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Vilniuje viešėjęs tituluotas rusų režisierius 

Aleksandras Sokurovas išreiškė savo nuomonę ir 

politiniais klausimais 

Ir još šąšaja šu politika 

KULTU RA 

BNS.lt: „...rusų rež isierius Aleksandras Sokurovas sako jauc iantis didelį nerimą ir pavojų de l s alies 

ateitieš. „Turime šude tingą politinę šituaciją, ji šušijuši šu tuo, kad ne tarp politikų, o tarp 

gyventojų yra štiprioš antidemokratine š nuotaikoš, ne ra noro kovoti už  demokratiniuš principuš. 

Pertvarka, pašikeitimai, kurie prašide jo valdant Borišui Jelcinui, per š į laiką neuž teko energijoš 

tiemš pašikeitimamš. Tode l jauc iu didelį pavojų de l šavo gimtine š, šavo š alieš ateitieš“. Jiš teige  

patš nešąš maiš tininkaš ar opožicionieriuš, taip pat aktyviai nedalyvaujantiš politikoje, norš 

pripaž ino palaikantiš opožicinį jude jimą „Jabloko“. <...> 

Vilniuje prištatydamaš naujaušią šavo filmą „Frankofonija“ rež išieriuš už šimine , kad dar prieš  

aš tuoneriuš metuš kalbe jo apie galimuš Rušijoš kariniuš konfliktuš Ukrainoje ir Kažachštane, dar 

dviejuoše regionuoše, tac iau neture jęš tokioš nuojautoš de l Baltijoš valštybių. A.Sokurovo 

nuomone, įtampa pirmiaušia kilo tarp pac ių ukrainiec ių, kurie šušidu re  šu „milž iniš ka kultu ra, kuri 

kaimynamš buvo gana šude tinga“. <....> 

Jiš štebe joši, kad tragiš ką ištoriją turintyš lietuviai šu kitomiš Baltijoš valštybe miš iki š iol ne ra 

šuku rušioš fundamentalių kino ar literatu roš ku rinių, vertinamų pašaulyje, bei iš  dalieš de l to 

kaltino mu šų š vietimo šištemą. „Mane višada štebino, kad turint tokią, kaip man kalba, tragiš ką 

ištoriją Baltijoš valštybe še, ir ne tik XX amž iauš, ne tik tą prakeiktą rušų faktorių, turint apškritai 

šude tingą ištoriją š iame Europoš regione, kode l nieko nešukuriama fundamentalauš, ešminio? Gal 

de l to, kad literatu ra Baltijoš valštybe še atšilieka? Kode l? Kur toš didž iaušioš figu roš, kurioš 

pareiš kia, kad meš nešame maž a tauta? Kode l to ne ra? Vadinaši, problema yra tautoš š vietimo 

šištemoš viduje, šištemoš, kuri formuoja vertybeš“, – kalbe jo menininkaš.“ 

Bernardinai.lt A. Sokurovaš apie Lietuvoš taiką ir ramybę: „Jei Baltijos s alys susivienys į neutralių 

valštybių bloką, jų niekaš niekada nepalieš. Apškritai mano švajone  – kad Lenkija šu Baltijoš š alimiš 

šudarytų neutralių valštybių šąjungą. Tac iau lenkai, tai girde dami, ima iš  karto rankomiš mojuoti, 

provokuodami kokį norš griež tą atšakymą. Mano galva, neutralumaš – vadinamųjų maž ųjų Europoš 

valštybių ateitiš. Norš iš  ešme š maž ų š alių ne ra. Paž iu re kit, kokia š iuo metu politikoje švarbi 

Suomija ir kaip ji dalyvauja pašauline š politikoš reikaluoše, norš gyventojų turi maž iau nei 

Primorško  rajonaš Sankt Peterburge. O kode l Lietuva nedalyvauja pašauline je politikoje? 

Nepakanka neutraliteto“. 

http://www.bns.lt/topic/1912/news/50394757/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-17-rusijos-rezisierius-a-sokurovas-nesijaudinkit-lietuvos-niekada-nelies/147725


15min.lt. Ras ytoja Lina Ever: Neuž duoti klausimai Aleksandrui Sokurovui: „Įpuse jus filmui kaž kur 

manyje, labai labai giliai, įšiž iebia nepašitike jimo lempute . Ją turbu t turi viši mano kartoš ir vyrešni 

ž mone s, bet ne visi turbu t nori į ją įsiklausyti. Ji įsijungia tuomet, kai supranti, kad girdimą tiesą 

reikia prade ti filtruoti, kad tarp eiluc ių gali bu ti pašle pta propagandinio pobu dž io tieša, gal net taš 

pašlaptingaš 25 kadraš, mokantiš įteigti taip, kad ž iu rovaš to nešupraštų. Bandau atšipalaiduoti, 

priimti meną atvira š irdimi, bet nieko negaliu šu šavimi padaryti – nepašitikiu rušiš ka retorika, norš 

tu ką. Ypac , kai jie kalba apie Antrąjį pašaulinį karą. <...> 

Klaušau, kaip rež išieriuš atšakine ja į naivokuš jauno ž urnališto klaušimuš, galvoju apie tai, ar jiš 

tikrai tokš laišvaš, kaip škelbiaši? Ar tikrai š iandien Rušijoje įmanoma bu ti laišvu ir netgi gauti 

apdovanojimą iš  patieš Putino rankų? Skelbtiš, kad kovoji už  laišvę, bet priimti vado prižą, kai tuo 

metu c ia pat už  Kremliauš šienoš ve l šuimama proteštuojanti „Puššy Riotš“ nare ? <...> 

Renginio pabaigoje braunuošiu prie A.Sokurovo. Galvoju, iš  višų tų man kilušių klaušimų pabandyšiu 

už duoti bent tą apie himną. Na gal dar ir apie Staliną paklaušiu. Ir kai jiš man jau ranka pašiekiamaš, 

kai mano burna plac iai atšiveria, kad mandagiai š ypšodamaši už duotų nepatogų klaušimą, maeštro 

nušišuka į kitą pušę ir štveria į gle bį V.Landšbergį. Jie dž iaugiaši ir gle bešc iuojaši lyg š imtmetį 

nešimatę draugai ir aš  štaiga šuprantu, kad mano klaušimai turbu t turi likti neatšakyti. Kaip liko 

neatšakyti jo klaušimai filme. 

VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis :  Kultu ra yra visuma, kuri apima ras ytas ir 

neraš ytaš elgešio taišykleš, tike jimą tuo, kaš yra gera ir teišinga, ž iniaš ir viša kita, ką 

ž mogus įgijo bu damas visuomene s dalimi. Mokslinis pasaulio įsivaiždavimas, meniniuose ku riniuose 

teigiamoš vertybe š, iš paž įštama religija negali nedaryti poveikio mu šų politiniamš įšitikinimamš. 

Bu tent nuo vyraujanc ių kultu roš modelių priklaušo, kokie buš valštybe š piliec iai, kokiaš politineš 

reformaš jie palaikyš ir kokie buš juoš atštovaujantyš politikai. Savo ruož tu, kryptingaš politiniš 

veikimaš gali per gane tinai trumpą laiką įtvirtinti naujuš piliec ių pripaž įštamuš elgešio modeliuš ir 

įsitikinimus. Tai suprasdamos, valstybe s kovoja tarpusavyje bandydamos įteigti savo is paž įstamus 

kultu roš modeliuš kitų š alių višuomene mš. 

Rušijoš valdž ioš požiciją prištatanc ių Olego Gažmanovo ir Alekšandro Sokurovo vižitai Lietuvoje gali 

bu ti aptariami kaip Rušijoš bandymaš įteigti Lietuvai šavo pašaulio matymą. O. Gažmanovaš – 

Rušijoš populiariošioš kultu roš atlike jaš, šavo dainoše nedviprašmiš kai apeliuojantiš į emocinę 

noštalgiją de l ž lugušioš šovietų imperijoš. Tuo tarpu, A. Sokurovaš škirtaš rafinuotešnei aukš tošioš 

kultu roš auditorijai, tode l kalba kiek aptakiau ir pateikia daug intelektualešniuš „taip J. Stalinaš buvo 

blogaš, bet...“ pobu dž io argumentuš. S ioje vietoje nereikia apšigauti – vienaš ar keli š ių Rušijoš 

atštovų pašišakymai poveikio Lietuvoš šaugumui neturi, tac iau švarbu atkreipti de mešį į tendenciją. 

Tai informacine  politika, kurioš ešminiš tikšlaš maše mš iš  vienoš puše š ir intelektualamš iš  kitoš 

įskiepyti Kremliaus steigiamą pasaulio supratimą. 

http://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/lina-ever-neuzduoti-klausimai-aleksandrui-sokurovui-4-670437


1. Kaip vertinate rež išieriauš A. Sokurovo teiginiuš apie tai, kad Lietuva 
nešuku re  fundamentalių kino ir literatu roš ku rinių? Kaip manote 
Ju š? 

2. V. Lauc iuš kveštionuoja, ar į Lietuvą neįleištaš Rušijoš atlike jaš 
O.Gažmanovaš, škleidž iantiš tiešioginę propagandą, yra didešne  
blogybe  nei kur kaš šubtiliau kalbantiš A. Sokurovaš. Kaip manote, 
kokia propagandoš forma yra pavojingešne ? Įtaigešne ? 

3. A. Sokurovaš teigia, kad Baltijoš š alyš ir Lenkija ture tų bu ti 
neutralioš, o ne priklaušyti NATO aljanšui. Ką manote apie š į teiginį? 

4. Pašiškirštę į grupeš po keturiš padiškutuokite, ar menininkų 
politine š paž iu roš švarbioš vertinant jų ku rybą? Ar ž inote kitų 
menininkų, kurių vieš i pašišakymai šuke le  nepašitenkinimą 
višuomene je?  

Kviečiame pasiklausyti „Žinių 

radijo“ laidų „AKTUALIOJI 

KULTŪRA“: 
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prilygšta V. Putino propagandai 

Apie rušų rež išierių Alekšandrą Sokurovą ir 

kontraveršiš kuš jo pašišakymuš 
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http://www.ziniuradijas.lt/laidos/aktualioji-kultura/r-kmita-rezisieriaus-a-sokurovo-pasisakymai-prilygsta-v-putino-propagandai?video=1
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/aktualioji-kultura/r-kmita-rezisieriaus-a-sokurovo-pasisakymai-prilygsta-v-putino-propagandai?video=1
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/aktualioji-kultura/apie-rusu-rezisieriu-aleksandra-sokurova-ir-kontraversiskus-jo-pasisakymus
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/aktualioji-kultura/apie-rusu-rezisieriu-aleksandra-sokurova-ir-kontraversiskus-jo-pasisakymus
https://www.facebook.com/groups/PoliticalCritique/permalink/847321942069575/


Naktį iš liepos 15-osios į liepos 16-ąją Turkijoje 

bandytas įvykdyti karinis perversmas. Prezidentas 

ėmėsi griežtų priemonių prieš sukilėlius. 

Nepavykęš perveršmaš Turkijoje 

Turkija 

www.tšpmi.lt, VU TSPMI politologaš Linaš Kojala: Pasak politologo, perversmas atris o Turkijos 

prežidentui rankaš taikyti labai griež taš priemoneš. „Iš  kitoš puše š, meš tikrai iki š iol rege jome, kad 

jo bandymai apriboti ž iniašklaidoš laišvę, galiaušiai teišmai, kuriuoše buvo teišiami kariuomene š 

lyderiai, jie vyko ir prieš  keletą metų, šulaukdavo labai didele š kritikoš. Net ir ne viši Erdogano 

re me jai buvo tokių šprendimų š alininkai, neš tai buvo tiešiog galioš konšolidacija”, – paštebe jo L. 

Kojala. 

15min.lt: „Buvo tikrai maž ai auks to lygio vadovų vižitų į Turkiją. Recepas Tayyipas Erdoganas 

įsitikinęs, kad Vakarai gale jo padaryti daugiau, turint omeny, kad tai buvo bandymas nuversti 

demokratiš kai iš rinktą valdž ią š alyje, kuri priklaušo NATO“, – 15min teige  buvęš Turkijoš 

diplomataš bei Stambulo ekonomikoš ir už šienio politikoš centro vadovaš Sinanaš U lgenaš. Iš duota 

Vakarų Turkija ešą jauc iaši ne tik de l to, kad šulauke  per maž ai už uojautoš. Nuomonių apklaušoš 

rodo, kad didele  dališ Turkijoš gyventojų mano, jog Vakarai vienaip ar kitaip prišide jo prie 

neše kmingo bandymo nuveršti valdž ią. 

15min.lt: „Daug turkų tyliai mano, kad perversmas is  tiesų įvyko ne liepos 15, o liepos 16 dieną. 

Erdogano valdž ia įgyvendino šavo planuš, kuriuoš buvo parenguši kur kaš ankšc iau“, – teige  Baltijoš 

ir Turkijoš kultu roš akademijoš "Balturka" prežidentaš I. Akay. Jiš mano, kad šąraš uš, kokiuš 

ž mones suimti, Turkijos valdž ia jau ture jo pasiruos usi: „Taip, manau, jie viską suorganižavo 

špecialiai, kad gale tų atšikratyti tam tikraiš ašmenimiš. Man kyla labai daug klaušimų.“ 

BNS, ELTA: „Įvykiai praside jo penktadienį, kai tankai ir kita sunkioji technika už e me  požicijas ant 

pagrindinių tiltų Stambule. Kariai buvo matomi gatve še, o Ankaroje nufilmuoti kariniai 

šraigtašparniai. Neilgai trukuš viena karinių paje gų grupuote  paškelbe  praneš imą apie valdž ią 

perimanc ią „taikoš tarybą", kuri škelbia komendanto valandą ir karo pade tį. Grupe  pareiš ke , kad ji 

šiekia už tikrinti konštitucinę tvarką ir demokratiją, ž mogauš teišeš ir laišveš. Valdž ią perimti 

bandž iuši grupuote  pareiš ke , kad dabartine  vyriaušybe  griauna demokratiją ir šekuliarių įštatymų 

virš enybę. Prežidentaš R.T. Erdoganaš nepavykušio puc o metu atoštogavo Marmaryje. Su 

višuomene jiš šušišieke  per „FaceTime" mobiliuoju telefonu ir paragino ž moneš eiti į gatveš bei 

prieš intiš puc ui.“ 

http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2016/07/l-kojala-bandymas-ivykti-perversma-rodo-ir-turkijos-susikaldyma/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/vakaru-ir-turkijos-santykiai-po-nepavykusio-perversmo-ko-galime-tiketis-ateityje-57-674127
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/lietuvoje-gyvenantys-fehtullah-guleno-salininkai-turkijoje-artejama-prie-diktaturos-57-665339
http://www.delfi.lt/news/daily/world/samokslas-pries-turkijos-valdzia-zlugo-turkams-isejus-i-gatves-ir-pasipriesinus-karinems-pajegoms.d?id=71822680


Blogeriš Rokiš kiš Rabinovic iuš (R.Savukynaš), rokiškiš.popo.lt: Turkijoje perversmai vyksta 

reguliariai, o š iš netipiš kaš tik vienu atž vilgiu – jiš neše kmingaš. Tac iau tų karinių perveršmų ištorija 

bei ide ja višad ta pati: Turkija turi bu ti šekuliari valštybe , kurioje remiamaši įštatymaiš, o ne 

religiniaiš išlamištinio pobu dž io kliedešiaiš. Perveršmo bandymaš – natu raluš: pagal Recep Tayyip 

Erdogan, hidž abai (visiškai kūną uždengiantys rūbai) ture tų bu ti norma, o mergaite s turi mokintis 

atškrai nuo berniukų, gal net ir iš viš reiktų remtiš religiniaiš, o ne pašaulietiniaiš įštatymaiš. 

Akivaižduš ir pošu kiš link Otomanų imperijoš tradicijų, šu net ir kaž kokiomiš už uominomiš, kad 

Recep Tayyip Erdogan nore tų bu ti kokiu tai šultonu, tik kad vakarietiš kešniu, panaš ešniu į Anglijoš 

karalienę (c ia jo patieš aiš kinimai).“ 

VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis:  Nepavykęs dalies Turkijos karis kių puc as pries  

šavo prežidentą Recepą Tayyipą Erdoganą dar labiau šuštiprinš taš tendencijaš, kurioš š ioje 

valštybe je ryš ke jo jau daugiau nei deš imtmetį. Pirma, po perveršmo Turkijoje šekušioš mašine š 

reprešijoš ne tik prieš  kariš kiuš, bet ir prieš  mokytojuš, de štytojuš bei teiše juš juoš atleidž iant iš  

darbo arba šuimant ž ymi štiprų š ioš valštybe š pošlinkį autoritarižmo kryptimi. Norš puc aš ture jo 

paš alinti R. T. Erdoganą iš  valdž ioš, dabar jiš buš kaip niekad štipruš ir greic iaušiai laime š dar ne 

vienuš rinkimuš, o po kiekvienu iš  jų opožicija Turkijoje tapš viš nereikš mingešne . 

Antra, R. T. Erdoganaš priklaušo ilgą laiką šlopintam proišlamiš kaš paž iu raš deklaruojanc iam 

politiniam jude jimui. Jo politine  še kme  ž ymi Turkijoš provincijoš ir dvašininkų pergalę prieš  mieštų 

intelektualuš bei kariš kiuš, kurie, nepaišant perde to nacionaližmo, buvo š alieš vakarietinimo 

š alininkai. Tad ateityje Turkijoje politiniš išlamaš tapš viš labiau madingaš, o š i valštybe  tolš nuo 

Vakarų ne tik politiš kai, bet ir vertybiš kai. 

Trec ia, Turkija pradeda šuprašti, kad Rušijoš remiamaš Sirijoš diktatoriuš Baš araš al Ašadaš 

greic iaušiai nebuš nuverštaš, o Vakarų remiami kurdai Sirijoje bei Irake gali kelti realią gre šmę 

Turkijoš teritoriniam vientišumui. De l š ių priež ašc ių, o taip ir de l vakariec ių nenoro paremti po 

perveršmo šekušių reprešijų R. T. Erdoganaš pamaž u nušišuka nuo Vakarų ir ima gręž tiš į Rušiją. 

S iaip ar taip, bu tent Rušija ir Iranaš, o ne Europoš Sąjunga ar JAV š iuo metu turi daugiau realioš 

įtakos Artimuosiuose Rytuose. Kadangi Turkija dar yra ir NATO nare , tampa neais ku, kaip s i s alis 

vienu metu gebe š palaikyti š iltuš šantykiuš tiek šu Briušeliu ir Vaš ingtonu, tiek šu Maškva. Vakarai 

gali prarašti Turkiją ne tik de l š ioš pošlinkio į autoritarižmą, bet ir de l nenoro įšitraukti į Artimųjų 

Rytų reikaluš. 

Lrytaš.lt. Alvydaš Medalinškaš: Visoje s ioje situacijoje stebino tik ta tyli, beje gis ka Vakarų laikysena, 

matant, kai po puc o R.T.Erdoganaš e me  rodyti palankumo Rušijoš politikai ž enkluš. Vakarų š alyš 

kritikavo tik galimuš demokratijoš paž eidimuš ar šuvarž ymuš Turkijoje prieš  tuoš, kaš yra 

kaltinami dalyvavimu puc e ar netiešiogiai jį re mę, lyg už mirš tant, kad Turkija yra labai švarbi NATO 

valštybe , šu kuria bu tinaš glauduš dialogaš net ir tokią valandą. 

http://rokiskis.popo.lt/2016/07/16/ivykiai-turkijoje/
http://pasaulis.lrytas.lt/konfliktai-ir-saugumas/zlugusiu-pucu-organizatoriai-lieka-nezinomi.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy


1. Turkijoš prežidentaš R. T. Erdoganaš teigia, kad Turkija—demokratine  
valštybe , tac iau š iš jo teiginyš Vakaruoše kelia daug abejonių. Kaip vertinate 
R.T. Erdogano elgešį iki liepoš įvykių, ir naudojamaš priemoneš po 
nepavykušio perveršmo?  

2. R. T. Erdoganaš laikomaš išlamo propaguotoju, kuriš šiekia įvešti tam tikruš 
valštybinio lygmenš reguliavimuš, grindž iamuš religija, pavyždž iui, atškirti 
berniukuš ir mergaiteš mokykloše, įvešti privalomuš galvoš apdangaluš 
moterimš, ir pan. Kaip manote, ar tokie šu konkrec ia religija šušiję 

reguliavimai galimi demokratine je š alyje? Kuo šituacija 
Turkijoje škiriaši nuo šituacijoš Lietuvoje, katalikiš koje 
Lenkijoje ir Vakarų Europoje? 

3. Viena iš  pateikiamų nuomonių - geriau štabili 
nedemokratine  Turkija, nei galimaš perveršmaš, kuriš gale tų 
atneš ti daugiau laišvių ir teišių vietoš gyventojamš, tac iau 
kartu ir daug chaošo valštybe je. Kuo Europai ir Vakaramš 
tokia švarbi Turkija, kad renkamaši nekritikuoti, ar net 
iš reikš ti paramą š aliai, kurioje vykšta reprešijoš, švarštomaš 
mirtieš baušme š grąž inimaš? Kaip manote, kokia ture tų bu ti 
Europoš Sąjungoš požicija?  



Iki paskutinės dienos prieš Olimpines žaidynes 

Rio nebuvo žinoma, kurie į dopingo skandalą 

įsivėlę Rusijos sportininkai galės dalyvauti 

Dopingo škandalaš 

Ž aidyne s Rio 

15min.lt: Amerikiete  ilgų distancijų be gike  Kara Goucher nusistebe jo, kad dopingą kaž kada vartoję 

Rušijoš športininkai negale š dalyvauti olimpiadoje, tac iau JAV atletai gale š vykti į Rio. Be gike  mano, 

kad višiemš šąlygoš ture tų bu ti lygioš. Jungtine š Karalyšte š športo miništre  Tracey Crouch pabre ž e , 

jog š i šituacija rodo, kad reikia griež tešne š priež iu roš. Anot još, reikia ankšc iau už kiršti kelią 

neleištinų medž iagų vartojimui. Didž ioji Britanija pašmerke  TOK šprendimą. Rušijoš olimpinio 

komiteto atštovaš Alekšandraš Z ukovaš teigia, kad JAV ir Kanadoš špaudimaš paš alinti Rušiją iš  

olimpiadoš buvo politiniš. 

lrytaš.lt: Po sprendimo neis mesti Rusijos IOC sulauke  daugybe s kritikos. Pasipiktinimo nesle pe  ir 

WADA, ir športininkai bei Vakarų ž iniašklaida. Spaudimaš mešti lauk višą Rušiją padide jo po WADA 

tyre jo Richardo McLareno praneš imo, kuriame jiš pareiš ke , kad dopingo paradui vadovavo Rušijoš 

športo miništerija, o šukc iai šle pe  daugiau nei du tužinuš ž iemoš ir vašaroš ž aidynių atletų 

me giniuš.  

15min.lt. Dainius Genys: Pergale s reiks me  ir jos kaina: Nepaisant to, kokiu bu du is kovota pergale , 

po još ate juši š love  iš plauna ašmenš garbę ir jo elgešyš nebekritikuojamaš. Beje, tai taikytina ne tik 

športo, bet ir kitomš šritimš: veršlo, mokšlo, politikoš ir kt. Greitoš pergale š kaina – tai ne tik 

nešąž ininga kova, bet ir nykštantiš varž ymoši ž avešyš. Rušijoš dopingo škandalaš tęše ši ne 

vieneriuš metuš ir niekaš než ino, kiek tai bu tų tęšęši ateityje, jei ne herojiš kaš atškirų ašmenų 

ryž taš pavieš inti nešąž iningumo maštą. Kita vertuš, tik naivuoliš gali viltiš, jog pašlaptį įmanoma 

iš šaugoti, kai još dalininkaiš ešti keli š imtai ž monių. O tai tik dar labiau patvirtina prielaidą, jog 

pergale š tikšlaš škatina griebtiš bent menkiaušio š iaudo, net jei tai apgaule . 

BNS.lt: Ž eneva, liepos 24 d. (AFP-BNS). Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) sekmadienį 

nušprende  neuž draušti višiemš Rušijoš športininkamš dalyvauti Rio de Z aneiro olimpiadoje de l 

valštybe š palaikomo dopingo vartojimo šchemoš, bet nurode , kad kiekviena športo federacija 

ture š atškirai špręšti de l atletų tinkamumo varž ytiš. Federacijoš „ture tų atlikti kiekvieno atleto 

antidopingo ištorijoš analižę, atšiž velgiant tik į patikimuš ir adekvac iuš tarptautiniuš tyrimuš, taip 

pat į atleto športo š akoš ir još taišyklių ypatumuš, šiekiant už tikrinti višiemš lygiaš galimybeš“, – 

šakoma TOK praneš ime.  

http://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/rusija-bus-rio-zaidynese-pasaulis-nusivyle-neteisybe-laimejo-26-659837
http://sportas.lrytas.lt/startai/rusijos-skandalo-ugnis-pliekiasi-ir-sporto-pasaulio-titanai.htm
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/dainius-genys-pergales-reiksme-ir-jos-kaina-500-658013
http://www.bns.lt/topic/1911/news/50192553/


15min.lt: Moterų 5000 metrų be gimo atrankoje visų de mesį patrauke  ne greic iausios be gike s, bet 

amerikiete  Abbey D'Agoštino ir Naujošioš Zelandijoš atštove  Nikki Hamblin. A.D'Agoštino be gdama 

įsipainiojo į varž ovių kojas ir skaudž iai krito, su savimi nusitempdama ir N.Hamblin. Nors s i greitai 

pakilo ir gale jo tęšti varž ybaš, ji šuštojo pade ti šavo varž ovei. Naujošioš Zelandijoš atlete  pake le  

amerikietę ir pašake  jai: „Kelkiš. Meš turime tai pabaigti.“  

15min.lt: Sekmadienį pasibaigusiame olimpiniame maratone seserys Anna ir Lisa atitinkamai 

finiš avo 81-oje ir 82-oje vietoje. Dvynuke š tai padare  bešiš ypšodamoš ir bešilaikydamoš už  rankų. 

Bu tent tai papiktino Vokietijoš lengvošioš atletikoš federacijoš atštovuš.  

VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis:  Sportas niekada nebuvo nutolęs nuo politikos. 

Senove š Graikijoje olimpine š ž aidyne š mieštamš-valštybe š buvo arena, kurioje kovota de l 

reputacijoš bei škelbti politiniai aljanšai. Romoje gerai organižuoti športo renginiai pareigu nui 

laiduodavo politinę ateitį. S iandien olimpine š ž aidyne š – vienaš ž iu rimiaušių įvykių pašaulyje, tode l 

natu ralu, kad ten, kur šutelkta tiek daug de mešio, ir ten, kur šušiduria galingiaušioš pašaulio 

valštybe š, neįmanoma iš vengti politinių potekšc ių. Dalieš Rušijoš športininkų paš alinimaš iš  

olimpinių ž aidynių verte  de l to aiš kintiš višą Kremliauš politinį elitą, nemaž a dališ eilinių rušų mane , 

kad tai yra politiniš šąmokšlaš prieš  jų valštybę. Etiopijoš be giko bandymaš iš naudoti olimpiadą tam, 

kad atkreiptų de mešį į diktatu rą gimtine je taip pat ne ra jokia štaigmena. Sportaš te ra tik dar viena 

šritiš, kurią valštybe š štengiaši iš naudoti tam, kad įtvirtintų šavo politinį preštiž ą. 

Pavyždž iui, šprendimaš rengti 2008-ųjų olimpineš ž aidyne š Pekine iš  ešme š buvo politiniš geštaš, 

ž yme jęs Kinijos sugrįž imą į didž iųjų pasaulio valstybių gretas po daugiau nei 200 m. pertraukos, o 

olimpinio deglo neš imo ceremonijoš didž iuošiuoše pašaulio mieštuoše šuke le  mašiniuš proteštuš 

de l Kinijoš valdž ioš paž eidž iamų ž mogauš teišių bei Tibeto okupacijoš. Analogiš kai politiš kai buvo 

iš naudotoš 1980 m. olimpine š ž aidyne š Maškvoje, kai de l šovietų invažijoš į Afganištaną joše 

nedalyvauti nušprende  amerikiec iai ir dar 61 valštybe . Mainaiš 1984 m. šovietai ir 14 jų 

šąjungininkų boikotavo olimpiadą Loš Andž ele. Ir tai tik patyš ž ymiauši pavyždž iai, kai politiką 

perž engti lyg ir ture juši olimpine  dvašia tapdavo politinių ambicijų įkaite. 

Delfi.lt: Žimbabve s prežidentas Robertas Mugabe  liepe  policijos generaliniam komisarui Augustinui 

Č ic uriui ares tuoti visą s alies olimpinę rinktinę, kuriai Rio de Ž anaeiro olimpiadoje nepavyko 

iš kovoti nei vieno medalio.  Prežidentaš R. Mugabe  pašipiktino tokiu športininkų paširodymu ir 

ketina nubaušti juoš už  tai laišve š ate mimu. „Meš škyre me valštybe š piniguš š iomš ž iurke mš, kurioš 

vadina šave športininkaiš. Jei ju š nepaširengę aukotiš ir iš kovoti bent jau 4-5 vietaš, kaip mu šų 

kaimynai iš  Botštvanoš, tai kode l ju š iš  višo važ iuojate š vaištyti mu šų piniguš?“, – piktai klauše  

prežidentaš. 

http://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/olimpine-dvasia-pakerejusi-pasauli-begikes-padejo-viena-kitai-finisuoti-133-670201
http://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/uz-ranku-susikibusios-finisavusios-dvynukes-vokietijoje-sukele-pykcio-banga-133-670705
http://www.delfi.lt/sportas/olimpines-zaidynes/be-medaliu-is-rio-grizusia-zimbabves-olimpine-rinktine-liepta-arestuoti.d?id=72155482


1. Kaip manote, ar už  dopingą 
nubauštam športininkui ture tų bu ti 
leidž iama ve l dalyvauti varž yboše, ar kartą pagautaš ture tų bu ti 
iš brauktaš višam laikui? 

2. Į Rusijos skandalą buvo įsitraukusios ir valstybine s insititucijos, 
bet Rušija teigia, kad ne ra teišinga baušti višuš š alieš 
športininkuš. Ką manote ju š? 

3. Rušija teigia, kad TOK šprendimaš buvo politiniš. Kaip manote, ar 
bu tų teigiama taš patš, jei de l panaš auš dopingo škandalo bu tų 
paš alinti kokioš Vakarų Europoš š alieš športininkai? 

4. Buvo praneš ama, kad Zimbabve š športininkai buvo areš tuoti, neš grįž o be 
medalių, tuo tarpu V. Landšbergiš Ru tai Meilutytei šako, kad geriau š vari 
šeptinta vieta, nei medališ šukc iaujant. Vieni športininkai giriami, neš pakelia 
nukritušį varž ovą, o kiti šmerkiami, neš finiš uoja šušikibę už  rankų. Ką manote 
ju š—ar medalių reikia šiekti bet kokia kaina? 


