, labai 
dažnai tokia informacija būna ir spaudoje, 
ir internete, kartais ji sutampa. Dėl komen-
tarų internete per metus būna apie 60–70 
ikiteisminių tyrimų, iš esmės dėl rasinės ir 
nacionalinės nesantaikos kurstymo arba dėl 
seksualinės orientacijos.
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Kas atsakingas už komentarų turinį – in-
terneto svetainė ar autorius?

L. Meškauskaitė aiškina, kad šis klau-
simas dažnai keliamas ir teisininkų kon-
ferencijose. Pagal bendras visuomenės 
informavimo ir žiniasklaidos taisykles, 
jei neįvardijamas informacijos šaltinis, už 
informacijos paskleidimą yra atsakinga 
žiniasklaidos priemonė. Tad jei autorius 
anoniminis, už komentarus turėtų atsakyti 
interneto portalas, bet jei įvardijamas arba 
surandamas, arba išduodamas informacijos 
šaltinis, tuomet atsakovas turėtų būti kon-
kretus paskleidėjas kartu su visuomenės in-
formavimo priemone – interneto portalu. 
Bet, anot advokatės, tai tik jos nuomonė. 
Juk interneto svetainė suteikia galimybę vi-
siems anonimiškai komentuoti, be to, pagal 
komentarų skaičių galima spręsti apie sve-
tainės skaitomumą, nustatyti reklamos įkai-
nius. Dėl to portalas turi būti atsakingas ir 
už komentarų turinį, o įžeidžiančią infor-
maciją pašalinti. Jei ji būna labai trumpą lai-
ką ir imamasi priemonių, tai galima kalbėti 
apie svetainės atleidimą nuo atsakomybės, 
o jeigu įžeidžianti informacija specialiai 
laikoma ilgai, dėl to turi būti atsakingas ir 
autorius, ir svetainė. Žinomas atvejis, kai 
buvo surastas komentarų autorius ir pa-
trauktas atsakomybėn. Paneigimus pateikia 
ir portalai. L. Meškauskaitei teko nagrinėti 
du incidentus, dėl kurių „Delfi“ parašė pa-
neigimus – vieną kartą, kai buvo pažeista 
įmonės reputacija, kitą – asmens. 

Sulaukti paneigimų televizijos laidose 
sudėtingiau, be to, tai priklauso ir nuo lai-
dos pobūdžio. Advokatės nuomone, „Kaka-
du“ ar „Dviračio šou“ paneigimu būtų dar 

kartą pasityčiota iš žmogaus, o pats panei-
gimas kaip būdas prarastų prasmę.

Specialistės nuomone, minėti žanrai nėra 
žurnalistika, o kažkoks hibridas – jam ne-
tinka tradiciniai būdai dėl garbės ir orumo 
pažeidimo. Vis dėlto žmonės kreipiasi ir dėl 
tokių laidų. Pavyzdžiui, prokuroras Justas 
Laucius iškėlė baudžiamąją bylą dėl buvu-
sios BTV laidos „Uogos. Žinios ir orai“. Jo 
teigimu, joje buvo paskleista tikrovės neati-
tinkanti informacija, pažeminta jo, kaip pri-
vataus asmens ir pareigūno, garbė ir orumas, 
dalykinė reputacija, pažeista nekaltumo pre-
zumpcija. Minėtą prokuroro skundą 2008 m. 
svarstė ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisi-
ja, kuri pripažino, kad Žurnalistų ir leidėjų 
etikos kodekso reikalavimai buvo pažeisti.    

Baudos per mažos
Be geranoriško žurnalisto ar žiniasklaidos 

priemonės atsiprašymo, teismo įpareigojimo 
paneigti neteisingas ir žeminančias žinias, 
kitas teisių gynimo būdas – kai teismas pri-
pažįsta, kad žinios neatitinka tikrovės, ir pri-
teisia neturtinę arba turtinę žalą. Jos dydžius 
irgi pakoregavo krizė, bet Lietuva nuėjo 
savotišku matematiniu keliu, kurį Strasbū-
ro teismas pripažino netinkamu. 2008 m. 
lapkritį Lietuva pralaimėjo pirmąsias bylas 
Europos žmogaus teisių teisme dėl publika-
cijų „Lietuvos ryte“. Nurodyta, kad 10 tūkst. 
litų žalos atlyginimo būdas yra netinkamas. 
Vis dėlto Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 
anot L. Meškauskaitės, nepadarė išvadų dėl 
tos 10 tūkst. litų ribos: nors jos įstatyme jau 
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nebeliko, bet ji liko mūsų smegenyse, tad 
teismai per ją peržengia labai retai. Žinoma 
tik pora atvejų, kai priteista daugiau – Mer-
tinams po 15 tūkst. litų, buvo skirta bauda ir 
20 tūkst. litų, o pati didžiausia suma, kurią 
priteisė apylinkės teismas, – 100 tūkst. litų 
„Respublikai“, tačiau jie nebuvo sumokėti, 
nes vėliau pasiekta taika. Skiriamos ir 500, 
ir 1 000 litų baudos, kurių redakcijos taip 
pat nenori mokėti, be to, informacijos prie-
monės gali draustis civilinės atsakomybės 
draudimu.

ŽEI taip pat atkreipia dėmesį į mažas 
baudas. Pavyzdžiui, nors Lietuvos aukščiau-
siasis teismas konstatavo šiurkštų konstitu-
cinės žmogaus teisės pažeidimą ir etiškumo 
reikalavimų neatitinkantį informacijos apie 
privatų Mertinų gyvenimą paviešinimo bū-
dą, jis neturtinės žalos sumą kiekvienam iš 
pareiškėjų sumažino iki 15 tūkst. litų (ape-
liacinės instancijos teismas buvo įvertinęs 
75 tūkst. litų). Atskaičius teismo ir advokatų 
išlaidas, kiekvienam iš pareiškėjų realiai ati-
teko tik po 3 tūkst. litų. 

Kada žiniasklaida atsikvošės?
Kada žiniasklaida atsikvošės ir bus labiau 

atsakinga dėl klaidų bei etikos normų? Eks-
pertai tvirtina, kad tai priklausys nuo mūsų 
visuomenės. Anot L. Meškauskaitės, jei mes 
toliau žengsime tik komercializacijos keliu, 
tokių bylų turėtų daugėti, o neturtinės žalos 
sumos koreguotis. Jei iš paskelbtos informa-
cijos uždirbami didžiuliai pinigai, tai turi 
būti ir kita medalio pusė – žmogui turi būti 
atlyginama ne simboline bauda. Vis dėlto jei 

visuomenė eis kokybiniu, vertybiniu keliu, 
tai pirmiausia turėtų atkristi tendencingos 
informacijos skleidimas, o žurnalistika at-
sisijoti nuo įvairių žmogaus orumą ir garbę 
žeminančių pramoginių laidų. „Žurnalistika 
turi išlaisvėti savyje, išsaugoti lygį, kad infor-
macija būtų paremta autoritetu, pasitikėjimu. 
Turiu vilties, kad tai turėtų kada nors būti. 
Jeigu stengsimės, kažką darysim, tai pasiekę 
dugną turime pakilti“, – viliasi advokatė.

D. Velkas irgi pastebi, kad pastaraisiais 
metais žiniasklaidos turinys koncentruojasi 
į verslą, o tiriamosios žurnalistikos lieka vis 
mažiau. Kai einama pramogų keliu ir iš to 
daromas vien pinigas, problemiška kalbėti 
apie į etikos normas telpančios žiniasklai-
dos įvairovę. 

Spaudoje pastebima dar viena vartotojiška 
tendencija – kam paneigimui naudoti laisvą 
plotą, jei ten galima skelbti reklamą ir gauti 
pinigų. ŽEI žino atvejų, jog nebūtų sudėtin-
ga sudaryti asmeniui galimybę išspausdinti 
paneigimą, jeigu jis už tai sumokėtų. Vis dėl-
to dar kartą prisiminkime prieškario spaudą, 
kai paneigimų ir informacijos patikslinimų 
buvo daug. „Nemanau, kad tai menkino ži-
niasklaidą, priešingai – rodė jos dėmesingu-
mą. Tai aukštesnis laiptelis, ant kurio mes 
dar neužlipame“, – teigia D. Velkas.

Kalbant apie tendencijas žiniasklaidoje, 
jos blogybes ar klaidas, reikėtų paskaityti 
pirmojo ŽEI Danieliaus Mušinsko atsaky-
mus Seime. Jie labai susiję su šių dienų aktu-
alijomis, o klausimai apie žiniasklaidą labai 
panašūs – atrodo, kad jie pateikti šiandien, 
pavyzdžiui, dėl spaudos bulvarėjimo, ma-
nipuliavimo informacijos šaltiniais ir pan. 
Naujovė tik ta, kad šiandien mes turime in-
ternetą, tačiau problemos liko tos pačios. 
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Atsiprašome!
Almanacho redakcinė kolegija atsiprašo dėl netikslios informacijos, paskelbtos almana-

che „Žurnalistika 2008“.
Edvardo Kubiliaus publikacijoje „Studentų gyvenimas jų laikraščiuose“ nurodyta, kad 

Vilniaus universiteto laikraščio „Universitas Vilnensis“ turinį rengia redakcijos darbuotojai ir 
žurnalistikos pirmo kurso studentai. 

„Universitas Vilnensis“, leidžiamas nuo 1950 m., yra Vilniaus universiteto akademi
nės bendruomenės leidinys, kuriam rašo visų VU fakultetų dėstytojai ir studentai. Taip 
pat šioje publikacijoje nepaminėti ir kai kurių aukštųjų mokyklų laikraščiai – „Gyvuli
ninkystės specialistas“ (Lietuvos veterinarijos akademija), „Žemyna“ (Lietuvos žemės 
ūkio universitetas), „Ave Vita“ (Kauno medicinos universitetas), „Studijų aidai“ (Kau
no technologijos universitetas), Mykolo Romerio universiteto mėnraštis. Pateiktoje 
lentelėje netiksliai nurodyta laikraščių apimtis, nes nepateikiamas leidinių formatas. 

Ingos Janiulytės parengtoje publikacijoje „Skaičiai sako, kad...“ netiksliai nurodytas VU 
žurnalistikos bakalauro absolventų skaičius. 2008 m. Vilniaus universiteto žurnalistikos 
bakalauro studijas baigė 31 absolventas.
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„Pirmieji Komisijos veiklos metai 
atskleidė ne tik platesnį negu 
įsivaizdavome veiklos horizontą, bet 
ir problemų sudėtingumą.“

Pirmieji veiklos metai

Viktoras trofimišinas

K uriant realią žurnalistų savitvarkos sistemą, pirmiausia patiems žurna-
listams vertinant savo organizacijos narių etiką, 2009-ųjų pavasarį LŽS 
Valdybos sprendimu sudaryta Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komi-

sija (iki tol LŽS narių etikos klausimais rūpinosi Valdyba, o iki 2006 m. suvažiavimo – 
Garbės teismas).

Apie būtinybę kurti Etikos komisiją diskutuota ne kartą, o ekonominis sunkmetis 
paspartino sprendimo priėmimą: norint susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą žurna-
listika labai svarbi profesinė etika. Dėl Komisijos įkūrimo apsispręsta 2008 m. rugsėjo 
mėnesį Alytuje vykusiame LŽS Valdybos posėdyje. Kolega Vidas Mačiulis, kaip Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų komisijos narys, tąkart išreiškė viltį, kad komisijos sukūrimas bus 
didelis žingsnis į priekį, nes žurnalistų etikos klausimus nagrinės geriausiai šį amatą 
išmanantys asmenys – žurnalistai.

Aušra Žalytė. Pirmajame Komisijos posė-
dyje 2009 m. kovo 28 d. buvau išrinktas pir-
mininku, pavaduotojomis – A. Arlauskienė 
ir V. Morkūnienė. Komisiją darbą pradėjo 
2009 m. balandžio 3 d. patvirtinusi veiklos 

Naujai sudarytos Etikos komisijos na-
riais tapo įvairių Lietuvos regionų žurna-
listai: Aurelija Arlauskienė, Austė Korbutė, 
Vidmantas Matutis, Vita Morkūnienė, 
Viktoras Trofimišinas, Jonas Vėlyvis ir 
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Reglamentą, pagal kurį Komisija rūpinasi 
LŽS narių, profesionalių žurnalistų, profe-
sinės etikos ugdymu ir nagrinėja suintere-
suotų fizinių ir juridinių asmenų skundus, 
prašymus, pareiškimus, teikia išvadas, siū-
lymus, priima sprendimus. Komisija taip 
pat nagrinėja pasiūlymus žurnalistinės 
etikos ugdymo klausimais ir pareiškimus 
dėl Etikos kodekso pažeidimų. Komisija pa-
siliko teisę savo iniciatyva pareikšti nuomo-
nę (poziciją) dėl visuomenės informavimo 
principų laikymosi ir etikos pažeidimų ži-
niasklaidoje. Pagrindinis Komisijos veiklos 
dokumentas – Lietuvos žurnalistų ir leidėjų 
etikos kodeksas.

Mokomės vieni iš kitų
Komisijos darbo pradžia buvo sudėtin-

ga, nė vienas iš narių neturėjo tokios vei-
klos patirties, o ir perimti jos nebuvo iš ko. 
Operatyviai reaguoti ne visada pavyko, be 
to, jau pirmųjų gautų skundų tyrimas pa-
rodė, jog skubėjimas šiame bare yra blogas 
pagalbininkas. Medžiagos analizė, argu-
mentuotų išvadų rengimas reikalauja daug 
laiko, o Komisijos nariai darbuojasi visuo-
meniniais pagrindais.

Didžiąją darbo dalį Komisija organizuo-
ja pasinaudodama internetinio ryšio gali-
mybėmis. Tokia darbo organizavimo forma 
įteisinta Reglamente.

Labai naudingas buvo 2009 m. rugsėjį 
vykęs LŽS Etikos komisijos narių susitiki-
mas su Vyriausiosios tarnybinės etikos ko-
misijos (VTEK) sekretoriato darbuotojais. 

Per dešimt veiklos metų VTEK nemažai su-
kaupė darbo organizavimo, skundų tyrimo 
ir prevencinio darbo patirties.

Pirmasis kreipimasis Komisiją pasie-
kė praėjus vos kelioms dienoms nuo vei-
klos pradžios. Kas mėnesį Komisija gauna 
2–3 oficialius kreipimusis, dar daugiau pa-
klausimų, pasiteiravimų telefonu ir elektro-
niniu paštu. Į visus juos buvo atsakyta. 

Iš viso 2009 m. į Komisiją oficialiai raštu 
kreipėsi 16 fizinių ir 5 juridiniai asmenys 
(tarp jų Kauno apskrities policijos komi-
sariatas, Pasvalio rajono apylinkės teismas, 
Vyriausioji rinkimų komisija). Komisija 
priėmė 5 sprendimus, iš jų 3 atvejais pro-
fesinė etika buvo pažeista. Daugeliu atvejų 
pretenzijos buvo reiškiamos žurnalistams, 
kurie nėra LŽS nariai, o iš profesinei etikai 
nusižengusių asmenų tik vienas yra LŽS 
narys.

Tokia situacija kėlė minčių, jog LŽS 
Etikos komisijai derėtų rūpintis vien savo 
profesinio susivienijimo narių etika. Apie 
tai diskutuota ir Komisijos posėdžiuose. 
Matydami didelį visuomenės susirūpinimą 
žurnalistų profesionalumo problemomis ir 
LŽS tenkančią atsakomybę, sutarėme, jog 
LŽS Etikos komisija atvira visiems besi-
kreipiantiems asmenims. Apibendrinusi 
nedidelę savo darbo praktiką, Komisija 
atkreipė dėmesį į tai, kad teikiami skun-
dai turėtų būti geriau argumentuoti, o 
medžiaga – labiau susisteminta. Juk spren-
dimas priklauso ir nuo gebėjimo pateikti 
argumentų ir faktų. Dažniausiai skunde 
aiškiai nenurodyta, dėl kurio pažeidimo 
skundžiamasi, ko prašoma. Tam, kad as-
meniui būtų aiškiau, ką jis turi nurodyti 
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kreipdamasis į Komisiją, parengta kreipi-
mosi forma, kurią galima rasti LŽS inter-
neto svetainėje.

Pirmoji sudėtinga „byla“
Iš visų 2009 m. nagrinėtų skundų norė-

tųsi išskirti du sudėtingesnius atvejus. Vie-
nas iš jų susijęs su fotografuojamo asmens 
valios paisymu. J. K. prašė ištirti, ar spau-
dos fotografas G. L., fotografuodamas jos 
žuvusio brolio laidotuves kapinėse, nusi-
žengė profesinei etikai. J. K. brolis žuvo at-
likdamas privalomąją karinę tarnybą. Anot 
pareiškėjos, žuvusiojo šeima nuo žurnalis-
tų dėmesio atsiribojo ir pageidavo uždarų 
laidotuvių. Nepraėjus nė metams J. K. atsi-
tiktinai išvydo brolio laidotuvių nuotrauką 
tarp geriausiais pripažintų spaudos fotogra-
fų kūrybinio konkurso darbų.

Tiriant J. K. kreipimąsi, peržvelgta anų 
dienų nacionalinė ir regioninė spauda, in-
terneto portalai. Vienintelėje Krašto apsau-
gos ministerijos interneto svetainėje buvo 
pastaba žurnalistams, kad artimieji pagei-
dauja uždarų laidotuvių ir prašo gerbti jų 
norą. G. L. teigimu, fotografuodamas laido-
tuves jis vykdė redakcijos užduotį. Apie ar-
timųjų pageidavimą uždarų laidotuvių nei 
jis, nei kolegė nežinojo, apie tai neužsiminė 
ir užduotį skyrę redakcijos vadovai. KAM 
informacijos jis nebuvo skaitęs.

Kario laidotuvėse dalyvavo, jas fotogra-
favo ir aprašė ir kitų leidinių žurnalistai. 
Draudimo, nepasitenkinimo ar pretenzijų 
iš pareiškėjos – žuvusio kario sesers J. K. ar 

kitų velionio artimųjų fotografas G. L. ne-
sulaukęs nei laidotuvių metu, nei publika-
cijai pasirodžius laikraštyje. Po laidotuvių 
fotografas įteikė J. K. kompaktinį diską su 
laidotuvių nuotraukomis, kad šeima ir arti-
mieji turėtų jas prisiminimui.

Sugretinus įvairius faktus, pastebėtas 
prieštaravimas tarp iškart po tragedijos 
išsakyto artimųjų noro privačių laido-
tuvių ir vėlesnio elgesio, bendravimo su 
žiniasklaidos atstovais (publikacijos pasi-
rodė įvairiose žiniasklaidos priemonėse). 
Įvertinus įvykio tragiškumą ir artimųjų 
patirtus skaudžius išgyvenimus, būtų ne-
sunku suprasti pasikeitusią jų nuostatą. 
Kita aplinkybė buvo ta, kad laidotuvėse 
dalyvavo visa karo laivo, kuriame tarna-
vo žuvęs karys, įgula, aukšti pareigūnai, 
Seimo nariai, miesto vadovai. Laidotuvės 
vyko pagal karinį protokolą. Tokiu atveju 
kalbėti apie uždaras laidotuves yra keblu. 
Jeigu jos turėjo būti „uždaros“ vien žur-
nalistams, tokią valią reikėjo paskleisti 
plačiau, nes KAM interneto svetainė ti-
krai nėra tas informacijos šaltinis, kurį 
kasdien atsiverčia spaudos žurnalistai ir 
fotografai. Tad konflikto dėl G. L. fotogra-
favimo laidotuvių metu nebuvo. Priekaiš-
tų fotografui pareikšta beveik po metų, 
kai buvo paskelbti kasmetinio spaudos 
fotografų konkurso laureatai. Fotografas 
G. L. tapo laureatu už nuotrauką, kurioje 
įamžinta viena iš žuvusio kario E. K. lai-
dotuvių akimirkų. G. L. teigia jokiu būdu 
nenorėjęs įskaudinti, tuo labiau pažemin-
ti žuvusiojo artimųjų ar pasipelnyti iš jų 
skausmo. Fotografuodamas laidotuves 
G. L. nesivaikė sensacijos ir pro objektyvą 
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į atsisveikinimą su jūreiviu, tarnavusiu 
Lietuvai, žvelgęs pagarbiai. Būtent taip 
į nuotrauką žvelgė ir vertino kūrybinio 
konkurso vertinimo komisija. Jau dvylika 
metų spaudoje dirbantis G. L. prisipažino 
padaręs apmaudžią klaidą, laiku neinfor-
mavęs velionio artimųjų apie ketinimus 
nuotrauką pristatyti konkursui ir neatsi-
klausęs jų sutikimo.

Po J. K. pareiškimo minėta nuotrauka 
buvo išimta iš konkurso laureatų nuotraukų 
parodos. Tačiau spaudos fotografijos darbų 
leidinyje ji liko, nes nebebuvo galimybių jos 
išimti. 

LŽS Etikos komisija, išnagrinėjusi šią 
subtilią situaciją ir atsižvelgdama į tai, jog 
fotografas G. L. (jis nėra LŽS narys) netu-
rėjo piktos valios ir nenorėjo įžeisti ar pa-
žeminti J. K. ir kitų žuvusio kario artimųjų, 
priėjo prie išvados, kad konfliktinės situ-
acijos būtų išvengta, jeigu fotografas G. L. 
būtų informavęs žuvusio kario artimuosius 
apie ketinimą pateikti fotografiją kūrybi-
niam konkursui.

LŽS Etikos komisijos prašymu teisinį 
šios situacijos įvertinimą pateikė advokatė 
Liudvika Meškauskaitė. Jos teigimu, nors 
laidotuvės yra viešas renginys, tačiau jose 
dalyvaujantys asmenys yra ypatingos būse-
nos, todėl aplinkiniai, įskaitant ir žurnalis-
tus, turi gerbti laidotuvių dalyvių jausmus. 
Nors kario žūtis buvo visuomenei svarbus 
įvykis ir žurnalistai apie tokį įvykį visuome-
nei turėjo pranešti, tačiau šiuo atveju buvo 
balansuojama tarp teisės žinoti ir teisės į 
privataus gyvenimo apsaugą. Svarbu, kad 
teisė žinoti nepaneigtų kitos teisės – teisės 
į privatumą. Apie kario žūtį žiniasklaida 
turėjo pranešti ypač subtiliai, neįžeisdama 
artimųjų jausmų.

L. Meškauskaitė atkreipė dėmesį į tai, 
kad asmuo, net ir būdamas viešoje vieto-
je, nepraranda savo individualumo ir pri-
vatumo, todėl yra svarbi subjektyvi vidinė 
fotografuojamo asmens nuostata. Fotogra-
fuojant ir skelbiant tokias nuotraukas bū-
tina paisyti jose pavaizduotų asmenų va-
lios. Žurnalistai, rašantys apie laidotuves 

LŽS Etikos komisija susitiko su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sekretoriato darbuotojais.
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bei skelbiantys atitinkamas nuotraukas, 
pagal galiojančius įstatymus privalėjo 
gauti artimųjų sutikimą paviešinti tokią 
informaciją.

Interneto komentarų kaina
Kitas atvejis susijęs su komentarais in-

ternete. Įžeidūs ir žeminantys komentarai 
žurnalistui A. Č. atsiėjo keliolika tūkstan-
čių litų.

Tirdami kaunietės žurnalistės V. B. pa-
reiškimą, pareigūnai išsiaiškino, kad ko-
mentarai pusantrų metų buvo rašomi iš 
buvusio kolegos A. Č. namų kompiuterio. 
Žurnalistas komentavimo faktą pripažino. 
Komentarus rašė anonimiškai arba pasi-
rašinėjo išgalvotais ar kolegų vardais. Dėl 
šio asmens įžeidžių ir žeminančių komen-
tarų į LŽS Etikos komisiją iš viso kreipėsi 
7 žurnalistai. Skundo medžiaga sudarė apie 
penkiasdešimt lapų. Komisija pareiškė, kad 
A. Č. nusižengė keturiems Lietuvos žurna-
listų ir leidėjų etikos kodekso straipsniams: 
viršijo privataus asmens kritikos ribas 
(22 str.), komentaruose vartojo nenorminę 
kalbą, necenzūrinius žodžius (23 str.), įžei-
dinėjo ir žemino kolegas, priklausančius 
tam pačiam profesiniam susivienijimui, 
t. y. nusižengė žurnalistiniam solidarumui 
(26 str.), šaipėsi iš žmogaus pavardės, lyties, 
fizinių trūkumų (54 str.).

Komisija pasiūlė A. Č. viešai atsiprašyti 
kolegų, o LŽS Valdyba įspėjo jį, jog gali būti 
šalinamas iš Lietuvos žurnalistų sąjungos.

Skundą nagrinėjusi Lietuvos žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisija taip pat pripaži-
no, kad dauguma komentarų vulgarūs, iš-
kreipiantys faktus ir žeminantys žurnalistų 
garbę ir orumą.

Įžeisti ir pažeminti žurnalistai kreipėsi 
į teismą. Buvo iškeltos trys baudžiamosios 
bylos. Teismas pripažino A. Č. kaltu, įpa-
reigojo jį atlyginti nukentėjusiems padarytą 
neturtinę žalą, teismo išlaidas ir paskelbti 
atsiprašymus žiniasklaidoje. Iš viso neetiš-
ki komentarai internete A. Č. atsiėjo apie 
15 tūkst. litų.

-
Pirmieji Komisijos veiklos metai at-

skleidė ne tik platesnį negu įsivaizdavome 
veiklos horizontą, bet ir problemų sudėtin-
gumą. Praėjusių metų pabaigoje iš Komisi-
jos atsistatydinęs kolega V. Matutis parodė 
asmeninio principingumo pavyzdį, kaip 
dera elgtis žurnalistui vengiant interesų 
konflikto (Komisijoje jį pakeitė kolegė Al-
dona Karečkaitė).

Skundų ir kreipimųsi nagrinėjimas rei-
kalauja ypatingos atsakomybės, objektyvu-
mo, nešališkumo, o pirmiausia laiko, kurio 
visiems trūksta. Todėl didele vertybe laikau 
tai, jog Komisijos nariai atlaikė pirmųjų 
metų išbandymą. 

LŽS Etikos komisija. Pirmieji veiklos metai. Viktoras Trofimišinas
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Regionų žurnalistai 
apie savitvarką ir profesinę etiką

Jolanta Mažylė

E fektyvus redakcijos darbas, taigi ir galutinis to darbo rezultatas – leidinys, skirtas 
skaitytojų auditorijai, daugiausia priklauso nuo kolektyvo narių sutarimo, požiū-
rių suderinamumo. 

Kaip regionuose dirbantys spaudos darbuotojai identifikuoja aplinką, kurioje jie profesiš-
kai veikia, kokiais argumentais paaiškina vieną ar kitą situaciją, kaip vertina žiniasklaidos 
savitvarkos institutus ir profesinę etiką, mėginta aiškintis atlikus regionų spaudos darbuotojų 
apklausą, kurioje dalyvavo 120 respondentų, iš jų 40 laikraščių vadovų ir redaktorių. Ap-
klausa vykdyta 10 Lietuvos apskričių 40 regioninių ir vietinių laikraščių redakcijų. 

„Žurnalistikos“ almanacho skaitytojams pateikiama apklausos rezultatų apžvalga, kurio-
je aptariami žiniasklaidos savitvarkos institutų ir profesinės etikos klausimai.

korektiškumo laipsnis, pateikiant informaciją 
apie regione / rajone vykstančius politinius įvy-
kius, ekonomines ir socialines problemas. 

40 proc. respondentų teigia, kad jų regio-
ne / rajone tokios problemos nėra, 37 proc. 
apklausos dalyvių mano, kad tokiais atvejais jų 

„Atlikus regionų ir vietinės spaudos 
darbuotojų apklausą nustatyta, kad
tik 25 proc. redaktorių ir 20 proc. 
žurnalistų mano, jog šalyje 
tinkamai veikia žiniasklaidos 
priemonių savireguliavimo 
mechanizmas.“

Jolanta Mažylė

 
Mėginant išsiaiškinti regionų ir vietinių vi-

suomenės informavimo priemonių (toliau – 
VIP) darbuotojų požiūrį į kai kuriuos žiniasklai-
dos srities savireguliavimo ir profesinės etikos 
klausimus, klausta, koks yra apklausos daly-
vių regiono / rajono žiniasklaidos priemonių 
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regiono / rajono VIP korektiškumas vertintinas 
aukštai, o prastai (žemas korektiškumo laipsnis) 
VIP vertina 23 proc. respondentų (1 pav.).

Koks Jūsų regiono / rajono žiniasklai
dos priemonių korektiškumo laipsnis pa
teikiant informaciją apie regione / rajone 
vykstančius politinius įvykius, ekonomi
nes ir socialines problemas? 

37%

40%

23%

Aukštas
Žemas
tokios problemos 
nėra

1 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Ar dažnai regiono / rajono spaudoje 
pasitaiko publikacijų, kurios pažeidžia as-
mens privataus gyvenimo apsaugą, kitas 
etikos normas? Į šį klausimą teigiamai at-
sakė 35 proc. respondentų, tačiau 44 proc. 
apklausoje dalyvavusių spaudos darbuotojų 
teigė, kad tokių situacijų dažnai nepasitai-
ko. 21 proc. respondentų nurodė, jog tokių 
publikacijų regioninėje ar vietinėje spaudo-
je nepastebi (2 pav.). 

Ar dažnai regiono / rajono spaudoje 
pasitaiko publikacijų, kurios pažeidžia 
asmens privataus gyvenimo apsaugą, ki
tas etikos normas? 

taip
Ne
Nepastebiu

35%

44%

21%

2 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Atliekant tyrimą mėginta ieškoti priežas-
čių, lemiančių panašių publikacijų atsira-
dimą regioninėje (vietinėje) žiniasklaidoje. 
Buvo išvardyti šie atsakymų variantai:
1.  Rinkimų kampanijos; 
2.  Konkurencinė verslo struktūrų kova;
3.  Pigių sensacijų vaikymasis; 
4.  Bendras šiuolaikinės žurnalistikos že

mas profesinės etikos lygis; 
5.  Kita. 

Apklausos dalyviai iš pateiktų variantų 
galėjo pasirinkti kelis, todėl gauti rezulta-
tai pateikiami pagal balsų skaičių (proc.). 
Net 33 proc. respondentų balsų skirta nuo-
monei, jog tai susiję su bendru šiuolaikinės 
žurnalistikos žemu profesinės etikos lygiu, 
25 proc. respondentų balsų pasirinko nuos-
tatą, jog neetiškų publikacijų, kurių turinys 
pažeidžia asmens privataus gyvenimo apsau-
gą, atsiranda dėl pigių sensacijų vaikymosi, 
23 proc. respondentų balsų skirta požiūriui, 
jog tai implikuojama rinkimų kampanijų. 
Tik 8 proc. respondentų balsų tokius atvejus 
įvardija kaip konkurencinę verslo struktūrų 
kovą, 11 proc. respondentų balsų pasirinko 
variantą kita (3 pav.). 

Neetiškų publikacijų priežastys

Rinkimų kampanijos
Konkurencinė verslo struktūrų kova
Pigių sensacijų vaikymasis
Bendras šiuolaikinės žurnalistikos 
žemas profesinės etikos lygis
Kita

25%

8%

33%

11%

23%

3 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Regionų žurnalistai apie savitvarką ir profesinę etiką. Jolanta Mažylė
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Pasaulyje vis labiau įsitvirtina praktika, 
kai kiekviena visuomenės informavimo 
priemonė turi savo vidaus etikos kodeksą. 
Todėl buvo klausiama, ar apklausos daly-
vių regione / rajone yra žiniasklaidos prie-
monių, turinčių savo vidaus etikos kodeksą. 
Tokio fakto nežinojo 63 proc. responden-
tų, neigiamai atsakė 30 proc. apklausos 
dalyvių, o 7 proc. respondentų teigė, kad 
žino, jog tokį kodeksą turi jų regione / ra-
jone veikiančios VIP (4 pav.). 

Ar Jūsų regione / rajone yra žiniasklai
dos priemonių, turinčių savo vidaus eti
kos kodeksą?

taip
Ne
Nežinau

7%

30%

63%

4 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Teigiamai atsakiusių (8 respondentai) 
buvo paprašyta konkrečiai nurodyti žinias-
klaidos priemones, turinčias savo vidaus 
kodeksą. Apklausos dalyviai teigė, kad vi-
daus etikos kodeksą turi šios žiniasklaidos 
priemonės: „Alytaus naujienos“, „Joniš-
kis“, „Giružis“, „Šiaulių kraštas“, „Švie-
sa“1, „Kalvotoji Žemaitija“2. Kaip matome, 
nors ir negausiuose atsakymuose, dažnai 
nurodoma, kad „redakcijos turi nerašytą 
etikos kodeksą“.

Buvo smalsu sužinoti Lietuvos regioninės 
ir vietinės spaudos darbuotojų nuomonę, ar 
reikia turėti redakcijai savo etikos kodeksą. 
Į šį klausimą teigiamai atsakė 65 proc. res-
pondentų, 18 proc. apklausos dalyvių šiuo 
klausimu nuomonės neturi, 17 proc. respon-
dentų mano, kad tai redakcijai visiškai nerei-
kalinga (5 pav.). 

Ar redakcijai reikia turėti savo vidaus 
etikos kodeksą? 

taip
Ne
Nežinau

18%

17%

65%

5 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Tiek teigiamai, tiek neigiamai atsakiu-
sių respondentų atviruoju klausimu prašyta 
pagrįsti savo nuomonę dėl etikos kodekso 
reikalingumo. 78 respondentai, teigiantys, 
jog redakcijoms reikia turėti vidaus etikos 
kodeksą, pateikė tokius argumentus: 

1. Šiuolaikiška;
2. Padidintų atsakomybę už darbą;
3. Reikia kolektyvo savireguliacijai;
4. Lengviau susitarti leidėjui ir žurna

listui.
Atlikus šių nuomonių pasiskirstymo 

analizę, gauti rezultatai pateikiami 6 pav. 

1 Gal nerašytas, bet yra (iš anketos).
2 Regis, rašytinių vidaus etikos kodeksų nė viena regiono redakcija neturi, bet „Kalvotoji Žemaitija“ turi nerašytą (iš 

anketos).

Regionų žurnalistai apie savitvarką ir profesinę etiką. Jolanta Mažylė
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Kodėl reikia VIP vidaus etikos kodekso?

Šiuolaikiška
Padidintų atsakomybę už darbą
Reikia kolektyvo savireguliacijai
Lengviau susitarti leidėjui ir žurnalistui

0 10 30

18

20

11

29

20

6 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Iš 78 atsakymų, kuriuose vienoje ar ki-
toje pozicijoje paminėta viena iš nurodytų 
4 priežasčių, pagrindžiančių, kodėl vietos 
redakcijai reikėtų turėti savo etikos kodek-
są, prioritetas teikiamas nuomonei, jog toks 
dokumentas padėtų lengviau susitarti lei-
dėjui ir žurnalistui3 (29). Kad toks kodek-
sas redakcijoje padidintų atsakomybę už 
darbą4 mano 20 respondentų, 18 respon-
dentų argumentuoja, jog toks dokumentas 
yra šių dienų atributas, savitai parodantis 
redakcijos šiuolaikiškumą, ir 11 apklausos 
dalyvių įsitikinę, kad vidaus etikos kodek-
so reikia kolektyvo savireguliacijai5. 

Iš atsakymų pasiskirstymo procentine 
išraiška (7 pav.) matyti tam tikras atotrūkis 

tarp dviejų, beje, tarpusavyje iš tikrųjų la-
bai susijusių argumentų: lengviau susitarti 
leidėjui ir žurnalistui (37 proc.) ir reikia 
kolektyvo savireguliacijai (14 proc.). Be 
to, teiginys, jog vidaus etikos kodeksas pa-
didintų atsakomybę už darbą (26 proc.), 
taip pat galėtų būti priskirtas tai pačiai ko-
lektyvo vidaus savireguliavimo grupei. 

Kodėl reikia VIP vidaus etikos kodekso?

Lengviau susitarti leidėjui ir žurnalistui
Reikia kolektyvo savireguliacijai
Padidintų atsakomybę už darbą
Šiuolaikiška

14%

26%

37%

23%

7 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Nors respondentai ir skirtingai pateikė 
savo argumentus įvardijimo prasme, daro-
ma išvada, kad visi jų pateikti teiginiai ga-
lėtų būti sudėti į viena ir sąlyginai pavadinti 
redakcijos darbo optimizavimo argumen-
tu. Tai redakcijos kolektyvo savireguliavi-
mo instrumentas, kurį galima pavaizduoti 
grafiškai (8 pav.). 

3 Dėl bendros tvarkos ir „žaidimo taisyklių“. Yra tam tikros taisyklės, kurių privalu laikytis abiem pusėms (iš anketų).
4 Vidinė etika formuoja išorinį leidinio įvaizdį. Žmonės dar pasitiki vietos žiniasklaida. to pasitikėjimo griauti nereikia 

(iš anketų).
5 Kiekviena redakcija turėtų turėti savo politiką, bendrą visiems darbuotojams (iš anketų).
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Redakcijos savireguliavimo 
instrumentas

Redakcijos
savireguliavimo 

instrumentas

Reikia kolektyvo 
savireguliacijai

Padidintų 
atsakomybę 

už darbą

Lengviau susitarti 
leidėjui 

ir žurnalistui

8 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Manytina, kad respondentų argumentus 
dėl vidaus etikos kodekso reikalingumo ga-
lima suskirstyti į dvi grupes. Galima daryti 
išvadą, jog, respondentų nuomone, regiono / 
rajono žiniasklaidos priemonė privalo turėti 
savo vidaus etikos kodeksą dėl šių priežasčių: 
tai būtų redakcijos savireguliavimo instru
mentas (77 proc.) ir šiuolaikiška (23 proc.). 

Apklausos dalyviai pažymi, jog rašytinis 
redakcijos vidaus etikos kodeksas reika-
lingas tam, kad „būtų lengviau dirbti“; „dėl 
objektyvumo, kad paprasčiau būtų išvengia-
ma klaidų“; „dėl darnesnės veiklos ir vidinio 
susiklausymo“; „puoselėtų sąžiningą žurna-
listiką“; „labiau reglamentuotų redakcijos 
darbuotojų pareigybes ir etiką“. Taip pat yra 
nuomonių, kad regiono / rajono etikos po-
žiūriu „žurnalistas dažnai balansuoja ties 

riba“, todėl tikimasi, kad toks dokumentas, 
pasak respondentų, „bent jau „pasufleruo-
tų“ žurnalistui, kokio palaikymo tikėtis iš 
darbdavių, kolegų, kai savo darbe rizikuo-
ji“6. Be to, teigiama, kad tokį redakcijos el-
gesio dokumentą turėtų kurti ir patvirtinti 
visas redakcijos kolektyvas7. 

20 respondentų grupė, mananti, jog toks 
kodeksas nereikalingas, savo poziciją grin-
dė tokiais argumentais: pirma, yra Visuo-
menės informavimo įstatymas bei Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas8; antra, 
tai paprasčiausias formalumas9.

Nors kai kurie respondentai ir neigia to-
kio redakcijos dokumento būtinumą, tačiau 
iš esmės dėl bendrų profesinės bendruome-
nės elgesio taisyklių jie sutaria10, taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad „vidinis kodeksas 
veikia visose redakcijose, nors ir neformali-
zuotas, bet nulemtas redaktoriaus vertybinių 
orientacijų“. Gana atsainų redakcijų darbuo-
tojų požiūrį į dokumentu formalizuotas el-
gesio taisykles liudija ir dažni atsakymai, jog 
žurnalistai laikosi nerašytų savo taisyklių11.

Į klausimą, ar teko regione / rajone su-
sidurti su akivaizdžiais žurnalistinės etikos 
pažeidimais, teigiamai atsakė 35 proc. res-
pondentų. 65 proc. apklausos dalyvių at-
sakė, kad tokių pažeidimų savo regione / 
rajone nepastebėjo (9 pav.).

6 Žinotum, ko iš tavęs nori savininkas, o darbuotojui būtų aiški redakcijos pozicija etikos normų atžvilgiu (iš anketų).
7 Patys prisidėję prie tokio dokumento kūrimo, griežčiau laikytųsi (iš anketų).
8 Bendras žurnalistų etikos kodeksas galioja visiems. Pakanka laikytis įstatymų ir atsiminti priesaką „Nepakenk“ (iš anketų).
9 Jei redakcijoje dirba 3 ar 4 žurnalistai, tai kam reikalingas tas formalumas? Dokumentai, t. y. popieriai, problemos neiš-

spręs (iš anketų).
10 Visiems žurnalistams turėtų galioti vienodi etikos reikalavimai (iš anketų).
11 Mes jį turime savo mintyse (iš anketų).
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Ar teko susidurti su akivaizdžiais žur
nalistinės etikos pažeidimais Jūsų regio
ne / rajone?

taip
Ne

35%
65%

9 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Teigiamai atsakiusių respondentų (42) 
atviruoju klausimu teirautasi, ar po to, kai 
susidūrė su akivaizdžiais žurnalistinės etikos 
pažeidimais, buvo imtasi sankcijų ir kokios 
jos taikytos etikos pažeidėjams. Atlikus pa-
teiktų atsakymų analizę, išskirtos trys šio 
atsakymo grupės:
1.  Sankcijų nebuvo;
2.  Apie sankcijas nebuvome informuoti;
3.  Nebuvo kreiptasi. 

10 pav. parodyta atsakymų pasiskirsty-
mo procentinė išraiška.

Ar buvo imtasi sankcijų ir kokių? 

Sankcijų nebuvo
Apie sankcijas 
nebuvome informuoti
Nebuvo kreiptasi

10%

21%

69%

10 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Būtina pasakyti, kad net 29 respon-
dentai, teigę, jog buvo susidūrę su žurna-
listinės etikos pažeidimais, nurodo, kad 
pažeidėjams nebuvo taikyta jokių sankci-
jų12, 9 respondentai pažymi, kad nebuvo in-
formuoti apie sankcijas etiką pažeidusiems 
žurnalistams13, o 4 respondentai nurodė, 
kad dėl pastebėtų etikos pažeidimų niekur 
nesikreipė14. 

Ar reikėtų redakcijoje darbuotojo (etato), 
kuris nagrinėtų skaitytojų skundus, preten-
zijas dėl publikacijų žiniasklaidos priemonė-
je? Į šį klausimą teigiamai atsakė 19 proc. 
respondentų, 22 proc. respondentų šiuo 
klausimu neturėjo nuomonės, tačiau net 
59 proc. apklausos dalyvių mano, kad tokia 
pareigybė redakcijoje iš viso nereikalinga 
(11 pav.). Kai kurie respondentai prirašė 
pastabų, kad tai redaktoriaus darbas. 

Ar reikėtų redakcijoje darbuotojo (eta
to), kuris nagrinėtų skaitytojų skundus, 
pretenzijas dėl publikacijų žiniasklaidos 
priemonėje?

taip
Ne
Nežinau

19%

22%

59%

11 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

12 Buvo kreiptasi į Žurnalistų sąjungą, bet jokių sankcijų po to nebuvo. Po šmeižikiškų rašinių tuometiniame „Mūsų 
krašte“ teko bylinėtis su šio laikraščio redaktoriumi (avarijoje žuvusiu L. Juču). Byla buvo nutraukta dėl jo žūties, nors 
prieš tai vyko daug teismų, tai atėmė ir daug laiko, ir daug sveikatos (iš anketų).

13 Pateiktas skundas Žurnalistų etikos inspektoriui, bet apie sankcijas neinformuota (iš anketų).
14 Sankcijų nereikalavome, nes nekorektiškai pasielgė buvę kolegos, išėję kitur dirbti (iš anketų).
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Paklausti, kur žurnalistui reikėtų kreiptis 
dėl neteisėtų veiksmų jo atžvilgiu (taip pat ir 
dėl darbdavių, kolegų elgesio), respondentai 
daugiausia balsų skyrė teismui (35 proc.), 
23 proc. respondentų balsų Žurnalistų są-
jungai, 18 proc. – Žurnalistų ir leidėjų eti-
kos komisijai, 13 proc. respondentų balsų 
pasirinko variantą kita ir tik 11 proc. ap-
klausos dalyvių balsų – Žurnalistų etikos 
inspektoriaus tarnybą (12 pav.). Beje, prie 
varianto kita pažymėta, jog tokiais atvejais 
„žurnalisto niekas negina“; „ geriau palikti 
redakciją“; „niekur teisybės nerasi“.

Kur reikėtų kreiptis žurnalistui dėl 
neteisėtų veiksmų jo atžvilgiu (taip pat ir 
dėl darbdavių, kolegų elgesio)?

Į Žurnalistų etikos inspektorių
Į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją
Į Žurnalistų sąjungą
Į teismą
Kita

23%

18%

35%

13%

11%

12 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Kadangi 22 respondentai nurodė visus 
atsakymo variantus, atviruoju klausimu 
jų prašyta paaiškinti, nuo ko konkrečiai 
priklausys jų išvardintų institucijų 

pasirinkimas, jeigu, jų nuomone, įmano-
mi visi variantai. Išskirtini du atsakymo 
variantai: pirma, pabrėžiama, kad tai pri-
klausytų nuo situacijos15, antra, tokį kelių 
institucijų pasirinkimą, respondentų nuo-
mone, lemia ikiteisminio ginčo procedū-
ra16. Net 59 proc. respondentų pirmenybę 
teikia ikiteisminiam ginčui, kreipiantis į 
visas savireguliavimo instancijas. Respon-
dentai pažymi, kad iš visų šių institucijų 
efektyviausias – teismas, tačiau yra ir apskri-
tai nusivylusiųjų visomis instancijomis17. 

O kaip regionų spaudos darbuotojai 
vertintų nepriklausomą – trečiųjų teismo 
institutą, kurio kompetencija būtų spręsti 
žiniasklaidos bylas? Teigiamai tokį hipo-
tetinį darinį vertina 43 proc. responden-
tų, nuomonės šiuo klausimu neturi beveik 
pusė respondentų – 49 proc. ir 8 proc. ap-
klausos dalyvių mano, kad tokio instituto 
nereikia (13 pav.). 

Kaip vertintumėte nepriklausomą – 
trečiųjų teismo institutą sprendžiant ži
niasklaidos bylas? 

teigiamai
Neigiamai
Neturiu nuomonės

8%

43%

49%

13 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

15 Nuo neteisėtų veiksmų žurnalisto atžvilgiu. Nuo to, kuris institutas bus sąžiningesnis. Bet kas pasakys – kuris? Pri-
klauso nuo pažeidimo pobūdžio (iš anketų).

16 Žinoma, įmanomi, bet kažin kas be teismo turės lemiamos įtakos konfliktų atveju (iš anketų).
17 Išvardintos institucijos tik vaizduoja ginančios žurnalistus, o iš tikrųjų tai jų darbas formalus (iš anketų).
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Atviruoju klausimu respondentų prašyta 
parašyti savo nuomonę, kaip reikėtų formuo-
ti ir kas turėtų sudaryti tokio teismo sudėtį, 
jeigu jis būtų įteisintas įstatymu. Respon-
dentai neparašė nieko apie tokio instituto 
formavimo procedūras (klausimas kaip), 
tačiau pateikė nemažai siūlymų, kokių pro-
fesijų atstovai, jų manymu, galėtų dalyvauti 
tokio instituto veikloje. Daugiausia į tre-
čiųjų teismo sudėtį siūloma akademinės 
bendruomenės narių18, profesionalų19 – tei-
sininkų, žurnalistų, etikos specialistų, aps-
kritai nurodomi žmonės, pelnę moralinį 
visuomenės autoritetą20.

Apklausos dalyvių nuomone, tokiame 
institute objektyviai darbą galėtų dirb-
ti asmenys, „turintys tiek žurnalistinio, 
tiek teisinio21 darbo patirties“; „Vilniaus 
universiteto Žurnalistikos instituto dėsty-
tojai ir žiniasklaidos autoritetai“22, „ak-
tyvūs bendruomenių nariai“; „paprasti 
piliečiai (be didesnio išsilavinimo), kurie 
ginčytiną publikaciją įvertintų iš paprasto 
skaitytojo pozicijų ir perteiktų, kaip jie ją 
supranta“. Procentine raiška respondentai 
pirmenybę teikia moraliniams visuomenės 
autoritetams (64 proc.), profesionalams – 
22 proc. ir akademinės bendruomenės 
nariams – 14 proc. (14 pav.). 

Jeigu toks teismas būtų įteisintas įsta
tymu, kaip reikėtų formuoti ir kas turėtų 
sudaryti tokio teismo sudėtį? 

Moraliniai autoritetai 
Profesionalai 
Akademinės 
bendruomenės nariai

14%

22%

64%

14 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Atviruoju klausimu klausta, ką iš savo 
regiono / rajono autoritetingų asmenų ap-
klausos dalyviai siūlytų į tokią instituciją, 
jeigu ji būtų sukurta. 

Respondentai į menamą trečiųjų teismo 
institutą, kuris spręstų žiniasklaidos bylas, 
siūlytų Alytaus darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo tarnybos direktorę dr. Ra-
mutę Orenienę, Alytaus muzikos mokyklos 
direktorę, VPU docentę dr. Aldoną Vilke-
lienę, „Šiaulių krašto“ vyr. redaktorių Vladą 
Vertelį, Telšių apskrities viršininko adminis-
tracijos Teisės departamento direktorių Vla-
dą Barodicą, Mažeikių mero patarėją Vidą 
Keršienę, „Vienybės“ laikraščio redaktorių, 
rašytoją Leopoldą Rozgą (Naujoji Akme-
nė), kompozitorių Giedrių Kuprevičių, 

18 Iš patyrusių žurnalistų, teisininkų, dėstytojų (iš anketų).
19 Etikos specialistų, teisės specialistų, redaktorių klaidas, peripetijas išmanančių žmonių, nesusijusių su jokia žinias-

klaidos priemone. Aukšto profesinio lygio žurnalistų, teisininkų, nepolitizuotų visuomenės atstovų. Žiniasklaidos 
ekspertai, nepriklausomi, teisininkai, psichologai. Nebent patys žurnalistai, nes dabar pastebim blogą tendenciją – 
visi moko žurnalistus, kaip dirbti (iš anketų).

20 Iš visuomenėje autoritetą turinčių, garbę ir sąžinę nepraradusių žmonių. Neturinčių kito intereso, išskyrus visuome-
nės interesą žinoti. tada reikėtų atmesti politikus, valdininkus, pareigūnus (iš anketų).

21 tik ne teisėjai, advokatai ir prokurorai. tai turėtų įstatymas apibrėžti. Iš skriaudą patiriančių, bet dar gebančių mąstyti 
paprastų žmonių, teisininkų ir pačių žurnalistų (iš anketų).

22 Pvz., A. Čekuolis, R. Juozapavičius, Ž. Pečiulis, S. Valiulis (iš anketų).
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Kauno savivaldybės socialinių reikalų sky-
riaus vedėjo pavaduotoją Aną Sudžiuvienę, 
kaunietę verslininkę Danutę Černiuvienę, 
kunigą Vytautą Dagelį (Zarasai), istoriką ir 
paminklosaugininką Naglį Puteikį (Klaipė-
da), Jurbarko mero patarėją Joną Rekešių. 
Tačiau nemažai respondentų rašo, jog „as-
menybių rajonuose nėra daug“. Pasakytina, 
kad apklausos dalyviai abejoja, ar reikia to-
kio instituto23. Pavyzdžiui, anketose rašoma: 
„Nemanau, kad toks teismas būtų pajėgus 
spręsti dienraščių ir TV imperijų bylas. Jis 
būtų sutryptas ir galią rodytų tik smulkiems 
leidiniams“ arba „yra ir teisėjų, sulaukusių 
grasinimų iš žurnalistų: „Dabar aš tave paro-
dysiu visai Lietuvai, kad tau atsirūgs“.

Į klausimą, ar susipažinę su Europos šalių 
patirtimi žiniasklaidos savireguliavimo sri-
tyje, 70 proc. respondentų atsakė neigiamai 
(15 pav.). Tačiau 55 proc. respondentų mano, 
kad tobulinant žiniasklaidos savireguliavi-
mo sistemą Lietuvoje derėtų panaudoti Eu-
ropos šalių patirtį. Tokiai minčiai nepritaria 
tik 8 proc. respondentų, šiuo klausimu neturi 
nuomonės 41 proc. apklausos dalyvių.

Ar esate susipažinę su Europos šalių 
patirtimi žiniasklaidos savireguliavimo 
srityje?

taip
Ne

30% 70%

15 pav. Šaltinis: straipsnio autorė.

Vietoj išvadų 
Atlikus regionų ir vietinės spaudos dar-

buotojų apklausą nustatyta, kad:
tik 25 proc. redaktorių ir 20 proc. žurna-•	
listų mano, jog šalyje tinkamai veikia ži-
niasklaidos priemonių savireguliavimo 
mechanizmas; 
42,5 proc. redaktorių ir 42,5 proc. žur-•	
nalistų teigia, kad žiniasklaidos sistemos 
savireguliavimo institutai galėtų padėti 
efektyviau spręsti regionų žiniasklaidos 
problemas, kylančias dėl vietos valdžios 
ir redakcijų (žurnalistų) santykių; 
daugumos respondentų teigimu, šalyje ži-•	
niasklaidos srityje nesilaikoma galiojančių 
įstatymų, trūksta poįstatyminių aktų;
tik 22 proc. respondentų mano, kad ša-•	
lyje pakanka šiuo metu veikiančio ži-
niasklaidos priemonių savireguliavimo 
mechanizmo. Tai rodo labai mažą pasi-
tikėjimą savireguliavimo institutais;
mažiau nei pusė apklausos dalyvių išsakė •	
nuomonę, jog savireguliavimo institutai 
galėtų padėti efektyviau spręsti regionų ži-
niasklaidos problemas, kylančias dėl vietos 
valdžios ir redakcijų (žurnalistų) santykių;
kad VIP – „ketvirtoji valdžia“ nepikt-•	
naudžiautų savo galiomis, respondentai 
siūlo tobulinti savireguliavimo institu-
tus, taip pat mano, kad verta pasitikėti 
skaitytojų kontrole;
dauguma apklausos dalyvių teigė, jog •	
Lietuvoje neveikia žiniasklaidos savire-
guliavimo mechanizmas.

23 Nežinau, doram žmogui nelinkiu ten patekti (iš anketų).
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Privalu vadovautis teismo 
praktika 

2009-ieji Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme pasižymėjo gausia ir 
reikšminga praktika sprendžiant ginčus, 
susijusius su visuomenės informavimo tei-
siniais santykiais.

Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (toliau – Teismas) iš esmės nagri-
nėja dviejų rūšių bylas – privataus asmens 
ginčus su valstybe ir administracinių teisės 
pažeidimų bylas. Bylos, susijusios su visuo-
menės informavimu, patenka tiek į vieną, 
tiek į kitą kategoriją. Vis dėlto aktualiausi 
teismo išaiškinimai pateikiami bylose, ku-
riose nagrinėjami ginčai, kylantys dėl teisės 
viešojo ir vidaus administravimo srityje.

Teismas, taikydamas ir aiškindamas 
nacionalinės teisės nuostatas, remiasi 
tarptautine teise, tarptautinių institucijų 
dokumentais, teismų praktika. Visa tai su-
daro sąlygas teisės normas aiškinti plates-
niu aspektu, priimti teisingus, šiuolaikinės 
visuomenės požymius atitinkančius spren-
dimus. Ne išimtis yra ir visuomenės infor-
mavimo sritis. 

P aminėtina administracinė byla 
A44470/2009, kurioje Teismas 

sprendė dėl interneto tinklaraščių 
(angl. blog) autorių statuso Visuomenės 
informavimo įstatymo (VIĮ) prasme.

Teismas pažymėjo, jog VIĮ nenustato, 
kad viešosios informacijos rengėjas visais 
atvejais turi būti tik juridinis asmuo. Vie-
šosios informacijos rengėjai – informacinės 
visuomenės informavimo priemonių val-
dytojai gali būti ir fiziniai asmenys. Iš VIĮ 
nuostatų taip pat išplaukia, jog, atsižvel-
giant į konkrečių fizinių asmenų – interne-
to tinklaraščių autorių veiklos pobūdį ir jų 
vykdomas viešosios informacijos teikimo 
visuomenei funkcijas, jie gali būti pripažįs-
tami sui generis informacinės visuomenės 
informavimo priemonių valdytojais, taigi 
ir viešosios informacijos rengėjais ir (ar) 
skleidėjais, o jų interneto tinklaraščiai – in-
formacinės visuomenės informavimo prie-
monėmis VIĮ prasme.

Teismas, įvertinęs interneto tinklaraščių 
autorių veiklos specifiką, taip pat konsta-
tavo, jog šie asmenys tam tikrais atvejais ir 
atsižvelgus į jų vykdomų visuomenės infor-
mavimo funkcijų pobūdį gali būti prilyginti 
žurnalistams. 2000 m. kovo 8 d. Europos 
Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijo-
je Nr. R (2000) žurnalistu laikomas bet koks 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris reguliariai 
arba profesiniais pagrindais renka informa-
ciją ir ją skleidžia visuomenei per bet kokio 
tipo masines informavimo priemones. Re-
komendacijoje taip pat įtvirtinta, jog infor-
macija laikytinas bet koks faktų, nuomonės 
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ar idėjos pareiškimas tekstine, garsine ar 
vaizdine forma. Europos Bendrijų Tei-
singumo Teismas 2008 m. gruodžio 16 d. 
prejudiciniame bylos Nr. C-73/07 sprendi-
me pažymėjo, kad veikla, susijusi su pagal 
nacionalinės teisės aktus viešais pripažįsta-
muose dokumentuose esančiais duomeni-
mis, gali būti vertinama kaip „žurnalistikos 
veikla“, jei ja visuomenei siekiama skleisti 
informaciją, nuomones ar idėjas bet kokiu 
perdavimo būdu. Ši byla atspindi tenden-
ciją žurnalistika pripažinti bet kurią veiklą, 
kuria siekiama skleisti informaciją, nuomo-
nes ar idėjas, nepriklausomai nuo jų perda-
vimo būdo. 

Teismas priėjo prie išvados, kad vien 
tai, jog interneto tinklaraščio autoriaus 
veikla ar teisinis statusas formaliai ir 
eksplicitiškai nėra reglamentuojami VIĮ, 
tai dar nesudaro pagrindo teigti, kad to-
kie asmenys yra apskritai eliminuojami 
iš teisinio reguliavimo sferos, arba kad 
jie pagal savo vykdomas funkcijas nega-
li būti prilyginti žurnalistams – komen-
tatoriams, taip pat jų atžvilgiu tam tikra 
apimtimi negali galioti VIĮ nuostatos, 
numatančios žurnalistų teises ir pareigas. 
VIĮ reikia aiškinti plačiai, apimant ne tik 
tradicines, bet ir šiuolaikines, nors tie-
siogiai ir nereglamentuotas elektroninių 
visuomenės informavimo priemonių for-
mas, dėmesį kreipiant ne į formaliuosius 
tokių informavimo priemonių organiza-
vimo požymius, o į jų realiai vykdomas 
funkcijas. Priešingas įstatymo aiškinimas 
prieštarautų tiek Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenci-
jos 10 straipsnyje įtvirtintam saviraiškos 

laisvės principui, tiek Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos 25 straipsniui, kuris 
aiškiai numato, jog žmogui neturi būti 
kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti infor-
maciją, o tokia jo laisvė negali būti riboja-
ma kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina 
apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir 
orumui, privačiam gyvenimui, dorovei 
ar ginti konstitucinei santvarkai, tiek ir 
esminiams visuomenės informavimo, 
pliuralizmo ir visuomenės informavi-
mo priemonių sąžiningos konkurencijos 
principams, numatytiems VIĮ. 

Aktuali ir administracinė byla 
Nr. A5251887/2009, kurioje 

Teismas sprendė klausimą, ar dienraščio 
,,Sekundė“ savininkas – UAB ,,Sekundės 
redakcija“ yra tinkamas pareiškėjas, ga
lintis būti suinteresuotas byloje ir ginčyti 
žurnalistų etikos inspektoriaus sprendi
mą, kuriuo buvo pripažinta, kad dien
raščio ,,Sekundė“ redakcija pažeidė VIĮ 
ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
kodekso (toliau Kodekso) nuostatas, bei 
buvo pareikalauta paneigti tikrovės nea
titinkančias žinias.

Sprendimo priėmimo metu galiojusios 
VIĮ redakcijos 50 straipsnio 2 dalis numatė, 
jog žurnalistų etikos inspektorius, atlikda-
mas šio straipsnio 1 dalyje ir 49 straipsnio 
1 dalyje nurodytas funkcijas, gali priim-
ti sprendimą įspėti viešosios informacijos 
rengėjus ir skleidėjus apie pastebėtus vi-
suomenės informavimą reglamentuojančių 
teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos 
pašalinti (1 p.) bei reikalauti, kad viešosios 

Privalu vadovautis teismo praktika



69

informacijos rengėjas ar skleidėjas nustaty-
ta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neati-
tinkančią informaciją, žeminančią asmens 
garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei 
reputacijai, teisėtiems interesams, arba su-
darytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti 
ir paneigti tokią informaciją. Šio įstatymo 
2 straipsnio 62 dalis viešosios informacijos 
rengėją apibrėžė kaip transliuotoją, leidyklą, 
kino, garso ar vaizdo studiją, informacijos, 
reklamos agentūrą, redakciją, informacinės 
visuomenės informavimo priemonės valdy-
toją ar kitą asmenį, rengiantį ar pateikiantį 
skleisti viešąją informaciją. Pagal to paties 
straipsnio 63 dalį viešosios informacijos 
skleidėjas – transliuotojas, retransliuoto-
jas, informacinės visuomenės informavi-
mo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, 
parduodantis ar kitais būdais skleidžiantis 
viešąją informaciją visuomenei ir atsakan-
tis už tos informacijos teisėtumą. Minėto-
jo įstatymo 22 straipsnio 2 dalis numatė, 
jog viešosios informacijos rengėjais ir (ar) 
skleidėjais, išskyrus informacinės visuo-
menės informavimo priemonių valdytojus, 
gali būti tik Lietuvos Respublikoje įstatymų 
nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai as-
menys ir užsienio juridinių asmenų ar kitų 
organizacijų filialai.

Teismo išplėstinė teisėjų kolegija, įver-
tinusi nurodytas nuostatas, padarė išvadą, 
kad pagal ginčijamo sprendimo nuostatas 
atsakomybė už nagrinėtu atveju nustaty-
tus įstatymo pažeidimus galėjo atsirasti 
tik viešosios informacijos skleidėjui arba 
rengėjui, kuriais galėjo būti tik nustaty-
ta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys 

arba užsienio juridinių asmenų ar kitų or-
ganizacijų filialai. Kadangi skundžiamas 
sprendimas buvo adresuotas dienraščio 
„Sekundė“ vyriausiajai redaktorei, ir jame 
nustatyti dienraščio ,,Sekundės“ redakci-
jos (kuri nebuvo juridinis asmuo) pada-
ryti pažeidimai, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatavo, kad UAB „Sekundės redakci-
ja“, valdanti ,,Sekundės“ redakciją, turėjo 
būti vertinama kaip suinteresuotas asmuo 
nagrinėtoje byloje.

Svarbus išaiškinimas buvo pateiktas 
administracinėje byloje Nr. A556-786/2009, 
kurioje Teismas nurodė, kad VIĮ 2 straips-
nio 62 dalyje numatyta nuostata, jog 
viešosios informacijos rengėjas – tai 
transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaiz-
do studija, informacijos, reklamos agen-
tūra, redakcija, informacinės visuomenės 
informavimo priemonės valdytojas ar kitas 
asmuo, rengiantis ar pateikiantis skleis-
ti viešąją informaciją, suponuoja išvadą, 
kad redakcija galėtų būti viešosios infor-
macijos rengėju, kartu su viešosios infor-
macijos skleidėju, bei Žurnalistų ir leidėjų 
etikos inspektoriaus įspėjama pagal minė-
to įstatymo 50 straipsnio 2 dalies 1 punk-
tą, tačiau tik tada, kai įstatymų nustatyta 
tvarka įregistruota kaip juridinis asmuo. 
Tuo atveju, kai duomenų apie redakcijos 
įregistravimą juridiniu asmeniu nėra, re-
dakcijos interesams turėtų atstovauti vie-
šosios informacijos skleidėjo – laikraščio 
valdytojas, kaip juridinis asmuo, arba jos 
įgaliotasis asmuo.

Parengta pagal Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo informaciją 

Privalu vadovautis teismo praktika



70

Statistika
Laikraščiai pagal teksto kalbą 2009 m.

 
Pava-

dinimų 
skaičius

Numerių 
skaičius

Vienkarti-
nis tiražas, 
tūkst. vnt.

Metinis 
tiražas, 

tūkst. vnt.

Iš viso 297 19 706 2 149 229 365

Lietuvių kalba 275 18 475 1 935 216 396

Anglų kalba 1 4 – –

Jidiš kalba 1 4 – –

Lenkų kalba 3 315 10 1 142

Rusų kalba 16 906 203 11 825

Vokiečių kalba 1 2 1 2

Žurnalai ir biuleteniai pagal teksto kalbą 2009 m.

 Pavadinimų 
skaičius

Numerių 
skaičius

Vienkartinis 
tiražas, tūkst. vnt.

Metinis tiražas, 
tūkst. vnt.

        Iš viso 589 4 599 4 656 65 804
Žurnalai 493 3 809 4 392 63 702
   Lietuvių kalba 436 3 559 4 247 62 896
   Anglų kalba 42 118 90 188
   Esperanto kalba 1 6 1 3
   Estų kalba 3 38 20 278
   Latvių kalba 3 36 17 225
   Lenkų kalba 2 16 5 49
   Rusų kalba 5 34 11 61
   Vokiečių  kalba 1 2 1 2

Biuleteniai 96 790 264 2 102
   Lietuvių kalba 79 729 209 1 917
   Anglų kalba 7 30 28 113
   Latvių kalba 1 2 10 20
   Lenkų kalba 3 11 4 13
   Rusų kalba 4 11 5 14
   Vokiečių kalba 2 7 8 25

„Lietuvos spaudos statistika“

Laikraščiai pagal išleidimo vietą 2009 m.

 
Pava-

dinimų 
skaičius

Vienkarti-
nis tiražas, 
tūkst. vnt.

Metinis 
tiražas, 

tūkst. vnt.

Iš viso 297 2 149 229 365

Alytaus apskritis 15 75 6 657

Kauno apskritis 55 477 41 689

Klaipėdos apskritis 19 173 26 249

Marijampolės apskritis 16 128 8 935

Panevėžio apskritis 18 118 13 135

Šiaulių apskritis 26 110 12 414

Tauragės apskritis 9 38 3 683

Telšių apskritis 14 70 4 303

Utenos apskritis 15 44 3 930

Vilniaus apskritis 110 916 108 370



Jolanta Mažylė

Studentų profesinė praktika

Aistė Žilinskienė

Regioninė žiniasklaida internete 

 Žurnalistika: 
centras ir periferija 
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Studentų profesinė praktika

K iekvienais mokslo metais pro-
fesinę žurnalistikos praktiką 
įvairiose šalies žiniasklaidos 

priemonėse atlieka per 100 Vilniaus uni-
versiteto žurnalistikos bakalauro studijų 
programos studentų.

Per bakalauro studijas Vilniaus univer-
siteto žurnalistikos specialybės studentas 
privalo atlikti tris praktikas, iš kurių vie-
na – privaloma periodinės spaudos prakti-
ka ir viena – radijo arba televizijos praktika 
Lietuvos regionų žiniasklaidos priemonėse. 
Trečioji profesinė praktika gali būti atlie-
kama atsižvelgiant į studento pageidavimą 
(leidinys, radijas, televizija, internetas), jei 
tas pageidavimas dera su visa bakalauro 
studijų programa ir Žurnalistikos instituto 
profesinės praktikos atmintinėje suformu-
luotais reikalavimais. 

VU Žurnalistikos institutas studentų 
praktiką organizuoja pasibaigus pavasario 
sesijai, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Žur-
nalistikos profesinės praktikos trukmė – 
keturios savaitės.

Prieš kelerius metus VU Žurnalistikos 
institute buvo parengta regionų visuome-
nės informavimo priemonių (spauda, radi-
jas, televizija) duomenų bazė. Sudarant šią 
bazę VU Žurnalistikos instituto dėstytojai 
pagal savo specializacijas rekomendavo 

Jolanta Mažylė

redakcijas, su kuriomis būtų galima tartis 
dėl galimybės Žurnalistikos instituto stu-
dentams atlikti profesinę praktiką, taip pat 
aktyviai buvo konsultuotasi su Nacionaline 
rajonų ir miestų laikraščių asociacija. Dau-
giausia pasiūlymų dėl studentų praktikos 
gavome iš laikraščių redakcijų. Tardamiesi 
su redakcijomis dėl studentų praktikų regio-
nuose, stengiamės išsiaiškinti, ar redakcijos 
skirs praktikantui darbo vietą, taip pat rū-
pinamės studentų apgyvendinimu (kai ku-
rios redakcijos pačios pasirūpina studentų 
apgyvendinimu, kai kur Švietimo ir mokslo 
ministerijai tarpininkavus pasinaudojame 
jai pavaldžių profesinio rengimo centrų 
bendrabučiais).

Kasmet profesinę praktiką atlieka per 
100 žurnalistikos bakalauro studijos pro-
gramos studentų, kuriems siūloma apie 
40 regioninių visuomenės informavimo 
priemonių. 

Pirmojo kurso studentai praktiką atlie-
ka regionų periodinėje spaudoje, antrojo 
kurso studentai – pagal pasirinktas specia-
lizacijas (rašto raiška – spauda, internetas; 
garso raiška – radijas, internetas; vaizdo 
raiška – televizija, internetas). Ketvirtojo 
kurso studentai 2008–2009 mokslo metais 
pirmą kartą praktiką atliko ne vasarą, baigę 
III kursą, o rugsėjo mėnesį savo nuožiūra 
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pasirinktoje žiniasklaidos priemonėje. Vy-
resniųjų kursų studentai praktiką gali atlikti 
ir nacionaliniuose dienraščiuose, naujienų 
portaluose, radijo ir televizijos redakcijo-
se. Tačiau tradiciškai populiaru profesinę 
praktiką atlikti spaudoje. Laikraščių redak-
cijos sudaro beveik du trečdalius praktikos 
vietų. Pagal visuomenės informavimo rūšį 
18 proc. praktikos vietų sudaro radijas ir 
13 proc. – televizija (1 pav.).

13%

18%

69%

Spauda
Radijas
televizija

1 pav. Praktikų vietos pagal visuomenės 

informavimo priemonės rūšį

Profesinės praktikos reikalavimai numa-
to, kad pirmojo kurso studentai per 4 savai-
tes praktikos regionų (vietos) spaudoje turi 
parašyti 5 išplėstines žinutes ir 1 didesnės 
apimties publikaciją (korespondencija, 
straipsnis, reportažas / fotoreportažas, in-
terviu). Antrojo kurso studentų speciali-
zacijų praktikos minimalūs reikalavimai 
rašto raiškos specializaciją pasirinkusiems 
studentams (spauda, internetas) – pareng-
ti mažiausiai 8 autorines publikacijas (iš 
jų 3 didesnės apimties – korespondencija, 
straipsnis, reportažas / fotoreportažas, in-
terviu). Garso raiškos specializacijos stu-
dentai praktiką atlieka radijuje, internete ir 
minimalus praktikos rezultatas yra 15 min. 
žurnalistikos darbų (reportažai, žinutės, 

žinios, spaudos apžvalgos, interviu). Vaiz-
do raiškos specializacijos studentai prakti-
ką atlieka televizijoje ar interneto naujienų 
portale ir turi pateikti 10 min. žurnalistikos 
darbų (reportažai, žinios, spaudos apžval-
gos, interviu). 

Ketvirtojo kurso studentų baigiamoji 
praktika laiko trukmės aspektu tokia pati – 
4 savaitės, tačiau minimalūs reikalavimai 
autorinių darbų požiūriu yra gerokai di-
desni. Rašto raiškos specializacijos studen-
tai turi pateikti 11 rašinių (iš jų 4 didesnės 
apimties – korespondencija, straipsnis, 
reportažas / fotoreportažas, interviu), gar-
so raiškos – 25 min. žurnalistikos darbų 
(reportažai, žinutės, žinios, spaudos apžval-
gos, interviu), o vaizdo raiškos specializaci-
ją pasirinkę studentai – 15 min. autorinių 
žurnalistikos darbų (reportažai, žinios, 
spaudos apžvalgos, interviu).

Parengtas praktikų ataskaitas studentai 
pateikia Žurnalistikos institutui prasidė-
jus rudens semestrui, o praktikų gynimas 
vyksta tik prasidėjus žiemos sesijai. 

Vertindami studento profesinės prak-
tikos ataskaitą VU Žurnalistikos instituto 
dėstytojai – tiek darbo vadovas, tiek opo-
nentas – nemažai dėmesio skiria analizei, 
ar darbai visiškai atitinka studijų proceso 
metu studentams diegiamus žurnalistinės 
veiklos (šaltinių tikrinimo, objektyvumo, 
etikos) ir žurnalistinio meistriškumo (kal-
bos, stiliaus, žanro ir raiškos pasirinkimo, 
komponavimo) principus. Taip pat labai 
svarbu, kad autoriniai būsimųjų žurnalistų 
darbai išsiskirtų temų ir jų pateikimo origi-
nalumu. Praktikos gynimo metu vertinama 

Studentų profesinė praktika. Jolanta Mažylė
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ne tik patraukliai ir kūrybiškai parengta 
praktikos ataskaita, tačiau ir gebėjimas ją 
argumentuotai pateikti, atsakyti į oponento 
ir vadovo pastabas.

Susipažinus su praktikantų dienoraš-
čiais, pateikiamais praktikos ataskaitoje, 
galima sakyti, kad daugiau nei du trečdaliai 
VU žurnalistikos bakalauro studijų progra-
mos studentų profesinę praktiką regionų vi-
suomenės informavimo priemonėse vertina 
teigiamai, taip pat radijo specializacijos 
studentai ypač išskiria naudingą praktiką 
nacionaliniame Lietuvos radijuje.

Regioninės spaudos 
redaktoriai apie 
žurnalistikos studentų 
praktiką 

Audronė Malūkienė, „Santarvės“ laik 
raščio vyriausioji redaktorė

Manau, kad profesinė praktika yra nau-
dingas dalykas visiems sutartį pasirašiu-
sioms „šalims“ – ir studentui, ir redakcijai, 
ir aukštajai mokyklai. 

Pirmajam – dėl to, kad jis gali pasitik-
rinti, kaip jo iliuzijos dera su realybe, mat 
kasdienis darbas dažnai skiriasi nuo įsivaiz-
duojamos kūrybinės „laisvės“. 

Mums, darbdaviams ir užsakovams, įsi-
pareigojusiems kelias savaites sunkiai dirbti 
su naujokais, tai galimybė patikrinti, ar tei-
singai suvokiame šiuolaikinės akademinės 
žurnalistikos uždavinius ir kiek mumyse 

dar yra likę pedagoginio talento – šimtąjį 
kartą aiškinti elementarius dalykus. (Tie-
siog noriu pasakyti, kad klysta tie, kurie 
įsivaizduoja, jog vasarą rajono laikraščiui 
tinka bet kas, kad tik būtų rišliai parašyta, – 
atostogų metas yra sudėtingas, bet anaiptol 
ne tuščias laikotarpis.) 

Universitetas rudenį gali įvertinti – 
stengėsi studentas ar tik vykdė minimalias 
„normas“.  

Apgailestauju tik dėl to, kad studentai 
retai kada savo noru susidomi tokiu tolimu 
miestu – Mažeikiais. Prisimenu, prieš kele-
rius metus, kai Vilniaus universiteto Žur-
nalistikos instituto dėstytojai bandė „išgry-
ninti“ praktikas ir trims savaitėms beveik 
ištrėmė pas mus dvi vilnietes, tas išbandy-
mas baigėsi laimingai: studenčių vasaros 
darbas buvo įvertintas puikiai, o mes dar 
beveik visus metus sulaukdavome jaunųjų 
kolegių laiškų iš universiteto. 

Prisipažinsiu, ir dabar norėčiau, kad 
praktikos būtų skirstomos nepaisant stu-
dentų norų, atstumo iki tėvų namų, o tie-
siog taip – važiuoji, kur liepia, kur tavęs 
laukia. Argumentai? Abi vilnietės, tik atvy-
kusios į redakciją iš sostinės, sakė, kad jos 
labiausiai norėtų rašyti kultūros ir filoso-
fijos temomis. Po trijų savaičių praktinio 
darbo rajono laikraštyje jaunosios kolegės 
įsitikino, kad geba gerokai daugiau.

Janina Bagdonienė, „Biržiečių žodžio“ 
direktorė, vyriausioji redaktorė

Per pastaruosius trejus metus „Biržie-
čių žodyje“ sulaukėme septynių Vilniaus 

Studentų profesinė praktika. Jolanta Mažylė
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universiteto žurnalistikos specialybės stu-
dentų. Ruošdamiesi priimti pirmąsias 
praktikantes gal ir abejojome, ar joms bus 
įdomu, ar praktiką atliekantys studentai 
nebus našta redakcijos darbuotojams, tu-
rintiems didelį darbo krūvį. 

Abejojome be reikalo. Kiekvienas jaunas 
žmogus, studentas, į „Biržiečių žodį“ atnešė 
tik gerų dalykų. Pirmiausia – gerąja prasme 
sudrumstė įprastinius darbus, žurnalisto 
pareigų ir profesinės etikos suvokimą. 

Ne viename rajono laikraštyje šiuo 
metu dirba žmonių, neturinčių žurnalis-
to išsilavinimo, savo amato pramokusių 
iš kolegų ar tik iš savęs. Tokiems redak-
cijų darbuotojams žurnalistikos teorija – 
labai tolimas dalykas. Ne išimtis ir mūsų 
redakcija, kur šiuo metu dirba tik vienas 
žurnalisto išsilavinimą turintis žmogus. Į 
praktiką atvykę studentai redakcijos sen-
buvius sužavėjo ne tik jaunatviškumu, bet 
ir geromis žurnalistikos teorijos, istorijos 
žiniomis. Studentai siūlė įdomių temų ra-
šiniams ir profesionaliai įgyvendindavo 
savo sumanymus. Smagesni tapo redak-
cijos darbuotojų pasitarimai, nes prakti-
kantai pateikdavo naujų, savitų pasiūlymų, 
išdėstydavo savo mintis, diskutuodavo, 
tuo pačiu išklausydami ir patirties turinčių 
darbuotojų nuomonę. Bendravome atvirai, 
kolegiškai ir draugiškai. 

Išleisdami pirmąsias praktikantes džiau-
gėmės: kaip viesulas dirbo merginos, mus 
pačius privertė pasitempti. Tokių energin-
gų, darbščių studentų sulaukėme ir vėliau. 
Gal mums pasisekė: visi mūsų praktikantai 

padarė tikrai daugiau, nei jiems privalo-
ma atlikti praktikos metu, tad puikiai pa-
keitė vieną kitą atostogavusį darbuotoją. 
Neturėjome jokių problemų dėl jų rašinių: 
informacija buvo tiksli, pateikiama daug 
nuomonių. Redaktoriui nereikėjo pirštu nu-
rodinėti, kaip ir ką turėtų rašyti studentai – 
jie tą žinojo arba stengėsi sužinoti patys.

Praktiką mūsų redakcijoje atliekantys 
studentai turėjo ne vieną progą palygin-
ti žurnalistų etikos teoriją ir tai, ar etiškai 
dirba vietinės žiniasklaidos darbuotojai, ar 
visada laikosi žurnalistinės etikos normų, 
pamatyti, kad konkurencinė kova tarp lei-
dinių kartais įgauna netinkamas formas. 

Vladas Vertelis, „Šiaulių krašto“ vy
riausiasis redaktorius

„Šiaulių krašte“ žurnalistai iš Vilniaus 
universiteto praktiką atlieka jau kelioli-
ka metų. Paskutiniuosius penkerius metus 
atlikti praktiką priimame ir norinčius pa-
sipraktikuoti Klaipėdos universiteto stu-
dentus. Būna, kad susidaro dvi grupelės 
praktikantų: vilniečiai ir klaipėdiečiai. Pri-
imdavome net grupėmis po 3–5 studentus 
iš Vilniaus ir Klaipėdos universitetų. 

Ar tai naudinga laikraščiui? Paatvirau-
siu – didelės naudos nėra. Kai atvažiuoda-
vo studentai ne šiauliečiai, parūpindavome 
būstą, mokėdavome honorarus. Nauda – 
bendras profesinis reikalas, žurnalistikos 
misija. 

Ar jaučiame universitetų dėmesį? Per 
tuos keliolika metų studentų praktikos metu 
apsilankė tik trys žurnalistikos specialybės 

Studentų profesinė praktika.  Jolanta Mažylė
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dėstytojai – Valdas Bartasevičius, Jolanta 
Varapnickaitė-Mažylė ir buvęs VU Žur-
nalistikos instituto direktorius Andrius 
Vaišnys. Todėl atsakymas gana paprastas – 
dėmesys redakcijoms minimalus, o bendra-
vimas su Vilniaus universitetu, kaip ir su 
Klaipėdos, – formalus.

Į praktiką regiono redakcijoje atvažiuoja 
pirmakursiai, o tai turbūt dar vienas įrody-
mas, kad universitetams praktika regioni-
nėje spaudoje ir pati regionų žiniasklaida 
taip pat nėra svarbi: vyresniųjų kursų stu-
dentai būtų naudingesni redakcijoms.

Pirmakursiai iš Vilniaus universiteto at-
vyksta žinodami informacinio žanro abėcė-
lę ir pramokę dėlioti tekstą. Truputį silpniau 
sekasi rašyti ilgesnius tekstus, pavyzdžiui, 
korespondenciją, retas kuris iškart parašo 
vaizdelį (pvz., pasakojimą apie žmogų dė-
lioja kaip informacinį pranešimą).

O šiaip Vilniaus universiteto žurnalisti-
kos specialybės studentai – motyvuoti, am-
bicingi ir protingi jaunuoliai. Manyčiau, jei 
nebūtų kūrybinio konkurso atrankos, įspū-
dis būtų kitoks. Klaipėdos universitetas ne-
turi tokios praktikos, todėl ir nuomonė apie 
jų pirmakursius nėra tokia gera.

Trumpai drūtai – Vilniaus universi-
teto žurnalistikos specialybės pirmakur-
sius, atlikusius praktiką mūsų redakcijoje, 
vertinu labai gerai. Tačiau Vilniaus uni-
versiteto Žurnalistikos institutui, mano 
nuomone, terūpi formalioji bendravimo 
su regiono redakcija pusė: pasirašytos pro-
fesinės praktikos sutartys ir praktikantų 
charakteristikos. 

Iš studentų praktikų 
dienoraščių

Barbora Bernotaitė

S uteikta galimybė pasireikšti ir gana 
nemažas savarankiškumo reika-

lavimas, taip pat tai, kas padeda augti ir 
mokytis (ir iš savo klaidų). Tačiau kartais 
norisi postūmio ar „mestos“ temos, turint 
galvoje, kad tai pirmoji mano praktika.

Šis mėnuo suteikė daug peno apmą s-
tymams. 

Mokytis, kas yra žurnalistika, ir būti 
žurnalistu yra skirtingi dalykai. Žurnalis-
tika nėra vien tik rašymas.



Š iandien vyriausioji redaktorė įteikė 
praktikos įvertinimą. 

Praktika man daug davė. Patyriau, kad 
neužtenka tik rašyti – reikia bendrauti, su-
prasti. Reikia labai daug kuo domėtis.

Suvokiau, kad visą laiką mokytis, do-
mėtis ir rašyti yra sunku. 

Dabar, praėjus šiek tiek laiko, manau, 
kad tokia – produktyvi – galėčiau būti. O 
jei negalėčiau, vis tiek žinau, kad tai visiškai 
įmanoma.  



Virginija Pupeikytė

P ačią pirmąją darbo dieną sužino-
jau apie ilgametę redakcijos tradi-

ciją – 9 val. ryto būna kavageris. Tuo metu į 

Studentų profesinė praktika. Jolanta Mažylė
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didžiausią kabinetą susirenka visi redakcijos 
darbuotojai ir geria kavą. Tiesą sakant, buvau 
įsitikinusi, jog tas kavageris yra kasdienis dar-
bų planavimas. Tačiau pirmąjį rytą darbuo-
tojai tiesiog ramiai paplepėjo, pasipasakojo, 
kas ką savaitgalį veikė ir pan. Na, galvoju, gal 
čia tik pirmadieniais taip būna? Bet situacija 
kartojosi ir antradienį, ir trečiadienį, ir visus 
kitus rytus. Kartą neištvėrusi savo praktikos 
vadovės paklausiau, ar redakcijoje būna koks 
nors susiėjimas, kai visi pasiskirsto darbus, 
aptaria aktualias temas? Paaiškėjo, kad kaž-
koks planavimas vis dėlto vyksta – kas dvi 
savaites apsitariama, tačiau vasarą to nebū-
na. Tai sužinojusi pradėjau suprasti, kodėl 
visas laikraštis toks chaotiškas, kodėl jis pri-
mena kažkokių padrikų straipsnių kratinį – 
juk nėra jokios sistemos! Kas ką susigalvoja, 
tas tą ir rašo. Kaip vaikų darželyje.

O gal dėl tokio pilko laikraščio kaltas 
redakcijos darbuotojų amžius? 

Visi jau pagyvenę, nori ramiai gy-
venti ir nieko nekeisti, nuomonės labai 
dažnai konservatyvios, tiesmukiškos, 
netolerantiškos... 



S pėkite, kada pirmasis mano darbas 
pasirodė laikraštyje? 

Vakar, liepos 13-ąją, lygiai po dviejų sa-
vaičių. Ir toks pasenusių medžiagų spausdi-
nimas metai iš metų tapo norma. 

Kažkada net buvau pradėjusi žymėtis, 
po kiek laiko bus parašyta apie renginius. 
Išvados buvo liūdnos – vidutiniškai po 
mėnesio...

Studentų profesinė praktika. Jolanta Mažylė

„Biržiečių žodžio“ redakcija – pirmoji žurnalistikos specialybės studenčių 
Giedrės Virbalaitės ir Julijos Volynec praktikos vieta
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Paprasti žmogeliai nepatrauklūs 	Ǳ
skaitytojams.
Rimtajai žurnalistikai pasišvęsiu 	Ǳ
tada, kai įgysiu daugiau teorinių 
žinių.
Ėjau ne į kultūros skiltį, o pas Giršą, 	Ǳ
aktualijų redaktorių.
Vienuolis paprašė atsiųsti straipsnį, 	Ǳ
bet nenusiunčiau...
Savo gebėjimus jis vertino realiai 	Ǳ
ir nemanė, kad egzaminus laikys 
prastai.
Čia išryškėjo nerimta specialistų 	Ǳ
pagalba.
Įsigilinus į vaiko problemas visada 	Ǳ
randamas sprendimas.

Susirinko pasidabinę tautiniais 	Ǳ
drabužiais.
Pamačiau, kad tas žmogelis geba 	Ǳ
daug išgerti.
Šią publikaciją rašiau norėdama, 	Ǳ
kad visuomenė sužinotų ir kitą 
skandalo pusę.
Viso skandalo metu kaltinamoji 	Ǳ
nelegaliomis statybomis pusė ži-
niasklaidos taip ir nebuvo iki galo 
išklausyta.
Grįždami prie kriminalinių ele-	Ǳ
mentų, turime konstatuoti, kad kai 
kuriems keleiviams šis pabrangi-
mas buvo ir stiprus smūgis, tiesa, 
psichologinis.

Iš studentų praktikų dienoraščių

Studentų profesinė praktika.  Jolanta Mažylė

T iesą sakant, pirmąją praktikos 
savaitę užsibrėžiau tikslą: išsiaiš-

kinti, kodėl dauguma straipsnių pasirodo 
gerokai po renginio. Priežasčių, pasirodo, 
yra nemažai. 

Pirmiausia rajono pedagogai ar šiaip 
raštingi žmonės yra labai tingūs, dauguma 
jų apie vykdomą veiklą parašo labai vėlai, 
o parašę straipsnį dar ilgiau jį gabena iki 
redakcijos. 

Antra, jei į renginius eina redakcijos 
žurnalistai, jie negali apie tai parašyti tą pa-
čią dieną – jiems reikia susikaupti, pagal-
voti, sulaukti tinkamos nuotaikos... O jei 
net ir nuotaika tinkama, dažnai jie tiesiog 
neturi laiko – redakcijoje dirba labai mažai 

žmonių, nuolat atsiranda kažkokio papildo-
mo darbo. 

Trečioji priežastis yra viso laikraščio 
siaubas – skelbimai ir reklama. Pavyzdžiui, 
laikraštis jau būna sumaketuotas, o kokia 
nors firma atsiunčia reklamą per visą pus-
lapį. Tuomet iš jau sumaketuoto puslapio 
straipsniai išimami ir vietoj jų kišama re-
klama. Juk jos negalima atidėti – pinigai su-
mokėti, užsakovas reikalauja ją išspausdinti 
būtent nurodytą dieną... 

Ketvirtoji priežastis tiesiog absurdiška: 
kažkodėl redakcijos darbuotojai įsitikinę, 
kad beveik viską, ką atsiunčia žmonės, rei-
kia spausdinti, nesvarbu, kad tos medžiagos 
dažnai būna pasenusios ir nelabai įdomios.
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Regioninė žiniasklaida internete 

R egioninės žiniasklaidos susitiki-
muose, vykusiuose 2009 metais, 
su Lietuvos Respublikos Preziden-

te ir Vyriausybės vadovais kalbėta apie vis 
labiau nuo provincijos žmonių tolstančią 
centrinę žiniasklaidą, sykiu akcentuojant 
regionų leidinių galimybę jausti kiekvieną 
žmogų, jo gyvenimo pulsą1.

Europos regioninės žiniasklaidos tyrinė-
tojai taip pat vieningai sutinka, jog, nepaisant 
to, kad rašinių kokybė joje neretai nėra ideali, 
pagrindinis regioninės žiniasklaidos privalu-
mas, kad ji yra arti bendruomenės ir pasiekia 
daug daugiau įvairių interesų grupių regione 
nei visa armija tinklaraštininkų internete. 

„Regioninė žiniasklaida yra daugiau 
negu naujienos, tai yra viso regiono žmonių 

susibūrimo vieta ir nuolatinis jų gyvenimo 
istorijos fiksavimas. Tai yra susitelkusi, 
vieninga bendruomenė“, – teigia ilgą laiką 
regioninės žiniasklaidos problemas ana-
lizuojanti Didžiosios Britanijos politikė 
Ann Coffey savo tinklaraštyje2. 

Sociologiniai tyrimai rodo, kad regioni-
ne žiniasklaida labiausiai pasitikima kaip 
žiniasklaidos priemone. Dauguma regioni-
nių laikraščių šiandien jau turi ir savo sve-
taines internete, kai kurie iš jų netgi veikia 
naujienų portalų principu. Tačiau į interne-
to rinkos tyrimų bendrovės „Gemius Audi-
ence“ populiariausių praėjusių metų svetai-
nių šimtuką internete papuola tik du regi-
oninės žiniasklaidos atstovai: ve.lt (Klaipė-
dos regiono dienraščio „Vakarų ekspresas“ 

1 http://www.aina.lt/naujienos/aukstaitija/7674-prezidente-isgirdo-kuo-gyvena-regionine-ziniasklaida.html
2 http://www.epolitix.com/mpwebsites/mpspeeches/mpspeechdetails/newsarticle/the-future-of-local-and-

regional-newspapers///mpsite/ann-coffey-5/

„Internetas taip pat suteikia 
galimybę kiekvienam iš mūsų 
ne tik sulaukti naujausių žinių 
realiu laiku, bet ir patiems 
būti lygiaverčiais informacijos 
skleidėjais.“

Aistė Žilinskienė
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svetainė internete) ir valstietis.lt (regioni-
nio laikraščio „Valstiečių laikraštis“ svetai-
nė internete), kurie atitinkamai 2009 m. 
pabaigoje (gruodžio mėn. duomenys) yra 
23-ioje ir 68-oje šimtuko vietose bei turi 
269 739 (ve.lt) ir 66 202 (valstietis.lt) unika-
lius lankytojus per mėnesį. 

Labiausiai lankomų svetainių šimtuke 
nematyti ir tokių spausdintinių lyderių, 
kaip „Šiaulių kraštas“ ir „Kauno diena“, ku-
rie, žiniasklaidos tyrimų bendrovės „TNS 
LT“ duomenimis, 2009 m. turėjo didžiausią 
vidutinę skaitytojų auditoriją iš regioninių 
dienraščių (apie 120 tūkst. žmonių).

Pasiaiškinkime, kodėl. Pirmoji priežastis 
galėtų būti pačių regioninių žiniasklaidos 
priemonių orientavimasis ne į bendruo-
menės telkimą internete, bet į didelį spaus-
dintinių versijų tiražą. Tuo tarpu pasaulinė 
plačiajuosčio interneto studija, kurią 2009 m. 
rugsėjį atliko Oksfordo universiteto Saido 
verslo mokykla ir Oviedo universitetas, at-
skleidė, kad mūsų šalis pagal dalį plačiajuos-
čio interneto parametrų ne tik lenkia kaimy-
nes, bet ir lygiuojasi į pasaulines interneto 
lyderes – Japoniją, Pietų Korėją ir Švediją. 

Didžiausios telekomunikacijų įmonės 
Lietuvoje TEO duomenimis, 2009 m. spa-
lį Lietuvoje internetu – daugiausia plačia-
juosčiu – naudojosi 56,3 proc. namų ūkių, 
prieš metus – 50,5 proc.

Kaimiškose vietovėse interneto prieigą 
didina plačiajuosčio interneto tinklo RAIN 
diegimas. Bendra RAIN tinklo aprėptis 
2008 m. buvo per 300 tūkst. šalies kaimiš-
kųjų vietovių gyventojų. Iš viso 2008 m. 
kaime 34,5 proc. namų ūkių buvo apsirū-
pinę kompiuteriu, o 32,9 proc. namų ūkių 

naudojosi internetu. 2001 m. kompiuterius 
teturėjo 3 proc. namų ūkių, o internetu 
naudojosi tik 0,6 proc. 

Sparti informacinių technologijų plėtra 
kaime susilpnino neigiamą pablogėjusių 
pašto paslaugų pasiekiamumo poveikį gy-
venimo kokybei.

Sparti interneto skverbtis ir 
regioninė žiniasklaida

Minėtame 2009 m. regioninės žinias-
klaidos susitikime su Prezidente Dalia 
Grybauskaite Nacionalinės rajonų ir mies-
tų laikraščių leidėjų asociacijos pirminin-
kė, Prienų rajono laikraščio „Gyvenimas“ 
redaktorė Ramutė Šimukauskaitė kalbėjo 
apie keturis kartus padidėjusį PVM spaudai 
bei „Sodros“ mokesčių pakeitimus. Anot 
jos, spaudai smogė ne tik mokesčiai, bet 
ir monopolininko teisėmis besinaudojan-
tis paštas, kuriam kaime kol kas nėra jokių 
alternatyvų. Regiono laikraščiai šiam mo-
nopolininkui atiduoda kone pusę už pre-
numeruojamus leidinius surinktų pinigų, o 
paštas vėl žada kelti įkainius. 

Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ re-
daktorė Vilija Butkuvienė akcentavo priva-
lomo auditavimo išlaidų naštą, kuri rajono 
leidiniams būtų nepakeliama našta. 

Apmaudu, kai visuomenės informavimo 
funkcija regionuose pakimba ant plauko 
dėl padidėjusių periodinės spaudos leidė-
jų išlaidų, o tai neretai reiškia darbuotojų 
atleidimus ir kokybiško turinio straipsnių 
mažėjimą, atitinkamai ir mažesnį skaitymą 

Regioninė žiniasklaida internete. Aistė Žilinskienė
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bei mažesnes pajamas. Tačiau galbūt tai ir 
yra galimybė regioninei žiniasklaidai įver-
tinti informacinių technologijų pažangą, 
plėtrą ir miestelių bei kaimo bendruomenių 
informavimo ir telkimo funkciją perkelti į 
internetą. 

Tačiau neskubėkime. Pakeisdami vien 
formą, nieko nelaimėsime. Internetas ne-
grįžtamai keičia žmonių įpročius, poreikius 
ir vertybes. Atsiradus elektroniniam paštui 
ir elektroniniams leidiniams išnyksta dide-
lio atstumo pojūtis bendraujant. Informacija 
gali būti perteikiama kitiems beveik tuo pat 
metu, kai ji yra parašoma. Tai suvokiama kaip 
greita ir patogu. Interneto vartotojas tampa 
daug smalsesnis ir aktyvesnis ir visuomeni-
niame gyvenime, nes internete sužinoti arba 
sudalyvauti labai paprasta ir greita (kartais 
užtenka vieno klavišo paspaudimo). Be to, 
įprantama viską sužinoti realiu laiku. 

Geografinis atstumas taip pat nebeten-
ka įtakos. Regiono naujienos gali būti per-
skaitomos iš bet kurio pasaulio taško. Dėl 

to ir regioninės žiniasklaidos auditorija 
internete išsiplečia: keliaujantys verslinin-
kai, atostogaujantys užsienyje ar išvykę 
dirbti į kitus šalies ar pasaulio miestus to 
paties regiono skaitytojai neatitrūksta nuo 
regioninės žiniasklaidos, jos aktualijos pa-
siekiamos internetu realiu laiku. Dėl šių 
pasikeitusių vartotojų bendravimo aspektų 
internetui net yra taikoma „globalaus kai-
mo“ metafora.

Internetas taip pat suteikia galimybę kie-
kvienam iš mūsų ne tik sulaukti naujausių 
žinių realiu laiku, bet ir patiems būti lygia-
verčiais informacijos skleidėjais. Interneto 
teikiama galimybė reaguoti į informaciją, 
siunčiant elektroninį laišką redaktoriui, 
skelbiant rašinių komentarus, dalijantis 
mintimis forumuose, socialiniuose tinkluo-
se ar net lengvai ir be papildomų mokesčių 
susikuriant savo visuomenės informavimo 
priemonę (vadinamasis tinklaraštis), suly-
gina informacijos skleidėjo ir vartotojo ga-
lios svertus. 

Šiandien daugelis didžiųjų naujienų por-
talų yra įdiegę vartotojų kuriamo turinio 
skiltis ar net atskirus portalus, kur infor-
macijos rinkėjas, apdorotojas ir platintojas 
yra pats skaitytojas ir jam nekeliami jokie 
teksto rašymo ar žanro laikymosi reikalavi-
mai. Vartotojų pateikiami rašiniai atsiduria 
vienoje gretoje su profesionalių žurnalistų 
parašytais tekstais ir kartais yra ne ką ma-
žiau skaitomi nei profesionalų darbai.

„Dėl to pakeisdami vien formą nie-
ko nelaimėsime. Nesąmonė būtų siūlyti 
virtualų laikraštį, kurio perverčiamas pus-
lapis sušlama lyg popierius. Turime mąs-
tyti kitaip, o tai – sunkiausia“, – teigia JAV 

Regioninė žiniasklaida internete. Aistė Žilinskienė
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sostinės Vašingtono didžiausio leidinio 
Washingtonpost.com portalo internete bu-
vęs vadovas Jimas Brady‘is.

Jo teiginį patvirtina ir šiandieninė Lietu-
vos regioninės žiniasklaidos situacija inter-
nete – dauguma regioninių laikraščių turi 
savo svetaines internete, jose publikuoja 
didžiąją dalį spausdintinio leidinio turinio, 
nemaža dalis regioninės žiniasklaidos inter-
nete taiko ir naujienų portalų darbo mode-
lį – greta laikraščio medžiagų pateikdami ir 
kelias naujausias dienos aktualijas iš regiono 
(anyksta.lt; skrastas.lt). Daugelyje svetainių 
yra ir paieškos laukelis, redakcijos kontaktai, 
labiausiai skaitomų rašinių apžvalgos, skai-
tytojų komentarų skiltis. Iš pirmo žvilgsnio 
viskas atitinka matomą tikrovę, bet virtualios 
realybės jausmo, o juo labiau bendruomenės 
pulso internete tai nesukuria, skirtingai nei 
pervertus regioninį laikraštį.

Galbūt taip yra dėl to, jog greitas infor-
macijos judėjimas, įvairiakrypčiai informa-
cijos mainai ir interaktyvumas diktuoja šiek 
tiek kitus bendruomenės kūrimo ir išlaiky-
mo virtualioje erdvėje kriterijus nei mato-
moje realybėje. 

Turinys ir vaizdas
Svarbu periodiškai atnaujinamas turinys: 

įvykių, ne tik baigtinių rezultatų, bet ir proce-
sų atspindėjimas nuo pradžios iki galo realiu 
laiku, informaciją atnaujinant valandų ar net 

minučių ir sekundžių tikslumu. O rašomas 
žinios publikavimo laikas (t. y. valandos, 
minutės ir sekundės) Lietuvos regioninės 
žiniasklaidos tinklalapiuose yra retas reiški-
nys (išskyrus ve.lt ir „Diena Media“ grupės 
leidinius internete klaipėda.diena.lt; kauno.
diena.lt, vilniaus.diena.lt).

Nemažiau svarbus yra žinių vaizdumas: 
nuotraukų, vaizdelių gausa. Internete infor-
maciją itin patogu priimti vaizdu, taip pat 
redaktoriams suteikiama galimybė čia pat 
vaizdą susieti su tekstu. Tokiu principu vei-
kia visi interneto vaizdo portalai ir interak-
tyviosios televizijos.

Nuolat atnaujinamas miesto renginių 
kalendorius, miestiečiams teikiamų paslau-
gų sąrašas ir jų teikėjų darbo grafikas, susi-
tikimų su miesto valdžia galimybės, laikas ir 
vieta, detalus miesto žemėlapis, sklandžios 
buities užtikrinimo klausimų sprendimas 
(šildymo, elektros ir kitų paslaugų tiekėjų 
virtualios konsultacijos) – tai, ko bendruo-
menės nariai paprastai ieško internete ir 
kas juos vienija. 

Regiono bendruomenę galėtų sutelkti 
vienas regioninės žiniasklaidos tinklalapis, 
kuriame būtų ir profesionalių žurnalistų 
perteikiamos regiono gyvenimo naujienos, 
ir praktinius gyventojų poreikius tenkinan-
ti informacija, ir galimybė patiems varto-
tojams skelbti savo nuotraukas iš vietos 
renginių, rašyti įspūdžius, diskutuoti temi-
niuose forumuose apie regiono gyvenimo 
aktualijas, problemas, gauti patarimų ir at-
sakymų į tik jiems rūpimus klausimus. 

Regioninė žiniasklaida internete. Aistė Žilinskienė
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„Mums trūksta tikrojo solidarumo“

2009 m. minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, aukščiausiasis LŽS ir NŽKA 
apdovanojimas – dr. Vinco Kudirkos premija paskirta Gražinai Sviderskytei už istorinės 
dokumentikos 16 dalių televizijos serialą, du atskirus DVD albumus ir knygą „XX amžiaus 
slaptieji archyvai“. Laureatei atiteko originalus prizas (autorius – Vilniaus dailės akademi-
jos profesorius Arūnas Sakalauskas) ir piniginė premija. 

Praėjus mėnesiui G. Sviderskytė apsisprendė palikti gerai mokamą darbą komercinėje 
televizijoje. „Mano asmeninis garbės kodeksas ir požiūris į visuomenės informavimo įsta-
tymą bei žurnalisto etiką nesutapo su žinių redakcijos darbo metodais. Todėl nuspren-
džiau pasitraukti. Kitos išeities nemačiau“, – sakė su LNK kanalu 2009 m. birželio mėn. 
atsisveikinusi G. Sviderskytė, kurią kalbina žurnalistė, tradicinių LŽS konkursų laureatė 
Angelina LIAuDANSKIENė. 

prof. Arūno Sakalausko sukurta statulėlė, 
džiugi žinia dr. Arvydui Anušauskui ir ki-
tiems, prisidėjusiems prie „XX amžiaus 
slaptųjų archyvų“ projekto, maloni staigme-
na bendraminčiams, draugams, artimie-
siems, vėliau televizijoje prapjautas tortas... 
V. Kudirkos premija palietė giliau nei CNN 

Angelina Liaudanskienė

Gražina Sviderskytė

2009aisiais buvote pripažinta dr. Vin
co Kudirkos premijos laureate. Ką Jums 
reiškia šis apdovanojimas ir kaip apsipra
tote su šiuo nacionalinio lygmens Lietuvos 
žurnalistams suteikiamu titulu?

Apdovanojimas – rimtas. Įspūdis – 
stip rus: tautos patriarcho vardo premija, 
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World Report apdovanojimas. CNN repor-
tažą kūriau maždaug mėnesį su pustuziniu 
bendradarbių, žarstydama jaunatviškas jė-
gas, ir apdovanojimą atsiėmiau toli nuo Lie-
tuvos. Dokumentikos serialą ir knygą teko 
„kaldinti“, „gludinti“ gerus ketverius metus, 
pasitelkus iš viso gal per šimtą žmonių, be to, 
žuvus vyrui vienai auginant kūdikį; gražią 
šventę išgyvenau ir daug šiltų kolegų žodžių 
sugėriau istorinėje Prezidentūroje Kaune. 
Kaipgi nesidžiaugsi, kad įtraukei kitus į dar-
bą, kuris ne vien patiems pasirodė esąs pras-
mingas, vertas? Kad ne šiaip sau palikdavai 
sūnų kepurnėtis su aukle ar auklėtojomis? 
Beje, tai – ne sentimentalus pagraudenimas: 
mano šeima – mano vėliavnešys; sūnui ar 
tėvams, uošviams sunegalavus ar suklupus, 
trofėjai apkarsta. Kažin ar teisinga, kad Lie-
tuvoje dažnai drovimasi viešai padėkoti savo 
artimiausiems žmonėms. O brangų apdo-
vanojimą dedikuočiau vienišoms mamoms 
žurnalistėms: žinau, kaip būna sunku, tad 
būkime stiprios... 

Bet jei žurnalistų įpročiu pažvelgtume į 
kitą medalio pusę, nepameluočiau, esą „nie-
ko nemačiau, nieko negirdėjau“. Pirmiausia 
privažiavusi Prezidentūrą, sukdama į de-
šinę, ūmiai stabdžiau dėl įžūloko visurei-
gio manevro. Šis, atvažiavęs priešais, suko 
kairėn ir pavojingai, pažeisdamas taisykles, 
įsliuogė į aikštelę pirmas. Nebūtų nieko ypa-
tingo, jei už visureigio vairo nesėdėtų į tą 
pačią šventę skubėjusi parlamentarė, poetė 
Dalia Teišerskytė. Nei atsiprašymo mosto, 
nei žvilgsnio, nei signalo. Ne kas... Po to – 
premijos teikimas. Salė, kurioje dieną naktį 
filmavome epizodus filmams – brangi, ypa-
tinga; prisimenu, klausau, džiaugiuos. Bet, 
garsiai ištarus mano pavardę, nušiurena 
garsus šnabždesys: „Sviderskytė? Iš LNK? 

De-šimt tūks-tan-čių?!“ Nors tai tebuvo 
šaukštas deguto medaus statinėje, mane 
pribloškė, kad net šventoje vietoje, per iš-
kilmes nesigėdija, nesitvardo besielgiantie-
ji kažkaip, dovanokite, ne visai protingai, 
instinktyviai. Nesigailiu, kad iškiliausią 
akimirką teko apginti save, šeimą, kolegas 
ir aiškiai atsikirsti, jog premija nėra nei ma-
lonė, nei išmalda, nei „patepimas“. Ką tie 
žmonės sau galvoja?! Po pergalės CNN irgi 
mėginta įgelti: ak, būta čia ko, visi taip ga-
lime. Aišku, kad galime, ir dar kaip! Tai ir 
darykime visi. Net šiuo nelemtu sunkmečiu 
drįstu sakyti, kad bus ir tų prizų, ir įdomių 
darbų. O vien bambėdamas ar apkalbėda-
mas nieko nepeši. Net rimtai nepakritikuo-
si. Štai koks spalvingas įsiminė tas saulėtas 
2009-ųjų gegužis.

 
uri V. Kudirkos išsakyta mintis 
ar įžvalga įkvepia ir įtaigoja Jūsų 
kūrybą?

Dar mokyklos suole žavėjausi V. Kudir-
kos šviesiu protu ir jautria siela. Nesakau, 
kad žvelgiau kaip į idealą, bet, sykį pama-
čiusi jo atvaizdą vadovėlyje, niekada nebe-
pamiršau. Nuostabą, pagarbą kelia daktaro 
V. Kudirkos įvairiapusis išsilavinimas, pa-
saulėžiūros platumas, drąsūs ir platūs už-
mojai, brandi asmenybė trapiame kūne. 
Beje, ar ne reikšminga, kad jis ir kiti svetur 
išsilavinę žmonės grįždavo ir stiprindavo 
savo šalį? Jo „Varpas“ žadino, kėlė, drąsino, 
taikliai išjuokė, protino – to verkiant rei-
kia ir dabar! Manau, kad paaugliai turėtų 
kantriai krimsti V. Kudirkos publicistiką, 
suvokti jo gyvenimo kelią ir visam laikui 
įsisąmoninti, apie ką gieda „Tautiškoje gies-
mėje“, kad kylant trispalvei niekada kvailai 
nekrizentų.

K
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Mūsų abiejų šaknys – Plungėje. 
Pasak mano tetos, Liudos But

kutėsŽalimienės, kuri 1963 m. kartu su 
Jūsų mama Zina Žilevičiūte baigė vidurinę 
mokyklą, Jūsų giminės moterys – darbš
čios, talentingos, iniciatyvios ir ryškios 
asmenybės: močiutės namų valda yra pel
niusi pavyzdingiausios sodybos nominaci
jas, mama Zina Sviderskienė – Lietuvos ir 
pasaulio akademiniuose sluoksniuose gar
si kaip astrofizikė, daugelio monografijų 
ir mokslo knygų autorė. Ir štai Jūsų CV – 
neabejotinos sėkmės istorija, grindžiama 
garbinga profesine etika, aistringa pilie
tine pozicija, ambicingais projektais. Tai 
kas yra Jūsų kūrybos šaltiniai ir kiek Jums 
svarbus paveldas? Jūsų šiandienos darbai, 
artimiausi planai ir veiklos horizontai?

Daug gražaus galėčiau papasakoti apie abi 
senelių poras – ir iš Plungės miesto, ir iš Pas-
valio rajono. Praėjusį rudenį išleista mano te-
tos Danos Sviderskytės-Lukoševičienės knyga 
„Sviderskių giminės istorija“, kuriai šiek tiek 
rašiau ir aš. Tarsi nesu sentimentali, bet skai-
tydama knygą tvardžiau ašaras. Neatsistebiu, 
kokie išmintingi ir gabūs buvo universitetų 
nebaigę seneliai, kokie orūs ir gajūs per karą, 
pokarį (dabar universitetų auklėtiniai dažnai 
subliūkšta kad ir dėl laikino nedarbo), kaip 
gyvai puoselėjo kaimynystės, artimo meilės 
dvasią, kaip šventai saugojo pagarbą žmogui 
ir gamtai. Kūrė pavyzdines sodybas, vieni – 
penkis, kiti – tris dorus vaikus užaugino. Len-
kiuosi jiems, dėkoju už tėvus. Gailiuos, kad 
buvau per jauna, kai jie mirė. Tačiau tikiu, kad 
jų kraujas stiprina, jų troškimai veda. Pusse-
serės žodžiais tariant, tai – paveldėtas „gebėji-
mas kurti gyvenimą“. Dėl ateities žinau viena: 

kai aišku, ko sieki – viskas labai paprasta; bet 
„paprasta“ nereiškia „lengva“. Pusmetį pagy-
venusi svetur, nemažai pasisėmusi iš kolegų 
JAV ir Kanadoje, kaupiuosi naujiems išban-
dymams Lietuvoje. 

Jūsų palinkėjimai kolegoms ir pa
tarimai žiniasklaidos vartotojams: 

skaitytojams, klausytojams, žiūrovams ir 
naršytojams – kaip atpažinti profesionalų 
žurnalistą, kuriuo galėtum pasitikėti.

Manau, kad mums trūksta tikrojo soli-
darumo. Gebėjimo ne šiaip kartu plūstis, 
pliurpti ar ašarėles braukti, bet drąsiai, daly-
kiškai tartis, atkakliai kurti ir labai smarkiai 
(nes kitaip nebeįmanoma) bei kruopščiai 
dirbti. Dėl „profesionalaus žurnalisto“ būsiu 
santūri. Pernelyg sudėtingas metas kano-
nams smaigstyti. Be to, stebėdama kolegas 
Šiaurės Amerikoje įžvelgiau, kiek iššūkių dar 
laukia, kiek prireiks pastangų: rinkų drebėji-
mas, redakcijų griūtis – dar ne viskas, žinias-
klaida sparčiai kinta, galbūt balansuoja ties 
išlikimo riba. Skaitytojų, klausytojų, žiūrovų 
laisvas pasirinkimas, laisva valia man atrodo 
neliestini. Derėtų tuos, kaip sakote, „vartoto-
jus“ gerbti, tikėti ir pasikliauti jų protu. Juk ir 
be mūsų pastangų du gaivalai – ekonominis 
sunkmetis ir naujų technologijų skverbtis – 
atidengia nuogutėles tiesas: prikišamai paro-
do, kam rūpi viešasis interesas (svarbiausia 
pamatinė vertybė), o kam – vien tiražas, rei-
tingas, alga ir kompanijos biudžetas (garbin-
gai siektinos vertybės). Palinkėčiau visiems 
sutarimo ir kantrybės. Ramybės ir sėkmės ti-
kėtis naivu. Kaip ten yra sakoma? Geriau ne-
bus, geriau jau buvo. Per tokį sąmyšį V. Ku-
dirkos „Varpu“ skambinti būtų pats tas.    

„Mums trūksta tikrojo solidarumo“



87

Žurnalisto principų kaina
Gražina Sviderskytė

L aikais, kai neva viską galima pirk-
ti ir parduoti (svarbiausia sutarti 
dėl kainos), turime patikslinti: šis 

rašinys – ne apie žurnalisto papirkimą ar 
jo par(si)davimą. Veikiau apie kainą, kurią 
sumoka (jei sumoka) pats žurnalistas, sau-
godamas ar gindamas profesinius princi-
pus – ne šiaip asmenines, o bendras pama-
tines nuostatas. Tokius principus geriausia 
stiprinti ir grūdinti, bet išsaugoti, ginti irgi 
yra geras siekis. Kokia gi jo kaina?  

Jei klausimą „Kokia yra žurnalisto prin-
cipų kaina?“ suprastume tiesiogiai ir tai-
kytume beasmeniam statistiniam vienetui, 
atsakymas būtų trumpas: „Vienam žurnalis-
tui principai kainuoja nulį litų.“ Mat patys 
principai ir laisvė gyventi pagal juos – kaip, 
beje, ir kitokia laisvė – savaime nieko ne-
kainuoja. Saugoti, ginti principus vienodai 
gali patyręs ir dar žalias, kenčiantis nepri-
teklių, ir labiau pasiturintis. Beje, vienodai 
turi nesitikėti ir naudos, nes už principų 
laikymąsi brandžioje demokratijoje tiesio-
giai negresia nei baudos, nei premijos, nei 
lengvatos. Kurti, saugoti savo profesinę bei 
asmeninę vertę yra ir turi būti kiekvieno 
paties reikalas. Ir atsakomybė.  

Jei klausimą apie kainą suprastume tie-
siogiai, bet išplėstume ir pakylėtume iki žur-
nalistikos ar net žiniasklaidos principų, at-
sakymas būtų toks pat: „Nulis litų.“ Mat dar 
neteko girdėti principus įkainojančio žurna-
listikos postulato, pavyzdžiui: jei nori būti 
skaitomas, žiūrimas, klausomas, populiarus, 
gerai apmokamas – (ne)būk principingas. 

Nėra bendros taisyklės, ar laikydamasis pro-
fesinių nuostatų žurnalistas ar žurnalistų 
grupė nukentės ir sumokės savo kailiu (pvz., 
neišspaus skambaus anonso, antraštės ir bus 
nurungti kitų), ar, priešingai, už tai bus at-
lyginta (pvz., laidos ar leidinio solidumas 
„užaugins“ reitingą, populiarumą ir pan.), ar 
visai nieko nepakeis. Principų (ne)pasirin-
kimas tiesiogiai nelemia nei nuostolio, nei 
naudos. Tik parodo, kas esi. 

Tai kam klausti apie žurnalisto principų 
kainą? Ogi tam, kad pasiaiškintume, ko-
dėl „nulis litų“ Lietuvoje beveik nieko ne-
įtikina. Už profesinius principus sumokėti 
nuostoliais, savo kailiu daugeliui atrodo 
labiausiai tikėtina, nors visi supranta, jog 
tai – mažiausiai teisinga. 

Atlikite bandymą. Užduokite tą patį 
klausimą, jį suasmenindami: „Kokia mano 
paties (arba kolegos, arba redakcijos) prin-
cipų kaina?“ Ar ima grūstis galimi atsaky-
mai? „Jei nerašysiu taip, kaip nori redakto-
rius, išmes iš darbo, todėl principų kaina yra 
lygi atlyginimo, padauginto iš nedarbo mė-
nesių skaičiaus, dydžiui.“ Arba: „Jei smuk-
telės reitingas, išmes iš eterio, taigi principų 
kaina lygi laidos biudžetui, padaugintam iš 
televizijos sezono mėnesių skaičiaus.“ Ir 
taip toliau, ir įdomiau, ir panašiai.  

Detalių ir neišgalvotų „principų kaino-
raščių“ būtų galima prirašyti daug: į prin-
cipų kainą kiti įskaičiuoja turimas paskolas 
ir kitas skolas, šeimos ir artimųjų gerovę 
ar net vaikų sveikatą. Per 17 metų iš ben-
dradarbių ar kitose laidose ir leidiniuose 
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dirbančių kolegų begalę sykių girdėjau, esą 
slegia pernelyg nuožmus pasirinkimas. 

Nesinori svarstyti, juolab ironizuoti, 
kiek yra tiesos tokiuose kolegų svarstymuo-
se. Gal už tvirtumą tikrai parodytų į duris, 
gal tektų teptis pigesnį sviestą, ir kas žino, 
kiek tęstųsi bedarbio vargai. Bet štai kas vi-
sada stebina: „principų kainoraščiai“ prieš-
tarauja „nulio litų“ versijai, nors ši, blaiviai 
mąstant, nėra klaidinga. Kodėl principin-
gumo baidomasi it liepto galo? Ir dar kaž-
kas smarkokai kliūva. Kas? 

Kiek prisimenu, ryžtingesni kolegos 
tyliai veikdavo, patvirtindami „nulio litų“ 
versiją. O „principų kainoraščių“ autoriai 
nė nekrusteldavo dejuodami po tariama 
redaktoriaus, reitingų, aplinkybių ar kitų 
baubų priespauda. Tik svarstydavo, kas 
būtų, jeigu būtų. 

Pamirškite žurnalistiką, galvokite apie 
kasdienį gyvenimą: ko vertos aimanos, kad 
to ar ano labai nori, jei nė piršto nepakru-
tini? Nuostabu, pavyzdžiui, kiek žmonių 
metų metus paisto, esą svajoja iššokti iš lėk-
tuvo parašiutu. Jie nevažiuoja į aerodromą 
ir pakilus lėktuvui nelipa iš jo lauk. Taip ir 
lieka tik plepiai. 

Panašiai ir dėl kai kurių kolegų profe-
sinių kančių: labai noriu būti principin-
gas, širdyje toks ir esu, bet... Na, pakaks. 
Jei esi principingas – parodyk. Sykiu ne-
norėk, it vakar gimęs, kad būtų vien sma-
gumėlis. Joks parašiutizmo instruktorius 
negarantuoja naujokui, kuo baigsis šuolis: 
pakibus medyje, arime lūžus kojai ar lai-
mingai žnektelėjus klampynėn. Turi ryž-
tis galimiems nesklandumams, o instruk-
torius pažada tik viena: vienaip ar kitaip 
teks truputį išsigąsti. Net vaikai žino, kad 

baimės akys didelės. Jei negali jos įveikti, 
gal nelabai nori? 

Neagituoju už „parašiutizmą“, nes pripa-
žįstu, kad toks užsiėmimas rizikingas. Sykiu 
neatkalbinėju, nes žinau, kokia šypsena nu-
šviečia po sėkmingo šuolio. Tik kaip bet kurį 
gerą pažįstamą, taip ir kolegą raginu pripa-
žinti, ko iš tiesų nori, kas yra svarbiau. 

Ilgam įstrigo, kaip Žurnalistikos instituto 
studentams neįtiko tarptautinė „CNN Stu-
dentų biuro“ (CNN Student Bureau) progra-
ma, kurią bandžiau diegti. Dar tik kepami 
žurnalistai, kai kurie auditorijoje ant suolo 
pasidėdavę po du mobiliuosius telefonus, 
neturėjo laiko internetu bendrauti su CNN 
prodiuseriais, kurie buvo pasirengę padėti 
kurti, taisyti ir rodyti pasauliui jų reporta-
žus. Išskubėjo studentai ministrų karti. Po 
to redakcijose šiurpas ėmė, kokiu tonu kal-
bėdavo ir išjuokdavo skambinančius žiūro-
vus. Kas yra svarbiau?

Grįžkime prie „nulio litų“ ir „principų 
kainoraščių“. Taip, pirmoji versija pritam-
pa brandžios demokratijos šalyse. Lietuvoje 
tarpsta antroji... mums patiems padedant. 
Kiek iškeikta politikų, galvų nukapota! O 
kiek žurnalistų, redakcijų teisėtai supeikta, 
nubausta? Kiek klaidų ištaisyta, silpnybių 
pripažinta, ydų atsikratyta? Mūsų dvidešimt-
metei žiniasklaidai profesiniai principai – ne 
prabangus makiažas, be kurio ji negraži, o 
stuburas, be kurio ji neišsitiesia. Kokia yra 
stuburo kaina? Tokios prekės juk nėra. Tai – 
duotybė. Ja naudojiesi... arba ne. 

Atlikite dar vieną bandymą. Pabandy-
kite apversti liežuvį: „Esu žurnalistė (-as), 
profesinių principų nesilaikau ir asmeni-
niais irgi nesivadovauju.“ Man tai skamba 
it visiškas absurdas. O Jums? 
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Puoselėti rytdienos žurnalistą

Monika Balckutė

L inas Kmieliauskas ir Daiva Šalc. Kas sieja šiuos du jaunus žmones? Abu jie – žur-
nalistikos kely. Abu įvertinti ta pačia prestižine Vytauto Gedgaudo vardine žurna-
listikos stipendija. Tik vienas – prieš devynerius metus, o kita, Vu žurnalistikos 

bakalauro programos trečiojo kurso studentė, – dar tik šiais mokslo metais. Tokių stipendi-
ninkų, šiandien besidarbuojančių žurnalistikos, taip pat ir kituose visuomenės informavimo 
baruose, yra gerokai daugiau. „Kauno dienos“ žurnalistė Jurgita Kuzmickaitė, buvęs „Vei-
do“ žurnalistas, dabar TEO LT Interneto turinio plėtros departamento direktorius Mantas 
Katinas, radijo žurnalistai Liudmila Kudinova, Agnė Skamarakaitė, Gabija Lunevičiūtė, 
Mindaugas Nastaravičius, Justina Mitkaitė, lrytas.lt vyriausiojo redaktoriaus pirmasis pa-
vaduotojas Tomas Vaiseta – visi jie studijuodami žurnalistiką buvo įvertinti V. Gedgaudo 
stipendija, kurią 2000-aisiais įsteigė žurnalisto šeima ir draugai.

kad stipendiją gavo ne tik už gerus moky-
mosi rezultatus, bet ir turi gabumų parodyti 
savo žurnalistinį meistriškumą. 

Artimiausi studentės ateities planai – 
kuo sėkmingiau baigti žurnalistikos ba-
kalauro studijas ir gilinti komunikacijos 
ir informacijos mokslų žinias magistran-
tūroje. V. Gedgaudo vardo stipendininkė 
save vadina maksimaliste: „Tokia visada 

„Stipendija – tai visų pirma ne 
pinigai, nors galbūt būtent taip 
daugumai ir atrodo. Tai darbo, 
pastangų ir gebėjimų įvertinimas.“

„Stipendija – tai visų pirma ne pinigai, 
nors galbūt būtent taip daugumai ir atrodo. 
Tai darbo, pastangų ir gebėjimų įvertini-
mas. Ir įsipareigojimas sau pačiai įrodyti, 
kad ateityje būsiu gera žurnalistė“, – suteik-
to įvertinimo reikšmę apibūdina D. Šalc.

Gavusi stipendiją studentė pastebi ir vi-
dinių pokyčių: įgijo daugiau pasitikėjimo, 
atsirado daugiau motyvacijos, noro įrodyti, 
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buvau – jei imuosi darbo, stengiuosi jam 
atiduoti visą save. Tenkintis viduriu – ne 
man: geriau iš viso nieko nė nedaryti, nei 
daryti atmestinai.“

Linas Kmieliauskas kartu su Vaida Biels-
kyte pirmieji gavo vardinę žurnalisto Vytau-
to Gedgaudo stipendiją 2000–2001 mokslo 
metais. Šis įvertinimas Linui buvo paskata, 
dar vienas įkvėpimo šaltinis siekti užsibrėžto 
tikslo – žurnalistikos. Dabar jis dirba „Verslo 
žinių“, kaip pats vadina, pašėlusio tempo in-
terneto naujienų portale vz.lt redaktoriumi. 
„Mano pareigos apima ne tik žurnalistiką, 
bet ir vadybos, administracinius darbus. Ir 
tai dirbdamas jaučiuosi savo rogėse – vilio-
jančių iššūkių netrūksta“, – sako VU žurna-
listikos bakalauro studijų absolventas. 

Dar studijuodamas Vilniaus universitete 
jis ketino dirbti ramesnio tempo laikraštyje, 
rašyti gilesnės analizės reikalaujančius teks-
tus. Baigęs studijas L. Kmieliauskas kelerius 
metus dirbo „Verslo žinių“ korespondentu, 
o nuo 2006 m. – vz.lt redaktoriumi.

Paklaustas, ką jam ši stipendija reiškia 
praėjus beveik dešimtmečiui, L. Kmieliaus-
kas atsako lakoniškai: „Tą patį, ką ir prieš 
dešimt metų – paskatą nesustoti savo žur-
nalistiniam kely dar bent dešimt metų.“

Vilniaus universiteto žurnalistikos ba-
kalauro programos studijų studentams 
skiriamos trys vardinės stipendijos: Vytau-
to Gedgaudo, Henriko Blazo ir Salomėjos 
Narkeliūnaitės. Stipendijos skiriamos iš šių 
žinomų žurnalistų šeimos ir draugų fon-
dų. V. Gedgaudo stipendiją išmoka našlė 
S. Gedgaudienė. Žurnalisto Henriko Blazo 
stipendija įsteigta dukros Ingos Blazaitės-
Tumienės ir jos vyro Alfonso Tumo per 
Tautos Fondą.

Per dešimt metų, nuo 1999-ųjų, vardinės 
žinomų žurnalistų stipendijos buvo skirtos 
45 žurnalistikos specialybės studentams. 
V. Gedgaudo stipendija skiriama studentams, 
labai gerai arba puikiai baigusiems vienerius 
mokslo metus arba parašiusiems kursinį 
darbą žurnalistikos istorijos tema. Kitas sti-
pendijas gali gauti ne tik žurnalistikos baka-
lauro, bet ir magistro studijų studentai. 

Į S. Narkeliūnaitės stipendiją gali pre-
tenduoti bakalauro studijų studentai, ku-
rių II kurso pavasario semestro taip, kaip 
ir I kurso magistrantų pažymių vidurkis ne 
mažesnis kaip „labai gerai“ arba bent vieno 
mokslinio darbo tema susijusi su žiniasklai-
dos istorija. Žurnalistikos bakalauro studi-
jų studentams stipendija skiriama, jei bent 
viena profesinė praktika, atlikta regionų 
žiniasklaidoje, įvertinta ne mažiau kaip „la-
bai gerai“, o studijuojantiesiems magistran-
tūroje – jei nuolat publikuoja savo darbus 
visuomenės informavimo priemonėse apie 
žiniasklaidos raidą.

Žurnalisto, humoristo, politiko, Štutho-
fo koncentracijos kalinio H. Blazo stipen-
dija skiriama studentams, kurių bakalaurų 
studijų ketvirtosios sesijos, o magistrantų 
I kurso pasiekimų vidurkis ne mažesnis 
kaip „labai gerai“, kurių bent vienas baka-
lauro studijų kursinis darbas buvo susijęs 
su žurnalistikos teorija ar istorija ir buvo 
įvertintas ne mažiau kaip „labai gerai“, o 
magistrantui – jei paskelbta tiriamosios 
žurnalistikos darbų. Bakalauro programos 
studentams ši stipendija taip pat skiriama, 
jei jie paskelbė žurnalistinių žanrų darbų 
apie studentų gyvenimą, magistrantams – 
jeigu jų bakalauro darbas buvo susijęs su 
Lietuvos žurnalistikos istorija.

Puoselėti rytdienos žurnalistą. Monika Balckutė
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Mažoji trispalvė – mūsų laisvės 
liudininkė

Š
i mažutė lietuviška trispalvė gimė 
Puslaidininkių fizikos institute, ku-
ris įsikūręs Vilniaus A. Goštauto 

gatvėje, neišvaizdžiame sovietinės statybos 
penkiaaukštyje prie Neries, tarp Pedagogi-
nio universiteto ir Baltojo tiltų. 1988-ųjų va-
sarą čia susibūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, 
vyko karštos diskusijos ir vis drąsiau skam-
bėjo mintys apie laisvę ir nepriklausomybę. 

Vieną dieną tarp mokslo darbuotojų 
nuvilnijo žinia, kad reikia susidėti po rublį 
vėliavėlėms. Instituto darbuotojos nupirko 
trijų spalvų audinio ir per naktį pasiuvo kelis 
šimtus trispalvių vėliavėlių. Milda Dienienė 
ryte jas išdalijo, vyrai tvirtino prie medinių 

Birutė Balynienė

lazdelių paprasčiausiais smeigtukais po-
pieriui prisegti. Visi ruošėsi prie Katedros 
organizuojamam laisvės kovotojų mitingui. 
Tiesa, nuėjo į jį ne visi. Mano vyras Vytau-
tas Balynas, fizikos mokslų daktaras, pri-
simena, kad tąsyk tik išėjusius iš instituto 
juos nustebino juodos „Volgos“ aikštelėje 
prie pastato. Tokios niekada čia nestovėda-
vo – mokslininkai lengviesiems automobi-
liams paskyrų negaudavo, o ir už mokslinį 
darbą anuomet buvo menkai atlyginama. 
Visai nejauku tapo, kai iš instituto išėjusį 
buvusių tremtinių gynėją Povilą Jakučionį 
keli nepažįstami vyrai stvėrė už rankų, nu-
sivedė iki vieno iš stovėjusių automobilių, 

„Mažoji mūsų laisvėjimo istorijos 
liudininkė kabo mūsų buto Taikos 
gatvėje, Justiniškėse, salone, prie 
mėgstamų knygų lentynos. Dažnas 
svečias yra teiravęsis, iš kur ši 
vėliava, o mes visuomet noriai 
pasakojame jos gimimo ir gyvenimo 
istoriją.“
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įsodino ir staigiai išvažiavo. Kilo baimė, ar 
„nesupakuos“ visų. 

Jau kuris laikas Mokslų akademijos Pus-
laidininkių fizikos ir Fizikos institutuose 
buvo vis dažniau diskutuojama apie tai, kad 
reikia atgaivinti tautiškumą, steigti Sąjūdį. 
Viename iš susirinkimų buvo nuspręsta 
dalyvauti mitinge, skirtame birželio 14 d. 
trėmimams paminėti. Prie Katedros su-
sirinko didelė minia žmonių, plaikstė-
si kelios tautinės vėliavos. Vyrai klausėsi 
ugningų kalbų ir nežinojo, ką daryti. Jokio 
išankstinio scenarijaus nebuvo. Tautiško-
mis vėliavėlėmis tuomet dar niekas nedrįso 
atvirai mosuoti. Jas atsinešė suvyniotas ir 
sudėtas į maišelius su prisegamomis plas-
tikinėmis rankenomis – vyresnioji karta 
tikriausiai juos dar prisimena. Fizikų būrys 
sustojo palei dešinįjį Katedros kampą, ar-
čiau Bokšto laikrodžio. Visi laukė ženklo. 
Vienas iš kalbėtojų retoriškai kreipėsi į su-
sirinkusiuosius: ar laisvoje Lietuvoje skau-
džios tremties paminėjime plevėsuotų tik 
kelios vėliavos? Staiga minioje suplevėsavo 
daugybė mažų trispalvių – suošė sulinga-
vo geltonai, žaliai ir raudonai ryškiaspalvis 
tautinių vėliavėlių miškas. Vyrai išdidžiai 
stovėjo, aukštai iškėlę mažąsias trispalves – 
mūsų visų laisvės šaukles. O pasibaigus mi-
tingui jos buvo vėl suvyniotos ir paslėptos 

paprastuose plastikiniuose maišeliuose. Iki 
kito karto. 

Vėliau mūsų vėliavėlė kartu su mumis 
keliavo per visus Sąjūdžio mitingus. Ji buvo 
ir istoriniame Baltijos kelyje. Kartu su sū-
numis Vaidotu ir Kęstučiu savo „Žiguliais“ 
važiavom keliasdešimt kilometrų už Vil-
niaus – arčiau tiesiog nebuvo vietos išsitę-
susioje, vientisoje, rankomis susikabinusių 
žmonių grandinėje. Pirmokas Kęstutis laikė 
vėliavėlę iškišęs per automobilio langą ir 
važiuojant pirmyn, ir grįžtant, o aštuntokas 
Vaidotas sergėjo, kad vėjo gūsiai neišplėštų 
jos broliukui iš rankų. O kai rikiavomės, su 
visais sveikinomės ir glėbesčiavomės kaip 
artimiausi giminės ir mojavom vėliavėle 
praskrendantiems lėktuvams. O jie mums 
atsakė mosuodami sparnais, apsukdami ke-
letą ratų ir mums virš galvų mėtydami gė-
lių. Nepaprastai didinga nuotaika atgyja vos 
prisiminus tas puikias vienybės akimirkas.

Mažoji mūsų laisvėjimo istorijos liudinin-
kė kabo mūsų buto Taikos gatvėje, Justiniš-
kėse, salone, prie mėgstamų knygų lentynos. 
Dažnas svečias yra teiravęsis, iš kur ši vėlia-
va, o mes visuomet noriai pasakojame jos 
gimimo ir gyvenimo istoriją. Dabar retas be-
paklausia, tačiau ji ir toliau kartu su mumis 
jau daugiau nei du dešimtmečius dalyvauja 
visose tautinėse ir valstybinėse šventėse.

Mažoji trispalvė – mūsų laisvės liudininkė. Birutė Balynienė
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Pirmuosiuose 
L Ž S metraščiuose – 
vertybės, vardai ir  istorija

Audronė Jankuvienė

2009 m. pabaigoje žinomas knygų kolekcininkas, Kauno kolegijoje veikiančio vieninte-
lio Lietuvoje Poligrafijos muziejaus įkūrėjas, kolegijos dėstytojas Ričardas Venckus surengė 
dovanų akciją „Atgaivos vakaras“. Vakaro metu „knygius iš pašaukimo“ muziejams, studijų 
centrams, kitoms įstaigoms dovanojo retų, vertingų eksponatų – knygų, fotografijų, raštų iš 
savo bibliotekos, kurioje kolekcininkas sukaupęs daugiau kaip 8 000 knygų, per 2 000 perio-
dikos leidinių, per 4 000 atvirukų ir fotografijų. R. Venckus didžiuojasi Ch. Hartknocho kny-
ga „Senoji ir naujoji Prūsija (1684 m.), A. Krauzės „Lietuva ir jos gyventojai“ (išleista Ka-
raliaučiuje 1834 m.), Tilžėje 1900 m. išleistais „Raštais „Varpo“ ir „Ūkininko“ redakcijos“, 
M. Balinskio „Vilniaus miesto istorija“, išleista Vilniuje 1836 m.

1934, 1937 ir 1940 metais. Po tokio kilnaus 
bičiulio žingsnio turime galimybę iš pirmų-
jų šaltinių pažinti, kaip kūrėsi ir veikė LŽS, 
kokiomis vertybėmis vadovavosi to meto 
kolegos, kokios problemos kėlė jiems neri-
mą ir pan.

„1922 m. sausio 31 d. vyko pirmasis 
steigiamasis žurnalistų ir rašytojų 
susirinkimas. Įstatus parašė 
J. Tumas-Vaižgantas, buvęs vienas 
aktyviausių organizacijos kūrėjų.“

Dovanų vakaro metu kolekcininkas ir 
kolega (R. Venckus yra ne tik XXVII knygos 
mėgėjų draugijos, bet ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos (LŽS) narys) LŽS Kauno apskrities 
skyriui dovanojo retų ir vertingų leidinių – 
pirmuosius tris LŽS metraščius, išleistus 
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Pirmasis Lietuvos žurnalistų sąjungos 
metraštis išleistas 1934 m. Jį redagavo tuo-
metis „Lietuvos aido“ redaktorius, LŽS 
valdybos narys Vincas Kemežys ir „Laiko 
Žodžio“ redaktorius bei kitų laikraščių ben-
dradarbis Justas Paleckis. Pirmojo leidinio 
tiražas – 1 000 egzempliorių, iš jų 140 leidi-
nio vienetų buvo numeruoti, spausdinti ant 
kreidinio popieriaus, o likusieji 860 egzem-
pliorių – „popieriuje su mediena“. Metraštis 
spausdintas „Spindulio“ akcinėje bendrovėje. 
Viršelį pirmajam LŽS leidiniui sukūrė daili-
ninkas Petras Kalpokas, plunksną pasirinkęs 
pagrindine ir vienintele menine detale.

Leidinį sudaro 102 puslapiai, iš ku-
rių 82 puslapiuose publikuojami tekstai ir 
iliustracijos, o knygos pabaigoje – bankų, 
fabrikų, dirbtuvių, bendrovių reklamos 
nuo tualetinio muilo ir trąšų iki kelionių 
„Lloydo“ laivais. Galima suprasti, kad re-
klamuotis LŽS metraštyje buvo prestižo 
reikalas – jame randame „Pienocentrą“, 
„Drobės“ audinių fabriką, „Lietūkį“, „Mais-
to“ akcinę bendrovę, viešbutį ir restoraną 
„Versal“, „Centralinį žydų banką“, „Spaudos 
fondą“ ir t. t. Tokių reklamų apstu visuose 
trijuose prieškario LŽS leidiniuose.

Pirmąjį LŽS metraštį prasmingai pradeda 
prof. Izidoriaus Tamošaičio, tuometinio LŽS 
valdybos pirmininko ir „Vairo“ redaktoriaus, 
rašinys „Vertybių sargyboje“, kurį galima va-
dinti programiniu, šiek tiek idealizuojančiu 
žurnalisto misiją. „Žurnalistas yra pranašas.“ 
„Žurnalistas yra tautos auklėtojas.“ „Žurna-
listas turi būti augte suaugęs ir su gėriu, ir su 
grožiu, ir su tiesa.“ Kalbėdamas apie vertybių 
hierarchiją, I. Tamošaitis apgailestauja, kad 
„šiandien visas gyvenimas, visa vertybių ie-
rarchija prasideda ir baigiasi ekonomika. Kai 
kada pakalbama ir apie kultūrines vertybes, 

bet jos šiandien yra ekonominių vertybių tar-
nyboje“. O „tiesos, grožio ir gėrio sargyboje 
stovi žurnalistas – budėtojas. Tiesa, grožis ir 
gėris – žurnalisto vyriausias ginklas. Tiesa, 
grožiu ir gėriu persiėmęs žurnalistas praskai-
drins niūrią dabarties gyvenimo padangę“, – 
tokia viltimi baigia rašinį prof. I. Tamošaitis 
(kalba netaisyta – aut. past.).

Svarbių istorinių faktų apie tai, kaip ir 
kodėl pradėjo kurtis LŽS, užfiksuota J. Pa-
leckio straipsnyje „Iš Lietuvos žurnalis-
tų sąjungos istorijos“. Pirmas mėginimas 
įsteigti organizaciją buvo 1921 m. gegužės 
11 d., nes Kaune reikėjo surengti Pabalti-
jo valstybių žurnalistų konferenciją. Tai 
buvo labai svarbus įvykis, kuriam reikė-
jo atsakingai rengtis, be to, latviai ir estai 
jau buvo susivieniję į profesines bendrijas. 
Konferencija įvyko Kaune tų metų gegužės 
30 – birželio 3 dienomis. Tačiau „Lietuvos 
laikraštininkų sąjungos organizacinė ko-
misija“, kurią sudarė J. Laurinaitis, V. Bir-
žiška ir dr. Eljaševas, neįvykdė antros jai 
patikėtos užduoties – neparengė LŽS įsta-
tų projekto.

Grįžti prie organizacinių reikalų paska-
tino panašus akstinas iš šalies – 1922 m. 
vasarį latviai pakvietė Lietuvos žurna-
listus atvykti į pirmojo latvių laikraščio 
100 metų jubiliejų. Kas bus delegatai, 
kaip juos išrinkti? Tam reikėjo „organi-
zuoto branduolio“. 1922 m. sausio 31 d. 
vyko pirmasis steigiamasis žurnalistų ir 
rašytojų susirinkimas. Įstatus parašė J. Tu-
mas-Vaižgantas, buvęs vienas aktyviausių 
organizacijos kūrėjų. „Lietuvos rašytojų 
ir žurnalistų sąjungos“ įstatai įregistruoti 
1922 m. kovo 11 d. 

Metraštyje galima rasti sąjungos pir-
majame susirinkime dalyvavusių asmenų 

Pirmuosiuose LŽS metraščiuose – vertybės, vardai ir  istorija. Audronė Jankuvienė
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pavardes (jų buvo 14), diskusijas, kaip buvo 
renkamas organizacijos pavadinimas 
(„Lietuvos žurnalistų sambūris“, „Lietu-
vių žurnalistų draugija“, „Lietuvių literatų 
draugija“). 

Kadangi organizacija buvo steigiama 
reprezentacijos tikslais, orientuota labiau į 
rašytojus, o žurnalistų profesiniai reikalai 
nebuvo svarbus „cementinis elementas“, 
1929 m. kovo 22 d. žurnalistai nutarė atsi-
skirti nuo rašytojų. Pakeitus įstatus, pakeis-
tas ir organizacijos pavadinimas. Nuo to 
laiko ji pavadinta „Lietuvos žurnalistų są-
junga“. Tais pačiais 1929 m. buvo surengtos 
spaudos laisvės atgavimo 25 metų paminė-
jimo iškilmės ir pirmasis spaudos pokylis. 

Grašiai už eilutes
„Mes mėgstame kartoti, kad Lietuvos 

valstybę prikėlė plunksna“, – samprotavi-
mus apie žurnalisto ir visuomenės santy-
kius pradeda Vytautas Alantas. „Spausdintu 
žodžiu galima uždegti minias, galima jas 
pastūmėti į karą, galima jas ir nuraminti. 
Prancūzai sako, kad visos Prancūzijos vie-
šąją nuomonę formuoja 20 Paryžiaus žur-
nalistų. Laikraštininkas gali didžiuotis savo 
galybe. Žinoma, ta galybė gali būti panau-
dota ir piktam“, – nuogąstauja autorius. 

„Pastebimas vis naujų, dažnai ir visai 
silpnų jėgų veržimasis į periodinės spaudos 
darbą, į prieinamiausią ir, kaip daugeliui at-
rodo, lengviausią žurnalisto profesiją. Tuo 
gi tarpu daugumas laikraščių neišsiverčia be 
nuostolių, o jeigu išsiverčia, tai dažniausiai 
savo bendradarbių būklės sunkinimo sąs-
kaita. Juk turime jau laikraščių laikraštėlių, 

kur už rašinius mokama po 3–5 centus ei-
lutei. O ar įmanoma net iš genialios galvos 
išspausti per mėnesį po 6–8000 paken-
čiamo rašto eilučių, kad už jas susidarytų 
bent 300 litų atlyginimas, – rašinyje „Apie 
žurnalistų medžiaginę būklę“ 1934 m. rašo 
Antanas Bružas. – Turime kelis dienraščius 
ir keliolika savaitraščių ir žurnalų, jau įsi-
gyvenusių ir stipresnių medžiagiškai. Ta-
čiau daugumai šių leidinių leidėjų galima 
padaryti pamatuotą priekaištą, kad jie per 
mažai kreipia dėmesio į savo leidžiamų 
organų turinį, atseit ir į atlyginimą ben-
dradarbiams. Jeigu kuriam tiktai sunkoka 
verstis, tai tuojau ima „taupyti“ honorarų 
išlaidose. Mat paštui pagal nustatytą tarifą 
reikia mokėti „be derybų“, spaustuvei ir už 
popierių reikia atsilyginti pagal susitarimą, 
o jau žurnalistams bendradarbiams atlygi-
nimą galima mažinti visai laisvai: jei ne vie-
ni, tai kiti rašinių „prikurs“... Šitokiu būdu 
pažeidžiama pati leidinio esmė ir prasmė. 
Čia lyg užmirštama, kad leidinio esmė yra 
jo turinys, o raidžiuotas popierius sudaro 
tik priemonė turinį perduoti skaitytojui.“ 
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Kituose rašiniuose, skirtuose „medžiagi-
nei žurnalistų būklei“, liūdnai konstatuojama, 
kad net tarnaitės senatvėje ir ligos atveju turi 
daugiau socialinių garantijų nei žurnalistai.

Pirmajame LŽS metraštyje pasakojama 
apie žurnalistų poilsio namus Giruliuose, 
kur arti pusės hektaro žemės sklypą pajū-
ryje sąjungai užrašė velionis M. Suišelis, o 
perleido velionio našlė. Tais metais poilsio 
namai buvo beveik baigti statyti. Juos pro-
jektavo žymusis architektas V. Landsbergis. 

Taip pat iškelta būtinybė turėti spaudos 
namus Kaune, tačiau vėliau apie tai metraš-
čiuose nebeužsimenama. 

Net trys rašiniai skiriami mirusio pu-
blicisto ir diplomato, beveik dešimt metų – 
nuo 1925 iki 1934 m. Lietuvos žurnalistų 
sąjungai vadovavusio J. Purickio atmini-
mui, pagerbiami jo nuopelnai ir atminimas. 
Kukliau – įdėjus nuotraukas – paminėti kiti 
keturi mirę kolegos: P. Karuža, S. Laptevas, 
K. Meškauskas ir J. Strimaitis.

Leidinyje spausdinami keli anekdotai 
apie uolųjį reporterį Skujelę, satyrinių ei-
lėraščių apie plunksnos brolius, latvių žur-
nalisto įspūdžiai iš spaudos pokylio Kaune, 
demaskuojami „samozvancai“, t. y. žurna-
listais apsimetinėjantys „garbės trokštantys 
asmenys“. Pateikiama vertingų istorinių duo-
menų apie provincijos spaudą. Pavyzdžiui, 
vienu metu Šiauliuose buvo pradėta leisti per 
30 laikraščių, minimi Klaipėdoje, Zarasuose, 
Telšiuose, Ukmergėje, Suvalkijoje ir kitur 
ėję laikraščiai. Tačiau apžvalgos autorius, 
Šiauliuose leisto „Mūsų krašto“ redaktorius 
P. Razma apgailestauja, kad „Šiauliuose retai 
tepamatysi vežiką, skaitantį laikraštį, o Jelga-
voje kiekvienas vežikas, laukdamas keleivių, 
rimtai skaito laikraštį.“

Žurnalistikos istorijai svarbūs metraš-
tyje užfiksuoti sąjungos valdybos darbai, 
svarbiausieji to meto LŽS įvykiai, sudary-
toje asmenvardžių rodyklėje skelbiamos 
135 žurnalistų ir redaktorių pavardės ir jų 
redaguoti leidiniai. Knygoje yra 124 žurna-
listų portretinės fotografijos, pateikiama to 
laiko įvykius įamžinusių nuotraukų.

Nerimo nuojautos
Antrasis Lietuvos žurnalistų sąjungos 

metraštis, taip pat redaguotas V. Keme-
žio ir J. Paleckio, buvo išleistas po trejų 
metų – 1937 m. Jo tiražas nenurodomas, 
spausdinta Kauno „Vilties“ spaustuvėje. 
Palyginti su kitais, šis 112 puslapių nu-
meris atrodo rengtas gana skubotai. Jame 
neskelbiami sąjungos darbai, nėra to meto 
žurnalistų ir leidinių rodyklės, asmenų fo-
tografijų. Viršelyje nelikę P. Kalpoko pieš-
tos plunksnos. 

To meto LŽS vadovas prof. I. Tamošai-
tis rašinyje „Dabartis ir žurnalistas“, kuriuo 
prasideda metraštis, lieka ištikimas savo 
įsitikinimui, kad „žurnalistas yra tautos 
elitas“, „dvasios aristokratas“, o „ žurnalisto 
plunksna yra ginklas garbingoje tiesos sar-
gyboje“. Tekste yra nemažai nerimo kupinų 
nuojautų: „Prieš mūsų kojas atsiveria visa 
praraja. O pasaulyje siaučia aklos jėgos, ku-
rios žmoniją gąsdina, į mirties nasrus stu-
mia. <...> Nerimastis mūsų nepalieka.“

Šiame leidinyje bene daugiausiai dė-
mesio skiriama tarptautiniams ryšiams, 
užsienio žurnalistų viešnagėms Lietuvoje, 
1932 m. įsteigtai Baltijos spaudos santar-
vės organizacijai. Gana kontroversiškai 
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šiandien atrodo entuziazmas ir pakilumas, 
su kuriuo tuomet Kaune buvo sutikti vie-
šėję sovietų žurnalistai, sveikinimo kalbos 
ir pan. 

Knygelėje aštriai keliamos žurnalistų 
materialinio aprūpinimo senatvėje ir ligos 
atveju problemos, skelbiamas žurnalistų 
pensijų įstatymo projektas. Keletas tekstų 
skiriama kalbai ir stiliui.

Šiame numeryje spausdinami mirusių-
jų kolegų Liudviko Nezabitauskio ir Vlado 
Andriukaičio nekrologai. 

Prieškario paskutinis, trečiasis, LŽS met-
raštis pasirodė 1940 m. 1 000 egzempliorių 
tiražu. Jį, kaip ir antrąjį numerį, spausdi-
no Kauno „Vilties“ spaustuvė. Redakto-
rius – Vytautas Alantas. Leidinį sudaro jau 
128 puslapiai (su reklamomis).

Tuometis LŽS pirmininkas A. Gricius, 
apžvelgęs pirmuosius du metraščius, su 
neslepiama nusivylimo gaidele rašo, kad 
nors „toli palikome Lietuvos Nepriklauso-
mybės paskelbimo 20 metų sukaktį, tačiau 
apie laikraštininko teisinę, moralinę ir ma-
terialinę būklę tegalima pasakyti tą patį, ką 
pirmajame numeryje: leidėjai kaip „taupė“, 
taip ir „tebetaupo“ iš honorarų bendra-
darbiams, draudimo atžvilgiu zitietė, kaip 

buvo pranašesnė už laikraštininką, taip ir 
tebėra, žurnalistų pensijos įstatymo pro-
jektas nugarmėjo į kanceliarinių stalčių 
gelmes“. Valdžia visai nesirūpina laikrašti-
ninkų rengimu, jiems neskiriamos stipen-
dijos studijuoti. 

A. Griciaus manymu, ne „gastrolieriai“, 
kurie tik laikinai griebiasi šios profesijos, 
o „profesiniai laikraštininkai yra spaudos 
stuburkaulis“, kuriems „spaudos darbas 
yra pagrindinis verslas ir vienintelis gyve-
nimo tikslas“. „Mes turėsime gerų inžinie-
rių, gerų dainininkų, gerų gydytojų, gerų 
krepšininkų, nes yra sąlygos jiems paruošti, 
yra pinigų jiems tobulėti. Bet mes turėsime 
blogą spaudą, jei nuolatiniai spaudos dar-
bininkai, kaip dabar, yra susinami, žudomi, 
varomi apatijon, galima sakyti, lėtoje ugny-
je kepami.“

Trečiasis metraštis, skirtingai nuo pir-
mųjų, yra aiškios teminės struktūros. Pir-
moji dalis „Lietuvių spaudos raidos bruožai 
ir perspektyvos“ pateikia daug istorinių 
duomenų apie Vilniaus akademijos spaus-
tuvę, veikusią nuo XVI iki XIX a., pirmą-
sias lietuviškas knygas Vilniuje, Vilniaus 
lietuvių periodinę spaudą 1919–1939 m., 
su Vilniaus grąžinimu Lietuvai susijusias 
problemas. 

Antroji metraščio dalis skiriama socia-
liniams ir teisiniams laikraštininkų reika-
lams. Bene pirmą kartą pabrėžiama būtinybė 
steigti žurnalistikos katedrą prie Humani-
tarinių mokslų fakulteto, vėl primygtinai 
raginama aprūpinti žurnalistus senatvės ir 
invalidumo atvejais, sutvarkyti žurnalistų 
atlyginimo reikalus. „Šiuo metu Lietuva ar 
tik ne vienintelė Europoje valstybė, netu-
rinti jokio žurnalistų įstatymo, – stebisi LŽS 

Šitaip atrodė pirmieji sąjungos leidiniai (trečiojo numerio 
viršelis neišlikęs) 
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narių reikalų vedėjas J. Levickas. – O vienas 
didžiųjų Kauno dienraščių turi tik vieną 
Kaune korespondentą – reporterį ir tam pa-
čiam mėnesiui netto temoka 218,91 Lt.“ 

Trečiojoje dalyje „Žurnalistų sąjunga 
vaizdais“ spausdinami Petro Babicko ir Juo-
zo Žlabio reportažai, pateikiama 20 unika-
lių nuotraukų, kuriose įamžintas žurnalistų 
žygis į Vilnių.

Ketvirtoji – „Informacinė dalis“ – turi itin 
svarbios istorinės išliekamosios vertės. Joje 
apžvelgiama Žurnalistų sąjungos istorija nuo 
steigiamojo susirinkimo, nurodoma, kaip kito 
narių skaičius (1922 m. sąjungoje buvo 14, 
1926 m. – 50, 1929 m. – 71, 1932 m. – 101, 
1936 m. – 141, 1938 m. – 150, 1939 m. – 177, 
1940 m. balandį – 217 narių). Beje, pirmoji 
moteris LŽS minima tik 1936 m., ji buvo vie-
nintelė tarp 100 vyrų. 1936 m. sąjungos vei-
kloje dalyvavo 6, 1940 m. – 9 moterys. 

1939 m. pakeitus įstatus, LŽS nariai su-
skirstyti į žurnalistus profesionalus, narius 
korespondentus ir visuomenininkus. Nu-
matyta išbraukti asmenis, nutraukusius ry-
šius su spauda. 

Spaudos pokyliai
Atskirame leidinio straipsnyje aprašomi 

kiekvienos LŽS valdybos darbai ir suma-
nymai. Pirmoji valdyba (1934 m. gruodžio 
1 d. – 1936 m. gruodžio 30 d.), vadovaujama 
prof. Izidoriaus Tamošaičio, rūpinosi poil-
sio namų Giruliuose statyba, į kurią įdėta 
51 826 litai, 20 000 Lt skolintasi valstybės 
taupomosiose kasose. Ji surengė pirmuosius 
spaudos pokylius, kurie netgi buvo pelnin-
gi, davė nemažai pajamų sąjungos veiklai. 

Iš šių pokylių kasoms grąžinti 3 576 litai. 
Pirmoji valdyba užmezgė ir palaikė labai 
aktyvius ryšius su kolegomis užsienyje. 

1936 m. gruodžio 30 d. išrinktai valdy-
bai vėl pirmininkavo prof. I. Tamošaitis. 
Ypač rūpintasi materialiniais žurnalistų 
reikalais. Per kadenciją sąjunga gavo iš vy-
riausybės 11 500 Lt pašalpos, surengti du 
spaudos pokyliai. 

Trečioji valdyba vadovavo sąjungai nuo 
1938 m. balandžio 2 d. iki 1939 m. balan-
džio 15 d. Pirmininko pareigos trečią kartą 
buvo patikėtos Izidoriui Tamošaičiui. Mi-
nint Lietuvos nepriklausomybės dvidešim-
tmetį, žurnalistai dalyvavo iškilmėse Kauno 
Karininkų ramovėje. Įvyko tradicinis spau-
dos pokylis, kuriame surinkta 6 500 Lt. Jais 
grąžinta likusi skola taupomosioms kasoms 
už poilsio namų Giruliuose statybą. Atplė-
šus Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, sąjunga 
rūpinosi, kaip atgauti poilsio namus Giru-
liuose, tačiau šios pastangos liko bevaisės. 

1939 m. balandį išrinkta paskutinė iki 
okupacijos LŽS valdyba. Jos pirmininku 
tapo A. Gricius. Tuo metu daug dėmesio 
skirta tarptautiniams ryšiams. 1939 m. rug-
pjūtį lietuvių žurnalistų delegacija Vokietijos 
vyriausybės kvietimu viešėjo Vokietijoje.

Trečiajame metraštyje pirmą kartą skel-
biami garbės teismo sprendimai trijose 
išnagrinėtose bylose. Petras Babickas byli-
nėjosi su Juozu Keliuočiu, Liūnei Janušytei 
pareikštas papeikimas už laiškuose „nepa-
grįstus priekaištus sąjungai“, kita L. Janušy-
tės ir p. Railos byla buvo nutraukta.

Įdomių faktų galima rasti rašinyje „EL-
TOS sukaktuves minint“ (jai tuomet su-
kako 20 metų). Paskutiniajame prieškario 
metraštyje spausdinami LŽS įstatai.
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„ Kario“ atgimimo dienas 
prisiminus

T r agiškomis Lietuvai 1991-ųjų 
sausio dienomis Vilniuje pasi-
rodė simbolinės žalios – vilties – 

spalvos viršeliais atkurtasis žurnalas „Karys“. 
Tai buvo tarsi iššūkis tuomet siautėjantiems 
Sovietų Sąjungos desantininkams. Pirmąjį 
„Kario“ numerį, kurį pasirašė redaktorius 
Bronius Čekanauskas, žinomas sporto žur-
nalistas, išspausdino Maironio gatvėje esanti 
spaustuvė 25 tūkst. egzempliorių tiražu. Žur-
nalą, ėjusį prieškario Lietuvoje, atkūrė Krašto 
apsaugos departamentas. 

Atgimęs žurnalas skelbė: „Kas myli Lie-
tuvą, gerbia jos praeitį, siekia tautai gerovės, 
kovoja už nepriklausomybę, Respublikos 
valstybingumą ir tarptautinį pripažinimą, 
kam rūpi krašto apsauga – tas skaito „Karį“. 

„Kario“ redaktoriaus B. Čekanausko „krikš -
tatėviais“ galima laikyti triskart pasaulio 

savigynos čempioną, vieną pirmųjų Lietuvos 
kariuomenės organizatorių, vėliau – brigados 
generolą Česlovą Jezerską ir tuometį Krašto 
apsaugos departamento direktorių Audrių 
Butkevičių. Dar 1990 m. vasarą jiedu aplan-
kė žurnalistą namuose ir besišnekučiuodami 
pasiūlė jam atkurti prieškario laikais Lietu-
voje ėjusį „Kario“ žurnalą (tuo metu „Karį“ 
su pertraukomis dar leido tautiečiai JAV). 
B. Čekanauskas jau anksčiau gerai pažinojo 
Č. Jezerską, o A. Butkevičių – tik iš matymo. 
Pasiūlymas jį sudomino. Apsisprendė rugsėjo 
mėnesį, o spalio 10 d., kaip pats prisimena: 
„Buvau priimtas, o gal paskirtas dirbti „Ka-
rio“ žurnalo redaktoriumi.“

Redaktoriui reikėjo sutelkti žmones dirb-
ti redakcijoje, organizuoti leidybą, gauti tuo 
metu deficitinio popieriaus, dėl kurio pirmiau-
sia prašė tarpininkauti tuometį LR Ministrų 

Arnoldas Čaikovskis

„Leidžiant žurnalą nebuvo ramu, 
nors tikėjome tuo, ko siekėme – 
Lietuvos valstybingumu. Kai jau 
žurnalas buvo spaustuvėje, visus 
sukrėtė kruvini sausio įvykiai.“
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„Kario“ atgimimo dienas prisiminus. Arnoldas Čaikovskis

Tarybos pirmininkės pavaduotoją Algirdą 
Brazauską. Žodžiu, darbų ir rūpestėlių buvo 
per akis, o laikas – karštas nuo politinių įvykių. 
Žurnalą norėta išleisti iki 1991 m. sausio 20 d.

„Kario“ Įstatuose buvo sakoma, kad žur-
nalo tikslas – aktyviai dalyvauti Lietuvos 
valstybingumo atkuriamojoje veikloje, ugdyti 
patriotinius jausmus, jaunimą krašto apsau-
gai, remti demokratiją, ginti žmogaus teises, 
puoselėti Lietuvos istoriją, tautos tradicijas, 
propaguoti pareigas Tėvynei. <...> Redakci-
ją sudaro laisvai samdomi žurnalistai ir kitų 
profesijų darbuotojai, pasirašę su redakcija 
darbo sutartį. <...> Redakcijai vadovauja re-
daktorius, kurį skiria ir atleidžia Krašto ap-
saugos departamentas. Redaktorius skiria pa-
vaduotoją ir atsakingąjį sekretorių. <...> Re-
dakcijos taryba tvarko žurnalo leidimo, kadrų 
parinkimo bei kitus reikalus. <...> 

Žurnalo redakcinę tarybą sudarė B. Čeka-
nauskas, A. Butkevičius, Č. Jezerskas, A. Nor-
vilas, G. Surgailis, A. Vaitkaitis, Z. Vaišvila, 
P. Vyšniauskas ir šių eilučių autorius, dirbęs 
redaktoriaus pavaduotoju. Jau pirmosiomis 
dienomis „Karyje“ pradėjo darbuotis maši-
ninkė-sekretorė R. Kupčinskienė (anksčiau 
laikraštininkai sakydavo, kad be redaktoriaus 
laikraštį išleisime, bet be mašininkės – ne), 
stilistė ir korektorė T. Blaževičienė, buhalte-
rė L. Mykolaitienė, dirbusi Žurnalistų sąjun-
gos finansininke, dailininkas ir atsakingasis 
sekretorius A. Paberžis, tada dar studentas, 
taip pat fotokorespondentas T. Dambraus-
kas. Įsakymas Nr. 4, nurodantis mane priim-
ti į darbą, buvo parašytas 1990 m. gruodžio 
17 d. Prieš tai telefonu paskambino B. Čeka-
nauskas (su juo dirbome „Tiesos“ laikraščio 
viename reporterių skyriuje: aš buvau vedė-
jas, jis – reporteris, vėliau – sporto skyriaus 

vedėjas) ir paklausė, ar norėčiau su juo dirbti 
atkuriamame „Kario“ žurnale. Jis jau vienam 
kitam siūlęs, tačiau šie atsisakė manydami, 
kad dar ne metas... Broniaus pasiūlymas buvo 
maloni staigmena. „Karį“ sklaidžiau Kaune 
dar paauglys, kai Taikos gatvės kaimynų Bar-
šauskų du sūnūs atnešdavo šį įdomų prieš-
kario Lietuvos žurnalą, taip pat 1921-aisiais 
pradėtą spausdinti karybos ir istorijos leidinį 
„Mūsų žinynas“, o ir iš 1-osios vidurinės ber-
niukų mokyklos (buvusios „Aušros“ gimna-
zijos) bendrasuolio Algimanto Ambrazo bei 
dar vieno kito bendraklasio gaudavau taip 
pat slapta paskaityti sovietmečiu uždraustus 
„Karį“, „Kardą“, „Trimitą“, „Skautų aidą“. Taigi 
dar jaunam karybos tema, karo istoriografija 
buvo nesvetima.

Kai B. Čekanauską „Tiesos“ redaktorius 
Albertas Laurinčiukas paskyrė vietoj Antano 
Vaupšo sporto skyriaus vedėju, šis skyrius dar 
vadinosi ir karinio patriotinio auklėjimo sky-
riumi. Tada redaktorius man pasakė: „Klau-
sykis, Čekanauskas jaunas, jam gal bus per 
sunku, tegul jis užsiima vien sportu, o tu tik 
laikinai perimk į reporterių skyrių ir karinį...“ 
Žodžiu, daug negalvodamas iš karto sutikau 
dirbti „Karyje“ antraeilininku. Bet dar turėjau 
išlaikyti „egzaminą“ – gauti iš Krašto apsau-
gos departamento generalinio direktoriaus 
Audriaus Butkevičiaus interviu.

Pirmasis apie atgimusį leidinį Lietuvos 
skaitytojams sausio 30-ąją pranešė laikraštis 
„Tiesa“. Priešiškai žurnalą sutiko laikraštis 
„Tarybų Lietuva“, pavadinęs jį „Karo kran-
kliu“, o redakcijos žurnalistus – „krankliais“.

Leidžiant žurnalą nebuvo ramu, nors tikėjo-
me tuo, ko siekėme – Lietuvos valstybingumu. 
Kai jau žurnalas buvo spaustuvėje, visus sukrė-
tė kruvini sausio įvykiai (dalį „Kario“ tiražo 
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teko su redakcijos darbuotojais slėpti garaže). 
Sausio 11-ąją sovietiniai desantininkai užėmė 
Krašto apsaugos departamento būstinę Vir-
šuliškių g. 36, kur buvo įsikūrusi ir redakcija, 
o anksčiau – SDAALR centro taryba. Aš tada 
vežiau į „Karį“ rankraštį (straipsnius žurnalui 
rašydavau namuose, taukšėdamas sena itališka 
portatyvine spausdinimo mašinėle, kurią man 
padovanojo dar tuo metu, kai dirbau Panevė-
žio dramos teatre), tačiau prie Spaudos rūmų 
sutikau B. Čekanauską ir E. Žičkų. Bronius pa-
sakė, kad nebevažiuočiau... Prisijungėme prie 
Spaudos rūmų gynėjų minios, kurioje buvo 
net vaikų. Kaukė rūmų, kur plevėsavo tris-
palvė, sirena, skelbdama pavojų, prie pastato 
jau stovėjo šarvuočiai ir atžlegėję vikšrais bei 
riaumodami motorais keturi tankai, nukreipę 
į žmones ir pastatą pabūklus, vienas įbaugin-
damas driokstelėjo tuščiu šoviniu, sudrebinda-
mas orą, ir apkurtino. Siautėjo desantininkai, 
jų karininkas paleido automato seriją koviniais 
šoviniais, suvarpydamas rūmų fasadą ir... per-
šovė žmogui veidą. Per šturmą buvo daugiau 
sunkiai sužeistų ir sumuštų beginklių civilių, 
kurių minia gynė pastatą savo krūtinėmis, 
dainomis ir giesmėmis. Pastatas buvo užimtas 
maždaug po 12 valandos. Iš redakcijų buvo ve-
jami žurnalistai. Tai buvo generalinė repeticija 
prieš Lietuvos radijo ir televizijos šturmą. Lie-
josi nekaltų žmonių kraujas.

Tomis sovietinės blokados dienomis kartu 
su šimtais žmonių būdavau prie Aukščiau-
siosios Tarybos (dabar Seimas). Dar prieš 
Spaudos rūmų šturmą, budėdamas šiuose rū-
muose, sykį klausiau vaikino, kuris barškino 
„nunčiaką“, ar jis norėtų būti Lietuvos kariuo-
menės karininku? „Taip!“, – ryžtingai tarė jis. 
O kaip žiūrėsiąs į lietuvius karininkus, tar-
navusius sovietinėje armijoje? Išgirdęs, kad 

„raudonviršiams ne vieta Lietuvos kariuome-
nėje“, susimąsčiau: juk aš rašiau apie 16-osios 
lietuviškosios divizijos ir kitus Antrojo pasau-
linio karo karius, kovojusius prieš nacius, taip 
pat lietuvius, kurie mokėsi tuometėse aukš-
tosiose karo mokyklose, ir Afganistano karo 
dalyvius iš Lietuvos, buvusius „afganus“, o to-
mis lemtingomis dienomis stojusius saugoti 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų. 

Atkurto „Kario“ pirmajame numeryje buvo 
publikuoti V. Landsbergio linkėjimai, interviu 
su A. Butkevičiumi ir LR AT Krašto apsaugos 
ir vidaus reikalų komisijos pirmininku Z. Vaiš-
vila. Supažindinta su Lietuvos kariuomenės 
ištakomis, žurnalo istorija, nacionalinio sau-
gumo koncepcijos metmenimis, su „Kryžiumi 
už Tėvynę“, Vyčio kryžiaus ordinu ir kitų vals-
tybinių apdovanojimų ištakomis. Atskleisti 
karo metų likimai, Černobylio tragizmas, kas 
ginkluoja Iraką. Pirmieji autoriai buvo J. Bulo-
ta, B. Čekanauskas, E. Danilevičius, V. Guiga, 
V. Kavaliauskas, I. Lapkovskis, V. Normantas, 
A. Norvilas, A. Strakšys, G. Surgailis, B. Sur-
gautas, A. Šaduikis, A. Urbonas, E. Žičkus ir aš. 
Spausdinti S. Santvaros, J. Strielkūno eilėraš-
čiai, P. Naraškevičiaus miniatiūros. Publikuo-
tos T. Dambrausko, R. Jankausko, E. Prostovo 
nuotraukos. Stiprybės Lietuvai linkėjo pasaulio 
profesionalų čempionė, kultūristė iš Kaliforni-
jos D. Denis. Vėliau bendradarbiavo žurnalistai 
A. Andrijonas, M. Augulytė, V. Butkus, T. Ke-
zienė, V. Misevičius, G. Pilaitis, G. Vinickas 
ir kiti. Man dėl žurnalo iliustracijų patardavo 
dailininkas Vytautas Jucys.

Su pirmuoju „Kario“ numeriu vilniečiai 
susipažino aikštėje prie Aukščiausiosios Ta-
rybos, kur iš automobilio žurnalą platinome 
mes patys, redakcijos darbuotojai. Valstybinės 
spaudos platinimo įmonė „Lietuvos spauda“ 

„Kario“ atgimimo dienas prisiminus. Arnoldas Čaikovskis
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nelabai noriai užsakinėjo „Karį“ platinti res-
publikos skaitytojams. 1991 m. 9-ąjį žurnalo 
numerį Vilniaus miesto skaitytojams užsakė 
apie 5 tūkst. egzempliorių, Kauno miesto – 
1 000, Šiaulių – 300. Valstybiniai spaudos 
platintojai manė, kad Lazdijų, Prienų, Šakių 
rajonų gyventojams pakaks po 20, Palangos 
miesto, Kėdainių, Ignalinos, Skuodo, Molėtų, 
Širvintų rajonų – po 10 egzempliorių, o Ku-
piškio rajonas apsieis ir su 5 egzemplioriais. 
Ne viename kioske žurnalas buvo nukišamas 
į mažiausiai pastebimą vietą. Redakcijos dar-
buotojams rūpėjo, kad leidinys pasiektų kuo 
daugiau skaitytojų, žurnalo platinimu ypač 
rūpinosi redaktorius. Žurnalo leidybai trūko 
pinigų. Be skiriamų valdžios, finansais padėjo 
ir pritariamai nusiteikę verslininkai. Pirmojo 
numerio kaina buvo 1 rublis, 1992 m. – 2,61, 
su akcizo mokesčiu – 3 rb, 1993 m. – 50 centų, 
1998 m. – 2 Lt. 

Būdamas žurnalo redaktoriaus pavaduo-
tojas ir tarybos narys, viena koja stovėdamas 
„Tiesos“ redakcijoje (tada jau – laiškų skyriaus 
vedėjas), kita – „Karyje“, su B. Čekanausku 
dirbome gerai sutardami. Jis buvo kūrybingas, 
veiklus organizatorius, tiesiogiai bendravo su 
valdžia, užmezgė ryšį su išeivijoje leidžiamo 
„Kario“ redakcija, taikaus būdo žmogus, net 
linkęs į humorą. Po vienos kitos diskusijos, 
parinkome žurnalo pavadinimo šriftą, svars-
tėme temas, kvietėme bendradarbiauti pers-
pektyvius autorius, kūrėme rubrikas. Įsteigiau 
skyrelius „Arsenaluose ir poligonuose“, „Slap-
tai ir viešai“, „Pasižvalgykime“, „Kas yra kas“, 
„Mažieji ginklai“, „Smalsiems“, kiekviename 
žurnalo numeryje publikuodavau autorinius 
rašinius, pasirašydavau ir slapyvardžiais: Ap-
žvalgininkas, A. Račkauskas, A. Stasiūnas, 
V. Raškauskas, A. Arčis. Iš pradžių „laužinyje“ 
siūlydavau honorarą, perkeliamą į honorarų 
lapą, kurį pasirašydavo redaktorius (išliku-
siuose savo archyvuose aptikau bene aukš-
čiausią vienam apybraižos autoriui pažymėtą 
honorarą – 250 rublių, o šiaip jau nuvertėjusių 
rublių honorarai dažniausiai buvo kuklūs), 
palaikiau ryšį su spaustuve, kurios darbuo-
tojus jau anksčiau pažinojau, kai leidžiant 
„Tiesą“ buvau budinčiuoju redaktoriumi. Jie 
„Karį“ priimdavo noriai, nes sveikino ir pri-
tarė jo leidybai. 

Dar 1991-ųjų, atrodo, liepą man ėmė aiš-
kinti, kad pagal įstatymus aš, būdamas an-
traeilininkas, nebegaliu dirbti vadovaujančio 
darbo. Vėliau – 1993 m. „Kario“ Nr. 9 – B. Če-
kanauskas prisimins: „Keliems pažįstamiems 
žurnalistams dėl įvairių priežasčių atsisakius 
tapti „Kario“ redaktoriaus pavaduotojais, pa-
kalbinau A. Čaikovskį. Žinojau jį mėgstantį 
ir išmanantį kariškus reikalus. Tiesa, vėliau 

Atkurto „Kario“ žurnalo pirmojo numerio viršelio 
faksimilė

„Kario“ atgimimo dienas prisiminus. Arnoldas Čaikovskis
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dėl A. Čaikovskio pavardės pasirodymo teko 
išklausyti nemažai priekaištų, nes „išvystyto 
socializmo laikais“ jis buvo parašęs keletą, 
švelniai tariant, neetiškų straipsnių. Žinojau, 
kad tada žurnalistas vykdė aukštesnių virši-
ninkų užsakymus ir įsakymus, bet... „Kariui“ 
jis talkino noriai.“

Gal dėl „aiškiaregių“ ir laiškais bei kitaip 
pasireiškusių priekaištų „dėl praeities“, pa-
dirbėjęs gerus metus, 1991 m. gruodžio 31 d. 
pasitraukiau iš pamėgtojo „Kario“. „Tarnas-
mauras atliko savo darbą, mauras gali eiti...“ 
Dar kurį laiką dirbdamas „Tiesoje“ bendra-
darbiavau su žurnalu. Mano pareigas užėmė 
B. Čekanausko kviestas E. Žičkus, kuris ilgai 
neužsibuvo. A. Butkevičiaus „palaimintas“, 
jau, atrodo, majoras išėjo tarnauti į Krašto 
apsaugos departamento pradėtą formuoti 
Pasienio apsaugos tarnybą – Lazdijų kon-
trolės punktą. Jį pakeitė uoliai redaktoriaus 
pavaduotoju dirbęs žurnalistas Tomas Šar-
kus, kurio širdis nustojo plakti darbo vieto-
je – redakcijoje. Pasitraukė ir redaktorius B. 
Čekanauskas, atkūręs „Karį“ ir dirbęs žurnale 
1990–1993 m. (Dabar jis yra Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto atstovas ryšiams su visuo-
mene.) Redaktorius į savo vietą rekomendavo 
Kęstutį Starinską, „Geležinio vilko“ brigados 
atstovą spaudai. Apskritai ir tarpukario Lie-
tuvoje dažnai keitėsi „Kario“ redaktoriai – per 
dvidešimt dvejus metus net keturiolika kartų. 
Ilgiausiai dirbo Karo mokyklos auklėtinis kpt. 
S. Urbonas (Urbanavičius).

 „Kario“ žurnalo pirmtakas buvo savaitraš-
tis „Kariškių žodis“, kurį Nepriklausomybės 
kovų metais – 1919-ųjų gegužės 22 d. Kaune 
išleido Krašto apsaugos ministerijos Litera-
tūros skyrius. Leidinį pirmasis redagavo šio 
skyriaus viršininkas Petras Ruseckas, prieš 

tai dirbęs „Lietuvos ūkininko“, „Lietuvos ži-
nių“ redakcijose. Per Pirmąjį pasaulinį karą 
mobilizuotas į carinę rusų armiją, mokėsi 
Kijevo karo mokykloje, vadovavo pėstininkų 
kuopai, patyręs vokiečių nelaisvę ir sugrįžęs, 
stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Seime 
atstovavo Valstiečių sąjungai, po to sugrįžo į 
kariuomenę ir vėl redagavo „Karį“. Atsargos 
majoras buvo Šaulių sąjungos Centro valdy-
bos narys, toliau bendradarbiavo spaudoje, 
išleido keletą knygų. 1944 m. Raudonajai ar-
mijai užėmus Vilnių buvo įkalintas ir ištrem-
tas, mirė 1945 m. gruodžio 8-ąją viename 
Karagandos lagerių.

„Kariškių žodis“ po 40-ojo numerio vir-
to „Kariu“ (1920 m. spalio 18 d., redaktorius 
plk. ltn. Jonas Laurinaitis), išsaugojęs nume-
racijos tąsą. Populiariausio to meto žurnalo, 
jau leidžiamo 33 tūkst. tiražu, veiklą nutrau-
kė sovietinė okupacija. Nacistinės Vokieti-
jos okupacijos metais leistas cenzūruojamas 
kariams lietuviškas laikraštis „Karys“ vienu 
metu pasiekė net 80 tūkst. egzempliorių ti-
ražą. 1944–1945 m. jau Berlyne išleista apie 
dešimt „Kario“ numerių, o karui baigiantis 
Veimare „Karys“ spausdintas kaip laikraščio 
„Lietuvis“ priedas. 

„Karį“ po penkerių metų pertraukos – 
1950-ųjų lapkričio 23 d. – atgaivino Pasaulio 
lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovės“ 
Niujorko skyrius, leidinį redagavo ankstes-
nysis redaktorius S. Urbonas. Redaktoriai vėl 
kelis kartus keitėsi. Sužinojęs, kad Vilniuje 
jau išleistas „Karys“, tuometis JAV leidžiamo 
išeivijos „Kario“ redaktorius Balys Raugas pu-
blikuotame „Žodyje lietuviškam „Kariui“ ir jo 
skaitytojams“ palinkėjo vilniečiams sėkmės: 
„Te Dievas Jums padeda!“ Išeivijoje leisti žur-
nalą jau nebuvo prasmės.

„Kario“ atgimimo dienas prisiminus. Arnoldas Čaikovskis
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Lietuvos žurnalistų sąjunga ir 
Bronys Raila 1989–1997 metais

2009 m. kovo 23 d. sukako 100 metų nuo vieno įdomiausių ir produktyviausių lietuvių 
žurnalistų, literatūrologo, poeto, rašytojo, vertėjo Bronio Railos gimimo. Jį taip pat galime 
pristatyti kaip visuomenės veikėją, politiką, aktyvų kovotoją už Lietuvos išlaisvinimą iš 
sovietų jungo. Kaip vyrą, kuris aktyvią kūrybinę ir pilietinę veiklą pradėjo būdamas „Tre-
čiojo fronto“ sambūrio avangardistas, simpatizavęs marksizmui, o vėliau tapo tvirtų įsiti-
kinimų tautininkas. Kaip puikų eseistą, polemistą, gyvenamojo meto liudininką, pagaliau 
dainininką, žinomo spaudos pokylio valso „Tris dienas, tris naktis“ teksto autorių.  

tiksliau, atkurtais ryšiais su Lietuvos žur-
nalistų sąjunga. Juoba kad buvau šių ryšių 
dalyvis. Pagrindiniai šaltiniai – B. Railos 
ir šio straipsnio autoriaus susirašinėjimas 
bei 3 „Žurnalistikos“ leidyklos išleistos 
publicisto knygos: „Rašalo ašaros“ (1995), 
„Nuo vakarykštės iki rytdienos“ (1996) 
ir „Liudytojos poringės“(1996). Pirmasis 
žurnalisto laiškas rašytas 1990 m. kovo 
2 d., paskutinis – 1997 m. kovo 23 d., trys 
savaitės prieš mirtį (balandžio 13 d.).

„Lietuvos Atgimimo laikotarpiu 
prasidėjęs ir po Kovo 11-osios 
toliau vykęs Lietuvos ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungų bendravimas į 
savo orbitą įtraukė vieną iškiliausių 
XX a. lietuvių žurnalistų, taip pat 
rašytoją Bronių Railą.“

Domijonas Šniukas

Straipsniu apibūdinti B. Railos gyve-
nimą ir kūrybą, kai jie prašosi monogra-
fijos, nelengva, tad ir nebus bandoma. 
Kas su šiuo karšto temperamento vyro 
palikimu panorės arčiau susipažinti, gali 
pasiskaityti gausių jo raštų, taip pat žinių 
įvairiose enciklopedijose ir žinynuose. Čia 
bus tik apibendrintai priminta jo veikla 
ir plačiau – paskutinieji gyvenimo metai 
(1989–1996), kurie sutapo su Lietuvos XX 
a. antruoju Atgimimu, jo užsimezgusiais, 



107

B. Raila gimė Plaučiškių kaime, Pakruo-
jo rajone. 1919–1923 m. mokėsi Rozalimo 
vidurinėje mokykloje, 1927 m. baigė Pane-
vėžio gimnaziją. 1927–1932 m. studijavo 
Lietuvos (VDU) universitete teatro meną, 
lietuvių, rusų, anglų kalbas ir literatūrą, 
1932–1934 m. Kauno konservatorijoje mu-
ziką ir dainavimą. 1939 m. Paryžiuje baigė 
Aukštąjį tarptautinių santykių institutą. 

Nuo moksleiviškų metų dalyvavo kairių-
jų organizacijų veikloje. Panevėžyje glaudėsi 
prie aušrininkų, leido laikraštuką „Laisvės 
aidai“, vėliau tapo socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos „Žiežirba“ nariu. Universite-
te priklausė socialistinei studentų draugijai 
„Žaizdras“, buvo to paties pavadinimo, taip 
pat „Studento“ laikraščių redakcijų narys. 
1929 m. vasario 15 d. studentų demonstra-
cijos organizatorius, už tai buvo suimtas.

1930–1931 m. kartu su K. Boruta, 
A. Venclova, K. Korsaku, J. Šimkumi, 
P. Cvirka, V. Drazdausku ir S. Nėrimi buvo 
vienas „Trečio fronto“ sambūrio ir alma-
nacho ideologų ir redaktorių. Kartu su 

A. Venclova padėjo S. Nėriai parengti gar-
sųjį jos pareiškimą, redagavo jos pateiktus 
eilėraščius. Tuo metu jis pats išleido vienin-
telį eilėraščių rinkinį „Barbaras rėkia“. „Tre-
čias frontas“, evoliucionavęs nuo lietuviško 
berno kulto iki marksizmo bei susilaukęs 
klerikalų, tautininkų valdžios nemalonės ir 
Lietuvos komunistų partijos neapykantos, 
karo cenzūros buvo sužlugdytas, sambūrio 
dalyviai išsiskirstė savais keliais.

B. Raila pasuko pas tautininkus, pradėjo 
dirbti Valstybės radiofone spaudos apžval-
gininku ir komentatoriumi. Studijuodamas 
Paryžiuje taip pat rašė Lietuvos spaudai. 
1939 m. tautininkų „Vairo“ žurnalo redak-
cijos sekretorius, 1939–1940 m. oficiozo 
„Lietuvos aidas“ dieninės laidos redakto-
rius ir užsienio politikos skyriaus vedėjas.

Pirmosiomis Lietuvos okupacijos dieno-
mis atleistas iš „Lietuvos aido“ redakcijos 
B. Raila nelegaliai išvyko į Vokietiją, buvo 
vienas iš Lietuvos aktyvistų fronto steigėjų 
Berlyne, jo propagandos komisijos pirmi-
ninkas. 1942 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno 
Šiauliuose, bendradarbiavo „Tėviškės“ laik-
raštyje, epizodiškai rašė „Naujajai Lietuvai“. 
1944 m. liepos 9 d., šiaip taip išgavęs oku-
pantų indulgenciją – siuntimą darbams, su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, Elzasą. Čia, 
kol sulaukė sąjungininkų kariuomenės, dir-
bo fabrike, kasė apkasus. Buvo nugabentas 
į Viduržemio jūros uostą Monpeljė (Mont-
pellier) deportuoti į Sovietų Sąjungą, ta-
čiau pavyko išsisukti, 1945 m. liepą įsikūrė 
Paryžiuje. 1946–1948 m. Lietuvos pogrin-
džio organizacijų Bendrojo demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio užsienio delega-
tūros narys ir Informacijos biuro vedėjas, 

Bronys Raila

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Bronys Raila 1989–1997 metais. Domijonas Šniukas
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„Vienybės“ laikraščio bendradarbis. Išleido 
brošiūras „Mūsų federalizmo konspektas“ 
(Memmingenas, 1948) ir „Lietuvių Rezis-
tencinė Santarvė“ (1952).

1948 m. atvyko į Ameriką, vėliau įsikūrė 
Los Andžele, kur duoną užsidirbo fabrike, 
aktyviai rašė išeivijos spaudai („Vienybei“, 
„Dirvai“, „Santarvei“, „Akiračiams“ ir kt.). 
1951–1958 m. Lietuvių rezistencinės san-
tarvės CK narys ir „Santarvės“ žurnalo at-
stovas Amerikoje. Nuo 1975 m. „Laisvės“ 
radijo, vėliau „Laisvosios Europos“ radijo 
lietuvių skyriaus komentatorius lietuvių 
kultūros ir Lietuvos politinių įvykių temo-
mis. Publikacijų periodikoje ir pasisaky-
mų per radiją pagrindu Amerikoje išleido 
14 esė, straipsnių rinkinių politikos ir kul-
tūros temomis: „Tamsiausia prieš audrą“ 
(1960), „Iš paskendusio pasaulio“ (1962), 
„Laumių juosta“ (1966), „Versmės ir verpe-
tai“ (1970), „Dialogas su lietuviais“ (1970), 
„Paguoda“ (3 tomai, 1974, 1975), „Bastū-
no maištas“ (1977), „Vaivos rykštė“ (1980), 
„Raibos agavos“ (1983), „Kitokios Lietuvos 
ilgesys“ (1983), „Tave mylėti tegalima iš 
tolo“ (1986), „Kryžkelės“ (1989). 

Prasidėjus M. Gorbačiovo inicijuotai 
perestroikai ir šiek tiek pakilus „geležinei 
uždangai“, suaktyvėjo okupuotosios Lietu-
vos ir išeivijos ryšiai. Iš pradžių tarp atskirų 
žmonių, vėliau, įsisiūbavus Sąjūdžio veiklai, 
ir tarp įvairių, ypač kūrybinių, organizaci-
jų. Kai 1989 m. sausio 28 d. neeiliniame 
suvažiavime Lietuvos žurnalistų sąjunga at-
siskyrė nuo SSRS žurnalistų sąjungos, pra-
dėjome ieškoti kontaktų užsienyje, o visų 
pirma su 1946 m. Vokietijoje įkurta ir JAV 
reziduojančia išeivijos žurnalistų organiza-
cija – Lietuvių žurnalistų sąjunga. Primin-
siu, kad tuo metu vilniškei organizacijai 
vadovavo šio straipsnio autorius, o išeivi-
jos – Rūta Kleva Vidžiūnienė.

Pradėti dialogą nebuvo lengva, nes puses 
dar skyrė politinė ir psichologinė „geležinė 
uždanga“, kurią buvo nuleidusi komunistinė 
SSRS imperija. Mūsų kolegos užsienyje rašė 
spaudos laisvės sąlygomis, o Lietuvos žurna-
listai iki tol dirbo griežtai prižiūrimi cenzorių. 
Kita vertus, prasidėjus Atgimimui, žurnalistai, 
išskyrus niekingai mažas išimtis, išaiškėjusias 
tik po 1991 m. sausio 13 d. kruvinųjų įvykių, 
pradėjo ignoruoti glavlitą (cenzūrą), įsitraukė 
į politinio laisvėjimo procesą. Taigi viso pa-
saulio lietuviai žurnalistai tapo bendramin-
čiai svarbiausiais tėvynės ateities – laisvės ir 
nepriklausomybės klausimais.

Kai 1989 m. rugsėjį į Lietuvą su teatro 
trupe (Teatro sambūriu) atvyko Rūta Kle-
va Vidžiūnienė, LŽS vadovybė pakvietė ją 
pokalbio. Viešniai patiko pasiūlyta idėja 
1990 m. vasarą Vilniuje sušaukti po pasaulį 
pasklidusių lietuvių žurnalistų forumą aktu-
aliems Lietuvos reikalams, dvasiniams oku-
pacijos padariniams aptarti. Grįžusi į Ame-
riką ji ėmėsi organizacinio darbo.
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Kvietimas į žurnalistų forumą buvo pa-
skelbtas užsienio lietuvių spaudoje, išsiųs-
tas daugumai žinomų žurnalistų. Į jį buvo 
reaguota nevienareikšmiškai. Lietuvoje jau 
buvo atsiradusi Sąjūdžio spauda, kurio-
je darbavosi iki tol su žurnalistika nesusi-
ję, bet radikalumu lenktyniaują žmonės. 
Lietuvos žurnalistų sąjungą ir jos narius 
kamavo sovietinės praeities šleifas. Vis dėl-
to daugelis žinomų išeivijos žurnalistų – 
Pranas Dauknys, Pranas Gaida, Algirdas 
Gustaitis, Juozas Kojelis, Salomėja Narke-
liūnaitė, Henrikas Žemelis ir kt. – pranešė 
atvyksią arba remią forumo idėją. Bronys 
Raila per Rūtą Klevą Vidžiūnienę perdavė 
pageidavimą, kad Forumo metu būtų atsi-
prašyta išeivijos žurnalistų už jų niekinimą 
sovietmečiu, už jų prilyginimą nulūžusiai 
tautos šakai ir pan. 

Netrukus (1990 m. kovo 2 d.) B. Raila 
pats atsiliepė į asmeninį Žurnalistų sąjun-
gos pirmininko laišką, kur pratęsė dialogą 
tiek dėl planuojamo Forumo, tiek dėl abipus 
Atlanto esančių kūrėjų bendravimo ateity-
je. Rašė, kad idėja yra „visai gera, pozityvi“, 
tačiau kvietimo į jį turinys „nepakankamai 
brandžiai ir tiksliai išreiškiantis naujausio 
laiko dvasią ir moralinę platformą“. Tikėjo-
si, kad ji bus išryškinta žurnalistų susitiki-
mo metu. Apgailestavo, kad dėl sveikatos į 
Forumą atvykti negalės, tačiau pažadėjo at-
siųsti pasveikinimą ir „vienos kitos minties 
formulę“.

Po Kovo 11-osios Akto Maskva Lietuvai 
paskelbė totalinę blokadą, taigi nutraukė 
ir vizų į ją išdavimą. Dėl to pasaulio lie-
tuvių žurnalistų forumas neįvyko, tačiau 
užmegzti ryšiai, tarp jų ir su B. Raila, ne-
nutrūko. Žurnalistų sąjunga tuo metu 

bandė realizuoti ambicingus planus – steig-
ti tarptautinį spaudos centrą, klubą, kavinę; 
įkurtoje „Žurnalistikos“ leidykloje leisti su 
lietuvių žurnalistikos paveldu susijusią li-
teratūrą; kvietė į Lietuvą iš Brazilijos grįž-
ti Petrą Babicką, žadėdama jam išlaikymą; 
tikėjosi rasti Sibire žuvusio tarpukario LŽS 
pirmininko Izidoriaus Tamošaičio kapą ir 
pargabenti Lietuvon jo palaikus, rasti Mato 
Šalčiaus kapą ir kt. Realizuojant šias numa-
tytas užduotis buvo pasiūlyta prisidėti ir 
B. Railai, konkrečiai – „Žurnalistikos“ lei-
dykloje išleisti ką nors iš publicistikos.

Atsakydamas į tai, B. Raila (1990 m. 
rugpjūčio 6 d.) rašė, kad „Vaga“ jau rengia 
spaudai jo literatūros kritikos rinkinį („Ko-
dėl antraip“, 1991), žada parengti dar vieną 
(„Kitokios Lietuvos ilgesys“, 1993), Kaune 
turįs savo įgaliotinį Leoną Gudaitį. Dėl to 
jis ir džiaugėsi, ir publicistui būdingu ne-
pasitenkinimu teigė: „Žinoma, jau liūdžiu, 
kad skaitytojai Lietuvoje pamiršo mano 
vardą, kai jis būdavo arba visiškai ignoruo-
jamas, arba tik trumpai ir kuo neigiamiau-
siai kur ne kur paminimas. Pastebėjau, kad 
dabar Lietuvoje plačiausiai reklamuojami ir 
grąžinami su perdėto vertingumo komenta-
rais pirmiausia katalikų-klerikalų teologai, 
pedagogai ir filosofai. Tad man, kaip tauti-
niam liberalui, dar turbūt ne laikas „atgim-
ti“. Laiške užsiminė, kad turi sukaupęs storą 
aplanką įvairių straipsnių spaudos ir žur-
nalistikos klausimais, kuriuos atnaujinus, 
suaktualinus galima būtų pateikti spaudai. 
Net pavadinimą rinkiniui turi sugalvojęs – 
„Rašalo ašaros“.

Aš, tuo metu jau būdamas tik LŽS val-
dybos narys, pasiūliau šią knygą išleis-
ti „Žurnalistikos“ leidykloje, bet, kiek 
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suprantu, B. Raila tuo metu spaudai ren-
gė trečiąjį publicistikos rinkinį Lietuvai – 
„Kuo alsavom“ (1994), kurį išleido Rašy-
tojų sąjungos leidykla, tad su atsakymu 
neskubėjo. Tik po to, kai jam nusiunčiau 
savo redaguotą ir savo pastangomis išleis-
tą Jono Prano Palukaičio bibliografinį vei-
kalą „Lietuvių periodika Vakarų Europoje 
1944–1952“, publicistas patikėjo mano, 
kaip redaktoriaus, gebėjimais ir 1994 m. 
vasario 10 d. laiške ištarė „taip“. Laiškuose 
aptarėme knygos tematiką, apimtį, ilius-
tracijas. Autorius intensyviai padirbėjo ir 
birželį atsiuntė rankraštį. 1995 m. pradžio-
je knyga buvo išspausdinta. Tai vieno ryš-
kiausių XX a. lietuvių žurnalistikos kūrėjų 
liudijimas apie nacionalinę spaudą apskri-
tai, apie atskirus laikraščius, žurnalus ir 
žurnalistus konkrečiai. Atgimimo metais 
tai buvo istorinės atminties – labai svar-
baus baro, kuriam visuomenė buvo ypač 
godi, atkūrimas.

Tikėtasi, kad ši knyga taps studentų – 
būsimųjų žurnalistų chrestomatija, kurio-
je nors ir nėra akademinio žurnalistikos 
pristatymo (išskyrus str. „Vedamieji ir kiti 
straipsniai“), bet gausu taiklių pastebėji-
mų, išvadų apie žurnalistikos praktiką, pa-
vyzdžių iš jos kasdienybės. Tai ir redakcijų 
darbo problematika, politika, grįžtamasis 
ryšys; tai ir kūrybinė „virtuvė“ – žanrai, ar-
gumentacija, polemika, žurnalistinė etika 
ir pan.

Pagaliau tai žinių šaltinis apie patį auto-
rių, prisistačiusį knygos gale.

Pats autorius knygą surikiavo iš 4 skyrių: 
„Laikraščiai ir mūsų margas gyvenimas“, 
„Kai kurie žurnalai, knygos, kolegos“, 
„Laikraštinės kalbos klausimai“ ir „Šis tas 

asmeniška“. Labai vertingi, autoriaus su-
bjektyvizmu sušildyti čia pateikti škicai apie 
žymius su žurnalistika susijusius lietuvių 
kultūros veikėjus: Vytautą Alantą, Algirdą 
Julių Greimą, Stasį Leskaitį, Vincą Raste-
nį, Antaną Rimydį, Stasį Santvarą, Antaną 
Valiukėną, estą Aleksį Rannitą, prancūzą 
Georges Matoré, taip pat žurnalo „Vairas“ 
misijos charakteristika.

Knyga balandžio 11 d. plačiajai audi-
torijai buvo pristatyta Žurnalistų sąjungos 
būstinėje.

Tuo metu itin domėjausi spaudos istori-
ja. Vartydamas nacių okupacijos metais leis-
tus laikraščius „Tėviškė“ (Šiauliai), „Naujoji 
Lietuva“, radau nemažai ir B. Railos straips-
nių. Keleto jų kopijas nusiunčiau autoriui. 
„Rašalo ašarų“ knygos pasekmės (apie tai 
vėliau), šio kūrybinio tarpsnio priminimas, 
gal ir kiti impulsai jį paskatino kreiptis į 
mane, kad suredaguočiau ir Lietuvoje iš-
leisčiau dar dvi publicistikos knygas. 

Pirmoji jų vadinosi „Nuo vakarykštės 
iki rytdienos“. Ši knyga nuo kitų Lietuvoje 
išleistų skyrėsi tuo, kad, paties autoriaus 

Lietuvių žurnalistų sąjungos popietė. Priekyje Ber-
nardas Brazdžionis, Daneta Railienė, Bronys Raila; 
stovi Algirdas Gustaitis, Karolis Milkovaitis ir Vytautas 
Šeštokas. Los Andželas, 1996 m. vasario 25 d.
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teigimu, joje nebuvo nė vieno rašinio, jau 
anksčiau spausdinto JAV išleistose knygose. 
Pirmojoje dalyje pateikti pasisakymai per 
„Laisvosios Europos“ radiją 1988–1989 m.; 
antrojoje – „Akiračių“ mėnraštyje publi-
kuoti straipsniai 1974–1994 m. laikotar-
piu, trečiojoje – komentarai per Čikagos 
„Ryto ekspreso“ radiją 1994–1995 m., dalis 
jų buvo pakartoti vilniškiame „Atgimimo“ 
savaitraštyje. Taigi šioje knygoje publicistas 
vertino ir komentavo ne tik „šaltojo karo“, 
okupuotos tėvynės realijas, bet ir nepri-
klausomybę atkūrusios Lietuvos gyvenimą, 
jos ir tautiečių užsienyje santykius naujo-
mis aplinkybėmis ir kt. 

Knygos gale yra savotiškas triptikas apie 
Salomėją Nėrį – „Poezija, tikyba, politika“. 
Rengdamas rinkinį spaudai, autoriui užsi-
miniau, ar nevertėtų dabar, kai slogioji oku-
pacija prasmego, kai žinome tragišką poetės 
likimą, būti kiek atlaidesniems dėl jos poli-
tinių paklydimų. (Juoba kad savo laiku pats 
B. Raila ją stūmė į kairę, kaip redaktorius 
„revoliucino“ jos eilėraščius.) B. Raila į 
kompromisus nesileido. „Dėl S. Nėries būtų 
ilga istorija, – rašė jis 1995 m. lapkričio 
6 d. – Žinom pažiūrų ir vertinimų skirtin-
gumus. Aš jau porą kartų buvau prašytas 
parašyti Vilniaus spaudai seriją straipsnių 
apie Salomėją. Du metus galvojęs nutariau 
to nebedaryti, o tik trumpai išdėstyti savo 
pažiūrą į žinomus faktus. Čia surašiau ge-
rokai švelniau negu anksčiau ketinau. Bėda 
su visokiais gynėjais ir fantazuotojais, o 
problema juk paprastesnė: 1) sutinku, kad 
Nėries poezija buvo gana gera, 2) juokauju 
iš pastangų ją vėl sukatalikinti ir tuo viską 
„išganyti“, ir 3) politinė dalis, kur man rodos 
kitaip negalime sakyti, dėl to ir užbaigiau 

apie valstybingumo principų reikšmę ne tik 
dabar, bet ir mūsų istorijoje“.

Autorius patsai paprašė, kad knygoje 
jį pristatytų buvęs „Akiračių“ redaktorius 
Henrikas Žemelis, kuris kolegą charakteri-
zavo labai taikliai: „Berods niekas iš mūsų 
žurnalistų nėra prirašęs tiek daug straips-
nių, kėlęs tiek įvairių problemų – politinių, 
kultūrinių, literatūrinių, šalia to, akty-
viai reiškęsis ir rezistencinėje veikloje, o po 
karo vėl ilgą laiką tapęs užsieninio radijo 
komentatoriumi.“

Antrojoje knygoje, pačioje storiausioje, 
pavadintoje „Liudytojo poringėmis“, auto-
rius iš esmės apsiribojo kultūros ir litera-
tūros temomis. Joje buvo pateiktas skyrius 
ir iš nacių okupacijos metais publikuotų 
kūrinių, o tai tuo metu buvo nauja. Mat 
šio laikotarpio kultūrinio gyvenimo vaiz-
das, iki tol buvęs užrakintas septyniomis 
specfondo spynomis, skendėjo visiškoje 
tamsoje.

„Liudytojo poringės“ autorių pasiekė 
jau gulintį mirties patale, užtat suteikė jam 
paskutinį didelį džiaugsmą. „Kai grįžau iš 
ligoninės ir gavau tris naujas knygas (tris 
egz. – Red. past.), tai man buvo geriausias 
dvasinis maistas ir vaistai. Labai džiau-
giuosi gražia knyga. Gerai viskas atlikta, 
maži defektukai nesvarbu“, – rašė B. Raila 
1997 m. kovo 5 d.

Atgimusioje Lietuvoje trijų leidyklų iš-
leistos šešios knygos dar kartą paliudijo 
unikalų B. Railos vitališkumą, jo neblės-
tantį kūrybiškumą ir ištikimybę savo tau-
tai, savai valstybei. Nuo pirmųjų Atgimimo 
daigų jis įdėmiai sekė vadinamąjį perestroi-
kos procesą, komunistinės cenzūros, įvairių 
„uždangų“ eižėjimą ir kitas permainas, galų 
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gale užsibaigusias Baltijos šalių išsilaisvini-
mu. Siekdamas, kad „šaltojo karo“ ir oku-
pacijos metais pasaulyje išblaškytų lietuvių 
sukurtos vertybės taptų vėl laisvos tautos 
žinomybe ir savastimi, kad ir jo patriotinis 
bei kūrybinis indėlis taptų žinomas, gera-
noriškai, negailėdamas nė savų lėšų, pradė-
jo bendradarbiauti su Lietuvos kūrybinėmis 
organizacijomis, redakcijomis, leidyklomis, 
asmenimis. Visa tai darė sunkiai sirgdamas, 
degindamas paskutinius gyvenimo resur-
sus. Laiškuose ne kartą gal ir neteisingai 
jaudinosi, kad Lietuvoje jį mažai kas bepri-
simena, kad jis savo kūryba jau paseno, bet 
mūsų nerangi kritika ir politikos įelektrinta 
visuomenė, menkai pastebėdama B. Railos 
rinkinių pasirodymus, tokius išgyvenimus 
lyg ir patvirtindavo.

Apskritai tuo metu Lietuvos ir išeivijos 
santykiai išgyveno prieštaringą tarpsnį. 
Abiejų pusių idealistai rūpinosi išeivijos 
dvasinio paveldo apsauga ir pervežimu į 
Lietuvą, bendros tautos ateities kūryba. Sa-
vanaudžiai užplūdo Ameriką, kaulydami 
pinigų ir lengvo pagyvenimo. Nuo bolše-
vizmo pabėgusius įžeidė Lietuvos politikų 
priimtas pilietybės įstatymas. Mažai kas 
galvojo, kad tremtį tegul ir turtingoje Ame-
rikoje išgyvenusius tautiečius reikėtų pa-
gerbti, jiems tinkamai padėkoti. Tokio dė-
mesio kiekvienas žmogus laukia. Jo laukė 
ir B. Raila, ir bent iš Žurnalistų sąjungos 
pusės nebuvo apviltas.

Žurnalistų sąjunga „Rašalo ašarų“ knygą 
įvertino 1995 m. Vinco Kudirkos premija. 
Dar prieš tai laiškuose pasiteiravau B. Rai-
los, kaip jis jaustųsi, jeigu būtų apdovanotas 
valstybiniu ordinu. Atsiklausti būtinai rei-
kėjo, nes tuo metu į apdovanojimus buvo 

žiūrima labai politizuotai: vieni nesutiko jų 
priimti iš Prezidento A. Brazausko rankų, 
kiti manė esą nusipelnę didesnio įvertini-
mo. B. Raila į mano paklausimą atsiliepė 
šitaip: „Kai Brazauskas nutarė apdovanoti 
Gedimino trečiojo laipsnio ordinu Brazdžio-
nį, Jonyną, J. Marcinkevičių ar dar kažką, 
tai Amerikoje aš buvau pirmas, kuris tai ko-
mentavau ir iš principo užgyriau. Bet pata-
riau tokio žemo laipsnio ordino neimti, nes 
tie asmenys daugiau verti už visokius biu-
rokratėlius, valdininkėlius ir padlaižėlius, 
kurie panašius ordinus gauna. Bet jeigu tai 
būtų žurnalizmo profesijos ir žurnalizmo 
vaidmens pagaliau koks pripažinimas, tai 
pakeisčiau pažiūrą ir ordiną priimčiau. Bet 
tik ne trečio laipsnio etc., o bent antro, ar 
geriausiai pirmo. Tegu nors kartą [valdžia] 
pradeda suprasti ir įvertinti mūsų profesijos 
reikšmę“. (1995 m. kovo 14 d.)

Gavę sutikimą garbųjį kolegą pristatėme 
apdovanojimui. Prezidento dekretu 1996 m. 
Vasario 16-osios išvakarėse B. Raila buvo 
pagerbtas vis dėlto tik trečiojo laipsnio Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
nu (Komandoro kryžiumi). 

Į beveik vienu metu paskirtus du apdo-
vanojimus publicistas reagavo skirtingai: 
V. Kudirkos premiją priėmė su džiaugsmu, 
ordiną – rezervuotai, tačiau įsižeidusio po-
zon nestojo ir tiek Sąjungai, tiek Prezidentui 
padėkojo. Tautiečiai balandžio 13 d. Los An-
džele kiek pavėluotos gimimo dienos proga 
organizavo iškilmingą B. Railos pagerbimą. 
LŽS vardu kolegiškos užsienio lietuvių orga-
nizacijos pirmininkas Karolis Milkovaitis jam 
įteikė V. Kudirkos premijos laureato diplomą, 
o generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas 
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prisegė Gedimino ordiną. Laureatą ir kava-
lierių sveikino Bernardas Brazdžionis, poetas 
Pranas Visvydas, Los Andželo vyrų kvartetas. 

B. Raila tarė šiai progai kruopščiai pa-
rengtą nuoširdžią ir pilietišką kalbą. Atsaky-
damas galimiems kritikams jis pabrėžė, kad 
reikia gerbti vadovybę, kurią tauta išsirenka 
per laisvus rinkimus. Kita vertus, svarbu, ne 
kas valstybės vardu apdovanoja, o už ką ap-
dovanoja. „Jei dabartinė Lietuvos Respublikos 
vadovybė sutinka pripažinti, kad mano vei-
kla, kaip žurnalisto, literato ir rašytojo, mūsų 
tautai ir valstybei buvo naudinga, tai už tai 
galiu tik padėkoti, nes mano pastarųjų veik 
60 metų publicisto, literato ir kritiko pozici-
ja visada sutapo, palaikydavo ir išreikšdavo 
lietuvių tautos rezistencinių sluoksnių kovą 
ir jųjų pastangas nublokšti maskvinę oku-
paciją ir vėl atrungti Lietuvai jos valstybinę 
nepriklausomybę.“

B. Raila neslėpė, kad buvo pamalonin-
tas, jog pirmasis iš išeivijos žurnalistų 
gavo V. Kudirkos premiją „už nuopelnus 
Lietuvos žurnalistikai ir knygą „Rašalo 

ašaros“, pripažino, kad šį kartą tikrai buvo 
pataikyta į kudirkininką. Bandydamas 
įžvelgti žurnalistikos ateitį tiek Lietuvo-
je, tiek išeivijoje, kalbėtojas palinkėjo, 
kad ji atliktų ne mažesnį vaidmenį, kokį 
atliko mūsų tautos atgimime XIX am-
žiaus pabaigoje, kita vertus, kad ir valdžia 
visuomenės institucijų hierarchijoje ją 
prideramai gerbtų. 

Ši jau susivienijusios Lietuvos kolegų pa-
reikšta pagarba Broniui Railai buvo kuklus 
atpildas už visą neramų gyvenimą, širdimi 
ir protu iškentėtą kūrybą, džiugi šventė ir 
dvasinis katarsis. Kiek brangus buvo šis 
apdovanojimo aktas, liudija paskutinėse 
dviejose knygose pateikta vizualinė ir teks-
tinė medžiaga. Čia verta pastebėti ir lem-
ties ženklą – lietuvių žurnalistikos Maestro 
mirė lygai po metų – tą pačią balandžio 
tryliktąją.

Kokias išvadas galėtume padaryti iš šio 
straipsnio?

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu prasidė-
jęs ir po Kovo 11-osios toliau vykęs Lietuvos 

Lietuvos generalinis  konsulas Amerikoje 
V. Čekanauskas įteikia B. Railai Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordiną. 
Los Andželas, 1996 m. balandžio 13 d.

LŽS vardu V. Kudirkos premijos diplomą B. Railai 
įteikia Lietuvių žurnalistų sąjungos pirmininkas Karo-
lis Milkovaitis. Los Andželas, 1996 m. balandžio 13 d.

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Bronys Raila 1989–1997 metais. Domijonas Šniukas
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Rašytojų sąjungos leidyklų, publicistas dva-
siškai grįžo į Lietuvą, kuriai atsidavęs dar-
bavosi visą gyvenimą.

Šio bendravimo pasekmė ir publicisto 
nuopelnų įvertinimas – B. Railai paskir-
ta LŽS Vinco Kudirkos premija ir įteiktas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro kryžius, suteikę kūrėjui 
ir piliečiui dvasinę satisfakciją jo iškilaus 
gyvenimo kelio pabaigoje.

ir Lietuvių žurnalistų sąjungų bendravimas 
į savo orbitą įtraukė vieną iškiliausių XX a. 
lietuvių žurnalistų, taip pat rašytoją Bronių 
Railą.

Šio bendravimo pasekmė – trys „Žur-
nalistikos“ leidyklos publicistikos rinkiniai, 
kurių vienas – „Rašalo ašaros“ ypač pabrė-
žė B. Railos priklausymą lietuvių žurnalistų 
cechui ir autoriaus pagarbą jam. Kartu su 
dar trimis rinkiniais, išleistais „Vagos“ ir 

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Bronys Raila 1989–1997 metais. Domijonas Šniukas
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Žurnalistų Mokytojas 
Bronius Raguotis

T urbūt sunku būtų suskai-
čiuoti žurnalistikos pedago-
go doc. Broniaus Raguočio 

auklėtinius, dirbusius ir tebesidarbuojan-
čius žurnalistikoje. Ko gero, ir pats Docen-
tas nesiimtų to daryti – argi skaičiuosi per 
keturiasdešimt pedagoginės veiklos metų 
Vilniaus universitete į žurnalistiką išlydėtus 
jaunus žmones. 

Docento kolegos, bičiuliai ir mokiniai 
žino, jog Jo prigimčiai aritmetika žmonių 
santykiuose iš esmės nepriimtina. Docen-
tas niekada neskaičiavo savo laiko, ati-
duoto jauniems žmonėms, į žurnalistiką 
vediniems idealizmo ir svajonės kurti. 

2009-ųjų rugsėjis – Docentui graži dvie-
jų sukakčių sutaptis. Gyvenimo ir kūrybos 
jubiliejų. 

Viešąja paskaita, kurią Jubiliatas skyrė 
žurnalistikos studijų raidai senajame Vilniaus 
universitete, buvo pagerbtas Docento 80 metų 
jubiliejus ir žurnalistinės veiklos – žurnalisti-
kos studijų Vilniaus universitete 60-metis. 

Kultūros tyrinėtojas, literatūros kritikas 
ir žurnalistikos pedagogas Bronius Raguo-
tis, pirmosios Vilniaus universiteto žurna-
listikos specialybės laidos absolventas, nuo 
1954 m. dirbo Vilniaus universiteto Žurna-
listikos katedroje, 1984 m. įkūrus Spaudos 
žurnalistikos katedrą, buvo jos vedėjas. 

Docento Broniaus Raguočio paskai-
tas tikriausiai ir šiandien prisimena ne tik 

moksliukai, bet ir laisvo tvarkaraščio mė-
gėjai. Tiesą sakant, aštuoniolikmečiams 
maksimalistams sunku būdavo susikaupti 
ir bandyti viską tvarkingai susidėti į galvą 
iš žurnalistikos teorijos, žanrų vingrybių ir 
net painiavos, istorinių žurnalistikos sub-
tilybių. Ne paslaptis, jog kartais ir nuobo-
doka būdavo ištverti ne vieną akademinę 
valandą, kai dėstytojas turėdavo perskaityti 
faktologinę medžiagą iš lapo. 

Tačiau iki šiol įkvepia prisiminimas, 
kad į Docento paskaitas skubėdavome 
visi, nes tarp tų sausų, privalomų daly-
ko detalių visada išgirsdavome TAI, ko 
nerasdavome vadovėliuose. 
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Būtent per Docento paskaitas SUPRA-
TOME, kad studijuoti reiškia ne vien tik 
pasirengti egzaminui ir jį išlaikyti. 

Per Docento paskaitas SUVOKĖME, 
kad pasirinkome profesiją, kurios pamatinė 
vertybė – atsakomybė Žmogui. 

Per Docento paskaitas IŠMOKOME, jog 
pasirinktoji profesija – tai ne spaudos ženk-
lų apskaita ir pašėlęs bėgimas, nesidairant į 
šalis, o ilgas ir sunkus kelias savęsp, jog tik 
augindami save, savo mintį, galėsime tinka-
mai atlikti savo Pareigą. 

Mąstydamas apie tai, koks šiandien tu-
rėtų būti žurnalistas, Docentas sako: „Jis 
turėtų būti labiau žmogus. Šalia kūrybi-
nio nusiteikimo, gebėjimų, Dievo dovanos, 
darbštumo ir kitų savybių turėtų būti ir 
žmogiškumas. Reikia mylėti žmogų.“ 

O kalbėdamas apie save žurnalistiko-
je Bronius Raguotis dėsto: „Aš visada 

laikausi dviejų mūsų žurnalistikos tradi-
cijų. Pirmoji – kudirkiškoji tolerancija: 
tegul bus išklausyta ir kita pusė. 

Antra – vaižgantiškoji mūsų žurna-
listikos, literatūros tradicija – įžiūrėti 
žmoguje ir gyvenime tai, kas yra šviesu, 
tauru, gera, gražu. 

Būtent šituos dalykus, tą žmogiškumą 
žurnalistikoje ir literatūroje, yra daug 
sykių sudėtingiau ir sunkiau pavaizduo-
ti, negu į akį krintančius trūkumus, ne-
žmoniškumus. Šito mūsų gyvenime labai 
reikia – žmogaus santykio su žmogumi, 
suinteresuoto gerumu.“

Meilė ir Gerumas. 
Du atramos taškai Lietuvos žurna-

listų Mokytojo gyvenimo ir kūrybos 
trajektorijoje.

Jolanta Mažylė

Žurnalistų Mokytojas Bronius Raguotis



Lietuvos spaudos fotografija 2009 m.

Radijo pirmagimis

Visada jauna Jubiliatė

2009 m. Vilniaus universitete 
apginti baigiamieji bakalauro darbai

2009 m. Vilniaus universitete 
apginti baigiamieji magistro darbai

Lietuvos
 žurnalistika: 

dienos ir darbai
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Lietuvos žurnalistika: dienos ir darbai 

SAUSIS. Lietuvos žiniasklaida susivieni-
jo, kad apgintų informacijos rinkimo laisvę. 
Reaguodamos į Seimo valdybos sprendi-
mus, ribojančius žurnalistų darbą Seime ir 
pažeidžiančius Konstituciją, visų Lietuvos 
žiniasklaidos priemonių (radijo, televizijos, 
spaudos, interneto) redakcijos kreipėsi į 
prezidentą Valdą Adamkų ir Seimo valdybą. 
Bendrajame kreipimesi, kurį pasirašė visų 
nacionalinių dienraščių, TV kanalų, didžiau-
sių naujienų portalų, radijo stočių vadovai 
bei 37 regioninių žiniasklaidos priemonių 
redaktoriai, pabrėžiama, jog demokratinėje 
valstybėje neturi būti varžoma spaudos ir 
žodžio laisvė. 

LŽS toliau principingai gynė žurnalistų, 
dirbančių Seime, teises. 2008 m. gruodį Sei-
mo valdybai pakeitus žurnalistų akreditavimo 
taisykles ir nustačius kvotas redakcijoms, no-
rinčioms akredituoti žurnalistus Seime, LŽS 
pastangomis šios kvotos 2009 m. sausį buvo 
atšauktos. Tačiau liko kiti ribojimai ir drau-
dimai žurnalistams: apribotos vietos, kuriose 
galima filmuoti, fotografuoti, o nenurodytose 
vietose kalbinti, filmuoti ir fotografuoti poli-
tikus galima tik gavus Seimo nario sutikimą. 
LŽS apskundė tokius draudimus ir ribojimus 
remdamasi Konstitucija, kurioje aiškiai nuro-
dyta, jog teisė rinkti ir skleisti informaciją gali 
būti ribojama tik įstatymu. 
12 d. Vilniuje, Rašytojų sąjungoje, kunigui, di-
sidentui ir žurnalistui Juliui Sasnauskui įteikta 
Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) skiriama 

Stasio Lozoraičio premija. J. Sasnauskas tapo 
vienuoliktuoju premijos laureatu. Oficialus 
LŽD apdovanojimo pavadinimas – „Kelyje į 
Vilties Prezidento Lietuvą“.
20 d. už žurnalistų teisių gynimą iš darbo 
atleista ilgametė TV3 Žinių tarnybos va-
dovė bei savaitinės informacinės analitinės 
laidos „Savaitės komentarai“ vedėja Jolanta 
Butkevičienė. Žurnalistė nubausta drausmi-
ne nuobauda ir atleista iš darbo dėl to, kad 
neva nesuderinusi su televizijos vadovybe 
viršijo savo įgaliojimus, pasirašydama soli-
darų žiniasklaidos priemonių redaktorių ir 
žurnalistų kreipimąsi į Prezidentą ir Seimo 
Valdybą dėl pastarosios priimtų žurnalistų 
darbo ribojimų Parlamente. 
21 d. LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius 
ir LŽS pirmininko pavaduotoja Erika Strai-
gytė susitiko su Lietuvių kalbos instituto di-
rektore Jolanta Zabarskaite ir tarėsi dėl ben-
dradarbiavimo bei naujų iniciatyvų. Susitar-
ta rengti seminarus žurnalistų bendruome-
nei, taip pat kalbos redaktoriams, stilistams, 
korektoriams.
30 d. paskelbti ir apdovanoti LŽS ir Naciona-
linės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) 
tradicinių konkursų laureatai.

Konkurso „Reformos žmogaus labui“ 
laureatėmis tapo Inga Saukienė („Delfi“), 
Daina Stanišauskienė („Mano ūkis“) ir Ok-
sana Laurutytė („Šiauliai plius“). Konkurso 
„Akiratyje – žmogus“ laurai atiteko žurnalis-
tams Audriui Musteikiui („Lietuvos žinios“), 

2009 m. sausis– gruodis 
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Viktorui Trofimišinui („Mano ūkis“) ir Si-
dui Aksomaičiui („Respublika“). Vertinant 
tradicinio konkurso „Ką pasakytų Temidė“ 
dalyvių darbus kūrybiškiausiais pripažinti: 
Aldona Svirbutavičiūtė („Ūkininko pata-
rėjas“), Tomas Beržinskas („Respublika“) 
ir Greta Čižinauskaitė („Lietuvos žinios“). 
Konkurso „Kultūros versmėse“ laureatais 
tapo: Lietuvos televizijos laidos „Tapatybės 
labirintai“ kūrybinės grupės nariai – laidos 
vedėjas ir scenarijaus autorius Virginijus Sa-
vukynas ir laidos režisierė Aida Vėželienė, 
taip pat Svajūnas Sabaliauskas („Šiaulių kraš-
tas“) ir Nijolė Linionienė („Suvalkietis“).

Apdovanoti ir kūrybinio konkurso „Au-
torių teisės Lietuvoje: apsauga ir problemos“ 
nugalėtojai. Ši konkursą kartu su LŽS ir 
NŽKA rengia Lietuvos autorių teisių gynimo 
asociacijos agentūra (LATGA-A). Diplomai 
ir premijos įteikti žurnalistams Mindaugui 
Jackevičiui („Delfi“), dvi antrosios premi-
jos – Daliai Zibolienei („Gimtasis Rokiškis“), 
Sigučiui Jačėnui („Vox maris“), trys trečio-
sios – Vaidai Jutkonei („Vakarų ekspresas“), 
Tomui Beržinskui („Respublika“) ir Veretai 
Rupeikaitei („Kauno diena“).

VASARIS. „TNS Gallup“ 2009 m. sau-
sio–vasario mėnesiais atlikta žiniasklaidos 
ekspertų apklausa, kurioje dalyvavo didžiau-
sių žiniasklaidos planavimo agentūrų, ži-
niasklaidos priemonių savininkai ir vadovai, 
tapo pavojaus signalu daugeliui žiniasklai-
dos priemonių. Prognozės: 2009 m. Lietuvos 
reklamos rinka mažės 27 proc., televizijos 
reklamos rinka – 24 proc., radijo – 21 proc., 
laikraščių – 30 proc., žurnalų – 26 proc., 
lauko reklamos rinka – 27 proc., kino rekla-
mos rinka – 24 proc. Žiniasklaidos ekspertų 

prognozėmis, 2009 m. didės tik interneto re-
klamos rinka – 17 proc.

Siekdama užtikrinti regioninių ir vietinių  ❧
laikraščių informacijos šaltinių ir nuomo-
nių įvairovę bei sklaidą, Vyriausybė numatė 
lėšas, kuriomis konkurso būdu siekiama iš 
dalies kompensuoti atsiradusias išlaidas dėl 
pakitusių mokesčių tarifų.
7 d. vyko visuotinis LŽS Vilniaus skyriaus 
susirinkimas, kuris slaptu balsavimu trejiems 
metams išrinko naują valdybą (A. Arlaus-
kienė (pirmininkė), V. Denisenko (valdybos 
pirmininkės pavaduotojas komunikacijos 
klausimams), L. Jastramskienė (pavaduo-
toja socialiniams klausimams), A. Nugarai-
tė (pavaduotoja mokslo ir profesionalumo 
klausimams), B. Balynienė, R. Karnackaitė, 
A. Liaudanskienė, R. Šalna, A. Vinokuras). 
Šis didžiausias Žurnalistų sąjungos skyrius 
vienija beveik pustrečio šimto žurnalistų, gy-
venančių ir dirbančių ne tik Lietuvoje, bet ir 
JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlandų 
Karalystėje, Izraelyje ir kt. valstybėse. 
13 d. Lietuvos ryšių su visuomene agentūra 
nutarė įsteigti asociaciją, kurios tikslas – už-
tikrinti agentūrų veiklos etikos ir profesinius 
standartus, gerinti šio verslo aplinką.
25 d. Lietuvių kalbos institute startavo kalbos 
praktikos klausimams skirtų seminarų ciklas 
„Įdomioji kalbotyra“. Pirmasis seminaras, 
skirtas redaktoriams, kalbos stilistams, su-
laukė didelio susidomėjimo. Į renginį su-
sirinko daugiau nei 60 klausytojų iš visos 
Lietuvos.

KoVAS. Pradėtas naujas LŽS ir Europos 
Sąjungos atstovybės Lietuvoje projektas – kū-
rybinis konkursas „EuroMedija 2009“, kurio 
metu renkami geriausi žurnalistai atskirose 

Lietuvos žurnalistika: dienos ir darbai. 2009 m. sausis–gruodis 
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nominacijose: „Europos plunksna“ – Metų 
spaudos žurnalistas, „Europos akis“ – Metų 
televizijos žurnalistas, „Europos balsas“ – 
Metų radijo žurnalistas, „Europos regionie-
tis“ – Metų regioninės žiniasklaidos žurna-
listas, „Europos studentas“ – Metų jaunasis 
autorius (g. 1983 m. ir vėliau), „Eurotin-
klius“ – Metų interneto vartų žurnalistas ir 
„Euroblogeris“ – Metų tinklaraštininkas.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nu- ❧
sprendė skirti 3 mln. litų Prezidento ir Euro-
pos Parlamento rinkimų politinei reklamai 
per nacionalinius komercinius transliuoto-
jus skleisti. 
19 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, 
Lietuvių išeivijos institutas surengė dviejų 
dienų konferenciją „Lietuvių išeivijos spau-
da: istorija ir dabartis“. Renginys skirtas 
gausiai lietuvių išeivijos spaudai pristatyti, 
aptarti ir turinio analizei, kartu paminėtos ir 
laikraščių „Draugas“ (redakcija įsikūrusi Či-
kagoje, JAV) 100-osios bei „Tėviškės žiburiai“ 
(leidžiamas Kanadoje) 60-osios metinės.
25 d. Vyriausybė nusprendė pakeisti Vals-
tybės teikiamos dalinės finansinės paramos 
kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams 
pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondui (SRTRF) pateiktas paraiškas ben-
druosius konkursų nuostatus ir numatyti 
didesnį finansavimą regioninių ir vietinių 
laikraščių sklaidai. Priėmus šį nutarimą re-
gioninių ir vietinių laikraščių leidėjams per 
SRTRF atskiro konkurso būdu nutarta pa-
skirstyti papildomus 3 mln. Lt. 
28 d. LŽS valdyba įsteigė LŽS Etikos komi-
siją, kurios užduotis: nagrinėti skundus dėl 
LŽS narių etikos, prevenciškai patarti kole-
goms iškilus probleminėms ar neaiškioms 

situacijoms, rūpintis žurnalistų profesinės 
etikos ugdymu. Į komisiją išrinkti septyni 
įvairiems Lietuvos regionams atstovaujan-
tys kolegos žurnalistai: Aurelija Arlauskienė, 
Austė Korbutė, Vita Morkūnienė, Vidmantas 
Matutis, Viktoras Trofimišinas (pirmininkas), 
Jonas Vėlyvis ir Aušra Žalytė. 

Iš Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigų  ❧
atsistatydino daugiau kaip septynerius metus 
šias pareigas ėjęs rašytojas Romas Gudaitis.
30 d. apdovanoti pirmąkart surengto žurna-
listų kūrybinio konkurso „EuroMedija 2009“ 
laureatai. Daugiau nei šimtą žiniasklaidos 
atstovų renginyje pasveikino Europos Komi-
sijos narė Dalia Grybauskaitė.

„Europos plunksna“, arba geriausiu Metų 
spaudos žurnalistu, tapo Rytas Staselis, an-
troji vieta atiteko Valdonei Savulionytei, 
trečioji – Teresei Staniulytei. Nominacijos 
„Europos balsas“ (Metų radijo žurnalistas) 
pirmosios vietos laureatais paskelbta Lietu-
vos radijo laidos „Gimtoji žemė“ kūrybinė 
grupė: prodiuserė Rima Jakutytė, vyresnysis 
redaktorius Arvydas Urba, redaktoriai Regi-
na Montvilienė, Kostas Pivorius ir Algirdas 
Steponavičius. Antri liko Alytaus radijo 
laidų „FM99“ žurnalistai Vilija ir Liudas 
Ramanauskai. Nominacijos „Europos re-
gionietis“ (Metų regioninės žiniasklaidos 
žurnalistas) laureate tapo Nida Šulcienė 
(„Kupiškėnų mintys“), antroje vietoje – Vida 
Ramanauskaitė-Grišmanauskienė (Alytaus 
radijas „FM99“), trečioje – Dalia Zibolienė 
(„Gimtasis Rokiškis“). Nominacijoje „Euro-
pos studentas“ nugalėjo Mėta Marija Valiu-
šaitytė, antroje vietoje – Rasa Vaitkevičiūtė. 
Metų interneto vartų žurnaliste (nominacija 
„Eurotinklius“) išrinkta Vija Pakalkaitė.

Lietuvos žurnalistika: dienos ir darbai. 2009 m. sausis–gruodis 
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BALANDIS. 3 d. Vilniuje įvyko kasmeti-
nė NŽKA konferencija (nuotr.). 

LŽS ir Lietuvos vartotojų institutas pra- ❧
dėjo bendrą projektą „Pažinkime vieni ki-
tus“. Tikslas – supažindinti visuomenę su 
žmonėmis, kurie priverstinai palikę savo šalį 
vyksta gyventi svetur ir vadinami vienu žo-
džiu – pabėgėliai. Projekto metu numatyta 
atlikti integruotą visuomenės ir prieglobstį 
gavusių užsieniečių nuomonių tyrimą, su-
rengti seminarų žurnalistams, visuomenei 
ir įvairioms tikslinėms grupėms. Projekto 
finale numatyta parengti leidinį „Pabėgėlis – 
daugiakultūriškumo kontekste“ ir surengti 
fotografijų konkursą „Susipažinkime“. Ge-
riausios konkurso fotografijos pateks į kil-
nojamąją fotografijų parodą, apkeliausiančią 
Lietuvos regionus, be to, bus parengtas ir iš-
leistas to paties pavadinimo fotoalbumas.

Vilniaus universitete surengtose kas- ❧
metinėse Žurnalistų dienose „LeŽuDi’ 09“ 
paminėta ypatinga sukaktis – žurnalistikos 
studijų 60-metis.

Lietuvos spaudos fotografų klubo pre- ❧
zidentas ir LŽS pirmininko pavaduotojas 
Jonas Staselis išrinktas Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjungos (LFS) pirmininku.
29 d. Grupė LŽS Vilniaus skyriaus žurnalis-
tų lankėsi Jono Basanavičiaus gimtinėje Ož-
kabalių kaime, Vilkaviškio rajone, kur tądien 
vyko Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno 
20-mečio šventė. Jie pasodino Žurnalistų 
ąžuolą. 

GEGUŽė. 4 d. LŽS Vilniaus skyriaus 
valdybos nariai Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dienos išvakarėse padėjo gėlių 
ant žurnalistų kapų Antakalnio kapinėse, 
Vilniuje.
9 d. gausi visos Lietuvos žurnalistų bendruo-
menė Kaune paminėjo Spaudos atgavimo, 
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Tą pačią dieną sostinėje, Lietuvos kali- ❧
nių globos draugijoje, apdovanoti kūrybinio 
konkurso žurnalistams „Bausti negalima 
pasigailėti 2008“ laureatai. Spaudos katego-
rijoje jais tapo Tomas Jarusevičius, Tomas 
Beržinskas, Greta Čižinauskaitė ir Vaidotas 
Beniušis, televizijos ir radijo kategorijoje – 
Dainius Radzevičius, Audrys Antanaitis, 
Mindaugas Bajarūnas, Justinas Visockas, 
Aida Brašiškienė ir Rasa Vaitkevičiūtė. Ap-
dovanojimai taip pat skirti nuteistiesiems, 
tapusiems konkurso laureatais. Kūrybinius 
konkursus „Bausti negalima pasigailėti 2008“ 
organizavo NŽKA, Kalėjimų departamentas 
ir Lietuvos kalinių globos draugija.

Šiauliuose jau septintąjį kartą surengtas šio 
krašto žurnalistų metų renginys „Metų vinys“. 
Tai vienintelis spaudoje, televizijos kanaluose, 
radijo stotyse triūsiančių žurnalistų renginys, 
kuriame apdovanojimai pelnomi ne už kūry-
binius laimėjimus, puikias temas ar grakštų 
žodį. Čia įvertinimo sulaukia įvairiausių ko-
miškų, tragikomiškų, paradoksalių situacijų 
autoriai ar dalyviai, žurnalistai, rašantys, kal-
bantys, bet ne visuomet – mąstantys.
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kalbos ir knygos dieną ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos įkūrimo 80-metį.

Per iškilmingą minėjimą istorinėje Lietuvos 
Respublikos Prezidentūroje pagerbti 2008-ųjų 
Vinco Kudirkos, Mato Šalčiaus premijų laure-
atai, įteikti medaliai „Už nuopelnus žurnalisti-
kai“, paskelbti konkurso „Už tautinę toleranci-
ją“, taip pat „Gintarinio parkerio“ nugalėtojai.

Radzevičius (laida „Žiniasklaidos anatomija“, 
„Žinių radijas“).

LŽS pirmininkas D. Radzevičius neįprastą 
prizą – kaktusą – įteikė Jolantai Butkevičie-
nei. Šios šventės išvakarėse Vilniaus miesto 
apylinkės 1-ojo teismo sprendimu patvirtin-
ta, kad žurnalistės atleidimas iš kanalo TV3 
buvo neteisėtas.

Atskirai pagerbtas Stanislovas Pleskus, vos 
prieš keletą dienų šventęs jubiliejų, prilygstantį 
LŽS sukakčiai. Šiam veteranui, žurnalisto kar-
jerą pradėjusiam prieš 60 metų, jau antrą ka-
denciją vadovaujančiam LŽS Senjorų klubui, 
V. Mačiulis įteikė gėlių ir asmeninę dovaną.

Šventės dieną Kaune, prie Žurnalistų 
namų, atidengta medinę plunksną simbo-
lizuojanti skulptūra, kurios autorius – LŽS 
narys Juozas Ruzgas. LŽS įsteigimo jubiliejų 
įprasminanti atminimo lenta sukurta kito LŽS 
nario Jono Dirsės rankomis. Šventės dalyviai 
kartu su „Ąžuolyno“ pučiamųjų instrumentų 
orkestru surengė įspūdingas eitynes į Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur padėjo 
gėlių prie Laisvės ir Knygnešio paminklų. 
16 d. Kaune minint Partizanų pagerbimo, ka-
riuomenės ir visuomenės vienybės dieną pa-
skelbti ir apdovanoti konkurso „Šiuolaikinio 
kario portretas“ laureatai. Spaudos kategori-
joje pirmoji vieta atiteko Živilei Kavaliaus-
kaitei („Šiaulių kraštas“), antroji – Jolantai 
Kažemėkaitytei („Šeimininkė“), trečioji vieta 
paskirta Aldonai Kudzienei („Alytaus nau-
jienos“). Televizijos ir interneto žiniasklaidos 
kategorijoje dvi pirmąsias vietas komisija 
skyrė žurnalistams Jauniui Matoniui (už vi-
deominiatiūrą „Siuntinys iš Lietuvos“) bei 
Ilonai Skujaitei ir Domantui Vildžiūnui (už 
dokumentinę apybraižą „Tadas – ledlaužis“). 
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2008 m. Vinco Kudirkos premijos laureate 
tapo televizijos žurnalistė Gražina Sviderskytė 
(nuotr.), pirmąkart teikiamos Mato Šalčiaus 
premijos laureatu – knygos apie Matą Šalčių 
autorius, žurnalistas Gerimantas Statinis. 

LŽS Kauno apskrities skyriaus įsteigtus 
„Gintarinius parkerius“ pelnė Danguolė Bu-
nikienė (BTV, laida „Brydė“), Rasa Jagaitė 
(„Ūkininko patarėjas“), Aušra Garnienė ir 
Tadas Širvinskas („Kauno diena“), Remigi-
jus Rainys („Akistata“) bei Saulius Tvirbutas 
(„Valstiečių laikraštis“).

Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
to įsteigtos nominacijos „Už tautinę toleran-
ciją“ laureate spaudos kategorijoje tapo Inga 
Liutkevičienė (žurnalas „Verslo klasė“), elek-
troninės žiniasklaidos kategorijoje – Dainius 
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Konkursui pateikti geriausi darbai išleisti ats-
kiru leidiniu.

Pirmąkart paskelbtas kūrybinis konkur- ❧
sas žurnalistams „Šiuolaikinė biblioteka – 
visuomenės pažangai“, kurį surengė LŽS, 
NŽKA ir projektas „Bibliotekos pažangai“. 

Spaudos fotografai „užplūdo“ Lietuvoje  ❧
įkurtus pabėgėlių centrus. Vienos dienos kū-
rybinėse dirbtuvėse jie kūrė fotoreportažus 
ir kartu paskelbė LŽS iniciatyvos – fotokon-
kurso „Susipažinkime“ – pradžią. Fotografi-
jų konkursas buvo sumanytas tada, kai LŽS 
ir Lietuvos vartotojų institutas nutarė įgy-
vendinti bendrą iniciatyvą, pavadintą „Pa-
žinkime vieni kitus“.

BIRŽELIS. Pirmąją birželio savaitę, pir-
mą kartą per ekonominį sunkmetį, užfik-
suotas nedarbo lygio mažėjimas keturiose 
apskrityse. Tačiau žurnalistams sudėtinga 
rasti darbą. Lietuvos darbo biržos duomeni-
mis, tarp darbo ieškančių šalies gyventojų šį 
mėnesį užregistruoti 103 žurnalistai (duo-
menys užfiksuoti sausio–gegužės mėnesiais), 
tačiau darbo birža jiems galėjo pasiūlyti tik 
34 laisvas darbo vietas.
5 d. LŽS valdyba surengė išvažiuojamąjį po-
sėdį Varėnos rajone. Jo metu tartasi dėl eko-
nominės situacijos padarinių žiniasklaidai 
ir susidariusios padėties redakcijose. Prieš 
posėdį LŽS valdybos nariai lankėsi Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės 
Kabelių užkardoje. Pasienio pareigūnai žur-
nalistams parengė pažintinę programą, aptarė 
bendradarbiavimo galimybes.

Po to, kai LŽS valdybos posėdyje buvo pa-
viešinta informacija apie sunkioje situacijoje 
atsidūrusius kolegas iš Panevėžio, pirmieji 
realia parama kolegoms susirūpino Kaune 

įsikūrusio LŽS regioninės žiniasklaidos ir 
žemės ūkio klubo nariai. Pasak šio klubo 
vadovo Viktoro Trofimišino, „klubo nariai, 
įvertindami ir suprasdami sunkią situaci-
ją, kurioje atsidūrė LŽS Panevėžio skyriaus 
kolegos, nusprendė skirti panevėžiečiams 
dalį savo sutaupyto nario mokesčio – penkis 
šimtus litų. Skiriamos lėšos gali būti panau-
dotos išmokėti pašalpą labiausiai pinigų sto-
kojančiam žurnalistui ar padengti LŽS nario 
mokestį.“  

 Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio 
žurnalistų klubas paragino ir kitus LŽS sky-
rius, klubus rasti galimybę suteikti paramą bė-
doje atsidūrusiems kolegoms. Šiuo metu darbo 
neturintiems kolegoms skirtą paramos akciją 
perėmė kiti savanoriai: LŽS Vilniaus skyriaus 
valdyba, įvertinusi sudėtingą LŽS Panevėžio 
skyriaus narių situaciją, taip pat nusprendė 
skirti jiems finansinę paramą (500 litų).
8 d. LŽS narė, V. Kudirkos premijos laure-
atė G. Sviderskytė informavo LŽS apie savo 
sprendimą pasitraukti iš LNK. Komercinės 
televizijos žinių laidos vedėja pasipiktino, 
kad kanalas siekia pigaus populiarumo bet 
kokia kaina. Po to, kai „Žiniose“ buvo pa-
rodytas reportažas, kuriame buvo galimai 
pornografinio turinio medžiaga, žurnalistė 
nutarė palikti kanalą. 

 „Mano asmeninis garbės kodeksas ir po-
žiūris į visuomenės informavimo įstatymą 
bei žurnalisto etiką nesutapo su žinių redak-
cijos darbo metodais. Todėl nusprendžiau 
pasitraukti. Kitos išeities nemačiau“, – pa-
reiškė G. Sviderskytė.
17 d. Seime didele balsų persvara pritarta 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo vie-
šosios informacijos poveikio įstatymo naujai 
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redakcijai, kuri buvo sulaukusi prieštaringų 
ir žiniasklaidos, ir visuomenės atstovų ver-
tinimų. Politikų įteisinti ribojimai ir drau-
dimai skleisti informaciją, kuri gali žalingai 
veikti nepilnamečių sąmonę ar iškreipti jų 
vertybių sistemą, palietė ne tik žiniasklaidą. 
Visuomenės polemikos neišvengė kai kurios 
įstatyme įteisintos nuostatos, kurios iš dalies 
„paralyžiavo“ ir meno (ypač kino) kūrėjų, 
taip pat knygų leidėjų veiklą. Prieštaringai 
vertinamame įstatyme buvo įtvirtinti papil-
domi kriterijai viešajai informacijai, kuri, 
anot dokumento rengėjų, daro neigiamą po-
veikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar 
doroviniam vystymuisi.
22 d. visuomenei paskelbta informacija apie 
bankų sektoriaus įsiliejimą į žiniasklaidos 
priemonių valdymą. Naujai įsteigtos AB 
banko SNORAS grupės įmonės UAB „SNO-
RAS Media investicijos“ valdyba tądien pri-
ėmė ir viešai paskelbė sprendimą investuoti 
į UAB „Lietuvos rytas“ akcijas ir įsigyti 34 
proc. įmonės įstatinio kapitalo. LŽS pirmi-
ninkas D. Radzevičius pareiškė, jog tokia 
situacija kelia rimtų grėsmių žiniasklaidai. 
„Galime prognozuoti, kad tokia tendencija 
laukia ir kitų didelių žiniasklaidos bendro-
vių. Kai bankai turi sunkumų ir žiniasklaida 
taip pat, kyla įtarimas, ar bendrai susijungę 
jie užtikrins žurnalistų laisvę teikti visuome-
nei informaciją apie šalies bankų finansinę 
padėtį ir problemas?“
26 d. Andrioniškyje (Anykščių r.) vėl šur-
muliavo operatoriai iš įvairių šalies tele-
vizijų. Čia vyko tradicinis renginys – „TV 
operatorių filmų festivalis 2009“, kurį jau ke-
tvirti metai organizavo LŽS TV operatorių 
klubas.

Pasak festivalio idėjos autoriaus ir vieno 
iš organizatorių Evaldo Petrausko, kuris yra 
ir LŽS TV operatorių klubo vadovas, šiam 
festivaliui nelemta žlugti vien todėl, kad 
Andrioniškyje „reziduoja“ jų kolega Aidas 
Gurskus. Ant jo pečių kasmet gula dalis or-
ganizacinių rūpesčių, tačiau Aidas visuomet 
svetingai atveria savo sodybos vartus ir kole-
goms, ir į baigiamąjį festivalio renginį gau-
siai susirenkančiai miestelio bendruomenei.
30 d. po pusmetį trukusių parengiamųjų 
darbų Lietuvos nacionalinis radijas ir televi-
zija (LRT) pirmieji tarp šalies eterio dalyvių 
įžengė į pasaulinius virtualius socialinius 
tinklus. LRT skiltys atsirado iš karto ketu-
riuose tinkluose: „Facebook“, „Twitter“, jau 
anksčiau LRT skiltis buvo sukurta „Youtube“. 
Be to, pradėjo veikti LRT tinklaraštis www.
lrt.lt/blogas.

 LIEPA. 2 d. Kaune dirbantys žurnalis-
tai nusprendė sustiprinti profesinę sąjungą. 
„Diena Media News“ bendrovės žurnalistų 
profesinės sąjungos narių susirinkime nu-
tarta išplėsti valdybą ir suaktyvinti jos vei-
klą. Valdyboje – penki „Kauno dienos“ ir 
du „Vilniaus dienos“ redakcijos žurnalistai: 
Rūta Stankevičiūtė (pirmininkė), Tadas Šir-
vinskas, Aušra Garnienė, Darius Sėlenis ir 
Tomas Ragina bei Lina Navickaitė ir Gedi-
minas Reklaitis. 
3 d. naujai išrinktosios Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės komandoje pradėjo dirbti dr. 
Audronė Nugaraitė. Ji pakviesta vadovauti 
Politikos analizės ir institucinių ryšių gru-
pei. Žurnalistė, socialinių mokslų daktarė 
A. Nugaraitė nuo 1978-ųjų dėsto Vilniaus 
universitete žurnalistikos teorijos disciplinas, 
pilietinės žurnalistikos kursą, tyrinėja ir dėsto 
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viešųjų ryšių teoriją. Ji yra LŽS narė, aktyviai 
dalyvaujanti organizacijos veikloje.
7 d. LŽS pareiškė kritiškai vertinanti kai 
kurių politikų mėginimus iš esmės pakeis-
ti žurnalistų etikos inspektoriaus skyrimo 
procedūrą. Pagal Visuomenės informavimo 
įstatymą (VIĮ) inspektorių Seimui tvirtinti 
teikia Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija (LŽLEK). 

Po to, kai iš pareigų nusprendė pasitrauk-
ti antrąją kadenciją įpusėjęs žurnalistų eti-
kos inspektorius Romas Gudaitis, LŽLEK į 
šias pareigas pasiūlė vaikų psichiatrą Liną 
Slušnį. Tačiau žurnalistų etikos inspekto-
riaus tvirtinimo procedūra įstrigo Seime, nes 
kai kurie parlamentarai užsimojo pakeisti 
VIĮ įteisintą inspektoriaus skyrimo tvarką. 
Jų manymu, šias pareigas galėtų užimti tik 
teisinį išsilavinimą turintis asmuo, ir jo kan-
didatūrą Seimui teiktų ne visuomeninės or-
ganizacijos, o Seimo komitetas. Šią poziciją 
kritiškai įvertino LŽS ir žurnalistų saviregu-
liacijos organizacijos.
8 d. Seime pradėti svarstyti siūlomi įstatymų 
pakeitimai dėl socialinių garantijų kūrybi-
niams darbuotojams. Žurnalistams Seime 
atstovavo LŽS pirmininkas D. Radzevičius. 
Posėdis baigėsi be blogų pasekmių kūrybinio 
sektoriaus žmonėms – atsižvelgta į kūrybi-
nių organizacijų atstovų prašymą ne griauti 
galiojančią socialinių garantijų sistemą, o ją 
tobulinti. Siūlomų projektų svarstymas ati-
dėtas iki rudens.
10 d. Trakuose surengtas praktinis semina-
ras žurnalistams „Iššūkiai ir galimybės žur-
nalistų profesijai ekonominio sunkmečio 
metu“, kurį inicijavo LŽS kartu su partne-
riu – F. Eberto fondu.

13 d. LŽLEK priėmė svarbų sprendimą dėl 
to, ar etiška žurnalistui turėti ir kitų įsiparei-
gojimų, susijusių su jo politine veikla ir po-
litinėmis pareigomis. Lietuvos žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisija nusprendė, jog Dai-
va Bartkienė, dirbdama žurnalistės darbą ir 
Jurbarko rajono savivaldybės Taryboje, pa-
žeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 
25 straipsnio nuostatas.

LŽS pirmininkas D. Radzevičius pareiš-
kė, jog, atsižvelgiant į minėtą sprendimą, 
reikėtų svarstyti klausimą ir dėl to, „kaip turi 
elgtis LRT taryba ir LRT administracija, jei 
LRT žurnalistai ir laidų vedėjai turi tokį patį 
interesų konfliktą ir iš principo pažeidžia 
etikos kodeksą“.
15 d. Seime pritarta įstatymų pakeitimui, 
kad Žurnalistų etikos inspektoriumi gali 
būti tik teisininkas. 
16 d. Kauno žurnalistų senjorų klube „Mes“ 
surengta dokumentinio filmo „Lituanicos“ 
didvyriai amžinai gyvi“ peržiūra. Jo kūrėjai – 
klubo narys, ilgametis televizijos operatorius 
Stasys Dargis ir Jonas Čepas.
19 d. Vilniaus rotušės aikštėje startavo eks-
pedicija į Tian Šanį, skirta Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui ir Gedimino Akstino viršū-
nės 50-mečiui paminėti. Su šios ekspedicijos 
dalyviais iškeliavo ir žurnalistas, keliautojas 
bei LŽS kelionių ir pramogų klubo vadovas 
Gerimantas Statinis. 

Tą pačią dieną Rumšiškėse (Kaišia-
dorių r.) iškilmingai įteikta ir Jono Aisčio 
2009 m. literatūrinė premija, kurios steigėja 
yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Premija 
konkurso būdu skiriama už J. Aisčio kūry-
bos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dva-
sios puoselėjimą kūryboje. Jos laureatu tapo 
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poetas, publicistas, LŽS narys ir vienas iš 
Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos įkūrėjų 
Jonas Endrijaitis.
20 d. LŽS ėmėsi ginti į įstatymų pinkles pa-
tekusius žurnalistus. LŽS jau buvo išreiškusi 
susirūpinimą dėl situacijos, į kurią pateko kai 
kurie žurnalistai, kai jiems nebuvo išmokėta 
visa ligos socialinio draudimo pašalpa dėl 
ligos laikotarpiu gauto autorinio atlyginimo. 
Dėl to LŽS kreipėsi į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją, prašydama motyvuoto 
paaiškinimo, ar socialiai teisinga tokia prak-
tika, kai autoriui sumažinama ligos pašalpa, 
jeigu ligos metu jis gauna autorinį atlygini-
mą už galimai anksčiau sukurtus kūrinius.
22 d. LŽS gavo laišką iš Azerbaidžane vie-
šėjusio Panevėžio futbolo klubo „Ekranas“ 
atstovo spaudai Gedo Saročkos. Jame – žur-
nalisto deportavimo istorija. Argumentas, 
kuris muitinės pareigūno lūpomis buvo 
pateiktas iš svetimos šalies deportuojamam 
lietuvių žurnalistui, tebuvo toks: „Jei tavo 
pase Kalnų Karabacho viza, tai reiškia, kad 
tu pripažįsti jo suverenumą.“ LŽS kreipėsi į 
Užsienio reikalų ministeriją, prašydama išsi-
aiškinti situaciją.

Tą pačią dieną LŽS, vienijanti apie 1 000 
narių ir aktyviai ginanti visos žurnalistų 
bendruomenės interesus, pareiškė kritiš-
kai vertinanti politikų ketinimus suvaržyti 
kūrybinių darbuotojų socialines garantijas. 
LŽS išsiuntė oficialų raštą Seimo nariams, 
kurie kitądien turėjo svarstyti Valstybinio 
socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir 
papildymo projektą. Jį priėmus žiniasklai-
dos darbuotojų, dirbančių pagal autorines 
sutartis, socialinės garantijos sumažėtų 
perpus.

23 d. įstatymų projektai, išvakarėse skubos 
tvarka priimti Seime, tapo tikra staigmena 
kūrybiniams darbuotojams ir kitiems asme-
nims, dirbantiems pagal autorines sutartis. 
Jie neteko socialinių garantijų, kurias iki šiol 
turėjo.
27 d. LŽS valdyba nusprendė, kad Seimui 
sugriovus iki šiol galiojusią socialinių ga-
rantijų kūrybiniams darbuotojams sistemą 
tylėti negalima ir paragino visus žurnalistų 
bendruomenės narius aktyviai pareikšti savo 
asmeninę poziciją siunčiant parašais patvir-
tintus pareiškimus į Prezidentūrą. Pirmieji 
tokius pareiškimus, raginančius neatimti 
iš kūrybinių darbuotojų socialinių garan-
tijų ir sustabdyti šį įstatymą pasinaudojant 
Prezidentei suteikta veto teise, išsiuntė LŽS 
vadovai. 

Tomis dienomis LŽS pasiekė ir informa- ❧
cija, liudijanti Lietuvos žurnalistų draugijos 
(LŽD) paramą kovojant dėl socialinių ga-
rantijų atkūrimo. LŽD valdybos pirminin-
kė Marytė Kontrimaitė visų draugijos narių 
vardu pareiškė palaikanti LŽS poziciją ir 
pranešė, jog taip pat raštu kreipėsi į Prezi-
dentę D. Grybauskaitę, prašydami vetuoti 
žurnalistams socialiai nepalankų įstatymą. 
31 d. LŽS esperantininkų žurnalistų klu-
bo atstovai dalyvavo 94-ajame Pasaulio 
esperantininkų kongrese Lenkijoje. Kon-
greso metu surengtame Pasaulio esperan-
tininkų žurnalistų (TEŽA) visuotiniame 
susirinkime dalyvavo 23 šalių žurnalistai. 
Lietuvai atstovavo 6 žurnalistų grupė. Gru-
pės vadovai – LŽS vicepirmininkas, Lietu-
vos esperantininkų žurnalistų asociacijos 
(LEŽA) pirmininkas Audrys Antanaitis 
ir LŽS esperantininkų žurnalistų klubo 
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vicepirmininkas, žurnalo „Litova Stelo“ re-
daktorius Vytautas Šilas.

RUGPJūTIS. 1 d. žurnalistų bendruo-
menę apskriejo žinia, jog vienas pajėgiau-
sių mūsų šalies šachmatininkų, LŽS narys 
Algimantas Butnorius Slovėnijoje vykusia-
me Europos senjorų šachmatų čempionate 
iškovojo sidabro medalį. 62 metų kaunie-
tis žurnalistas buvo vienas iš šešiasdešimt 
keturių Senojo žemyno šachmatų meistrų, 
kurie varžėsi dėl garbingų apdovanojimų. 
Aštuonis kartus tapęs Lietuvos šachmatų 
čempionu kaunietis Algimantas Butnorius 
2007-aisiais įvykdė tarptautinio didmeis-
trio normatyvą, nes tais metais jis tapo 
Pasaulio senjorų šachmatų čempionu. Eu-
ropos vicečempionas yra aktyvus LŽS Kau-
no apskrities skyriaus renginių dalyvis ir 
organizatorius. Kasmet liepos 6-ąją Kauno 
žurnalistų namų lauko kavinėje „Vasaros 
olimpas“ Algimanto Butnoriaus iniciatyva 
rengiami Lietuvos šachmatininkų turnyrai, 
skirti Valstybės dienai.
3 d. 13 val. labai nepalankiomis sąlygomis 6 
žmonių grupė, tarp kurių buvo ir ekspedicijoje 
dalyvaujantis žurnalistas Gerimantas Statinis, 
užkopė į naują viršūnę Tian Šanyje, Ak-Su 

keteroje, ir pavadino ją Lietuvos 1000-mečio 
vardu. Viršūnės aukštis 4 711 m. G. Statinis Lie-
tuvos 1000-mečio viršūnėje iškėlė LŽS ir LŽS 
kelionių ir pramogų klubo vėliavas (nuotr.). 
4 d. tinklalapis www.lzs.lt žurnalistų ben-
druomenei išplatino žinią apie LŽS televizijos 
operatorių klubo tradicinį renginį ir videomi-
niatiūrų festivalio-konkurso „Žiūrėk laisvai 
2009“ pradžią. Šįkart konkurso rengėjai pa-
sirinko netradicinę temą – „Akiratyje žmo-
gus“. Konkurso tikslas – sukurti, įvertinti ir 
visuomenei pristatyti reklaminio žanro vide-
ominiatiūras, keliančias šių dienų aktualijas 
ir išryškinančias žmogiškąsias vertybes. „Už 
šias videominiatiūras autoriams nebus sumo-
kėta. Jos nesusietos nė su viena Vyriausybės 
programa. Už jų nesislepia nei politiniai, nei 
verslo interesai. Tai išskirtinis operatorių bei 
žurnalistų požiūris į socialinę reklamą, jos ak-
tualumą bei naudą“, – tokį kvietimą kolegoms 
perdavė LŽS televizijos operatorių klubo va-
dovas Evaldas Petrauskas.
7 d. Marijampolėje surengtas tradicinis trum-
po filmo festivalis „Baltas kluonas 2009“, 
kuris vyksta Vekeriotiškių kaime esančioje 
sodyboje, po atviru dangumi. Mintis surengti 
trumpo mėgėjiško filmo festivalį kilo 2003 m. 
pavasarį keturiems marijampoliečiams: Li-
nui Natkevičiui, Ričardui Mockui, Eugenijui 
Naikeliui ir Rimvydui Alenskui. Pirmajame 
festivalyje, kurį organizatoriai surengė iš savų 
lėšų, 2003 m. rugpjūtį dalyvavo 15 vietinių 
autorių – operatorių, kurie susirinkusiems 
parodė per 20 savo darbų – iki 3 minučių 
trukmės filmų. Kiekvienais metais daugėja 
norinčių dalyvauti festivalyje, taip pat ir žiū-
rovų, kurie jau atvyksta iš visos Lietuvos ir iš 
kaimyninių šalių.
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7–8 d. Biržuose surengtas tradicinis žurna-
listų sąskrydis „Žurnalistai už taiką 2009“, 
kurį kasmet rengia LŽS. Į renginį atvyko ir 
gausus būrys kolegų iš Ukrainos bei Balta-
rusijos. Čia įteikta ir tradicinė Antano Maci-
jausko premija (steigėjai LŽS ir Biržų rajono 
savivaldybė), kurios laureate tapo Vita 
Morkūnienė.
11 d. paskelbti fotokonkurso „Susipažinki-
me“ laimėtojai. Konkurse dalyvavo ir 6 pa-
bėgėliai (asmenys, turintys prieglobsčio teisę 
ar papildomos apsaugos teisę Lietuvoje). 
Savo kūrybinius darbus konkursui taip pat 
pateikė 16 spaudos fotografų, kurie nuotrau-
kų cikluose ir pavienėse fotografijose užfik-
savo akimirkas iš pabėgėlių gyvenimo mūsų 
šalyje. Tarp fotografų profesionalų laureatais 
tapo Saulius Žiūra (1 vieta), Herkus Milaše-
vičius (2 vieta), Valdas Kopūstas (3 vieta). 
Dar trys konkurso laimėtojai išrinkti tarp 
neprofesionalių fotografų iš pabėgėlių ben-
druomenės: Muhammad Rauf Sakhizada 
(1 vieta), Thi NgoncDung Bui (2 vieta) ir 
Yuvaraj Pandey (3 vieta). Konkurso komi-
sija taip pat išrinko 40 geriausių fotografijų, 
kurių autoriai yra profesionalūs fotografai, 
ir 10 geriausių fotografijų, kurių autoriai − 
prieglobstį gavę užsieniečiai ir pabėgėlio sta-
tusą turintys asmenys. Šios fotografijos pu-
blikuojamos fotoalbume „Susipažinkime“. 
13 d. Vilniaus rotušėje visuomenei sureng-
tas susitikimas su ekspedicijos į Tian Šanį 
dalyviais ir garbingiausiu LŽS vėliavnešiu 
G. Statiniu. LŽS savo kolegai įteikė vardinę 
kuprinę su LŽS simbolika. 
17 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sirašė dekretą, kuriuo paskyrė naują LRT 
tarybos narį. Juo tapo naujienų agentūros 

„Baltic News Service“ (BNS) vadovas Artū-
ras Račas.
18 d. sukako 20 metų, kai savo kūrybinę 
veiklą Himalajuose pradėjo vienas žino-
miausių LŽS narių, pasaulio piliečiu vadi-
namas keliautojas, poetas ir fotomenininkas 
Paulius Normantas, jau parengęs 11 knygų. 
Paskutinioji – fotoalbumas „Auksinis Budos 
vėjas“ apie Kambodžą, Tailandą, Laosą ir 
Mianmarą.
22 d. Trakuose prasidėjo dviejų dienų tarp-
tautinis seminaras „Iššūkiai žurnalistams 
Baltijos šalyse“, kurį LŽS rengia kartu su F. 
Eberto fondu. Jame dalyvavo Baltijos žur-
nalistų federacijai priklausančių organiza-
cijų atstovai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. 
LŽS į šį seminarą pakvietė aktyviausius 
savo narius. Pasidalyta patirtimi, disku-
tuota žurnalistams ir juos vienijančioms 
organizacijoms aktualiais klausimais, kal-
bėta apie žiniasklaidos verslo tendencijas 
Baltijos šalyse, žurnalisto statusą ir poky-
čius sunkmečiu. Nepamiršta ir kita aktua-
li tema – etika žurnalistikoje ir problemos  
žinias klaidos versle. 

Tą pačią dieną surengtame LŽS tarybos 
posėdyje patvirtinti Žurnalistų garantinio 
fondo nuostatai. Dar kovo mėnesį vykusia-
me LŽS tarybos posėdyje nuspręsta sukurti 
Žurnalistų sąjungos narių garantinį fondą, 
kurio lėšos būtų skiriamos LŽS nario teisė-
tiems interesams ginti. Tai ypač svarbu tada, 
kai žurnalisto interesai ginami teismine tvar-
ka ir prireikia apmokėti advokatų išlaidas. 
Iki šiol tokio fondo nebuvo, tad Žurnalistų 
sąjunga kaskart susidurdavo su problema, 
kai kuriam nors jos nariui prireikdavo mo-
kamos teisinės pagalbos.
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LŽS tarybos posėdyje taip pat svarstyta 
ir dėl LŽS siūlomo kandidato į Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybą 
bei naujo LŽS pirmininko pavaduotojo. Ta-
ryba priėmė anksčiau į Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondą deleguotos LŽS 
atstovės dr. Audronės Nugaraitės atsistaty-
dinimą (priežastis – naujos pareigos kito-
je institucijoje) ir nusprendė į fondo tary-
bą nuo LŽS siūlyti pirmininko pavaduotoją 
Aldoną Žemaitytę. LŽS pirmininko teikimu 
taip pat svarstytas klausimas dėl kito pava-
duotojo paskyrimo vienam iš dabar esančių 
pavaduotojų Jonui Staseliui užėmus Foto-
menininkų sąjungos pirmininko pareigas. 
Taryba pritarė pavaduotojo keitimui ir pa-
siūlė keletą galimų kandidatų į šias visuo-
menines pareigas.
26 d. Žurnalistų sąjunga inicijavo naują kū-
rybinį konkursą „Policija šiandieninėje vi-
suomenėje“. Projekto partneriai – Vilniaus 
apskrities vyriausiasis policijos komisari-
atas ir Visuomeninė taryba prie Vilniaus 
apskrities.
27 d. LŽS kelionių ir pramogų klubo en-
tuziastai, vadovaujami klubo pirmininko 
Gerimanto Statinio, išsirengė į savaitgalio 
žygį po Lenkiją. Keliautojai automobiliais 
pasiekė Vygrių vienuolyną, o kitą rytą sėdo 
į baidares ir keliavo Juodąja Ančia, pakeliui 
aplankydami įdomias vietas ar objektus. Iš-
kyla baigėsi Augustave. Kasmet Kelionių ir 
pramogų klubo aktyvas išsirengia bent į vie-
ną žygį upėmis.

RUGSėJIS. 1 d. LŽS prisijungė prie pi-
lietinės iniciatyvos – Lietuvos vardo tūks-
tantmetį paminėti iš medinių skulptū-
rų Trakuose sukuriant Angelų alėją, kuri 

papildytų ir įprasmintų „Tūkstantmečio žen-
klų taką“. Tarp skulptūrų bus ir „Gerosios 
žinios angelo“ skulptūra, kurią savanoriško-
mis lėšomis pastatys žurnalistai. Skulptūrą 
sukurs vienas žymiausių Lietuvos drožėjų 
Algimantas Sakalauskas. „Gerosios žinios 
angelo“ skulptūros idėją pirmieji parėmė Ži-
nių radijo žurnalistai ir darbuotojai.
2 d. Kaune, istorinėje Prezidentūroje, Lie-
tuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė susitiko su šalies regioninės 
žiniasklaidos atstovais. Valstybės vadovė do-
mėjosi, kaip regioninė žiniasklaida išgyvena 
sunkmetį, kokią įtaką žurnalistų bendruo-
menei daro mokesčių sistemos pertvarka ir 
bendra ekonominė padėtis, ar nekyla pavo-
jaus žodžio ir spaudos laisvei ir ko reikia, 
kad rajonų žurnalistai galėtų tinkamai vyk-
dyti jiems patikėtą misiją – suprantamai ir 
objektyviai informuoti savo krašto žmones, 
gilintis į jų problemas.

Tą pačią dieną sostinėje vykusiame LŽS 
Senjorų klubo susirinkime svečiavosi Vil-
niaus savivaldybės mero pavaduotojas Gin-
tautas Babravičius. Į susirinkimą atėjo per 
60 žurnalistų senjorų (iš viso klube – 170 na-
rių). Beje, renginio svečias Gintautas Babra-
vičius savo veikla taip pat artimas žurnalistų 
bendruomenei: 1995–2000 m. jis buvo ra-
dijo stoties „Radiocentras“ generalinis di-
rektorius, o 2005 m. organizavo ekspediciją 
„Bolivija–Peru 2005“ keliautojo ir žurnalisto 
Mato Šalčiaus pėdsakais.

LŽS Senjorų klubas, vadovaujamas Stanis-
lovo Pleskaus, tradiciškai renkasi kiekvieno 
mėnesio pirmąjį trečiadienį. Susitikimuo-
se dalyvauja politikai, rašytojai, meninin-
kai, kiti įdomūs žmonės. Draugėn susibūrę 
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kolegos nepamiršta pasveikinti ir tą mėnesį 
gimtadienius švenčiančių senjorų.
3 d. LŽS ėmėsi iniciatyvos, kad žurnalistus 
tiesiogiai pasiektų aktuali informacija sociali-
nio draudimo klausimais. Apie naujoves šioje 
srityje, įstatymų pakeitimus žurnalistų ben-
druomenė informuojama publikuojant speci-
aliai „Sodros“ specialistų parengtus komenta-
rus tinklalapyje www.lzs.lt sukurtoje skiltyje.
4–5 d. Palangoje vyko seminaras regioninės 
žiniasklaidos atstovams, kurį organizavo VšĮ 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Per pir-
muosius du seminarus žurnalistai gavo daug 
įvairios informacijos apie diskriminacijos 
apraiškas ir pasekmes. Taip pat buvo pateikti 
naujausi šioje srityje dirbančių ekspertų tyri-
mai. Žurnalistai galėjo tiesiogiai pabendrau-
ti su nevyriausybinių organizacijų atstovais, 
dirbančiais su pažeidžiamomis grupėmis.
15 d. Lietuvoje viešėjo JAV žiniasklaidos 
ekspertas, Rutgers universiteto profesorius 
emeritas ir Žurnalistinių resursų instituto 
steigėjas prof. Jerome Aumente. Jis susitiko 
su LŽS vadovais, o vėliau vedė „Transparen-
cy International“ Lietuvos skyriaus diskusiją 
iš renginių ciklo „Žurnalistų pusryčiai“. 

Tą pačią dieną LŽS Etikos komisijos 
nariai susitiko su Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos (VTEK) sekretoriato dar-
buotojais, domėjosi, kaip organizuojamas 
šios institucijos darbas, kokia skundų ty-
rimo praktika, prevencinė veikla. „Dešimt 
metų veikiančios VTEK darbuotojų patirtis 
tikrai pravers vos prieš 5 mėnesius įsteigtai 
LŽS etikos komisijai“, – sakė šios komisijos 
pirmininkas V. Trofimišinas.
18 d. Vilniaus universitete, Teatro salėje, su-
rengta vieša paskaita „Žurnalistikos studijos 

ir tyrimai. Pradžios esė“, kurią skaitė tądien 
jubiliejų šventęs doc. dr. Bronius Raguotis. 
Renginys skirtas pirmosios VU žurnalis-
tų laidos absolvento, spaudos žurnalistikos 
tyrėjo ir istoriko, literatūros kritiko, 1984–
1991 m. VU Spaudos žurnalistikos katedros 
vedėjo B. Raguočio 80-mečiui paminėti. 
20 d. Malaišiuose, Juozo Tumo-Vaižganto 
gimtinėje, įteikta tradicinė Vaižganto vardo 
premija. Jos laureatu tapo poetas Justinas 
Marcinkevičius, išleidęs knygą „Pažadėtoji 
žemė: užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 
1988–2008“.
21 d. po vasaros vėl prasidėjo susitikimai 
LŽS Vilniaus skyriaus Pokalbių klube. Šį-
kart jame – net dviejų knygų sutiktuvės. Tai 
Daivos Červokienės „XXI a. Lietuvos žoli-
ninkai – kaip įveikti ligas“ ir Rimanto Šalnos 
(kartu su Voicechu Piotrovičiumi) „Adomas 
Mickevičius ir moterys“.
23 d. „Santaka“ sugrįžta!“– džiugiai paskel-
bė dienraščio „Kauno diena“ kolektyvas. Tą-
dien skaitytojai vėl galėjo džiaugtis vartyda-
mi naujai atgimusį kultūros ir meno priedą. 
„Kauno dienos“ priedas „Santaka“ pradėtas 
leisti 1994 m. spalio 15 d. Iki 2007 m. liepos 
1 d. „Santaka“ pasirodydavo kas šeštadienį. 
Dvejus metus meno ir kultūros temos ieško-
jo vietos įvairiuose laikraščio puslapiuose, 
kol galiausiai pradėtas leisti atskiras priedas. 
29 d. po LŽS vėliava susibūrė dar vienas 
klubas – Režisierių gildija. Naujasis klubas 
ketina suvienyti žiniasklaidos priemonėse 
dirbančius režisierius. Klubo branduolys – 
12 režisierių, tarp kurių yra 10 LŽS narių. 
LŽS klubo „Režisierių gildija“ steigiama-
jame susirinkime dalyvavo: Aida Vėželie-
nė, Laima Lingytė, Justinas Lingys, Regina 
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Stadalninkaitė, Jonas Grižas, Tomas Ribaitis, 
Jūratė Šimkutė, Gražvyda Šukytė, Lilija Liu-
tikaitė, Margarita Pivarauskaitė, Irena Mor-
kevičienė ir Kristina Kunčinaitė. 

SPALIS. 1 d. Teisingumo ministerija vie-
ną svarbiausių projektų – Konstitucijos egza-
miną – vėl patikėjo vykdyti LŽS (pretendavo 
ir daugiau kandidatų). Pirmąkart Konstitu-
cijos egzaminas šalies gyventojams surengtas 
2007 m. Po to LŽS parengė ir išleido knygą 
„Pirmasis Lietuvos Konstitucijos egzaminas“ 
(redaktorė ir sudarytoja E. Straigytė).
3 d. Kaune, istorinėje prezidentūroje, LŽS 
Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmi-
ninkui, televizijos žurnalistui V. Mačiuliui 
įteiktas Kauno apskrities viršininko admi-
nistracijos Garbės ženklas. Už aktyvų visuo-
meninį darbą ir ypatingus pasiekimus profe-
sinėje veikloje kolegą V. Mačiulį apdovanoti 
rekomendavo LŽS senjorų klubas „Mes“.

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus 
ir asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragie-
drulys“ kartu su LŽS pakvietė rašytojus ir 
žurnalistus dovanoti savo knygas čia įsikū-
rusiam muziejui. Pirmieji svėdasiečiams 
savo knygas su autografais įteikė Vaižganto 

premijos laureatai Viktorija Daujotytė, Filo-
mena Taunytė, Rimantas Vanagas ir Justinas 
Marcinkevičius.

Akciją „Vaižganto 140-ojo gimtadienio 
proga – 140 knygų šio iškilaus šviesuolio 
muziejui“ entuziastingai palaikė LŽS Kau-
no apskrities skyrius. Į Svėdasų seniūnijos 
Kunigiškių kaimą valdybos pirmininkas 
Vidas Mačiulis išsiuntė 14 skyriaus narių  
išleistų knygų. 
9 d. Vilniuje įteikta Jono Vileišio premi-
ja. Antrus metus teikiamos premijos fondą 
vertinimo komisija nutarė paskirstyti trims 
žurnalistams – Daliai Zibolienei, Valenti-
nai Zinkevičienei ir Romualdui Eglinskui. 
Konkursą organizuoja LŽS kartu su NŽKA 
ir Lietuvos savivaldybių asociacija (pastarieji 
projekto partneriai yra ir konkurso premijos 
steigėjai). Jono Vileišio premijos tikslas – 
nukreipti aštrias žurnalistų plunksnas ne tik 
į savivaldos negeroves, bet ir pakviesti juos 
informuoti apie gerus vietos savivaldos dar-
bus, stiprinti vietos savivaldą kaip demokra-
tinės valstybės raidos pagrindą. 
10–11 d. gausus būrys žurnalistų, vadovauja-
mi LŽS kelionių ir pramogų klubo pirmininko 
Gerimanto Statinio, lankėsi Tolminkiemyje ir 
Karaliaučiuje. Išvykos dalyvių tikslas – aplan-
kyti Tolminkiemį ir šitaip paminėti K. Done-
laičio bažnyčios atstatymo 30-metį.
12 d. LŽS pirmininkas D. Radzevičius visos 
žurnalistų bendruomenės vardu pasveikino 
užsienyje leidžiamo laikraščio „Draugas“ re-
dakcijos kolektyvą ir skaitytojus su 100-uoju 
laikraščio jubiliejumi. 
16 d. Vilniuje, Šv. Jonų gatvės meno galeri-
joje, surengtoje parodoje „Medaliai – Lietu-
vos tūkstantmečiui“ pirmąkart eksponuotas 
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medalis, skirtas LŽS nariui. Tai dailininko 
Stasio Makaraičio šiemet galvanoplastikos 
būdu sukurtas varinis medalis „Dr. Jonas 
Vėlyvis“.
24 d., Konstitucijos dienos išvakarėse, LŽS vi-
suomenę pakvietė į visuotinį, savanorišką pi-
lietiškumo projektą – Konstitucijos egzaminą, 
kuris pirmąkart startavo ir virtualioje erdvėje. 
Iš viso projekte dalyvavo per 50 tūkst. piliečių. 
29 d. sukako 70 metų nuo pirmosios lietu-
viškos radijo transliacijos iš Vilniaus. 1939 
m. spalio 29 d. vakarą iš Gedimino prospek-
te įsikūrusios Valstybės radiofono studijos 
nuskambėjo žodžiai: „Kalba Vilnius. Dabar 
yra 18 valandų. Pradedame pirmąją translia-
ciją iš Vilniaus – radiofono studijos Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.“ Pastarąja fraze rašytojas 
ir pranešėjas Kazys Inčiūra pradėjo naują 
Lietuvos radijo epochą. Šia proga Lietuvos 
radijas spalio 29 d. dalį programos transliavo 
tiesiogiai iš istorinės vietos – Mažojo dramos 
teatro (Gedimino pr. 22).  

Kaune vykusiame susirinkime Lietuvos  ❧
rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirminin-
ku išrinktas savaitraščio „Nemunas“ vyriau-
siasis redaktorius, LŽS narys Viktoras Ru-
džianskas. Jis yra pelnęs garbingas Lietuvos 
rašytojų ir žurnalistų sąjungų, Kauno meno 
kūrėjų asociacijos premijas, jam įteiktas LŽS 
Kauno apskrities skyriaus „Gintarinis parke-
ris“. V. Rudžianskas pakeitė atsistatydinusį 
Petrą Palilionį.

Žurnalistų bendruomenei pristatytos  ❧
knygos: Romos Pauraitės-Puplauskienės 
„LTV filmai ir jų kūrėjai“, Aurelijos Arlaus-
kienės „Asmens kodas: Lietuvos muitinė“. 

LAPKRITIS. 3 d. Lietuvos nacionali-
nis radijas ir televizija viešai paskelbė, jog 

2009 m. atleido 75 darbuotojus ir panaikino 
per 80 etatų. Tai sudaro maždaug 12 proc. 
visų darbuotojų. Prasidėjus sunkmečiui ma-
žėjo ir LRT darbuotojų atlyginimai – 2009-ai-
siais vidutiniškai daugiau kaip 20 proc. 
4 d. LŽS kartu su projekto „Pažinkime vieni 
kitus“ partneriais pakvietė į fotografijų paro-
dos atidarymą Seime, Europos informacijos 
biure. Parodoje „Susipažinkime“ eksponuoti 
ne tik žinomų Lietuvos spaudos fotografų, 
bet ir fotografijos mėgėjų – Lietuvoje prie-
globstį gavusių užsieniečių darbai, kuriuose 
atsispindi pabėgėlių gyvenimas.
5 d. LŽS pakvietė kolegas žurnalistus, nevy-
riausybinių organizacijų atstovus ir visuo-
menę prisijungti prie Europos žurnalistų 
organizuojamos pilietinės akcijos „Pakil-
kime už žurnalistiką!“, kuria siekiama at-
kreipti valdžios ir visos visuomenės dėmesį 
į ekonominio sunkmečiu žurnalistikai iški-
lusias grėsmes net ir demokratinėse šaly-
se. LŽS viešai kreipėsi į Prezidentę, Seimą, 
Vyriausybę ir žiniasklaidos priemonių sa-
vininkus, siūlydama skubiai imtis priemo-
nių, padėsiančių išsaugoti bent minimalius 
žurnalistikos standartus įvairiose žinias-
klaidos priemonėse ir šitaip užtikrinsiančių 
visuomenės teisę į informaciją ir socialinį 
dialogą. 

Europos Komisijos vykdoma informa-
vimo kampanija „Už įvairovę. Prieš diskri-
minavimą“ paskelbė žurnalistų konkurso 
laureatus. Šeštus metus iš eilės rengiamu 
konkursu siekiama pagerbti tuos žurnalis-
tus, kurie savo darbais skatina gilesnį visuo-
menės suvokimą apie įvairovės privalumus ir 
kovą su diskriminavimu. Pagrindinis prizas 
skirtas interneto dienraščio „Bernardinai“ 
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žurnalistėms Kristinai Urbaitytei ir Bertai 
Tilmantaitei. Specialusis kampanijos „Už 
įvairovę. Prieš diskriminavimą“ apdovano-
jimas už straipsnius, kuriuose nagrinėjamas 
skurdo ir diskriminacijos ryšys, paskirtas 
naujienų portalo „Delfi“ žurnalistei Eglei 
Digrytei. 
6 d. LŽS, NŽKA pasirašė sutartį su Kazach-
stano Respublikos ambasada Lietuvoje dėl 
bendro kūrybinio konkurso organizavimo. 
Konkurso „Kazachstanas įdomiausiu kam-
pu“ tikslas – skatinti domėtis Lietuvos ir Ka-
zachstano Respublikų tarpusavio santykiais, 
politiniais, ekonominiais, kultūriniais ir so-
cialiniais procesais.
13 d. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondo (SRTRF) ir Gėtės instituto Vilniuje 
organizuotoje konferencijoje kultūrinės ži-
niasklaidos atstovai iš Lietuvos ir užsienio, 
meno kritikai diskutavo apie būdus šiai ži-
niasklaidai išlikti. Diskusijas įkaitino žinia, 
jog kiti metai kultūrinei žiniasklaidai bus 
tikrai sunkūs. Mat iki šiol turėjus galimybę 
gauti valstybės paramą iš kelių šaltinių – 
SRTRF ir Kultūros fondo, dabar bus galima 
pretenduoti tik į vieno jų paramą. 
17 d. Seimas, vadovaudamasis VIĮ 49 straips-
nio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisijos teikimą, nutarė 
žurnalistų etikos inspektore penkerių metų 
kadencijai paskirti teisininkės išsilavinimą 
turinčią Zitą Zamžickienę.

Tą pačią dieną LŽS gavo kolegų žurnalis-
tų pranešimą apie tai, kad kultūros ministras 
Remigijus Vilkaitis savo profesinę pareigą 
atliekančių televizijos LNK laidos „Paskuti-
nė instancija“ žurnalistų „atsikratė“ pasitelk-
damas policijos pareigūnus ir taip sutrukdė 

žurnalistams vykdyti savo pareigas. Tai pir-
mas toks atvejis, kad informaciją renkantys 
žurnalistai iš valstybinės įstaigos būtų išves-
dinti ministrui iškvietus policiją.
18 d. Vilniaus rotušėje visuomenei pristatytas 
metinis almanachas „Žurnalistika 2008“. Šis 
leidinys supažindina su žurnalistikos raida 
2008 m., pateikia įdomių įžvalgų ir leidžia gi-
liau pažvelgti į spaudos ar elektroninės žinias-
klaidos tendencijas. Pristatant leidinį buvo 
šiltai pagerbti visi jo bendraautoriai.

Žurnalisto Rimo Bružo Lietuvos televizi-
joje sukurtas filmas „Badas“ sulaukė pripa-
žinimo 34-ajame tarptautiniame televizijos 
festivalyje „Golden Chest“ („Auksinė skry-
nia“) Plovdive, Bulgarijoje. Filmas „Badas“ 
dokumentinių filmų kategorijoje buvo ap-
dovanotas „Silver Chest“ prizu – jam skirta 
antroji vieta.
19 d. Žurnalistų sąjungoje viešėjo Boris 
Die trich, atstovaujantis tarptautinei žmo-
gaus teisių organizacijai „Human Rights 
Watch“. Svečias pasidalijo savo įspūdžiais iš 
susitikimų su mūsų šalies politikais ir visuo-
menės atstovais.
25 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, 
paskatinta vis dar pasitaikančios netinkamai 
pateikiamos informacijos apie nepilname-
čius televizijos programose, surengė apskri-
tojo stalo diskusiją su nepilnamečių apsaugos 
ekspertais ir laidų kūrėjais.

Tą pačią dieną Vilniaus rotušėje prista-
tytas LŽS nario, garsaus fotografo ir keliau-
tojo Pauliaus Normanto fotografijų albumas 
„Auksinis Budos vėjas“.  

GRUoDIS. 1 d. Lietuvos televizijos 
2-asis kanalas nutraukė programos trans-
liavimą analoginiais (įprastais) siųstuvais. 
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LTV2 programa nuo šiol matoma tik per ka-
belinę arba skaitmeninę televiziją. 
2 d. paskelbti 2009 m. Konstitucijos egza-
mino laimėtojai: tarp gyventojų – Audrius 
Daukša, Gerda Biretaitė, Andrius Kalesnikas 
ir Andrej Valaj; tarp teisininkų – Juozas Val-
čiukas, Edvinas Pocius ir Klaudijus Širvelis.
3 d. septintą kartą žurnalas „Aviacijos pasau-
lis“ pakvietė į kasmet rengiamo tarptautinio 
aviacinės fotografijos konkurso kulminaci-
ją – parodos atidarymą ir albumo „Dangaus 
paveikslai“ pristatymą. Šventinis renginys 
meno ir aviacijos gerbėjams vyko Tarptauti-
niame Vilniaus oro uoste.
4 d. daugiau kaip 150 vadovaujančių trans-
liavimo kompanijų darbuotojų, dalyvavu-
sių EBU generalinėje asamblėjoje Ženevoje, 
kreipėsi į aukštus valstybių pareigūnus 
kviesdami atkreipti dėmesį į visuomeninio 
transliuotojo biudžeto mažinimą tokio-
se šalyse, kaip Vengrija, Lietuva, Kosovas, 
Lenkija. Šių šalių visuomeniniams trans-
liuotojams ne tik iškilo pavojus prarasti 
nepriklausomumą ir galimybę vykdyti savo 
misiją, bet ir kyla grėsmė pačių transliuoto-
jų egzistavimui.
5 d. LŽS valdybos posėdyje priimta 14 naujų 
narių – 2009-uosius sąjunga baigė turėdama 
per 1 000 narių. 
11 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) 
Lietuvių išeivijos institutas kartu su Lietu-
vių literatūros katedra organizavo mokslinę 
konferenciją, skirtą publicisto ir rašytojo 
Bronio Railos 100-osioms gimimo meti-
nėms paminėti. Keli konferencijoje skaityti 
pranešimai: dr. Daiva Dapkutė (VDU) „Tarp 
žurnalistikos ir politikos: B. Railos politinė 
veikla emigracijoje“, prof. Leonas Gudaitis 

(VDU) „Laiškų karalius“, Domas Šniukas 
(LŽS) „Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Bronys 
Raila 1989–1997 metais“, Mykolas Drunga 
(VDU) „Bronys Raila – reikšmingiausias 
išeivijos žurnalistas“.

Tą pačią dieną buvusiam žurnalo „Ne-
munas“ fotožurnalistui Romualdui Ra-
kauskui paskirta Nacionalinė kultūros ir 
meno premija. Kauniečiui R. Rakauskui ši 
premija skirta už fotografijos meno poetinį 
įtaigumą.
14 d. Prezidentūroje iškilmingai apdovanoti 
2009 m. Konstitucijos egzamino laimėtojai. 
Juos pasveikino Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, kuri yra ir Konsti-
tucijos egzamino projekto globėja. 

Tą pačią dieną LŽS, NŽKA ir Specialių-
jų tyrimų tarnyba (STT) iškilmingai pasvei-
kino ir laureatų diplomus bei prizus įteikė 
trečiojo kūrybinio konkurso antikorupcijos 
tema „Žiniasklaida prieš korupciją 2009“ 
laimėtojams. Nacionalinės spaudos ir inter-
neto portalų kategorijoje laureatėmis tapo 
Aušra Garnienė („Kauno diena“), Dovilė 
Jab lonskaitė („Vilniaus diena“); miestų, rajo-
nų ir regioninės spaudos kategorijoje laure-
atais išrinkti Laimis Kavoliūnas („Panevėžio 
rytas“), Arvydas Lingaitis („Anykšta“), Nida 
Šulcienė („Kupiškėnų mintys“); televizijos 
ir radijo kategorijos laureatu tapo Aurimas 
Perednis („Žinių radijas“).
15 d. Vilniaus universitete surengtas žymaus 
žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgau-
do atminimo vakaras. LŽS pakvietė renginy-
je dalyvauti ne tik žurnalistų bendruomenę, 
bet ir visus Vytauto Gedgaudo premijos lau-
reatus. Greta dr. Vinco Kudirkos premijos, 
tai prestižinė LŽS ir NŽKA premija. 
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17 d. Konkurencijos taryba skyrė 5 tūkst. 
Lt baudą dienraščiui „Šiaulių naujienos“ už 
tai, kad šis naudojo neleidžiamą lyginamąją 
reklamą. 

Tą pačią dieną Kauno žurnalistų namuo-
se atidaryta dailininko karikatūristo, LŽS 
Kauno apskrities žurnalistų senjorų klubo 
„Mes“ vadovo Vladimiro Beresniovo paroda 
„Smailiu žvilgsniu“. Tai šeštoji šiais metais 
Lietuvoje surengta jo karikatūrų paroda, ku-
rios darbuose viena tema – žurnalistika.

LŽS Sporto žurnalistų klubas 2009-uosius 
metus baigė naujo pirmininko ir valdybos 
rinkimais. Iš pareigų pasitraukus buvusiam 
pirmininkui Nerijui Kesminui, klubo vairas 
patikėtas Baltijos televizijos sporto redakto-
riui Tautvydui Vencevičiui. Klubo valdyba 
nutarė imtis dar aktyvesnės veiklos, daugiau 
dėmesio skirti ir klubo sklaidai.
18 d. prasidėjo praktinių seminarų ciklas 
„Pabėgėlis daugiakultūriškumo kontekste“, 
kurį LŽS surengė kartu su Lietuvos vartoto-
jų institutu ir Europos pabėgėlių fondu. LŽS 
pirmininkas D. Radzevičius su seminaro da-
lyviais diskutavo tema „Daugiakultūriškumo 
kontekstas ir kitataučiai – ką mato žurna-
listai?“, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos narys, žurnalistas V. Mačiulis gili-
nosi į kitą aktualiją – apie etiką, tolerancijos 
ir diskriminacijos santykį, o Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijos pirmininkė dr. Edi-
ta Žiobienė kalbėjo žurnalistams ne mažiau 
įdomia tema „Nesantaikos kurstymas: etika 
ir teisė“. Seminarai vyko Klaipėdoje, Kaune, 
Šiauliuose ir Vilniuje.

Lietuvos sporto žurnalistų federacija  ❧
(LSŽF) apdovanojo 2009-ųjų Lietuvos spor-
to žurnalistikos laureatus, kuriems įteiktos 

tradicinės šviesios atminties kolegų Romos 
Grinbergienės ir Aleksandro Krukausko 
premijos. R. Grinbergienės premija už ryš-
kiausius metų darbus paskirta „Lietuvos 
ryto“ dienraščio ir „Lietuvos ryto“ televizijos 
sporto žurnalistei Eglei Šilinskaitei.

A. Krukausko premija, kurią įsteigė Lie-
tuvos sporto draugija „Žalgiris“, už gyve-
nimą, atiduotą sporto žurnalistikai, skirta 
šalies sporto žurnalistikos patriarchui, 
vyriausiam – 86 metų – LSŽF nariui Alek-
sandrui Icikavičiui.

O Vilniaus mokytojų namuose tądien vi-
suomenei pristatyta LŽS Senjorų klubo nario, 
daugelio dainų tekstų autoriaus Juozo Elekšio 
knyga „Kas, mergaite, tau dainuos?“ Tai jau 16-
oji žurnalisto knyga, skirta ne tik poezijos my-
lėtojams, bet ir muzikuojantiems žmonėms.
22 d. Seimas priėmė Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos povei-
kio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 straipsnių pa-
keitimo ir papildymo įstatymą ir taip apibrė-
žė kriterijus, pagal kuriuos informacija būtų 
priskirta neigiamą poveikį darančia nepilna-
mečiams. Seimo vakariniame posėdyje ypa-
tingos skubos tvarka priimti ir žiniasklaidos 
darbuotojams aktualūs įstatymai, nustatan-
tys pasikeitusią socialinio draudimo įmokų 
mokėjimo tvarką.

Tą pačią dieną Vilniuje, Adomo Mickevi-
čiaus muziejuje, iškilmingai apdovanoti LŽS 
Vilniaus skyriaus tradicinio konkurso „Tai-
kliausias šūvis 2009“ laureatai. Jau ketvirtus 
metus rengiamo konkurso laimėtojo šįkart 
dairytasi tarp radijo žurnalistų. Kolegos kon-
kurso laureatais pasiūlė du Lietuvos radijo 
„Ryto garsų“ žurnalistus – Vytautą Markevi-
čių ir Alvydą Bajarūnaitę. Kolegų manymu, 
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jie labiausiai verti „Taikliausio šūvio 2009“ 
laimėtojų vardo už Lietuvos radijo 2009 m. 
spalio 29 d. laidą „Ryto garsai“, transliuotą 
iš Vilniaus Mažojo teatro, pažymint 70 metų 
nuo pirmosios lietuviškos radijo transliaci-
jos iš Vilniaus ir minint Vilniaus krašto su-
grąžinimo Lietuvai 70-metį.
23 d. Tauragėje pradėtas leisti savaitraštis 
„Tauragės žinios“. Leidinio komanda (re-
daktorė Ramunė Ramanauskienė, korespon-
dentai Daiva Sitnikienė, Karina Sėrikova ir 
Rolandas Žalgevičius, laikraščio dizainerė 
Virginija Krylovienė ir vadybininkė Rūta 
Karmazinaitė) ryžosi rizikuoti – sunkmečiu 
kurti naują, jau trečią, leidinį nedideliame 
regione.
27 d. Kauno žurnalistų namuose savaitgalį 
vykusiame tradiciniame metų palydėtuvių 
vakare 2009-ųjų žurnalistikos riteriu pa-
skelbtas Juozas Kundrotas. Jis – keliasdešimt 
savo gyvenimo metų žurnalistikai paskyręs 
rašytojas, išleidęs visą ciklą romanų apie 
knygnešius ir daraktorius. LŽS Kauno aps-
krities pirmininkas V. Mačiulis J. Kundrotui 
įteikė riterio simbolį – kalaviją. 
28 d. LŽS Šiaulių skyrius Ch. Frenkelio vilos 
kino teatre „Kapitolijus“ pristatė visuomenei 

ir kolegoms dokumentinę apybraižą „Din-
gusi karta“ ir šiuo ambicingu projektu baigė 
2009-uosius. Šio filmo kūrimą finansavo 
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkci-
ja, paraišką jai pateikė LŽS Šiaulių skyrius. 
Projekto autorė – šiaulietė Aušra Vaitkevi-
čienė, filmo bendraautoris – LŽS televizijos 
operatorių klubo narys Nerijus Gulbinas.

Žurnalistams išdalyti „Metų plunks-
nos“ ir „Kariško bato“ apdovanojimai. Jie 
paskirti Dariui Galiauskui (BNS), Vykin-
tui Pugačiauskui (LTV), Audriui Bačiuliui 
(„Veidas“). Tradicinė „Kariško bato“ nomi-
nacija už nuolatinį mynimą krašto apsaugos 
temomis atiteko dienraščiui „Respublika“. 
29 d. Aplinkos ministerijoje pasveikinti 
kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ 
laimėtojai: pirmosios vietos laureatai – TV 
laidos „Provincija“ bendraautoriai Nijolė 
Visockienė, Justinas Visockas ir Aida Brašiš-
kienė; antrosios ir trečiosios vietos laimėto-
jai – Julija Petrošiūtė („Mano ūkis“) ir Vacys 
Aleksandras Paulauskas („Meškeriotojas“). 
Paskatinamąja premija apdovanota Oksana 
Laurutytė („Splius“).

Parengė Erika Straigytė
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Nuotraukas konkursui kolegos pateikdavo ne 
itin kruopščiai atrinkę. Nuo nuotraukų kiekio 
gerų darbų nepadaugėja, tačiau tarptautinės 
komisijos darbas tampa labai sunkus. Ne vie-
name Klubo rengtame seminare buvo kalbėta 
apie tai, kad pats fotografas turi griežčiau at-
rinkti savo nuotraukas.

2009-aisiais buvo ir konkurso pasikeiti-
mų. Temos „Kultūra“ ir „Pramogos“ sujung-
tos į vieną bendrą „Kultūra ir pramogos“. 
Kaip ir ankstesniaisiais metais, fotografai 
konkursui galėjo pateikti nuotraukų šiomis 
temomis: „Naujienos“, „Gyvenimas“, „Port-
retas“, „Sportas“, „Kariuomenė“, „Gamta ir 
jos apsauga“, „Spindesys“ ir „Reportažas“. 
Pirmą kartą įsteigtas naujas apdovanoji-
mas – „Kolegų prizas“. Tai pačių konkurso 
dalyvių iš visų į metraštį ir parodą patekusių 
išrinkta jiems labiausiai patikusi fotografija.

Lietuvos spaudos fotografija 2009 m.
S paudos fotografija – tai autoriaus 

įžvalga netikėtu rakursu pagauti 
akimirką čia ir dabar. Fotografo 

požiūris į aplinką ir žmones pavirsta kū-
riniu, kurio išliekamoji vertė matuojama 
įvairiais kriterijais: nekoreguotu tikrovės 
atspindžiu (tai privaloma žurnalistinei 
fotografijai), aktualumu, menine įtaiga, 
požiūriu į laikotarpį, aplinką ir kt. 

2009-aisiais jau aštuntą kartą organizuo-
tas nacionalinis spaudos fotografų konkur-
sas „Lietuvos spaudos fotografija“, kuriam 
nuotraukas pristatė 148 autoriai. Fotografi-
jų pateikta per šešis tūkstančius. Jau antrus 
metus ribojamas vieno autoriaus konkur-
sui pateikiamų fotografijų kiekis. Tai pasiūlė 
ankstesniųjų konkursų komisijos ir padiktavo 
reali situacija, susiklosčiusi, kai skaitmeniniai 
fotoaparatai įsiveržė į spaudos fotografiją. 

Zenonas Šilinskas. Fotografija laimėjo temoje „Kultūra ir pramogos“. Akimis ją ryjančių kalinių apsupta Natalija 
Zvonkė drąsiai šėliojo, parodė tai, ką turi ir ką moka. Koncertas Alytaus pataisos namuose
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Lietuvos spaudos fotografija 2009 m.

Spaudos fotografija yra pažinimo ir nau-
jienų šaltinis, teikiantis galimybę susitikti su 
visuomenę dominančiais žmonėmis, stebė-
ti reiškinius, pažvelgti į gyvenimo įvairovę, 
apsilankyti daugeliui neprieinamose vieto-
se. Jau tapęs tradiciniu šis konkursas labai 
reikšmingas Lietuvos spaudos fotografijai. 
Jis skatina tiek didžiųjų miestų, tiek provin-
cijos leidinių fotografus ieškoti asmeninio 
požiūrio į mus supantį pasaulį, atskleisti šią 
fotografijos formą, parodyti jos galimybes 
ir svarbą mūsų gyvenime. Komisijos atrink-
tas nuotraukas aprašo patys autoriai.

Konkursą „Lietuvos spaudos fotogra-
fija“ rengia ne pelno organizacija Lietuvos 
spaudos fotografų klubas (LSFK), vienijantis 
daugiau kaip 60 Lietuvos spaudos fotografų 
profesionalų. Konkursas atviras visiems Lietu-
vos spaudoje dirbantiems ir su leidiniais ben-
dradarbiaujantiems fotografams. Ankstesni 
konkursai sulaukė palankių ekspertų vertinimų 
ir visuomenės atsiliepimų, todėl planuojama jį 

Herkus Milaševičius („Verslo žinios“). Temos „Gyvenimas“ nugalėtoja. Naktinė pamaina. Valandėlei ištrūkti į vėsią 
vasaros naktį, sutraukti cigaretę ir atgal į virtuvės tvankybę... velniai griebtų, taip nesinori... Tai gal dar po vieną? 

Olga Posaškova (LRS). Seimo narys Julius Veselka. 
Ši fotografija – temos „Portretas“ nugalėtoja
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Artūras Morozovas (LAVA). Temos „Naujienos“ nugalėtojas. Gruzinų šuo išlydi paskutinį rusų reguliariosios 
armijos kareivį iš Senakio karinės bazės Vakarų Gruzijoje. Niekas nenori gyventi okupuotas

rengti kasmet, nors šiandieninė ekonominė si-
tuacija nėra pati palankiausia nekomerciniams 
projektams. Už galimybę surengti šį konkursą 
Klubas dėkingas visiems rėmėjams ir prisidė-
jusiems geros valios žmonėms.

Spaudos fotografijos konkursai turi ne-
mažą pasaulinę praktiką. Plačiai žinomas 
kasmetis konkursas „World Press Photo“. 
Šio konkurso nugalėtojų paroda keliauja 
po visą pasaulį. Daugelyje šalių rengiami 
nacionaliniai spaudos fotografijų konkur-
sai. Lankantis tarptautiniuose fotografijos 

festivaliuose džiugina ir tai, kad Klubo ren-
giamas konkursas ir leidžiamas kasmetis 
albumas „Lietuvos spaudos fotografija“ yra 
žinomas ir vertinamas ne vien Lietuvoje. 

Konkursas „Lietuvos spaudos fotografija“ – 
tai pasaulinių spaudos fotografijos konkursų 
praktikos ir Lietuvos spaudos fotografijos tra-
dicijų lydinys. Kasmet išleidžiamas metraštis 
„Lietuvos spaudos fotografija“. 

Parengta pagal 
Lietuvos spaudos fotografų klubo informaciją 

Lietuvos spaudos fotografija 2009 m.
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Radijo pirmagimis

Š iandien, kai radijo bangomis de-
šimtys stočių transliuoja vis kitokią 
muziką ir laidas, nurodo kitokią 

savo paskirtį, jau sunku įsivaizduoti metą, 
kai eteris buvo kone tuščias – vienintele lie-
tuviška valstybinio radijo banga sklido žmo-
nių balsai. Paskutiniųjų praėjusio amžiaus 
dešimtmečių sandūroje Lietuvoje vyko daug 
pokyčių. Vienas jų – pirmosios nevalstybinės 
radijo stoties, grojusios pačią įvairiausią mu-
ziką ir pateikusios visiškai naują informaciją, 
sukūrimas.

Prieš dvidešimt metų trys radijo entuzias-
tai – Rimantas Pleikys, Hubertas Grušnys ir 
Gintautas Babravičius, įkvėpti skirtingos gy-
venimo patirties, susivienijo bendram darbui, 
ir eterio tuštumą užpildė M-1 skambesys.

Radijo žurnalistas Rimantas Pleikys, tuo 
metu dirbęs M-1 vyriausiuoju redaktoriumi, 
prisimena, kad iš pradžių radiją norėta pava-
dinti M-24 – visą parą transliuojančia stoti-
mi. Bet tai pasirodė per drąsu ir pasirinktas 
kitas – R. Pleikio žmonos Gracijos pasiūlytas 
pavadinimas, reiškiantis pirmasis muzikinis 
radijas M-1. 

Surinkus gausybę skirtingų instituci-
jų leidimų ir gavus FM trumpųjų bangų 
73,34 mHz dažnį, išnuomojus siųstuvą iš TV 
bokšto, dviejuose nedideliuose Spaudos rūmų 
18 aukšto kambarėliuose buvo įrengta studija 
ir redakcija. Čia buvo iš Vokietijos atvežta tuo 
metu šalyje itin reta aparatūra ir į eterį paskli-
do tai, ko Lietuva dar nebuvo girdėjusi. 

„Visada dirbome tiesioginiame etery-
je. Iš pradžių M-1 muzikinis stilius buvo 

nenusistovėjęs. Tai buvo pirmoji komercinė 
muzikinė radijo stotis, ir ji šimtu procentų 
skyrėsi nuo to, ką transliavo valstybinis ra-
dijas“. – prisimena R. Pleikys. 

Norėdami lietuviams suteikti galimybę 
artimiau susipažinti su įvairia muzika, kurios 
iki tol buvo klausomasi tik trukdžių užgožto-
mis bangomis iš užsienio, iš nelegalių įrašų, 
gautų iš draugų ar slapta pirktų plokštelių, 
M-1 kūrėjai transliavo lietuviškus, vokiškus, 
prancūziškus ir anglosaksiškus kūrinius. 

Anot R. Pleikio, ir transliacijų būdų iš-
bandyta įvairiausių. „Siekėme, kad eteryje, 
iki tol tuščiame ir turinio, ir formos prasme, 
būtų kuo daugiau įvairios muzikos. Vienoje 
iš laidų leisdavome visą grupės albumą nuo 
pradžių iki galo, kitoje – diskotekas, būdavo 
ir gyvos muzikos: ateina, pavyzdžiui, Klo-
vos ansambliukas į studiją pagroti.“ 

Neturėdami aiškių pavyzdžių, komerci-
nio radijo Lietuvoje pradininkai kūrė savo 
stotį taip, kaip mokėjo. „Buvo kuklios patal-
pos ir techninės galimybės, mažai žmonių, 
bet rezultatai pranoko visus lūkesčius. Klau-
somumas siekdavo 50–70 proc. Tai buvo 
milžiniškas populiarumas, nes tai buvo nau-
ja“, – apie įkvepiančius rezultatus pasakoja 
vienas pirmųjų nevalstybinio radijo žmonių 
Lietuvoje žurnalistas R. Pleikys. 

Pirmieji Lietuvos radijo muzikos lai-
dų vedėjai, eteryje kalbėjęsi, groję muziką, 
bendravę su klausytojais, rengę pašneke-
sius, viktorinas, loterijas, skaitę spausdi-
nimo mašinėle arba ranka rašytas žinias, 
transliacijas rengė beveik metus. 
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Vėliau radijas keletui mėnesių nutilo ir 
ruoštasi atnaujinti transliacijas parengus 
jau dvi atskiras radijo stotis. Bet 1991 m. 
sausio 13-osios įvykiai iš esmės pakeitė visų 
žiniasklaidos priemonių padėtį, o Spaudos 
rūmai buvo užgrobti tarybinių milicininkų. 
Iš studijos viskas išgrobstyta: R. Pleikiui vė-
liau iš patalpų leista pasiimti tik šlepetes ir 
žemėlapį. Bet transliacijos buvo atgaivintos: 

sausio pabaigoje nauja komercinė radi-
jo stotis „Radiocentras“ ėmė transliuoti 
valstybinio radijo eteryje iš Sporto rūmų 
komentatoriaus kabinos, o M-1 veiklą at-
naujino 1991 m. gruodžio 31 d.

Kaip straipsnyje „Komercinio radijo at-
siradimas ir plėtojimasis“ rašo žiniasklaidos 
ekspertė Virginija Krivickienė, pirmoji ne-
valstybinė radijo stotis buvo labai svarbus 
reiškinys į laisvę kylančioje Lietuvoje. „Leidi-
mas dirbti be niekieno priežiūros ir kontro-
lės išreiškė visuotinį pokyčių troškimą, net ir 
oficialių institucijų drąsą elgtis kitaip nei ilgus 
metus buvo įprasta. Tai buvo privačios inicia-
tyvos elektroninėje žiniasklaidoje pradžia.“ 

Šiandien M-1, pirmasis muzikinis radi-
jas, jau ilgus metus transliuoja 24 valandas 
per parą, o prieš dvidešimtmetį įpūsta koky-
biškos pramoginės stoties ugnelė tebegyva. 
Radijo dažniai prisipildė, o laikai, kai visi, 
turėję radijo imtuvą, atsisukdavo tą pačią 
bangą, gyvi tik atsiminimuose. Bet pirmoji 
nepriklausomos Lietuvos karta, dabartiniai 
dvidešimtmečiai, šokti ir dainuoti išmoko 
iš laisvės pirmagimio M-1.

Ieva Barauskaitė

Radijo pirmagimis, užpildęs pilką eterį spalvomis. Ieva Barauskaitė
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Visada jauna Jubiliatė
Žurnalistikos studijoms 
Vilniaus universitete – 60

P rieš šešiasdešimt metų, 1949-aisiais, 
į pirmąjį žurnalistikos specialybės 
kursą Vilniaus universiteto Isto-

rijos-filologijos fakulteto Lietuvių kalbos 
katedra priėmė 25 studentus. Po trejų 
metų senojoje Alma Mater Vilnensis įkur-
ta Žurnalistikos katedra. 

Žurnalistika – vienintelė specialybė 
Vilniaus universitete, kuriai studijuoti 
būtina išlaikyti stojamąjį egzaminą – 
kūrybinį konkursą. Išimtimi Universitete 
pabrėžiama šios srities profesionalų rengi-
mo specifika: žurnalistas turi perprasti 
publicistikos žanrus, žodžio raišką, įgyti 
komunikabilumo ir viešos darbo kultūros 
pagrindus. 

Akademinių studijų kūrybinę atmosferą, 
gerąsias kolektyvo santykių tradicijas daug 
metų padeda išlaikyti ir paminklinio namo 
Senamiestyje, kur buvo apsistojęs poetas 
Adomas Mickevičius, aplinka (Bernardinų 
g. 11). Žurnalistų namai tapo daugelio gy-
venimo ir kūrybos savastimi – per šešis 
dešimtmečius žurnalistikos specialybę 
senajame Vilniaus universitete baigė beveik 
2 000 absolventų.

Skaičiai ir faktai 
Nuo 1970-ųjų Žurnalistikos katedra •	
priklausė Istorijos fakultetui. 
1984 m. įkurti jau du moksliniai padali-•	
niai – Spaudos žurnalistikos bei Radijo 
ir televizijos žurnalistikos katedros. 
1991 m. dviejų Istorijos fakulteto ka-•	
tedrų – Spaudos žurnalistikos ir RTV 
žurnalistikos – pagrindu įkurtas Žurna-
listikos institutas, prilygintas katedrai 
(priklausė naujajam Komunikacijos 
fakultetui).
Iki XX a. paskutiniojo dešimtmečio vi-•	
durio vykdyta žurnalistikos vientisųjų 
studijų programa (dieninio ir neakivaiz-
dinio skyriaus studentams, dabar neaki-
vaizdines studijas keičia ištęstinės). 
Šiuo metu Vilniaus universiteto Ko-•	
munikacijos fakultete yra bakalauro 
(D, N, I) ir žurnalistikos magistro studi-
jų programos (atnaujintos nuo 2007 m. 
rugsėjo 1 d.). Bakalauro studijų progra-
mos komitetui vadovauja doc. dr. An-
drius Vaišnys, magistro – prof. dr. (HP) 
Žygintas Pečiulis.
Žurnalistikos instituto parengtos ba-•	
kalauro ir magistro studijų programos 
susietos ne tik su kalbos, istorijos, li-
teratūros mokslų programomis (kaip 
būdavo įprasta nuo pat šios disciplinos 
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atsiradimo VU 1949 m.), bet ir su vi-
somis svarbiausiomis komunikaci-
jos studijų ir tyrimų disciplinomis ar 
temomis. 
Žurnalistikos studijos per pastaruosius •	
10 metų keletą kartų iš esmės peržiūrėtos 
ir patobulintos, ypač tuo metu, kai anks-
tesnė vientisoji sistema 1995 m. buvo 
padalyta į bakalauro ir magistro progra-
mas. Šitaip siekiama įgyvendinti vieną 
pagrindinių tikslų – parengti aukštos 
kvalifikacijos specialistus, besinaudojan-
čius moderniosiomis technologijomis, 
atitinkančius informacinės visuomenės 
sampratą ir Europos Sąjungos reikalavi-
mus. Instituto programoms dėstyti kvie-
čiami ir VU, ir kitų Baltijos šalių ar ES 
aukštųjų mokyklų profesoriai, leidinių ar 
laidų redaktoriai, kiti specialistai.
Kiekvienais metais žurnalistikos spe-•	
cialybės komunikacijos ir informaci-
jos studijas baigia per 40 profesionalių 
žurnalistų.
Nuo 2008 m. Institute rengiamas mokslo •	
darbų žurnalas „Žurnalistikos tyrimai“ 
(kartu su tarptautine redakcine kolegija). 
Institute veikia specializuota skaitykla •	
(2007 m. pertvarkyta į Žurnalistikos 
studijų informacijos centrą). 
Studentų kūrybiniai darbai skelbiami el. •	
leidinyje www.universitetozurnalistas.lt 
(„Universiteto žurnalisto“ mokomasis 
laikraštis buvo įkurtas 1977 m. ir leistas 
iki 1992 m.; atkurtas 2007 m.).
Žurnalistikos instituto pagrindinė •	
mokslo tema – periodinės žiniasklaidos 
pokyčių tyrimas ir periodinės spaudos 
šaltinotyra.

Rengtos konferencijos
Mokslinė konferencija „Ties Mažąja Lie-•	
tuva: požiūris į tradicijų ištakas ir gyvy-
bingą paveldą“, 2003 m. gegužės 13 d.
Mokslinė konferencija „Lietuvių periodi-•	
kai – 180 metų“, 2003 m. lapkričio 12 d.
Tarptautinė konferencija „Lietuviškos •	
knygos ir viešo žodžio kultūra: nuo 
draudimo iki demokratijos“, 2004 m. 
lapkričio 18–19 d.
Mokslinė konferencija „Sociali ir •	
asocia li dimensija šiuolaikinėje masi-
nėje komunikacijoje“, skirta žurnalisto 
Juozo Prunskio 100-mečiui paminėti, 
2007 m. gruodžio 7 d.
Mokslinė konferencija „Žurnalisto ir žur-•	
nalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklai-
dos sistemoje“, 2009 m. lapkričio 5 d.

Instituto vadovai
Jonas Karosas•	  (1952 09 01–1960 08 31)
Doc. dr. Stasys Makauska•	 s (1960 09 01 – 
1975 08 31) 
Doc. dr. Liubomiras Viktoras Žeimanta•	 s 
(1975 09 01–1984 08 31)
Doc. dr. Bronius Raguoti•	 s (1984 09 01–
1991 08 31)
Doc. dr. Laimonas Tapina•	 s (1991 09 01–
1992 08 31)
Doc. dr. Marius Aleksas Lukošiūnas•	  
(1992 09 01–1999 08 31)
Doc. dr. Audronė Nugarait•	 ė (1999 09 01–
2006 08 31)
Doc. dr. Andrius Vaišny•	 s (2006 09 01–
2008 09 01)

Visada jauna Jubiliatė
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VU žurnalistikos 
specialybės absolventai
Rašytojai, vertėjai, literatūros kritikai – 
Lietuvos rašytojų sąjungos nariai

Bronius Raguotis (1954)
Kostas Kaukas (1954)
Vytautė Žilinskaitė (1955)
Halina Kobeckaitė (1962)
Algimantas Polis (1962)
Laimonas Inis (1963)
Juozas Nekrošius (1964)
Adolfas Strakšys (1964)

Stasys Lipskis (1967)
Petras Keidošius (1968)
Augustas Tamaliūnas (1970)
Laimonas Tapinas (1970)
Markas Zingeris (1971)
Dalia Teišerskytė (1974)
Antanas Drilinga (1976)
Liuda Jonušienė (slp. Tilė Vakarė) (1979)
Gintarė Adomaitytė (1980)
Stasys Kašauskas (1981)
Valdas Kukulas (1982)
Birutė Jonuškaitė-Augustinienė (1983)
Vytautas Kirkutis (1990)
Mindaugas Peleckis (1999)

Parengė Jolanta Mažylė

Visada jauna Jubiliatė

Vivat  academia, vivat profesores! XXX Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės absolventų laida su 
dėstytojais 1984 m. Žurnalistikos katedros kiemelyje



145

2009 m. Vilniaus universitete 
apginti baigiamieji bakalauro darbai

Nerijus Adomaitis 
Objektyvumo problema BNS naujienų agentūros pra-
nešimuose apie karą Afganistane 2005–2007 m.
Darbo vadovas – lekt. dr. Mantas Martišius
Kūrybinis darbas
Afganistanas iš arti ir toli (interviu ciklas)
Darbo vadovas – lekt. dr. Mantas Martišius

Kristina Aksamitaitė 
Naujoji (daugiaterpė) žurnalistika: specializacijos ir 
universalumo problema
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Dienos už grotų (TV filmas apie kalinių gyvenimą)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Artūras Anužis 
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos 
tema nacionaliniuose TV kanaluose (2006–2007 m.)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Erelio skrydis į valdžios Olimpą (reportažų ciklas 
apie partijos „Tvarka ir teisingumas“ veiklą)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Mindaugas Augustis 
Tarybinės sporto žurnalistikos bruožai laikraštyje 
„Sportas“ 1956–1989 m.
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis
Kūrybinis darbas
Gyvenimas su deguonies kauke (rašinių cik las apie 
Lietuvos sporto politiką)
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis

Kostas Baubinas 
Naujienų interneto svetainių įvedimas į Lietuvos rinką
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis
Kūrybinis darbas
Baltos lankos – skaitmeninės avys (interviu ciklas 
apie laikraščių turinį internete)
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis

Biruta Bogucka 
Lenkijos lietuvių spauda (2000–2007 m.)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė
Kūrybinis darbas
Seinų krašto žmonės (publikacijų ciklas)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė

Agnė Buckutė 
Vaizdo informacijos metamorfozės: interneto ir mo-
bilioji informacija II d. 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Visko po truputį (reportažų ciklas mobiliojoje ir tele-
vizijos žiniasklaidoje)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Valdonė Budreckaitė 
Žurnalų moterims turinio ypatumai (2007 m. I pus-
metis. „Laima“, „Moteris“, „Panelė“, „Ekstra panelė“)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas
Puslapių užkariautojai (rašiniai apie literatūrą ir 
literatus)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Julija Charevičiūtė 
Lietuvos karinė spauda 2006–2007 m.
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė
Kūrybinis darbas
Ar dulkės karinis munduras spintoje? (pokalbių cik-
las apie Lietuvos profesionaliąją kariuomenę)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė

Tatjana Cyburevkina 
Sąjūdžio įvykių nušvietimas oficialiojoje Lietuvos 
spaudoje 1988–2000 m.
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas 
Kūrybinis darbas
Elektronines avis ganant (interviu ciklas apie 
tinklaraščius)
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius



146

Erika Fuks 
Užsienio investuotojų vaidmuo Lietuvos žiniasklai-
dos rinkoje: spauda, televizija ir internetas
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis
Kūrybinis darbas
Duonos ir žaidimų! (interviu ciklas apie XXI a. Lie-
tuvos žiniasklaidą)
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis

Rimantė Gaičevskytė 
Žurnalisto profesinės etikos problema rajoninėje 
spaudoje (2007 m.) 
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas
Žmogus, gyvenantis šalia (rašiniai apie žmones)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Jurga Gaidytė 
Internetinis naujienų portalas Alfa.lt: lietuviškų in-
terneto svetainių kontekste
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas
Žvaigždžių lietus (interviu su žinomais Lietuvos 
žmonėmis)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Aliona Galin 
Pozityviosios žurnalistikos raiška internetinėse sve-
tainėse Delfi.lt, Lrytas.lt, Alfa.lt ir bernardinai.lt
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
Kūrybinis darbas
Tiesioginio eterio lakštingalos (interviu cik las su tie-
sioginio eterio vedėjais)
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis

Evelina Garnelytė 
Naujienų svetainių Delfi.lt, Lrytas.lt ir Alfa.lt naujie-
nų ir komentarų turinio politika
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas
Vieną kartą gyvenime (rašinių ciklas)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Agnė Gintautaitė 
Reklamos įtaka žiniasklaidos vartojimo įpročiams 
(žiniasklaidos monitoringo dešimtmečio analizė) 
Darbo vadovas – lekt. dr. Mantas Martišius
Kūrybinis darbas 
Sklinda garsas apie šalį (publikacijų ciklas)
Darbo vadovas – lekt. dr. Mantas Martišius

Evelina Griciūtė 
Lietuvos miesto laikraščių auditorijos ypatumai 
(Šiauliai, Kaunas, Klaipėda)
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė
Kūrybinis darbas
Vienas milijonas už neįgaliuosius... (publikacijų ciklas)
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė

Eglė Ivanauskaitė 
Televizijos dokumentikos serialas „XX amžiaus slap-
tieji archyvai“: istorijos rekonstravimo metodai
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Dakaras: pergalės kaina (radijo interviu ciklas)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Saulius Jansonas 
Realybės stilistikos apraiškos Lietuvos televizijų 
programose
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Tai, kas aktualu ir nauja (interviu radijo stotyje 
„Radiocentras“)
Darbo vadovė – lekt. Guoda Litvaitienė

Regina Jegorova 
Rusijos ir Gruzijos konfliktas Lietuvos spaudoje. Ly-
ginamoji analizė
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis
Kūrybinis darbas
Ką Lietuvai patartų verslininkai, jei jų balsas eitų į 
dangų? (rašinių ciklas verslo naujienų svetainei)
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Evelina Joteikaitė 
Pozityviosios žurnalistikos raiška interneto svetainė-
se: 15 min.lt, Vtv.lt, Lrt.lt, Balsas.lt
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
Kūrybinis darbas
Kai ateina šventė (esė su fotografijomis)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Jūratė Juškaitė 
LTV programų kaita (1996–2005 m.) 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Problemos yra, kaltųjų – nėra (publikacijų ciklas apie 
visuomenės problemas) 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
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Rima Jūraitė 
Kultūros publikacijų nacionaliniuose dienraščiuose 
(„Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“) te-
matika ir  problematika
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas
Džiazuojantys nepažįstamieji (rašiniai apie 
asmenybes)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Aušra Karklytė 
Piliečių žurnalistika Lietuvoje: interneto dienoraščių 
analizė
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis
Kūrybinis darbas 
Kas išgirs silpnuosius ir atstumtuosius (rašinių ci-
klas apie socialiai pažeidžiamų grupių diskriminaci-
ją visuomenėje ir darbo rinkoje bei diskriminacijos 
sprendimo būdus)
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Daina Karlonaitė 
Lietuvos televizijos laidos „Panorama“ darbotvarkė 
Darbo vadovas – dr. Mantas Martišius
Kūrybinis darbas
Kai aš keliavau į Devintą dangų (publikacijų ciklas 
asmeniniame tinklaraštyje) 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Jurga Kraštinaitytė 
Daugiaterpė žurnalistika Lietuvos naujienų 
svetainėse
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius 
Kūrybinis darbas
Mokslo šaknys karčios (daugiaterpės žurnalistikos 
projektas) 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Renata Linkutė 
Visuomeninio transliuotojo koncepcijos įvairovė (ly-
ginamoji pasirinktų kanalų analizė)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Dienos su „15 minučių“ (TV filmas apie nemokamo 
dienraščio redakcijos darbą)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Paulius Mačiulevičius 
Lietuvos televizijų pokalbių laidos (2002–2007 m.) 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas
Keliuose prie bedugnės (radijo reportažų ciklas apie 
automobilius)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis 

Tadas Markevičius 
Turinio homogeniškumo ypatumai „15 minučių“ ir 
„Diena Media News“ dienraščiuose
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis 
Kūrybinis darbas
Nematoma oranžinio kamuolio pusė (straipsnių ci-
klas „Lietuva – 2011 m. Europos vyrų krepšinio čem-
pionato šeimininkė“) 
Darbo vadovas – lekt. Deimantas Jastramskis

Kristina Mažeikaitė 
„Nemuno“ žurnalo istorijos bruožai (1990–2000 m.)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas 
Galima ir džiovintą medžio lapą paversti ait varu (ra-
šiniai apie asmenybes)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Rūta Merkytė 
Dienraščio „Lietuvos rytas“ turinio kokybės pokyčiai 
(1990–2000 m.)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė
Kūrybinis darbas
Vartoti negalima sustoti (publikacijų ciklas apie eko-
nominės krizės priežastis ir pasekmes)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė

Justina Mikeliūnaitė 
Pozityviosios žurnalistikos raiška kaimui skirtuose 
nacionaliniuose laikraščiuose ir žurnaluose
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
Kūrybinis darbas 
Išsibarsčiusi Lietuva: naujieji emigrantai (rašinių ciklas) 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Mantas Mikšys 
Televizija ir internetas: vaizdo turinio specifika 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis 
Kūrybinis darbas
Industrijos paukščiai. Klaipėdos uosto dienoraštis 
(fotoalbumas) 
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė
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Agnieška Narkevič 
Žurnalistinio turinio plėtojimo galimybės daugiater-
pėje žiniasklaidoje
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis 
Kūrybinis darbas
Žmonės bėga paskui skubantį pasaulį (rašiniai socia-
linėmis temomis)
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Greta Nutautaitė 
Piliečių žurnalistikos raida istoriografiniu aspektu
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis
Kūrybinis darbas
Senosios kultūros beieškant (TV reportažų ciklas 
apie baltų pasaulėjautą)
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Paulius Petravičius 
Pramoginė Lietuvos interneto žiniasklaida 2004–2007 m. 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius 
Kūrybinis darbas 
Vilniaus dienos – Vilniaus naktys (dokumentinis fil-
mas apie alternatyvių judėjimų, gyvosios ir elektroni-
nės muzikos raidą Lietuvoje)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Gražina Radzvilavičiūtė 
Lietuvos mokslo populiarinimo politika žiniasklai  doje 
(2007 m.) 
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė 
Kūrybinis darbas
Eureka! (publikacijų ciklas apie Lietuvos mokslo 
pasiekimus)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė

Ramunė Rubinaitė 
Lietuvos įvykiai „The Times“ laikraštyje
Darbo vadovas – doc. dr. Andrius Vaišnys
Kūrybinis darbas
Bronius Raguotis vakar ir žurnalistikos studijos rytoj 
(filmas apie asmenybę)
Darbo vadovas – doc. dr. Andrius Vaišnys

Lina Sidaraitė 
Stereotipų problema jaunimo žurnaluose
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
Kūrybinis darbas
Lyderiai iš arti (interviu ciklas apie lyderystę su įvai-
rių sričių vadovais)
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Monika Smalinskaitė 
Sovietinio bloko išsilaisvinimo judėjimai Lietuvos 
spaudoje (1988–1990 m.)
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas
Kūrybinis darbas
Krikščioniškoji alternatyva (pokalbių ciklas su krikš-
čioniškosios žiniasklaidos redaktoriais)
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis

Asta Šerėnaitė 
Lietuvos žiniasklaidos nuosavybės koncentracija 
1998–2007 m.: tendencijos ir reikšmė
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis 
Kūrybinis darbas
Ką reiškia būti... (rašinių ciklas apie profesijas) 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Adomas Taraskevičius 
Vilniaus universiteto žurnalistikos absolventų diplo-
matų (2001–2007 m.) situacija Lietuvos darbo rinkoje
Darbo vadovas – doc. dr. Andrius Vaišnys
Kūrybinis darbas 
Kultūros paveldas: tarp vakar ir šiandien (straipsnių 
serija apie kultūros paveldo išsaugojimo problemati-
ką Lietuvoje)
Darbo vadovas – doc. dr. Andrius Vaišnys

Monika Tichonovaitė 
Televizijos raida: prieš ir po interneto 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas 
Pasidaryk pats (televizijos reportažų ciklas apie daik-
tus, kuriuos galima pasigaminti namuose) 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Berta Tilmantaitė 
Realybė spaudos fotografijos raiškoje: tendencijos ir 
problemos
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas
Kūrybinis darbas 
Man patinka matyti (fotožurnalistiniai pasakojimai)
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas

Vaida Tomkevičiūtė 
Reklamos turinio ryšys kas mėnesį leidžiamuose žur-
naluose moterims 1998, 2003 ir 2008 m. 
Darbo vadovas – dr. Mantas Martišius
Kūrybinis darbas 
Chameleonai (straipsnių ciklas apie žmones, iš esmės 
pakeitusius savo profesinį ar asmeninį gyvenimą)
Darbo vadovas – dr. Mantas Martišius
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Paulius Ugianskis 
Kriminalinių naujienų pateikimas nacionaliniuo-
se dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „Kauno diena“ ir 
„Lietuvos žinios“ (2007 m. II pusmetis) 
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė
Kūrybinis darbas
Eismas ratu (rašiniai apie eismo ir transporto 
problemas) 
Darbo vadovė – lekt. Danguolė Skarbalienė

Kristina Urbaitytė 
Lyčių stereotipai moterims skirtoje periodikoje: raida 
ir poveikis
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė
Kūrybinis darbas 
Moteriškos periodikos virtuvėje (interviu ciklas)
Darbo vadovė – lekt. Jolanta Mažylė

Mykolas Vadišis 
Literatūrinės žurnalistikos žanras Mato Šalčiaus kū-
ryboje ir XXI amžiaus kelionių reportažuose
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas
Kūrybinis darbas
Keliaukime kitaip! (videoreportažų ciklas)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Karolis Vaitkevičius 
Reklamos užsakovų įtaka Lietuvos dienraščių temų 
tvarkaraščiui („Lietuvos rytas“, „Respublika“ 2006–
2008 m.
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė
Kūrybinis darbas
Išėję į kitą pusę (publikacijų ciklas apie žurnalistus, 
dirbančius ryšių su visuomene srityje)
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė

Rasa Vaitkevičiūtė 
Pozityviosios žurnalistikos raiška nacionaliniuose ir 
regioniniuose dienraščiuose 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
Kūrybinis darbas
Mūsų dienos kaip šventė (radijo reportažai apie pozi-
tyvias naujienas, teigiamus įvykius) 
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius

Paulius Valatkevičius 
Regiono žiniasklaidos ir vietinės valdžios sąveika in-
formuojant visuomenę
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė
Kūrybinis darbas 
Provincijos žurnalistai (TV pasakojimas apie regionų 
žiniasklaidą)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Aksana Vorobjova 
Daugiaterpės žurnalistikos raiška Lietuvos periodi-
nėje spaudoje: Vilniuje leidžiamų dienraščių patirtis
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis
Kūrybinis darbas
Amžini teisėsaugos draugai (interviu ciklas apie tei-
sėsaugos ir žiniasklaidos sąsajas)
Darbo vadovas – lekt. Romas Sakadolskis

Rimantas Vančys 
Mokslo populiarinimo laidos Lietuvoje ir Italijoje
Darbo vadovas – dr. Egidijus Jaseliūnas 
Kūrybinis darbas 
Lupa! (TV mokslo populiarinimo laida) 
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Viktorija Zavistanovič 
Paauglių problematika Lietuvos internetinėje 
žiniasklaidoje
Darbo vadovas – asist. Aurimas Radkevičius
Kūrybinis darbas 
Lietuvos žemėlapio sagos (TV reportažai apie nekil-
nojamojo turto rinką bei gyvenimo kokybę Lietuvos 
provincijoje)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Daiva Žeimytė 
Naujienų pateikimo televizijoje stilistikos kaita
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis
Kūrybinis darbas 
Kaip atsiranda televizija? (televizijos filmas apie „Lie-
tuvos ryto“ televizijos įkūrimą)
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis 

Parengė Giedrė Grybauskaitė
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Gintarė Minkevičienė 
Lietuvos katalikiškos žiniasklaidos raidos ypatumai 
(2000–2007 m.)
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė

Vilija Navickaitė 
Rusijos ir Gruzijos informacinio karo atspindys Lie-
tuvos ir Italijos žiniasklaidoje
Darbo vadovas – lekt. dr. Mantas Martišius

Liepa Pečeliūnaitė 
Oficialiosios spaudos laisvėjimas 1988–1990 m., isto-
rijos „baltųjų dėmių“ naikinimas
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas

Jurgita Ragutskaitė 
Konkuravimo priemonės šiuolaikinėje televizijoje
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Mindaugas Savickas 
Karinių konfliktų vaizdavimo ypatumai Lietuvos in-
ternetinėje žiniasklaidoje (Šiaurės Kaukazas 1996–
2008 m.)
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė

Vilma VenckutonytėVaičiūnienė 
Ekonominės tematikos ypatumai dienraščiuose 
„Lietuvos rytas“ ir „Lietuvos žinios“ (1998 m. Rusi-
jos krizės ir 2008 m. pasaulinės ekonominės krizės 
pradžia)
Darbo vadovė – doc. dr. Audronė Nugaraitė

Milda Zavarskytė 
Smurtinių nusikaltimų temų tvarkaraštis ir pateiki-
mo ypatumai dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Res-
publika“ 2008 m.
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas

Ramunė Žvirblytė 
Kultūra ir televizija. Raiškos formų kaita
Darbo vadovas – prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Dalia Žvirinskienė 
Mokslo naujienos Lietuvos dienraščiuose 2003–2007 m.
Darbo vadovas – lekt. dr. Egidijus Jaseliūnas

Parengė Giedrė Grybauskaitė

2009 m. Vilniaus universitete 
apginti baigiamieji magistro darbai



Remia Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas 

Žurnalistika
 be sienų

Viktoras Denisenko

Nuo salos iki kontinento

Dainius Radzevičius 

Olegas Panfilovas: „Man niekada nereikėjo 
pyktis su savo sąžine ar pažiūromis“
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1 Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymas [interaktyvus] [žiūrėta 2010-02-28]. Prieiga per internetą: <http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22150>.

2 ten pat.
3 Linkevičiūtė-Rimavičienė, Jolita. Spaudos vaidmuo kuriant pilietinę visuomenę. Informacijos mokslai. Vilnius, 2007, 

nr. 51, p. 70.

Nuo salos iki kontinento
K albant apie Lietuvos žiniasklaidą dažnai pamirštama, jog ją sudaro ne tik vals-

tybine kalba leidžiami leidiniai. Šalia žiniasklaidos priemonių, kurių darbinė 
kalba yra lietuvių, egzistuoja ir tam tikros žiniasklaidos priemonių, skirtų Lie-

tuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms, „salos“. Didžiausią tokią „salą“, į kurią čia ir 
bus bandoma pažiūrėti įdėmiau, sudaro rusakalbės visuomenės informavimo priemonės.

preambulėje: „Lietuvoje gyvenančių įvai-
rių tautybių žmonių nueitas istorinis kelias 
glaudžiai susijęs su lietuvių tautos likimu ir 
sąlygoja bendrų tikslų tapatumą.“1 Šiame 
įstatyme įtvirtinta ir tautinių mažumų „tei-
sė į spaudą ir informaciją gimtąja kalba“2 
(Tautinių mažumų įstatymas, 2 straipsnis). 

Verta pasakyti ir keletą žodžių apie žinias-
klaidos funkciją. Jolita Linkevičiūtė-Rimavi-
čienė nurodo, jog „vienas iš svarbiausių ži-
niasklaidos uždavinių yra aprūpinti piliečius 
tikslia ir patikrinta informacija, kuri būtina 
laisvai visuomenei funkcionuoti“3. Kitaip sa-
kant, viena iš kilniausių žiniasklaidos funk-
cijų yra pagalba formuojant laisvą (pilietinę) 
visuomenę. Sakyčiau, šis uždavinys yra vie-
nodai svarbus ir tautinės daugumos, ir tau-
tinės mažumos žiniasklaidai. Be to, kalbant 
apie Lietuvoje esančią rusakalbę mažumą, 
žiniasklaidos ugdomas pilietiškumas būtų 
ypač svarbus atsižvelgiant į tai, jog „Lietuvo-
je nedominuojančios etninės grupės gali pa-
sireikšti kaip mažumos, bendruomenės arba 
kaip pilietinės visuomenės dalis (t. y. šalies 

Viktoras Denisenko

Pilietiškumo iššūkis
Kalbėdamas apie rusakalbę žiniasklaidą 

Lietuvoje „salos“ vaizdinį pasirinkau neat-
sitiktinai. Ne paslaptis, jog kontinentinių 
valstybių ir joms priklausančių salų santykiai 
būna ypatingi. Tiksliau, jūroje ar vandenyne 
nuo „didžiosios žemės“ nutolusiuose žemės 
plotuose formuojasi ypatingas „salos“ men-
talitetas. Ten gyvenantys žmonės savo sąsają 
su žemynu jaučia kitaip (tai nereiškia, jog blo-
giau) negu kontinento gyventojai. Todėl jokiu 
būdu nenoriu atskirti rusakalbės Lietuvos 
žiniasklaidos nuo bendros mūsų valstybės 
žiniasklaidos paradigmos, tik noriu pabrėžti 
ypatingą sąsają su ja, panašią į salos ir žemyne 
įsikūrusios metropolijos santykį. 

Valstybės sėkmę, be kitų veiksnių, ap-
sprendžia ir visuomenėje esantis sutarimas. 
Kalbant apie tautines mažumas Lietuvoje, 
tokio sutarimo pagrindą galima aptikti, 
mano manymu, labai sėkmingai sufor-
muluotoje Tautinių mažumų įstatymo 
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piliečiai)“4. Straipsnyje, iš kurio pateikta pas-
taroji citata, Natalija Kasatkina priešpriešina 
bendruomenės (diasporos) sampratą inte-
gruotos mažumos suvokimui, t. y. vartoda-
ma „salos“ ir „metropolijos“ sąvokas, prieš-
priešina sališkumą metropoliškumui.

Šioje straipsnio vietoje galima daryti iš-
vadą, jog rusakalbė Lietuvos žiniasklaida 
turėtų siekti mažinti galimą rusakalbės tau-
tinės mažumos atskirtį nuo likusios domi-
nuojančios visuomenės dalies, taip pat, kaip 
ir buvo pažymėta, ugdyti pilietiškumą, ak-
tyvų domėjimąsi politiniu ir visuomeniniu 
šalies gyvenimu, skatinti ją jaustis „bendro 
reikalo“ (lot. res pub lica) dalyve. Iškart pa-
žymėsiu, jog negalima teigti, kad rusakalbė 
žiniasklaida Lietuvoje neatlieka tokios funk-
cijos, tačiau ji dėl vienos ar kitos priežasties 
išlaiko tam tikrą „sališką“ status quo. Apie 
tai, kodėl ir kaip tai atsitinka, bus kalbama 
toliau.

Rusakalbės „salos“ geografija
Tam tikrą rusakalbės bendruomenės, 

kaip ir atitinkamos žiniasklaidos, sališku-
mą lemia keli faktoriai. Vienas jų istorinis: 
„Staigų rusų statuso pasikeitimą (nuo do-
minuojančio į mažumos) lydėjo tai, jog Bal-
tijos šalių valstybingumo atkūrimas vyko 
priešpriešoje sąjunginiam centrui, atsiribo-
jant nuo viso sovietinio, kas didžiąja dalimi 

buvo tapatinama su „rusišku“. Tam tikrais 
atvejais „sovietinis“ ir „rusiškas“ tapdavo 
sinonimu („rusų armija“, „rusų politika“), 
kas, suprantama, blogino rusų gyventojų 
adaptaciją.“5 Žinoma ir kitokia problema, 
kai Sovietų Sąjungoje dominuojant rusų 
kalbai rusakalbiai gyventojai kitakalbėse 
sąjunginėse respublikose nesiekė adaptuo-
tis gyvendami kitoje kalbinėje ir kultūrinėje 
terpėje6.     

Kitas faktorius, iš dalies susijęs su aukš-
čiau minėtu, yra ideologinis. Laima Ne-
vinskaitė nurodo, jog „skirtingai nei labiau 
ideologiškai priimtinas Vakarų kultūros 
plitimas (nors, žinoma, yra kritinis diskur-
sas ir Vakarų populiariosios bei vartojimo 
kultūros atžvilgiu), Rusijos žiniasklaidos ir 
kultūros paplitimas Lietuvoje siejamas su 
neigiama politine įtaka“7. Deja, šio opaus 
aspekto kalbant apie rusakalbę žiniasklaidą 
Lietuvoje irgi negalima ignoruoti.

Prieš tęsiant šią temą reikėtų pažvelgti 
į rusakalbės žiniasklaidos „salos“ Lietuvo-
je geografiją. Dėmesys čia bus kreipiamas 
tikslingai į Lietuvos rusakalbės žiniasklai-
dos priemones, paliekant „už borto“ ne Lie-
tuvoje gaminamą produkciją, pvz., nena-
grinėjant „Pervyj Baltijskij Kanal“ (Первый 
Балтийский Канал) faktoriaus ir pan. Fak-
tiškai šiame kontekste galima kalbėti tik apie 
spaudą ir internetą (Lietuvos radijo eteryje 
skamba ir kelios „rusiškos“ radijo stotys, 
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4 Касаткина, Наталия. Русские в современной Литве: меньшинство, диаспора или часть гражданского обще-
ства? Etniškumo studijos. Vilnius, 2007, nr. 2, p. 34.

5 ten pat, p. 18.
6 ten pat, p. 23.
7 Nevinskaitė, Laima. Žiniasklaida užsienio kalbomis Lietuvoje: ką renkasi vartotojai. Informacijos mokslai. Vilnius, 2009, 

nr. 51, p. 146.
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tačiau jų rusiškumas pirmiausiai pasireiškia 
transliuojama muzikine produkcija8). 

Apie spausdintinę rusakalbę Lietu-
vos žiniasklaidą savo straipsnyje „Rusiš-
ka posovietinės Lietuvos spauda: poky-
čių dinamika“ gana išsamiai kalba Birutė 
Sinočkina. Ji pažymi: „Apklausos, kurias 
vykdo visuomenės nuomonės tyrimo 
kompanijos, padeda sudaryti įspūdį apie 
tai, kaip bendrame periodikos reitinge 
(Lietuvoje ir Vilniuje) atrodo spausdintos 
visuomenės informavimo priemonės rusų 
kalba, išgyvenusios iki šių dienų, – tai vie-
nas iš lietuvių kalbos išverčiamas laikraštis 
(„Respublika“), du lietuvių ir rusų spaudos 
daidžestai9 („Obzor“, „Litovskij kurjer“) ir 
labai populiarus informacinis ir reklaminis 
leidinys „Ekspress-nedelia“ (TV programa 
ir trumpai apie viską).“10 

Internetinė rusakalbė žiniasklaida Lie-
tuvoje irgi nėra gausi. Be to, dauguma ati-
tinkamų jos išteklių yra susiję su pirmiau 
paminėtais spaudos leidiniais. Dar vienas 
svarbus faktorius – šie resursai iš esmės pa-
sirodė per pastaruosius kelerius metus. Tam 
tikra išimtimi galima pavadinti laikraščio 
„Litovskij kurjer“ tinklalapį (www.kurier.lt), 
kuris vienu ar kitu pavidalu egzistuoja jau 
gana seniai11. Tačiau tai yra būtent spaus-
dintinio laikraščio tinklalapis savo esme ir 
forma, o ne atskiras informacinis portalas. 

Pastarųjų lietuviškame interneto segmente 
yra vos du – „Ekspress-nedelia“ projektas 
Runet.lt (www.runet.lt) ir rusiška populia-
raus informacinio portalo Delfi.lt versija 
(http://ru.delfi.lt).

„Nematoma“ problema
Tačiau grįžkime prie anksčiau šiame 

straipsnyje išsakytų minčių. Pradžioje mi-
nėtas „pilietinis“ žiniasklaidos uždavinys ir 
pasakyta, jog tas uždavinys yra ypač aktua-
lus Lietuvos tautinių mažumų informavimo 
sferoje. Deja, negalima teigti, jog rusakalbė 
žiniasklaida Lietuvoje visiškai atlieka šią 
funkciją. Nerijus Maliukevičius pateikia 
tokias paradoksalias vieno tyrimo išvadas: 
„Atlikus savaitraščių tyrimus paaiškėjo, kad 
ne tik šios aktualijos [apie pergalės Antra-
jame pasauliniame kare 60-mečio minėji-
mą Maskvoje ir Rusijos naikintuvo „Su-27“ 
avariją Lietuvoje – V. D.], bet ir dauguma 
Lietuvos politinių, ekonominių ar kultū-
rinių įvykių „Litovskij kurjer“ ir „Obzor“ 
buvo pateikta remiantis Rusijos naujienų 
agentūrų (pvz., „Regnum“) arba interneti-
nės žiniasklaidos (pvz., „Lenta.ru“) šalti-
niais.“12 Čia pat jis pažymi: „Todėl galima 
daryti išvadą, kad šie savaitraščiai tapo 
naujienų apžvalgomis (angl. news digest), 
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8 Maliukevičius, Nerijus. Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje. Vilnius, 2008, p. 118-122.
9 Nuo angl. digest.
10 Синочкина, Бируте. Русская пресса постсоветской Литвы: динамика изменений. Etniškumo studijos. Vilnius, 

2007, nr. 2, p. 127.
11 Čia straipsnio autorius turi deklaruoti tam tikrą savo šališkumą, nes jis pats kurį laiką (nuo 2003 m. vasaros iki 2006 m. 

pabaigos) dirbo savaitraštyje „Litovskij kurjer“.
12 Maliukevičius, p. 117.
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kuriuose dominuoja Rusijos žiniasklaidos 
pranešimai apie Lietuvos ir pasaulio įvy-
kius. Tai patvirtina pirmiau aptartą televi-
zinėje erdvėje susiformavusią tendenciją, 
pagal kurią Lietuvos tautinės mažumos 
(ypač rusai) apie politinius, kultūrinius ar 
ekonominius Lietuvos įvykius daugiausiai 
sužino iš Rusijos žiniasklaidos.“13 

Čia kaip tik ir matome „salos mentali-
teto“ apraiškos pavyzdį, kai į „metropoliją“ 
(šiuo atveju – Lietuvą) žiūrima per kito-
kią, ypatingą „salos“ prizmę (šiuo atveju 
ta prizmė yra Rusijos informacinė erdvė). 
Lietuvos rusakalbės mažumos sališkumo 
katalizatoriumi šiuo atveju kaip tik tam-
pa žiniasklaidos priemonės. Tačiau neno-
rėčiau kalbėti apie kokius nors Lietuvos 
rusakalbės žiniasklaidos „piktus kėslus“. 
Priežastis, kodėl apie vieną ar kitą įvykį 
Lietuvoje pranešama remiantis rusų naujie-
nų agentūros pranešimu, gali būti gana ba-
nali – finansinių ir atitinkamai žmogiškųjų 
išteklių trūkumas, kai paprasčiau ir pigiau 
paimti žinutę iš interneto, negu į įvykio 
vietą (spaudos konferenciją, pristatymą ir 
pan.) siųsti savo korespondentą, kuris su-
kurtų originalų pranešimą. Panašiai galima 
paaiškinti ir tai, kodėl informacija imama 
ne iš lietuviškos visuomenės informavimo 
priemonės – paimtos iš rusiško tinklalapio 
naujienos nereikia versti. 

Manau, kad rusakalbė Lietuvos žinias-
klaida, pateikdama naujienas, orientuojasi 

į Rusijos informacinę erdvę. Tai yra pro-
blema (žinoma, ne visas rusakalbes žinias-
klaidos priemones galima tuo „apkaltinti“, 
pavyzdžiui, „Respublika“ rusų kalba dau-
gmaž atitinka lietuvišką laikraščio versiją). 
Vadinu šią problemą „nematoma“ dėl tos 
priežasties, jog pačios atitinkamos visuo-
menės informavimo priemonės, kaip ir 
didžioji dauguma jų vartotojų, neidentifi-
kuoja to kaip problemos. Šios problemos 
„nemato“ ir valdžios atstovai, nes nežinau, 
kaip kitaip būtų galima paaiškinti 2007 m. 
Lietuvos radijo ir televizijos tarybos priim-
tą sprendimą nutraukti anksčiau sėkmingai 
rengtos žinių laidos rusų kalba kūrimą ir 
transliavimą per LTV14.    

Išvados: mažinkime atskirtį
Rusakalbė tautinė mažuma Lietuvo-

je yra dalis šalies visuomenės lygiai taip 
pat, kaip Lietuvos rusakalbės žiniasklaidos 
priemonės yra bendros valstybės informa-
cinės erdvės dalis. Todėl aptartas „salos“ 
ir „kontinento“ („metropolijos“) santykis 
šiuo atveju yra atskirties, kurią reikėtų 
mažinti, faktorius. N. Maliukevičius pa-
žymi, jog „Lietuvoje būtina spręsti rusų 
ir lenkų tautybės piliečių informacinės 
atskirties problemą – plėtoti originalią ru-
sakalbę žiniasklaidą“15. Taip pat norėčiau 
atkreipti ypatingą dėmesį ir į labai svarbią 

Nuo salos iki kontinento. Viktoras Denisenko

13 ten pat.
14 Nacionalinė televizija neberodys žinių rusų kalba [interaktyvus] [žiūrėta 2010-02-28]. Prieiga per internetą: <http://

www.alfa.lt/straipsnis/142593/?Nacionaline.televizija.neberodys.ziniu.rusu.kalba=2007-07-04_12-00>.
15 Maliukevičius, p. 165.
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mintį, kurią išsako B. Sinočkina: „Periodi-
nis leidinys, skirtas Lietuvos rusams, kuris 
atspindėtų būtent jų problemas ir pasieki-
mus kelyje į demokratinę pilietinę visuo-
menę, turėtų būti leidžiamas ne komerci-
niu pagrindu. Toks leidinys pasirodys ne 
anksčiau negu apie jo būtinumą susimąs-
tys pati visuomenė.“15  

Suprantama, jog dabartinio ekonominio 
sunkmečio ir plačiai deklaruojamų laisvo-
sios rinkos principų akivaizdoje sunku būtų 
kalbėti apie galimybę pačiu aukščiausiu, 
valstybiniu, lygmeniu kurti specialią neko-
mercinę visuomenės informavimo priemo-
nę Lietuvos rusakalbiams. Sakyčiau, jog kol 
kas svarbiausia yra tai, kad apie egzistuo-
jančias problemas nebūtų tylima ir nebūtų 
apsimetinėjama, jog jų nėra. 

Aš esu nuėjęs kelią iš „rusakalbės žur-
nalistikos“ į „lietuvišką žurnalistiką“. Tas 
kelias nebuvo lengvas (tačiau nebuvo ir 
pernelyg sudėtingas), bet daug svarbes-
ni tie pojūčiai, kurie jį lydėjo. Perėjęs iš 
„rusakalbės žurnalistikos“ į „lietuviškąją“ 
pasijutau būtent taip, lyg būčiau persikėlęs 
gyventi iš salos į žemyną. Todėl, sakyčiau, 
labai svarbus yra ir žurnalistų iš rusakal-
bių visuomenės informavimo priemonių 
integravimas į bendrą Lietuvos žurnalis-
tų bendruomenę. Sprendžiant šį uždavinį 
reikšmingą vaidmenį kaip tik galėtų at-
likti Lietuvos žurnalistų sąjunga ir kitos 
panašios profesinės žurnalistų organiza-
cijos. Toks uždavinys galėtų būti įvairiai 

realizuojamas, pavyzdžiui, rengiant specia-
lias bendradarbiavimo ir bendravimo su 
Lietuvos rusakalbe (ir plačiau – kitakalbe) 
žiniasklaida programas.
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Olegas Panfilovas: 
„Man niekada nereikėjo pyktis 
su savo sąžine ar pažiūromis“

Dainius Radzevičius 

T arptautinėje žiniasklaidoje garsiai nuskambėjo radijo stoties „Svoboda“ 
žurnalisto Olego Panfilovo (52 m.) sprendimas 2009 m. rudenį oficialiai 
palikti Rusiją ir persikraustyti gyventi į Gruziją. Britanijos visuome-

ninio transliuotojo BBC naujienų svetainėje buvo rašoma, kad Rusijos Ekstremaliosios 
žurnalistikos centro vadovas O. Panfilovas kaip vieną savo išvykimo į Gruziją priežasčių 
nurodė žodžio laisvės būklę Rusijoje. Apie tikrąsias tokio žingsnio priežastis ir savo ateitį 
Olegas atvirai prakalbo po 10 pirmųjų gyvenimo dienų Gruzijoje, sėdėdamas jaukioje 
Tbilisio kavinėje ir gurkšnodamas gruzinišką arbatą.

žurnalistikai. Tarp renginio dalyvių jis iš-
siskyrė savo gyvu charakteriu. Atrodė, kad 
jam bene lengviausiai sekėsi prakalbinti ir 
uzbekus, ir turkmėnus, ir kazachus, ir kir-
gizus, ir tadžikus. Negalėjau nė įtarti, kad ši 

„Žiniasklaidoje yra dvi sudėtinės 
dalys – žurnalistai ir vartotojai. Ir 
jei vartotojas nepasirengęs, žurna-
listas gali net galvą nusisukti – jo 
vis tiek neskaitys.“

Su Olegu Panfilovu susipažinau 2009 m. 
spalio viduryje Kirgizijos sostinėje Biške-
ke. Tuomet lankiausi ESBO organizuoja-
moje kasmetinėje Vidurio Azijos šalių re-
giono žurnalistų konferencijoje, skirtoje 
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pažintis ir pabendravimas gali jau po kelių 
mėnesių suvesti Tbilisyje, kur vyko tokia 
pat ESBO organizuojama konferencija, tik šį 
kartą skirta Kaukazo šalių žurnalistikai.

Taigi po konferencijos O. Panfilovas 
sutiko pasikalbėti ir apie savo karjeros poky-
čius, ir apie asmeninius planus, ir apie žur-
nalistiką Vidurio Azijos šalyse bei Kaukaze. 
Tačiau pokalbis Gruzijoje apie žurnalistiką 
negalėjo palikti nuošalyje ir politikos.

Išvykimas iš Rusijos 
2009 m. nuskambėjo gana trumpa in

formacija, kad iš Rusijos persikraustei gy
venti į Gruziją. Gali paaiškinti, kodėl?

Viskas nutiko ne visai taip ir tuo pa-
čiu būtent taip. Visų pirma negali žmogus 
emigruoti iš šalies, kurios piliečiu niekada 
ir nebuvo. Aš niekada nebuvau Rusijos pi-
lietis. Tiesiog aš esu laisvas žmogus. Ir tas 

žmogus išvažiavo gyventi ten, kur jam pa-
tinka. Bet, žinoma, buvo ir asmeninių, ir, 
galima sakyti, politinių priežasčių išvažiuo-
ti iš Rusijos. 

Gruzija – šalis, kurią aš myliu, kurioje 
jaučiuosi gerai. Daug kartų lankiausi joje, 
turėjau daug draugų. Po 2008-ųjų rug-
pjūčio Rusijos ir Gruzijos karo tapau net 
vienos mergaitės krikštatėviu. Galų gale 
pernai mano geras pažįstamas universite-
to rektorius pasiūlė atvažiuoti į Gruziją ir 
dėstyti universitete žurnalistams. Tai iš-
girdęs supratau, kad manęs laukia rimtas 
apsisprendimas.

Buvo ir politinė priežastis. Tiesą sakant, ji 
mane seniai neramino. Vis geriau supratau, 
kad paskutiniuosius devynerius metus nauja 
Rusijos politika yra labai pasikeitusi. Ban-
džiau įgyvendinti projektus, galinčius keisti 
situaciją: organizavau mokymus, leidau daug 
knygų. Ir visada siekiau, kad Rusijos žurna-
listika, nors ir sunkiai, bet plėtotųsi. 

Tačiau prieš 3–4 metus supratau, kad 
valstybinė propaganda labai stipriai pri-
spaudė Rusijos žurnalistiką, taigi mano 
darbas Rusijoje tampa beprasmis. Nebe-
mačiau perspektyvos. Taip pat supratau, 
kad artimiausius 10–15 metų, kol valdžio-
je bus V. Putinas ir jo aplinka, Rusijoje 
nebus žurnalistikos. Bus tik propaganda. 
Taigi reikia keisti arba profesiją, arba šalį. 
Pakeičiau šalį.

O apie asmeninę priežastį retai pasa-
koju. Aš gimiau senoviniame Tadžikijos 
mieste. Gatvėje su vaikais kalbėjau tadžikų 
kalba, namie – rusų. Net mama rinkosi, į 
kurią mokyklą mane leisti – rusų ar tadži-
kų. Pasirinko rusų. 

Žurnalistas Olegas Panfilovas 

Olegas Panfilovas: „Man niekada nereikėjo pyktis su savo sąžine ar pažiūromis“. 
Dainius Radzevičius 
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Tačiau prieš 15 metų mane išvarė iš Ta-
džikijos, nes tapau tautos priešu. Man buvo 
iškelta baudžiamoji byla pagal seną sovietinį 
kodeksą, nes Tadžikija savojo dar neturėjo. 
Formali byla – už bandymą nuversti sovieti-
nį režimą. Devynerius metus negalėjau lan-
kytis Tadžikijoje, nors ten liko mano mama. 

Tada ir apsigyvenau Maskvoje. Čia su-
vokiau, kad ...nesuprantu Rusijos. Prisime-
nu, tik atvykęs į Rusiją sukviečiau draugus, 
namie pagaminau plovą. Pagal tadžikų 
tradiciją visų pirma plovu reikia pavaišin-
ti kaimyną. Prikrovęs lėkštę, pasibeldžiau į 
kaimynų duris. Jas atvėrusi moteris išrėžė 
nesanti alkana. Mane tai pribloškė. Ilgai-
niui jaučiau, kad man nejauku toje šalyje. 
Man visada buvo gera Irane, Uzbekijoje ir 
kitose Rytų šalyse. Kai pradėjau lankytis 
Gruzijoje, supratau, kad tai – mano šalis. 
Gal ir keistai nuskambės, bet čia bandysiu 
atgauti žmogiškąsias savybes.

Toks gyvenimo būdas gali atrodyti 
gana ekstremalus. Juolab kad įkūrei ir 
vadovauji Ekstremaliosios žurnalistikos 
centrui. Juk nelengva taip radikaliai keis
ti gyvenimą: arba profesija, arba šalis?

Gal taip yra todėl, kad visą gyvenimą ke-
liavau. Gyvendamas Tadžikijoje, pėsčiomis 

apėjau visą šalį. Aštuonerius metus Tadžikijos 
televizijoje vedžiau laidą rusų kalba rusams 
apie Tadžikijos istoriją, kultūrą, tradicijas. 
Man nesunku atsiplėšti nuo vietos, ją pakeisti, 
nes neturiu šeimos, tik ištekėjusią dukrą. 

Ekstremalumas tik toks, kad kurį laiką 
nejaukiai jaučiausi. Pavojumi tai vadinti 
sunku, nes dar 1993-aisiais į mane kėsino-
si. Štai susiūta galva. Todėl mano pavojaus 
jausmas apmiręs, tik keistas nejaukumas se-
kino. Ir nors jau esu Gruzijoje, dar kurį laiką 
teks važinėti į Maskvą – ten liko archyvas, 
biblioteka, kai kurie asmeniniai daiktai. Aš 
vis dar vadovauju Ekstremaliosios žurnalis-
tikos centrui. 

Reikia ugdyti naują kartą 
Bet darbas ir kita veikla Gruzijoje tur

būt keisis?
Žinoma. Visų pirma aš esu pedagogas, 

dailės mokytojas. Ilgus metus šį dalyką 
dėsčiau kaimo mokykloje. Kai mane pirmą 
kartą pakvietė dėstytojauti į Maskvos tarp-
tautinio universiteto Žurnalistikos fakul-
tetą, supratau, kad vienintelė galimybė ką 
nors pakeisti Rusijos žurnalistikoje – ugdy-
ti naują žurnalistų kartą, nes senosios kar-
tos požiūrio jau neįmanoma pakeisti. Man 

Olegas Panfilovas: „Man niekada nereikėjo pyktis su savo sąžine ar pažiūromis“. 
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patiko dėstyti, skaičiau paskaitas Čerkesijo-
je, Kirgizijoje, Kazachstane. Tačiau nusivy-
liau Maskvos studentais, kurie yra inertiški. 
Iš kelių dešimčių studentų tik du ar trys sa-
kydavo būsią žurnalistai, kiti ateitį matyda-
vo viešųjų ryšių srityje, kuri su žurnalistika 
neturi nieko bendro.

Kai pradėjau dėstyti Gruzijos universite-
tuose, pamačiau visai kitokius jaunus žmones. 
Po švietimo sistemos reformos, panaikinu-
sios universitetuose korupciją, į aukštąsias 
mokyklas stoja jaunuoliai, norintys mokytis. 
Man su jais labai gera. Žinoma, yra kalbos 
barjeras, vis mažiau jaunimo moka rusų 
kalbą, tačiau I. Čavčavadzės universitete jau 
yra magistrantūra. Joje studijuoja žmonės, 
turintys universitetinį išsilavinimą, galintys 
ir norintys perimti gerąją Europos patirtį. 
Reikia suprasti, kad iš vakarykščių mokinu-
kų žurnalistų nepadarysi – reikia mokyti su-
augusius žmones, gal net kurti žurnalistikos 
mokyklas. Tokias turi danai, švedai. Kitos al-
ternatyvos nėra. Todėl man atrodo, kad dar 
15–20 metų bus posovietinė žurnalistika. 

Žurnalistika ir 
politika – greta

Šiomis dienomis vyksta konferencija, 
kurioje kalbama apie žurnalistų kvalifi
kacijos kėlimą. Daug dėmesio skiriama 
technologijoms. Tačiau Gruzijoje, Armė
nijoje, Azerbaidžane yra ir kitų niuansų – 
politinė santvarka. Kodėl tos konferenci
jos metu buvai daugiau stebėtojas negu 
nuomonės reiškėjas? 

Net ir gana daug žinodamas apie Gruziją, 
manau, kad mažokai išmanau apie Gruzijos 
žurnalistiką. Visų pirma todėl, kad nemoku 
gruziniškai, mano minimalios kalbos žinios 
neleidžia laisvai suprasti televizijos progra-
mų ar skaityti laikraščių. O jei nori ką nors 
kitiems patarti, turi mažų mažiausiai žinoti 
kontekstą.

Tačiau turiu didelį privalumą. Mane čia 
gerbia. Iš manęs laukia pagalbos. Kai ra-
šiausi sutartį su universitetu, jo rektorius 
suteikė man daug laisvės. Sakė, jei nori kur-
ti žurnalistikos mokyklą buvusios Sovietų 
sąjungos teritorijos žmonėms, prašom. Jei 
nori kurti atskirą žurnalistų saugumo mo-
kyklą, prašom. Įsipareigojo padėti ieškoti 
pinigų, patalpų. Man sudaromos idealios są-
lygos dirbti. Be to, Gruzijos ombudsmenas 
pasiūlė dalyvauti kai kuriose programose. 
Turiu ir kitų organizacijų pasiūlymų. Beje, 
esu kūręs Gruzijos informacinio saugumo 
koncepciją, kurioje pabrėžiau, kad Gruzijos 
valdžia daug dėmesio skiria ekonomikai, 
demokratijai, bet pamiršta informacinį sau-
gumą. Gruzija karo metu būtų nukentėjusi 
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dar labiau, jei nebūtų radusi partnerių, kurie 
aiškino, ką reikia daryti tokioje situacijoje. 
Todėl dabar Gruzijoje nutarta sukurti trečią 
visuomeninio transliuotojo kanalą, kuriuo 
bus transliuojama tik rusų kalba. Tai bus ir 
palydovinės, ir interneto transliacijos. Kai 
tik pasirodė informacija apie šį kuriamą 
kanalą, Rusijos propaganda pradėjo skleisti 
įvairias bjaurastis. Buvo ir apie mane, nors 
formaliai nesu šio kanalo kūrėjas. Būsiu 
vienos programos autorius ir vedėjas. 

Apie kartų kaitą 
ir vidinę laisvę 

Sakoma, kad buvusiose sovietinė
se respublikose turi pasikeisti bent dvi 
kartos, kad sulauktume naujos kartos 
žurnalistikos...

Kai dėsčiau žurnalistiką, pirmo kurso 
studentams pirmosiose paskaitose pateik-
davau demokratijos ir laisvės temas. Jiems 
kartodavau, kad jeigu viduje neturite lais-
vės ir tokios pačios laisvės nelinkite kitiems 
žmonėms, tai žurnalistikos nebus. Tiesiog 
negali būti. Sakydavau, kad tokiu atveju jie 
gali būti amatininkai – išmokti rašyti teks-
tus, tačiau tikros žurnalistikos nelaisvoje 
visuomenėje negali būti. Jei neturi vidinio 
laisvės pojūčio, jei nėra laisvos visuomenės, 
tai nebus ir žurnalistikos. Jei dabar, pavyz-
džiui, Turkmėnijoje įkurtume aukščiausius 
Europos standartus atitinkančią žurnalisti-
kos mokyklą, nieko neišeitų vien todėl, kad 
visuomenė nežino tokios žurnalistikos. 

Žiniasklaidoje yra dvi sudėtinės dalys – 
žurnalistai ir vartotojai. Ir jei vartotojas 

nepasirengęs, žurnalistas gali net galvą nusi-
sukti – jo vis tiek neskaitys. Štai anekdotas, 
puikiai iliustruojantis tokią situaciją. Susitin-
ka du politologai. Vienas iš jų aiškina, ką reikia 
padaryti, kad Rusija geriau gyventų. Pagrin-
dinis siūlymas – pakeisti Vyriausybę, pradėti 
reformas ir viskas bus gerai. Kitas politologas 
atsako, kad situacija gerokai sudėtingesnė – 
reikia keisti ne Vyriausybę, o gyventojus.

Visuomenė dažnai būna blogesnė už ži-
niasklaidą. Štai kur problema.

„Norėčiau, kad nebūtų karo“
Koks buvo pastarasis 20metis? 
Man pasisekė, kad visą laiką dirbau tuo-

se leidiniuose, kurie atitiko mano pažiūras. 
Man niekada nereikėjo pyktis su savo sąžine 
ar pažiūromis. Nuo žurnalisto karjeros pra-
džios 1974 m. iki pat 1991-ųjų nerašiau nė 
vieno politinio straipsnio. Man nereikėjo girti 
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komunistų partijos. Rašiau išimtinai moks-
lo populiarinimo straipsnius. Tokia buvo ir 
mano televizijos programa. Radijui rašiau 
apie istoriją, kultūrą, tradicijas. Ir tik 1991 m. 
mane pakvietė į AP. Tuo pat metu dar dirbau 
„Nezavisimaja gazieta“ („Nepriklausomas lai-
kraštis“ – rus.). Vėliau pradėjau dirbti keliose 
radijo stotyse, dar vėliau – radijuje „Svoboda“. 
Todėl niekada nebuvo vidinio konflikto. 

Dar dvejus metus dirbau „Gazeta Wy-
borcza“. Su Lenkija mane sieja ypatingas 
ryšys – 1992 m. baigiau Tarptautinę žmo-
gaus teisių mokyklą Varšuvoje. Pusantrų 
metų leidau žurnalą Švedijoje. Man neteko 

patirti to jausmo, kai tau liepia: „Rašyk apie 
tai, o apie tai nerašyk“. Viskas, ką parašyda-
vau, visada buvo publikuojama.  

Daug ką pakeitei savo gyvenime. Turi 
daug naujų planų. Ar kas nors neramina?

Man pradeda atsibosti vienatvė. Dar norė-
čiau, kad nebūtų karo. Tokio, koks buvo Gru-
zijoje 2008-aisiais. Tai buvo vienas tragiškiau-
sių dalykų šioje šalyje. Gal net katastrofa. 

Daugiau informacijos apie spaudos laisvę ir 
ESBO veiklą šioje srityje galite ras ti tinklalapyje 
http://www.osce.org/fom/docu ments.html
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M es daugiau krizenam negu krizę 
išgyvenam. Kai 2009 m. sausio 
mėnesį spaudos konferencijoje 

paklausiau, kada bus galima įvardyti eko-
nomikos recesiją, Statistikos departamento 
laikinoji generalinė direktorė kukliai paty-
lėjo. O tų pačių metų birželio mėnesį pats 
premjeras pasakė, kad visas blogumas jau 
praeityje, ir tunelio gale matąs vilties švie-
są. Taigi tos recesijos, laikinosios generali-
nės galva, lyg ir nebuvo, o premjero regėtas 
tunelis pasirodė ganėtinai trumpas.

Man patinka laikinieji vadovai – gene-
raliniai ir paprasti direktoriai, laikini pro-
kurorai, saugumo šefai, aukščiausių ir pa-
prastų teismų pirmininkai, net laikini mi-
nistrai. Tai svarus ženklas, kad ir krizė, arba 

Antanas Anskaitis

Sakmė apie krizę, 
orchidėjas ir Vytautėlį

statistikos neįvardyta recesija, yra laikina. 
Patiktų, kad ir mūsų spaudos magnatai būtų 
laikini. Ne tokie kankiniai, kaip J. Pilyponio 
amžinasis žydas.

Kiek prisimenu, kur kas smagesnę kri-
zę patyrėme 1992 m. vasarą, kai infliacija 
siekė ne dešimtį, o visą tūkstantį procentų. 
Tada laikraščio korespondentas, gaudamas 
mėnesinį apie 1 500 rublių kartu su vagno-
riukais pluoštą, už kilogramą anuolaiki-
nės dešros be E priedų mokėjo 150 rublių, 
kilogramas cukraus, jei parduotuvėje atsi-
rasdavo, kainavo 80, o už litrą benzino ne-
zyzdami paklodavome 35 rublius. Tą vasa-
rą dusome nuo karščių, o Vilnius troško ir 
nuo degančių Ašmenos durpynų tvaiko. O 
kokia šauni krizė buvo vieną liepos dieną, 

„Pernai tris kartus buvau 
fotografuotas, dusyk filmuotas, 
penkissyk interviuotas. Beveik 
kaip Landsbergis. Štai ką reiškia 
vaikščioti Gedimino prospektu!“
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kai Atkuriamasis Seimas vertė G. Vagnorių 
ir į premjero postą sodino A. Abišalą. Die-
ną, kai vienas signataras tvojo į marmūzę 
kitam signatarui, po to sutrenkimo greitai 
tapusiam garsiu politikos komentatoriumi. 
Kai trečias signataras į rūmus kelią rado tik 
pasišviesdamas dujų balionėliu.

Kokia čia dabar krizė... Išmalė vienąsyk 
mitinguotojai Seimo langus, ir visi likome pa-
tenkinti. Argi nesmagūs po to buvo reporta-
žai, verti tradicinių LŽS konkursų premijos? 

Ir visgi jaučiame neįvardytos recesijos 
dvelksmą. Sumažėjo taikomosios poezijos 
šedevrų, krito jų polėkis. Kai ekonomika 
šuoliavo Baltijos tigro šuoliais, visa savo 
redaktorius gerbianti spauda bei televi-
zija tik ir aiškindavo: „Jūsų kiskas mėgsta 
Whiskas“, „Nors jūsų namai ne Tiškevičiaus 
dvaras, bet jums reikalingas importinis ba-
ras“ arba „Žaibiškas pristatymas be jokio 
apstatymo“, arba dar „Ei, sudaužkim boka-
lus taip, kad lietųsi alus!“ O kokie prasmin-
gi būdavo dienraščių lyderio posmai: „Nė 
vieno rimto pono be „Orchidėjos“ telefo-
no.“ Neabejoju, recesijos laikais orchidėjos 
nenužydėjo, tik tie telefonai dingo. Matyt, 
todėl dabar net nacionalinis transliuotojas 
vyrišką giminę ramina: „Jei pilve uraganas, 
jums padės „Espumisanas“. Tiems, kuriems 
nė espumisanas nesuveikia, radijas pataria: 
„Ar girdėjai, ar žinai, kur gyvena angelai...“ 
Visai susimaišė tie transliuotojai – jauniems 
vyrams angelus siūlo.

Nepaisant krizių ar pakilimų, didžiausia 
žiniaskleidos darbininkų sangrūda būna 
sostinės Gedimino prospekte. Rašau spe-
cialiai žiniaskleidos, nes net kaimo Jurgiui 

aišku, kad sklaido tiktai žirnius ir pupas, o 
visokias žinias ir kitus gerus dvasinius daik-
tus skleidžia.

Taigi kai tik einu tuo prospektu, tuoj 
pastrykt koks jaunas, karštas reporteriukas 
ir teiraujasi, ar mane erzina žiema, kokie 
yra mano draugai, ar pavasarį bus potvy-
nis, ar krizės akivaizdoje esu patriotas, ar 
Vyriausybė išsilaikys iki bulviakasio. Į visus 
tuos klausimus atsakau su senjoro išmin-
timi. Matyt, todėl pernai tris kartus buvau 
fotografuotas, dusyk filmuotas, penkissyk 
interviuotas. Beveik kaip Landsbergis. Štai 
ką reiškia vaikščioti Gedimino prospektu! 

Kartą jaunam pašnekovui pasiūliau: 
jeigu nuvažiuotumėt į miesto pakraštį, į 
kokį Tarakonių kaimą ar į Tursučius, gal 
būtų spalvingesnis interviu... Nužvelgė 
mane kaip neišmanėlį: argi nežinai, kad 
kaimas prasigėręs. Tada pakilo ir mano 
suvalkietiškas išdidumas: jau pats paklau-
siau, ar daug kartų su kaimiečiais gėrei, 
argi nematai, kad ir aš esu prasigėręs? 
Dėbtelėjo į mane reporteris su visa ka-
mera blaiviom akim ir nė žodžio netaręs 
perbėgo į kitą prospekto pusę. Dabar jau 

Sakmė apie krizę, orchidėjas ir Vytautėlį. Antanas Anskaitis
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trečias mėnuo prospektu vaikštau pats su 
savimi besikalbėdamas.

Vienoje BTV laidoje „Sąmokslo teorijos“ 
vedėjas gyrėsi, kad šito yra gerokai ragavęs. 
Su televizijos žvaigždėmis ginčytis never-
ta. Pagal prigimtį nesu sprinteris, greičiau 
vidutinių nuotolių bėgikas. Bet šalies kai-
muose, ypač tėviškės sodžiuose, esu daug 
kartų lankęsis ir, prisipažįstu, nesyk burne-
lę padaręs. Ir siaube, gėriau gėriau – nepa-
mečiau galvelės.

Mano jaunystės mieste gyveno toks Vy-
tautėlis. Buvo geras kaimynas, visų galų 
meistras. Tik kartą per mėnesį, gavęs pensi-
ją, su draugais mažumėlę pašvęsdavo. Eina, 
būdavo, po šventimo Vytautėlis viduriu ga-
tvės ir garsiai diskutuoja su visa Europos 
Sąjunga. O už jo – automobilių eilė, pypina, 
burzgina, stoviniuoja kaip aną vasarą Rusi-
jos pasieny. Išradingesni šoferiai stengda-
vosi apvažiuoti duobėtais kaimo keliukais. 
Kartą Vytautėlis nusprendė grįžti namo 
šaligatviu. Begrįždamas pataikė į pakelės 
griovį, jausmų dauguma nutarė nusnūsti 
ir pamiršo atsibusti. Nuo to laiko pasikeitė 
miestelis, tapo tylus kaip rytmečio parkas. 
Pernai vasarą pats premjeras per jį dviračiu 

pravažiavo nieko smagaus nepamatęs ir 
niekieno nepastebėtas. O jeigu, mąstau, 
Vyriausybės galva su savo dviračiu būtų 
pasimaišęs Vytautėliui po kojom, visa šalis 
būtų šlovinusi mano jaunystės miestelį ir 
premjerą.

Vytautėlių netrūksta ir sostinėje. Tik 
čia ta policija priekabi kaip uošvė, užuo-
mazgoje gesinanti visus kūrybinius su-
manymus. Net prie Prezidentūros negali 
kojos pakelti, vaizdo kameros į visus galus 
žiūri. Matyt, dėl to ir jaunųjų kolegų inter-
viu bei reportažai iš sostinės gatvių nėra 
tokie spalvingi, kokie galėtų būti iš mūsų 
jaunystės miestelių.

Sakmė apie krizę, orchidėjas ir Vytautėlį. Antanas Anskaitis
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A lmanac “Journalism“ is the unique 
publication of such type in the 
market.  It is read not only by 

journalists themselves, youngsters studying 
journalism or editorial offices but also 
by various specialists of communication 
and Public Relations, political scientists, 
lawyers, politicians, people at large. 

The publication reflects various 
tendencies of journalism development, so it 
gives the public unique possibility to glance 
at the deep processes of media development. 
Moreover, it is the only one publication of 
such type which records media chronicles, 
introduces exclusive personalities and their 
works, and performs the role of media 
critic. It is also possible to read the articles 
of „Journalism“ in  www.lzs.lt. 

The themes introduced in this almanac 
were discussed many times in the News 
Radio broadcast „Anatomy of Media“. The 
problems introduced here hopefully will 
leave its response, it means will stimulate 
media to pursue quality.  

It‘s not the first year when Press, Radio 
and Television Foundation supports the 
project „The dialog between journalism 
and the public in the almanac „Journalism“, 

which is being published with the headings 
such as „Public opinion: pro and contra“, 
„The influence of media“, „Media traffic 
rules“, „Journalism without walls“, „The 
greats in journalism“. This is the project 
which stimulates the dialog between 
the public and media like the specific 
business making clear educative and 
critical influence to the public country 
life. The main purpose of this project is 
to analyze media processes, convergence 
journalism, perspectives of traditional 
journalism, professional events, content 
of journalism, to educate journalists of 
different generations while introducing 
personalities honored to journalism, to 
inform about journalism‘s market and 
tendencies, problems of journalist‘s 
status, about regional journalism in the 
Internet. It is also focused on the critics 
of journalism – this is the way to cherish 
ethics and culture of the journalism while 
encouraging to develop responsibility for 
one‘s work. The almanac reveals the input 
of journalists and artists into the cultural 
country life, their awarded works are 
introduced as well.

Translated by Algirdė Ferensaitė 

Summary
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Lietuvos žurnalistų 
sąjunga internete
www.lzs.lt

Žurnalistams, žiniasklaidos darbuotojams ir visuomenei – 
įvykiai, analizė, kūryba



Sauliaus Žiūros („Fortuna privata“) nuotrauka, laimėjusi „Kolegų prizą“.
Ji išspausdinta leidinyje „Lietuvos spaudos fotografija ‘09“

Audriaus Bagdono (BFL) nuotrauka, 
išspausdinta leidinyje „Lietuvos spaudos fotografija ‘09“
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L I E T U V O S  F I L O S O FA I  A P I E  Ž I N I A S K L A I DĄ

Dr. Nerijus Milerius: „Žiniasklaidą galima suprasti plačiai, maždaug taip, kaip 
medijas supranta M. McLuhanas. Tai reikštų, kad iš tikrųjų medijos yra natūralus 
pratęsimas, visų pirma, žmogaus kūno, visų antra, žmogaus psichikos. Medijos ir pla-
čiąja, ir siaurąja prasme ypatingai veikia šiuolaikinį pasaulį. Medijos yra kasdienio 
gyvenimo dalis – televizija, laikraščiai, radijas.“

�
Prof. Gintautas Mažeikis: „Žiniasklaidoje didesnės krizės nei tada, kai 1990-ai-

siais atkūrėme nepriklausomybę ir penkerius metus kapstėmės purve, nėra. Išaugo 
profesionalumas, smarkiai išsiplėtė įvairovė, konkurencija, atsirado daug skaitme-
ninės, internetinės spaudos, kuri net operatyvesnė nei radijas ir labai interaktyvi. 
Tačiau visa ta žiniasklaida yra privačiose rankose, kuri turi atitinkamų savo interesų. 
Žurnalistai – asmenys, kurie objektyvumą derina su režisūra ir pinigais. Tai, kad taip 
ir nesusiformavo nuo politikų ir � nansinės konjunktūros nepriklausomas visuomeni-
nis radijas ir televizija, yra tęstinė problema.“ 

�
Prof. dr. (HP) Tomas Sodeika: „Mano nuomonė apie žiniasklaidą – vidutiniška. 

Ko aš pasigendu? Visų pirma man trūksta rimtesnių leidinių – ir tradicinių, ir elektro-
ninių. Tokių leidinių yra senas žiniasklaidos tradicijas turinčiose šalyse – Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje. Ten yra solidžių laikraščių, ir, atrodo, kitaip ne-
gali būti. O Lietuvoje tokių spaudinių reikėtų paieškoti su žiburiu.“ 

�
Timūras Saakovas: „Žiniasklaidą vertinu itin kritiškai. Pasigendu problemų spren-

dimo. Vyrauja paviršutiniškas požiūris, persmelktas pernelyg dideliu emocijų kiekiu. 
Visiškai negvildenamos esminės problemos, kurias bent aš pavadinčiau aktualiomis 
mūsų šaliai. Pavyzdžiui, valstybės valdymo aparatas. Tik probėgšmais paliečiamos 
kultūros temos. Lietuviai visąlaik broliškai atsiliepia apie kitas Baltijos šalis – Latviją 
ir Estiją, tačiau nedaug dėmesio skiria kaimynams.“ 
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