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Į Baltosios anketos klausimus atsako Europos Parlamento narys Vytautas LANDSBERGIS
1. Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po šimto metų? Kokie visuomeninės raidos principai (ar įstatymai) galėtų
padėti to siekti?
Norėčiau, kad ji dar būtų. Pagrindinis principas, kad būtų, tai savo krašto meilė.
2. Ar jaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės narys? Ar galėtumėte su pasidižiavimu ištarti - "Aš esu lietuvis ir
tuo labai didžiuojuosi" ir kodėl?
Didžiuojuosi tūkstančio metų Lietuva, bet ne visais, ypač dabarties, reiškiniais. Esu sergančios bendruomenės
narys, ir man dėl to skauda.
3. Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės kultūros politika? Kas joje, Jūsų nuomone, keistina?
Keistinas sovietinis požiūris, neva kultūra - tai papuošalai arba laisvalaikis. Kultūra turi būti valstybės prasmė.
4. Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės švietimo politika? Kas joje, Jūsų nuomone, keistina?
Švietimo tikslas - šviesūs žmonės. Juos ugdo šviesūs mokytojai, kuriems turi būti teikiama didžiausia pagarba,
pagarbi parama. Žinių kiekis, jeigu nesiranda smalsumo žinioms ir meilės aplinkai - bevertis dalykas. O jeigu
šviesūs mokytojai neatlaiko ir meta mokinius dėl pernelyg skurdaus atlyginimo, tai čia netikusios švietimo
sistemos nelaimė.
5. Kokių permainų Lietuvos valstybės strategijoje reikėtų pageidauti, norint susigrąžinti masiškai į Vakarus
emigruojančią jaunąją Lietuvą?
Pagarbos žmogui ir palankumo jaunimui.
6. Lietuva dažnai įvardijama kaip šalis, pirmaujanti pagal savižudybių skaičių. Kodėl taip yra ir ką daryti, kad
būtų kitaip?
Neatsparumas gyvenimo niekybei ir užmušta arba neišugdyta paskata bei gebėjimas džiaugtis gimstant
gautomis begalinėmis dovanomis.
7. Ar Jus tenkina tai, kaip Lietuva suvokia ir pateikia save žiniasklaidoje ir televizijoje?
Turbūt nesuvokia ir nesiekia, nepadeda susivokti, nes ten vis dar vyrauja mėgavimasis bjaurastimi. Gražiai
rodytis kažkam kažkur - tai tarptautinis miesčionizmas. Reikia gražiai gyventi, gražiai būti, laisvai reikštis.
8. Kokios lietuvio nacionalinės savybės Jums atrodo gražiausios, o kokios ne? Lietuvos žmonių moralė,
sąmoningumas ir patriotizmas: diagnozė ir perspektyvos.
Tylioji rezistencija bjaurasčiai, giluminis orumas. Pasidavimas - blogai, blogoji savybė. Čia ir klostysis
perspektyvos - vienaip ar kitaip.
9. Lietuvos kultūros, istorijos ar visuomenės veikėjas, kuris yra Jums autoritetas? Ir kodėl?

Vincas Kudirka. Gyvybinga siela, kupina džiaugsmo veikti, kurti, ginti. Ir tikro skausmo dėl tėvynės. Ištvermė ir
pasišventimas mirties akivaizdoje.
10. Kokiais moraliniais principais vadovaujatės savo gyvevenime?
Nepalaikyti kiauliškumo. Palaikyti žmogiškumą. Kartkartėmis priminti apie garbę.
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