
Pirmąjį desovietizacijos įstatymo variantą Lietu
vos Aukščiausioje Taryboje dar pernai mėgino prakišti 
KGB agentas „draugas Juozas“ (deputatas Virgilijus 
Čepaitis). Jame pagrindinis smūgis buvo numatytas 
LKP nomenklatūrai, tuo tarpu saugumo informatoriams 
buvo garantuotas žydras politinio horizonto dangus. 
Tačiau „draugą Juozą“ liberalų ir Centro frakcijų pas
tangomis pavyko nukrapštyti nuo tribūnos ir kuriam 
laikui apie desovietizaciją buvo tik diskutuojama tele
vizijoje ir spaudoje.

Sausio 28-ąją naują įstatymo variantą pristatė bu
vęs prokuroras ir komunistas, o dabar Jungtinės są
jūdžio frakcijos deputatas bei Teisingumo ministro pa
vaduotojas Zenonas Juknevičius. Įstatymas vadina
mas laikinuoju įstatymu „Dėl kai kurių apribojimų 
užimti pareigas valstybinėje tarnyboje”.

Parlamento salėje užvirė karštos diskusijos. Įstaty
mo kūrėjai, vadinamieji dešinieji radikalai numato apri
boti galimybę rasti darbo valstybinėje tarnyboje ne tik 
buvusiems saugumo darbuotojams ir skundikams, bet ir 
visiems partijos sekretoriams, pradedant rajoniniams, 
CK biuro nariams, CK skyrių vedėjams ir pavaduoto
jams, komjaunimo CK sekretoriams bei biuro nariams 
ir skyrių vedėjams, taip pat laivų kapitonų pirmiesiems 
padėjėjams. Įstatymo kūrėjai apdairiai praleido ana
logiško lygio Vidaus reikalų ministerijos, prokuratūrų 
ir teismų darbuotojus. Apribojimų sąraše - ne tik dar
bai ministerijose, departamentuose, bet ir geležinkelyje, 
TV, banke, valstybinėse akcinėse bendrovėse, oro lini
jose, mokyklose, teisme ir t.t.

Dauguma pasisakančiųjų už tokį desovietizacijos

turinyje
MOLIS, MEDIS IR AKMUO

Iš ko statysime Lietuvos valstybės pagrindus? Kokią 
demokratijos formą Lietuvai siūlo politinių mokslų spe
cialistas Leonas Sabaliūnas?

AR REIKIA LIETUVAI OPOZICIJOS ?

Lietuvos Liberalų sąjungos pirmininko Vytauto Radž- 
vilo mintys apie šiandieninius Lietuvos politikos kelius 
ir klystkelius

DVI RECENZIJOS

Vincą Trumpą sužavėjo nauja Marijos Gimbutienės 
knyga. Alfred Senn’as W.C. Clemens’o knyga skaityti 
pataria tik tada, kai nėra nieko geresnio.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA

SPAUDOS APŽVALGA

LIETUVOS DESOVIETIZACIJA. KOLEKTYVINĖ 
ATSAKOMYBĖ UŽ SOVIETINĖS SISTEMOS 

NUSIKALTIMUS
įstatymą prisimena denacifikaciją Vokietijoje, taip pat 
panašius procesus, neseniai įvykusius Čekoslovakijoje 
ir Rytų Vokietijoje.

Tokio desovietizacijos įstatymo priešininkai mano, 
jog negalima Lietuvos lyginti, pavyzdžiui, su Čekoslo
vakija, kuri buvo nepriklausoma valstybė. Tuo tarpu 
aneksuotoje Lietuvoje, ginant ją nuo dar didesnės ru
sifikacijos ir svetimšalių antplūdžio, dažnai žmonės ėjo 
obuoliauti su pačiu velniu, lindo į partiją, ir to dėka 
mums labiau negu estams ar latviams pavyko išsaugoti 
tautinį vientisumą, žemės ūkį ir kultūrą. Desovietizaci
jos priešininkai kritiškai vertina ir palyginimą su Vo
kietijos denacifikacija. Jų nuomone, komunistų partija 
per visą laikotarpį po karo transformavosi, todėl lyginti 
perestroikos, o juolab Atgimimo laikotarpio sekretorius 
su stalininių laikų ar brežneviniais būtu neteisinga, tuo 
tarpu įstatymo projekte numatyta žvelgti į žmogų tik 
per pareigybių krizę. Šio įstatymo priešininkai nesun
kiai pastebi tendenciją, jog apribojimai nukreipti ne 
prieš A. Sniečkaus ir net ne P. Griškevičiaus-R. Songai
los kartos veikėjus, kuriuos nupūtė Lietuvos Atgimimo 
vėjas, bet visų pirma tuos, kurie drauge su Sąjūdžiu ėjo 
į pirmuosius mitingus, kovėsi su „didžiuoju Centru“ 
Maskvoje, Sąjūdžio įgalioti ir skatinami ėmė 1989 m. 
partinę valdžią Lietuvoje rajonuose ir pačioje sostinėje 
Vilniuje. Todėl šis įstatymas apribotų ne tik A. Bra
zausko, J. Paleckio, V. Beriozovo ir LDDP galimybes, 
bet ir tokių žymių Sąjūdžio veikėjų, kaip R. Ozolas 
(buvęs Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas), E. 
Vilkas politinį aktyvumą. Žodžiu, įžvelgiamas dabarti
nių patriotų noras apriboti sau konkurenciją būsimuose 
rinkimuose.

Be to, profesijų draudimai prieštarauja Žmogaus 
teisių deklaracijai. Taip pat visi prisimenam, kaip so
vietiniais metais tremtiniams ir jų vaikams įvairiais bū
dais būdavo neleidžiama užimti tam tikrų pareigybių.

Tautos pažangos frakcijos deputatas Rolandas 
Paulauskas, pasisakydamas prieš šį įstatymą, siūlo vi
soms politinėms jėgoms sėsti prie vieno stalo ir susitar
ti, o po to, dalyvaujant Bažnyčios hierarchams, pasira
šyti visuomeninę sutartį, numatančią daugiau nebe- 
krapšyti praeities žaizdų, o tą, kuris to po to nepaisys, 
laikyti tikruoju tautos priešu ir bausti įstatymu. A. Bra
zauskui ir jo partijai jis siūlo atnešti ant šio stalo „mažą 
auką“, nes „kraujo trokštančių daugėja ir geriau leisti 
nukirsti mažąjį pirštelį, negu kad po to ketvirčiuotų 
visus“.

Lietuvos liberalų sąjunga ir jos deputatai parla
mente laikosi nuostatos, kad negali būti kolektyvinės 
atsakomybės ir tik teismas tegali pasakyti, kuris žmo
gus kaltas, o kuris ne.

Nuomonių poliarizacija nemaža. Reikia manyti, 
kad visiškai šiam įstatymui nebus pritarta. Juolab, kad 

aršumą čia dažnai demonstuoja buvę aktyvūs komparti
jos nariai, o nuosaikumą - deputatai, niekada nebuvę 
partijoje ar net nukentėję nuo sovietinio režimo, kaip, 
pavyzdžiui, socialdemokratai K. Antanavičius, V. Pleč
kaitis ir V. Andriukaitis.

„Su dideliu kartėliu turiu pastebėti, kad tokie tei
sėjai yra suįžūlėjusios vidutinybės, nieko nedariusios 
anksčiau, tūnojusios kokiam nors plyšyje ir išvengusios 
klaidų. Už klaidas tegul teisia Dievas, bet ne vidu
tinybės, kažkodėl įsitikinusios, kad atėjo jų era, jų lai
kai“, - neseniai viename interviu teigė rašytojas Leoni
das Jacinevičius. Jo nuomone, „blogiausia yra tai, kad 
dėl šių vidaus barnių yra atsidūrę ne kokie nors „cicili- 
kai“ netikėliai, o visa krašto kultūra (...). Iš inteligenti
jos atvirai šaipomasi, ji, kaip visuomenės sluoksnis, da
rosi tartum nebereikalinga“.

Sausio 13 dieną Lietuvos užsienio politikoje buvo 
žymus įvykis. Lenkijos ir Lietuvos užsienio reikalų 
ministrai K. Skubiszewskis ir A. Saudargas pasirašė 
dviejų kaimyninių valstybių santykių deklaraciją, kurią 
iškart vieningai užsipuolė tiek lietuvių ir lenkų naciona
listai (tautininkai, „Vilnija“) pas mus, tiek Lenkijos na
cionalistai (krikščionys tautininkai). Reikia manyti, 
kad tiek vieni, tiek kiti priešinsis Deklaracijos nuo
statų įgyvendinimui. O juk Lietuvai ypač svarbu turėti 
sau palankią Lenkiją - visi keliai į Europą iš esmės 
veda per ją. Jau nutarta atgaivinti geležinkelio susisie
kimą tarp Lietuvos ir Lenkijos per Šeštokų stotį (Ma
rijampolės rajonas).

„Lietuvos ir Lenkijos santykiai labai trapūs ir juos 
galima lengvai suardyti neatsakingais žodžiais ir veiks
mais. To, kas įvyko XIX ir XX amžiuje tarp lietuvių ir 
lenkų, nepavyks nubraukti vienu parašu arba vienu 
teisiniu aktu. Reikia daugelio metų abiejų pusių kan
trybės ir geranoriškumo. Pirmiausia nuo tėvų ir senelių 
senų konfliktų reikia apsaugoti mūsų šalių jaunimą. To 
nesupranta atsitiktinai į politiką įsivėlę K. Skubiszews- 
ko kritikai, - Zycie Warszawy rašo Lenkijos seimo de
putatas, kunigaikštis Aleksandras Malachowskis.

Deklaracija buvo vienas rimčiausių Lietuvos 
užsienio politikos žingsnių. Visais kitais atvejais tebe
vyrauja improvizacija, kairės nežinojimas, ką daro de
šinė ir net atviras diktatorių (Gruzijos prezidento Z. 
Gamsachurdijos) rėmimas, kurį pastaruoju metu de
monstruoja vicepremjeras ir saugumo šefas Z. Vaišvila.

Rygoje vykstant Baltijos asamblėjos (Baltijos val
stybių parlamentai) deputatų susitikimui su Baltijos ša
lyje dislokuotos Rusijos Šiaurės vakarų kariuomenės 
grupės generolais, mūsų Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Bronius Kuzmickas mėgino 
paneigti generolo pulkininko V. Mironovo paminėtą

(tęsinys 3-me psl.)
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SPAUDOS APŽVALGA

Lietuva ir išeivija 
spaudos 

veidrodyje

PATRIOTAI IR IŠDAVIKAI

Lietuva, sekdama kitų, išsilaisvinusių iš komunisti
nių režimų, valstybių pavyzdžiu, pradėjo ieškoti nusi
kaltėlių, kurie per ilgą okupacijos laiką, buvo tapę, 
komunistų partijos nariais, kai kurie KGB agentais ar 
dėl kitokių įvairių išskaičiavimų buvo pasidarę režimo 
kolaborantais. Toks pyktis ir neapykanta iš dalies yra 
suprantama, nes režimas paliko labai daug skaudžių 
žaizdų. Tačiau toji įtarinėjimų ir apkaltinimų banga yra 
pasiekusi gan pavojingą savęs susinaikinimo stadiją, 
kurios neapvaldžius galima žymiai pakenkti demokra
tiniam procesui, įvairių valstybės institucijų kūrimui 
bei ekonominei reformai.

Noras apsišvarinti nuo visokių kenkėjų ir išdavikų 
nėra įteisintas įstatymais. Nėra nustatyta procedūrinė 
tvarka, remiasi gandais, įtarinėjimais arba asmeniškais 
interesais. O kai tokius kaltinimus fabrikuoja asmenys, 
kurių pačių praeitis abejotina, tai tokia desovietizacija 
tampa nesibaigiančia raganų medžiokle. Ja pasinaudoja 
įvairūs avantiūristai, vis patriotizmo vardu.

Kaip dabar jau paaiškėjo, V. Landsbergio „dešinė 
ranka” V. Čepaitis ir min. pirmininko pavaduotojas Z. 
Vaišvila, kurie buvo dešifravimo akcijos pirmūnai, pa
tys atsidūrė įtariamųjų ar kaltinamųjų grupėje - pirma
sis kaip buvęs KGB informatorius, o antrasis kaip akty
vus komjaunuolis. Kai parlamente vienas deputatas pri
minė jam komjaunuoliavimo laikus, Vaišvila pradėjo 
verkti ir prašė pasigailėjimo dėl motinos nelaimės.

Toje išdavikų paieškojimo karštilėje yra įdomus 
buv. min. pirmininkės K. Prunskienės atvejis - ji kalti
nama viskuo, ką tik galima išgalvoti:

L Ji be leidimo kalbėjusi su KGB viršininku 
Maskvoje,

2. Ji be leidimo važinėjo į užsienį ir į Maskvą,
3. Ji yra KGB agentė,
4. Jai ruošiama kriminalinė byla dėl nupirkto kili

mo už 450 rublių,
5. Ji ruošia perversmą, ji yra Lietuvos priešas nu

meris pirmas, ir LL ir LL
K. Prunskienė neseniai išleistoje knygelėje 

Užkulisiai taip rašo:

Zigmas lieka Zigmu (Vaišvila), bet šį kartą lygia
grečiai vyko ir dar šis tas, kas labai aiškiai siejosi su tuo 
pačiu scenarijumi. Būdama Majamyje gruodžio 5 d. 
susiskambinau su savo bičiuliais JA V. Nenustebau su
žinojusi, kad V. Landsbergis, paskambinąs svarbiems 
asmenism, pranešė apie Prunskienės, kaip nepriklauso
mybės priešo Nr. 1 keliamą pavojų Lietuvai. Kitą dieną 
man buvo papasakota dar ir apie A. Štromo kalbą per 
lietuvių radiją Čikagoje. Jis tvirtinąs, kad jei artimiau
siu laiku įvyksiąs pučas, tai jį rengianti Prunskienė... 
Maža to, tą pat laikotarpį (kitą rytą po Vaišvilos kalbos 
ir kartu su jos komentarais) Suomijos dienraštis Helsin- 
gin Sanoma išspausdino keistoką interview, kuriame... 
aš kaip LDDP pirmininkė (nepastebėjau, kaip ir kada 
perėmiau A. Brazausko pareigas, gal jis man nematant 
kaip nors primetė)... besirengianti vėl atgauti ministro 
pirmininko postą. Tokio absurdo, kuris būtų siejamas 
su mano vardu, dar nebuvau skaičiusi...

Z. Vaišvila, matydamas, kad jo akcija prieš K.

Prunskienę pradeda nusisukti prieš jį patį, paskelbė Lie
tuvos aide (nr. 18, 1992.1.28) tokią keistą padėką:

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju „Respublikos“ laikraščiui, susi

rūpinusiam, kad nebūtų „terorizuojami“ buvusieji KGB 
darbuotojai, ir poniai K. Prunskienei už šių metų sausio 
23 d. p. V. Gaivenio publikaciją „Medžioklė politikos 
plotuose“, kurioje pati p. K. Prunskienė prisipažino ga
vusi iš KGB agento slaptą KGB vadovo V. Kriučkovo 
telefoną ir jam skambinusi. Kitoje publikacijoje ar pa
rodymuose prokuratūrai, tikiuosi, p. K. Prunskienė, 
„Respublikai“ padedant, nuoširdžiai papasakos šių neo
ficialių skambučių ir vizitų pas KGB vadovus V. Kri
učkovą ir V. Bakatiną tikslus. Ir priežastis, kodėl tai 
buvo slepiama.

Zigmas Vaišvila

Tai įvyko prieš pat sausio mėn. žudynes, kai Lietu
voje buvo susidariusi labai įtempia padėtis. Tada buvo 
susirinkę apie 20 vyriausybės ir parlamento atstovų pa
sitarimui, kuriame dalyvavo ir Čepaitis su Vaišvila. Ten 
ir nutarta siųsti K. Prunskienę į Maskvą, bandyti iš
vengti konfrontacijos. Dabar gi premjero pavaduotojas 
šito neprisimena...

Toje nusikaltėlių ieškojimo akcijoj nėra aiški V. 
Landsbergio laikysena. Jis nepasmerkė jo artimųjų ben
dradarbių veiklos, jis neatsiribojo nuo KGB agento Če
paičio - tik žinoma, kad jis visokiais būdais siekia 
prezidentūros su ypatingom teisėm...

O dėl išpuolių prieš K. Prunskienę, atrodo, jog pa
grindinį vaidmenį čia vaidina pavydas, kad ji, būdama 
min. pirmininke, pirmoji užsienyje susilaukė pripa
žinimo, parodė savo sugebėjimus laimėti Lietuvai sim
patijų ir paramos.

Reikia neužmiršti, jog komunistų partijai priklausė 
virš 200.000 žmonių, tarp kurių be abejo buvo išdavikų 
ir kitokių nusikaltėlių. Tokiems priklauso įstatymais 
numatyta bausmė. Tačiau jokiu būdu negalima išdavi
kais ar nusikaltėliais laikyti visų kompartijai pri
klausiusiųjų, nes jų tarpe buvo ir labai daug patriotų, 
kurių nuopelnai Lietuvai akivaizdūs.

Kaip pavyzdį galima nurodyti buv. Vilniaus U-to 
rektorių J. Kubilių, kuris neseniai atšventė 70 metų su
kaktį viešai paminėtą Vilniuje. Jo draugai ateitininkai 
išeivijoj tą sukaktį Drauge plačiai paminėjo, iškeldami 
jo nuopelnus Vilniaus Universitetui ir lietuviškumui. 
Jis jaunystėje buvo ateitininkas, o jau nuo 1947 m. pri
klausė komunistų partijai; 1958 m. buvo išrinktas į 
Centro Komitetą. Tai ar ir jį turime nurašyti ir apkaltin
ti? Aišku, ne! Ir tokių buvo šimtai.

Vienas iš teigiamų reiškinių, tai š.m. sausio 10 d. 
įvykęs vyriausybės ir Lietuvos inteligentijos susitiki
mas, kurį organizavo Kultūros ir Švietimo min. Darius 
Kuolys. Ten daug kas pasisakė už bendradarbiavimą ir 
ieškojimą būdų bei priemonių mažinti visuomenėje 
įtarumą ir nepasitikėjimą. Buvo nutarta ateityje šaukti 
panašius susitikimus ir rasti būdų įtraukti į dialogą 
didesnį intelektualų skaičių, kurie visai pasitraukė iš 
visuomeninio gyvenimo.

NIEŽU EPIDEMIJA...

Būdavo, kai pavogdavo arklį, visas kaimo gyveni
mas sutrikdavo, nutildavo dainos, žmonės vaikščiodavo 
įtariai šnairuodami vienas į kitą. Kažkodėl - nuo ra
ganų medžioklės laikų - būdavo įtariami žvairi ir raus- 
vaplaukiai. Kai vieną tokį kaltą ar nekaltą užmušdavo, 
vėl suskambėdavo dainos, o tikrieji arkliavagiai vaikš
čiodavo ir juokdavosi iš žmonių kvailumo, patys dar ir 
pakurstydami.
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Kartais atrodo, kad vis gyvename nepagauto ark
liavagio visuomenėje, kurioje sielų vagies ieškoma pa
gal išorinius požymius - akių ir plaukų spalvą. Nesant 
aiškių teisinių normų, lengvai sukurstomas bendruome
ninis persekiojimas. Pasipilantys pareiškimai, partijų ir 
judėjimų kreipimaisi veikia tuoj pat, yra pirmesni nei 
įstatymai ar net moraliniai teisės kriterijai. Labai leng
va kokį nors žinomesni žmogų užkrėsti niežais, kad jis 
visiems matant imtų kasytis. O gal nusikasys iki raud
onumo? Juo labiau kad iš Baimės Ministerijos pasklido 
infekcija ir prasidėjo visuotinis kasymasis - niežų epi
demija. Konvertitas kaso savo buvusį kolegą, šis - pats 
save arba pirmą po ranka pasitaikiusį. Ilgai apgiedami 
infekciją skleidžiantys lavonai. O juk šermenys Lietu
voje tąsdavosi ne ilgiau trijų dienų.

(Marcelijus Martinaitis, Gimtasis kraštas, 1991 m., 
nr. 50)

KO BUO TIE LAIŠKŲ RAŠYTOJAI ?

Paskutiniu laiku Drauge ir Lietuvių balse spausdi
nama nemažai laiškų iš Lietuvos. Visi jie be parašų ar 
tik inicialais pasirašyti. Tie laiškų rašytojai kritikuoja 
asmenis, bet nedrįsta pasirašyti, todėl susidaro įspūdis, 
gal tie laiškai fabrikuojami laikraščių redakcijose?

Štai Drauge (1992.1.18) tūlas N.N. taip garbina 
Vytautą ir kritikuoja V. Adamkų:

O vadovauti tautai, kuriai 50 okupacijos metų buvo 
meluojama ir stengiamasi sudominti, tikrai nelengva, ir 
kartais galvoji: iš kur tiek jėgų ir stiprybės semiasi mū
sų Vytautas? (...)

O čia dar tas nelemtas laikraščių streikas. Kokie 
tie laikraščiai ir koks jų tikslas, gali susigaudyti tiktai 
Lietuvoje ilgiau gyvenantis ir pažįstantis tuos žurnalis
tus žmogus. Todėl labai gaila, kad ant „tos meškerės“ 
pakliuvo ir Valdas Adamkus, labai nusistebėjus Lietu
vos vyriausybe dėl laisvos spaudos varžymo. iŠ tikrųjų 
suvalstybinti tų laikraščių vyriausybė ne negalvojo, ėjo 
kalba tik apie neteisėtai pasisavintą valstybinį turtą. 
Bet kad susigaudytum visuose šituose nešvariuose rei
kaluose, reikia čia gyventi ir jausti visą gyvenimo 
pulsą. Didesnės spaudos laisvės, kurią dabar turi „Res
publika“. „Lietuvos Rytas“ ir „Tiesa“ turbūt neturi nė
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SPAUDOS APŽVALGA

viena pasaulio tauta. O kas tuose laikraščiuose dirba ir 
kam tarnauja, kiekvienam protaujančiam lietuviui taip 
pat aišku. Tad terašo jie ką nori. Tik labai gaila, kad 
klaidina pasaulį ir skleidžia netiesą...

Taip, V. Adamkus buvo teisus, nes Vytautas su 
savo vyriausybe, išgąsdintas komunizmo baubo, norėjo 
pajungti spaudą savaip suprantamos (t.y., dešiniųjų par
tijų ir sąjūdžių) valstybės reikalams, kaip kad vien de
šiniųjų ruporu ir visuomenės kiršinimo įrankiu yra pa
darytas valstybės pinigais leidžiamas Lietuvos aidas. 
Be reikalo NJN. kalba apie spaudos laisvų, nes jo pasau
lis, atrodo, labai siauras, jei jis mano kad tokios spau
dos laisvės kaip Lietuvoje niekur kitur nėra...

Mums tačiau įdomus kitas klausimas: kodėl išeivi
jos laikraščiai spausdina anoniminius šmeižtus pries ži
nomus ar nesunkiai atpažįstamus asmenis, kad ir „laiš
kų iš Lietuvos” priedanga. Juk tai spaudos chuliganiz
mas. Ankščiau anoniminiai šmeižtai būdavo teisinami 
baime, kad esą nuo sovietų gali nukentėti rašančiųjų 
giminės Lietuvoje. O kuo dabar pasiteisins anoniminius 
šmeižtus spausdinantieji redaktoriai ir jų apologetai?

KAS SUKĖLĖ PIKTĄ ŠTURMULĮ...

A. Butkus Dirvoje (nr. 5, 1992.II.6) straipsnyje 
„Pilnos rūpesčių dienos“ taip rašo:

Prieš pustrečio mėnesio grįžau iš Lietuvos, ten iš
buvęs netoli pusmečio. Pergyvenau Sausio mėnesio 
žudynes ir Rugpjūčio mėnesio nepavykusį pučą, inten
syviai skaičiau spaudą ir stebėjau deputatų pasisakymus 
Aukščiausioje Taryboje. Salia to, palaikiau arti
mą kontaktą su įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmo
nėmis, stovėjau eilėse prie parduotuvių durų (daugiau 
dėl smalsumo pasiklausyti kaip galvojama ir šnekama, 
o ne šviežaus lietuviško sūrio nusipirkti). Tuomet ne
girdėjau ir nemačiau, kad taip piktai būtų kalbama ir 
kitus šmeižiama. Manyčiau, kad dabartinį piktą šur
mulį sukėlė nebaigti privatizacijos potvarkiai ir nevy
kęs bandymas užčiaupti laisvą spaudą. Labai teisingai 
rašo R. Valatka, kad kritiška valdžios veiksmams spau
da šiandien Lietuvai reikalinga kaip niekad anksčiau.

LANDSBERGIS - LIETUVOS GENRALINIS 
GUBERNATORIUS

Išeivijos spaudoje pasitaiko įvairių pasiūlymų: 
gerų, blogų ir keistų. Europos lietuvyje (nr. 3, 1992 
I..24) paskelbtas Kazio J. Kemežio straipsnis „Elžbieta 
II - Lietuvos karalienė“, greičiausiai keistenybių pasau
lyje užims pirmą vietą. Štai ką minimas pilietis siūlo:

1. Aukščiausioji Taryba paprašo Anglijos 
karalienę Elžbietą II, kad ji taptų 20 metų laikotarpiui 
Lietuvos Karaliene. Lietuva pasidaro Anglijos domini
ja kaip Kanada ar Naujoji Zelandija;

2. Elžbieta II paskiria Vytautą Landsbergį Lietu
vos Generaliniu Gubernatoriumi;

3. Vytautas Landsbergis nedelsiant įveda konsti
tuciją ar valdymo sistemą, kuri galioja Naujojoj Zelan
dijoj, tik su partijų (frakcijų) apribojimu, kaip kad yra 
Vokietijos Bundestag rinkimuose;

4. Vytautas Landsbergis anuliuoja visus ligšioli
nius Lietuvos įstatymus ir nedelsiant įveda Anglijos 
teisinę sistemą. Visi pagrindiniai Anglijos įstatymai iš 
karto įsigalioja Lietuvoje. Aukščiausias Lietuvos teis
mas tampa anglų Privy Council for Lithuania;

5. Lietuva įveda JA V dolerį kaip valstybinį pinigą.

Vargu ar būtų galima prie šių įdomių gerb. J. Ke

mežio pasiūlymų dar ką nors pridėti. Nebent pasiūlyti 
p. Kemežį į Lietuvos banko valdytojus...

MEŠKOS PATARNAVIMAS

Susirūpinęs, kad Lietuvoje perversmo keliu nebūtų 
nuversta valdžia ir kad šalis nebūtų valdoma nedemo
kratiškai, Juozas Vitėnas Drauge (1992.11.13) išspaus
dino ilgą straipsnį „Ar Landsbergis taps Lietuvos Gam- 
sachurdija”. Paminėjęs, kad neseniai Gruzijoje buvo 
nuverstas prez. Gasachurdija, Vitėnas rašo:

Šie įvykiai Gruzijoje noromis nenoromis atkreipia 
dėmesį į dabartinę padėtį Lietuvoje, kur Vytautas 
Landsbergis didele balsų dauguma buvo išrinktas 
Aukščiausiosios tarybos pirmininku, paprastai vadi
namu prezidentu. Jo priešininkai nuo pat pradžių norėjo 
jį netiesiogiai nušalinti. Pirmiausia jie paskelbė vadi
namą intelektualų atsišaukimą, raginantį rinkti 
steigiamąjį seimą, be abejo, tikėdamiesi, kad Landsber
gis nebebus išrinktas. Vėliau buvo įsteigtas Lietuvos 
Ateities forumas, kuris iŠ esmės siekia tų pačių tikslų. 
Tačiau visi šie bandymai nesusilaukė visuomenėje pri
tarimo. Todėl, gal nusižiūrėjus į Gruziją, dabar Lands
bergis, kaip anksčiau Gamsachurdija, kaltinamas dik
tatūros įvedimu krašte.

V. Landsbergio šalininkai Lietuvoje už šį gera
norišką straipsnį p. Vitėnui turbūt nepadėkos, nes paly
ginimas su Gamsachurdija Lietuvoje Landsbergio 
prezidentinėms aspiracijoms tikrai nepadės. Kaip žinia, 
V. Lansbergis neperseniai parlamente siūlė skubiai 
įvest Lietuvoje prezidento pareigybę, o Konstitucijos 
rengimą atidėti „geresniems laikams”, t.y., kai nebebus

LIETUVOS ...
(atkelta iš 1-mo psl.)

konflikto faktą, apie kurį rašė visi Lietuvos laikraščiai. 
„Aš ne pirmą kartą pastebiu, kad Lietuvos vadovybė 
nežino tikros padėties“, - atkirto sarkartiškai nusišyp
sojęs generolas. Kiek anksčiau Maskvoje įvykusiame 
V. Landsbergio susitikime su B. Jelcinu mūsų ministrai 
nutraukinėjo ne tik B. Jelcino, bet ir V. Landsbergio 
kalbas, o vienas vis lindo prie Rusijos prezidento su 
kažkokiais jo parašo reikalingais popieriais. Šita kelio
nė buvo labai išreklamuota, B. Jelcinas prižadėjo (žo
džiu!) aukso kalnus, tačiau jokio komunikato nebuvo 
pasirašyta. Todėl šiandien Mažeikių gamykla naftos 
begauna tik kas antrą dieną, o visos Rusijoje nupirktos 
prekės ir žaliavos sulaikomos Rusijoje - Baltarusijos 
pasienyje. Regis, su V. Landsbergiu likimas bus iškrė
tęs piktą pokštą. Viskuo nepasitikįs ir įtarus V. Lands
bergis, regis, vis dar mano, kad B. Jelcinas tebėra toks 
pat, koks buvo prie M. Gorbačiovo, Ly. labai palankus 
ir mylintis Lietuvą. Tuo tarpu B. Jelcinas nėra mistinės 
politikos šalininkas. Tai pragmatikas, žiūrintis vien Ru
sijos interesų.

Kainos Lietuvoje kyla žaibiškai, ypač transporto. 
Viena kelionė autobusu Vilniuje vakar kainavo 80 kp. 
Šią savaitę termofikacinio vandens šiluma buvo suma
žinta dar 10% (antrą kartą), todėl butuose pasidarė dar 3 
laipsniais šalčiau. Įmonės priverstos penktadaliu suma
žinti žaliavų naudojimą. Tai, žinoma, blogi ženklai, 
tačiau mūsų politikieriams dabar darosi sunkiau mul
kinti žmones.

Sociologai nustatė, kad dauguma Lietuvos žmonių 
jau skiria politikos kryptį ir savo pažiūras apibūdina 
kaip artimas vienai ar kitai krypčiai. Daugiausia, 28 

rusų kariuomenės, kai bus pertvarkytas administracinis 
krašto padalinimas ir pan. Šiandien visiems aišku, kad 
tai buvo politinė klaidą, atnešusi jam pirmą stambų 
politinį pralaimėjimą parlamente. Tai ir paskatino opo
ziciją kelti pavojaus demokratijai klausimą. Tačiau nie
kas nekalba, kad Lietuvoje jau diktatūra. Palyginimas 
su diktatorėliu Gamsachurdija yra Landsbergio at
žvilgiu ir neteisingas, ir nenaudingas.

BRANDUOLINĖ HIDROELEKTRINĖ

Vasario 27 dienos Draugo dienraščio pirmame 
puslapyje paskelbta naujiena, kurią dėl jos originalumo 
pacituosime ištisai:

Kaišiadoryse pradėjo veikti branduolinė hidroelek
trinė jėgainė, kuri yra dvigubai pajėgesnė už Kauno 
jėgainę. Tai žymiai padės Lietuvai ypač tomis valando
mis, kada yra sunaudojama daugiausia energijos. Ant
rasis blokas pradės veikti liepos mėnesį, o iki metų galo 
veiks aštuoni blokai, kaip kad buvo užplanuota, pranešė 
Lietuvos radijas.

Galime užtikrinti savo skaitytojus, kad apie bran
duolinę hidroelektrinę Lietuvos radijas tikrai nieko ne
pranešė, nes tokio stebuklo nei Kaišiadoryse, nei niekur 
kitur pasaulyje nėra. Tokie dalykai kartais atsiranda tik 
Draugo pirmajame puslapyje.

Kaišiadoryse paleista pirmoji hidroakumuliacinės 
jėgainės turbina. Elektrinę dabar Lietuva turi užbaigti 
savo pinigais, nes prieš kelis metus jos statyba buvo 
sustabdyta dėl niekuo nepagrįstų Sąjūdžio „žaliųjų” 
ekologinių spėliojimų.

Vyt. Gedrimas

proc. lietuvių pasisako už Vidurio linijos politiką, 27 
proc. laiko save dešiniaisiais, o 13 proc. - kairiaisiais 
(kiti politika domisi mažiau). Tarp kairiųjų politinių 
pažiūrų populiariausia yra Lietuvos demokratinė darbo 
partija (16 proc.), Socialdemokratai (12 proc.), Lietu
vos ateities forumas (10 proc.). Tarp dešiniųjų - Sąjū
dis (17 proc.). Vytautas Landsbergis pirmauja tarp po
litikų - 74 balai, tačiau jis surinko net 20 nepalankių 
sau balų. Antroje vietoje esantis Lietuvos Laikinasis 
patikėtinis Maskvoje E. Bičkauskas pagal teigiamus at
sakymus nuo V. Landsbergio asilieka tik 2 balais, ta
čiau jis beveik neturi priešininkų (9 balai). Toliau eina 
premjeras G. Vagnorius (70), Centro frakcijos deputa
tas R. Ozolas (70), socialdemokratas K. Antanavičįus 
(65), liberalas E. Vilkas (63). Todėl nenuostabu, kad 
šiuos žmones, o ypač E. Bičkauską vis labiau atakuoja 
A. Terlecko „megztosios beretės“ (Laisvės Lygos mo
teriškės). Referendumui reikalingų 300 tūkst. parašų 
dėl przidentūros įvedimo sąjūdininkai dar nebuvo susi
rinkę. Įstatymu numatytas terminas baigiasi vasario 9- 
ąją. Nors parašai mėginami rinkti bažnyčiose, ligoni
nėse ir net prie kapinių, kur palaidotos sausio 13-osios 
aukos.

Sausio mėnesį įvyko Nepriklausomybės partijos 
suvažiavimas. V. Čepaičiui pavyko įšlikti partijos pir
mininku, nors partija ir skilo - iš jos pasitraukė beveik 
visi kauniečiai. Lietuvoje kalbama apie naujus agentus 
tarp deputatų - draugus Jurgį“, „Henriką“, „Betą“, o 
taip pat amerikietę „Graciją“, dirbusią Aukščiausios 
Tarybos aparate.

Lietuva įžengė į baisią ekonominę krizę. Ar lydės 
ją politinė krizė, paaiškės per artimiausius mėnesius.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1991.1.29

1992 m. kovo mėn. 3

3



LIE! U VOSKRONIKA

Pirmiausia norėčiau padėkoti Akiračiams už gali
mybę čia pasisakyti. Ir anaiptol ne todėl, kad būčiau 
opozicijos atstovas ir žūt būt šito trokščiau. Reikalas 
nepalyginamai paprastesnis, pagalvojus, kad išeivijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimas įžengė į naują fazę. Jis 
pamažu darosi dalykiškas, o būtina dalykiško bendra
darbiavimo prielaida yra visapusiška ir objektyvi infor
macija, žinoti vieniems apie kitus kuo išsamiau ir kuo 
teisingiau.

Kalbėdamas apie ateitį, nors mes lyg ir esame opo
zicijoje, aš vis dėlto esu iš tų optimistų, kurie nenustoja 
vilties ir mano, kad, nepaisant kai kurių nerimą kelian
čių ženklų, vis tik mums pavyks sulaukti rinkimų, nors 
- kartoju - didėja pavojus, kad rinkimų arba apskritai 
nebus, arba jie kokių nors priemonių pagalba bus pa
versti farsu. Kiekvienu atveju, jeigu išeivija žinos, kaip 
galvoja žmonės, kurie Lietuvoje yra opozicijoje, tai bus 
jai naudinga.

Reikėtų dar pabrėžti, kad tokie susitikimai ateičiai 
taps itin vertingi ir dėl to, kad gali ateiti diena, kai 
informacija iš Lietuvos nebus tokia plati ir visapusiška. 
Ypatingai aukštai vertinu tokį atvejį, kuomet Čikagos 
visuomenei kartu kalbėjo Romualdas Ozolas ir Juozas 
Tumelis. Tai buvo unikali ir gal niekad nepasikarto
sianti galimybė įvertinti tai, ką mes Lietuvoje vadiname 
pirmąja ir antrąja Sąjūdžio banga. Jos privalumus ir 
trūkumus galima buvo matyti, žinant, kad Tumelis yra 
antrosios Sąjūdžio kartos atstovas, o Ozolas - pirmo
sios. Iš jų palyginimo galima suprasti įvykių eigą Lie
tuvoje. Tą eigą nulemia skirtumai, kuriuos jūs galėjote 
ne tik pastebėti ir įvertinti, bet ir nuspręsti, kuri banga 
pranašesnė. „Pozicija“ Lietuvoje yra antrosios Sąjū
džio bangos atstovė. (Pristatydamas kalbėtoją, Aki
račių redaktorius Z. Rekašius pažymėjo, kad jis buvęs 
Sąjūdžio steigiamosios Iniciatyvinės grupės nariu.)

Kitas klausimas, nepalyginamai sudėtingesnis ir 
jaudinąs ne vieną, yra: kodėl taip atsitiko, kad tiek daug 
Sąjūdžio pirmosios bangos atstovų atsirado opozicijoje. 
Sitai išaiškinti svarbu todėl, kad Lietuvoje kartais, ypač 
išeivijai, mėginamas sukurti įvaizdis, jog opozicija yra 
kažkoks nesusipratimas, jog tai yra atsitiktinai atsiradęs 
reiškinys. Na ir, svarbiausias dalykas, kurį aš kartais 
prisimenu su tikra ilgesio gaidele širdyje, yra tai, kad, 
kalbant apie šitą opozicijos atsiradimą, mes šiandien 
Lietuvoje neturime tokių ryškių takoskyrų, kokios 
egzistavo iki rinkimų į Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą (AT).

OPOZICIJA NE VIENALYTĖ

Vienokią prasmę žodis „opozicija“ turėjo tada, kai 
Sąjūdis buvo opozicija Lietuvos kompartijai. Kitokią 
prasmę šitas žodis turi dabartinėmis Lietuvos sąlygo
mis. Žodžiu „opozicija“ bandoma vadinti be galo skir
tingus žmones. Apeliuojama į tam tikrus jų pozicijų 
sutapimus. Neatkreipiamas dėmesys arba sąmoningai 
nutylimos priežastys, kurios neretai verčia vienodai pa
sielgti, tarkime, Lietuvos AT Centro frakciją, balsuo
jant kartu su Kairiąja frakcija.

Tai labai sunki ir skausminga Lietuvos problema. 
Vadinamoji opozicija Lietuvoje yra nevienalytė. Dalis 
šios opozicijos, be abejo, yra žmonės, kurie nori socia
linio revanšo.

Opozicija, kuri išėjo iš pirmosios Sąjūdžio bangos, 
yra visai kita ir savo prigimtimi, ir savo tikslais. Toji 
antroji, iš Sąjūdžio gelmių kilusi opozicija, yra nepa
sitenkinimo reikalų padėtimi Lietuvoje išraiška ir pada
rinys.

Antra vertus, aš manau, kad padaryčiau didelę klai
dą, jeigu mėginčiau aiškinti, kas dėl to kaltas, kokios 
priežastys tai lėmė. Dabartinėje Lietuvoje apskritai yra

AR REIKIA LIETUVOJE OPOZICIJOS ?
Lietuvos liberalų sąjungos pirmininko Vytauto Radžvilo paskaita, skaityta 1991.X.25 Balzeko muziejaus 

salėje, Čikagoje, Akiračių vakaronėje. Filosofas V. Radžvilas nuo rugsėjo mėnesio stažavosi Wisconsin’o univer
sitete, Madisone. Spausdinama sutrumpintai ir šiek tiek paredaguotai.

sunku pravesti ribą ir nustatyti, kuomet susiduriame su 
tam tikru nežinojimu, sunkiausiu praeities palikimu ar 
mąstymo inercija ir kuomet - su atvirai pikta valia.

Retkarčiais, po tam tikros analizės, šituos atvejus 
galima atskirti. Manau, kad jūs taip pat, esant reikalui, 
mokėsite tai padaryti. O dabar norėčiau atkreipti dė
mesį, kad mano tikslas yra kalbėti apie procesus, kurie 
vyksta Lietuvoje, o ne apie vieną ar kitą politinę partiją. 
Juo labiau neturiu intencijos kalbėti opozicijos apskritai 
vardu. Reiškiu savo asmeninę nuomonę, o iš dalies 
išreiškiu ir Lietuvos liberalų sąjungos (LLS) nuomonę, 
kadangi esu jos pirmininkas ir, kiek žinau, nenukrypstu 
nuo jos programinių principų.

Pradžioje keli žodžiai apie LLS, kuri šiuo metu yra 
galbūt vienintelė organizuota ir aiški (partiniu požiūriu) 
iš Sąjūdžio kilusi opozicija dabartinei Lietuvos AT dau
gumai. Štai žodis liberalizmas. Mes jį vartojame ne 
amerikietiška, o europietiška prasme. Šia prasme mes 
esame kraštutinė antisocialistinė partija. Norėčiau, kad 
šia prasme jokių nesusipratimų ir iliuzijų nebūtų. Jeigu 
jau kalbėtumėm apie doktrininius mūsų partijos pagrin
dus, tai mes savo pažiūromis ar programa būtume arti
mesni Anglijos konservatoriams ar Vokietijos laisvie
siems demokratams. Mūsų partija jokio socialistinio at
spalvio neturi.

Na, o kalbant apie procesus, tai pas mus įvyko 
daugybė dalykų. Aš negaliu visapusiškai to analizuoti 
dėl to, kad vistik, nepaisant tam tikrų priežasčių ir pas
tangų, mes per 50 metų esame pasidarę senosios visuo
menės žmonės.

SĄJŪDŽIUI NE VISAI PAVYKO

Nepaisant didžiulės Sąjūdžio įtakos, jo nepaprastos 
galios, jis nepajėgė išspręsti vieno uždavinio, kuris bu
vo lemiamas Lietuvai. Sąjūdis nepajėgė tapti Naujo
sios Lietuvos prototipu. Kodėl taip atsitiko, aš neaiš
kinsiu, tik trumpai pasakysiu, kuo tai pasireiškia.

Pirmas dalykas, kurio Sąjūdis nesugebėjo išspręsti, 
tai sukurti visiškai naują teisinę sąmonę. Jis buvo visos 
Lietuvos žmonių judėjimas, bet jame ir jo įstatuose ne
buvo paties paprasčiausio dalyko, kuris čia, jūsų pasau
lyje, yra savaime akivaizdus ir galioja kaip aksioma - 
tai teisinis žmogaus gynimas. Paprasčiau tariant, Są
jūdis rėmėsi entuziazmu. Santykiai tarp Sąjūdžio žmo
nių viduje buvo visiškai nereglamentuojami. Šitas tei
sinis nihilizmas arba teisinės spragos lėmė, kad pirmoji 
Sąjūdžio banga lėtai, bet vis dėlto turėjo iš Sąjūdžio 
pasitraukti. Šito proceso priežastis buvo ta, kad Sąjūdis 
iš pat pradžių buvo dvilypis reiškinys. Jis buvo iš gi
liausių tautos klodų kylantis judėjimas už nepriklauso
mybę. Jam kylant ir vystantis, jis turėjo tam tikrus 
politinius tikslus. Sąjūdis veikė iš esmės dviem princi
pais: kaip masinis liaudies judėjimas ir, faktiškai, kaip 
politinė partija. Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime 
nebuvo išspręsti esminiai klausimai: organizacinių 
struktūrų, veiklos reglamentavimo, jų kompetencijų 
atribojimo ir Lt. Dėl to Sąjūdis kaip organizacija, 
galbūt prieš savo valią ir norą, vis dėlto laipsniškai 
biurokratizavosi.

Trečia priežastis, kuri privedė mus prie tokios pa
dėties, buvo ta, kad Sąjūdžiui istoriškai labai nepasi
sekė. Vienu atžvilgiu - tai mano tvirtas įsitikinimas - 
jam nepasisekė, kadangi jis per visą savo kaijerą nega

vo nė vieno itin smarkaus smūgio iš senosios sistemos. 
Tai reiškė, ypatingai 1990 m. pradžioje, po milžiniškos 
pergalės AT, kad daug žmonių Lietuvoje suprato, jog 
tiesiausias kelias į valdžią eina per Sąjūdį. Kai šis 
faktorius kuo toliau tuo labiau tapo reikšmingesnis, 
prasidėjo procesas, kurį galima apibūdinti taip. Iš vie
nos pusės, sparčiai augo Sąjūdžio politinė galia. Antra 
vertus, tas Sąjūdžio dalyvio nei įstatais, nei kokiais 
kitais būdais neapgintumas privedė prie to, kad labai 
daug žmonių, kurių nebuvo girdėti iki to momento, 
staigiai beveik masiškai pradėjo kilti į paviršių.

Taip pat būtų neteisinga slėpti, kad jų didelė dalis 
priklausė senosioms komunistinėms struktūroms. Kai 
kurių dabartinių „patriotų“ vieta, nors nesu teisininkas, 
sprendžiant iš jų biografijos, turėtų būti teisiamųjų suo
las. Jie iš tiesų valė mūsų universitetus ir siautėjo visais 
įmanomais būdais. Daug iš jų dabar yra patriotinėse 
organizacijose. Bet tai, kaip sakau, yra teismo kompe
tencija. Vienok, bent moralinėje plotmėje turime teisę 
apie tai kalbėti. Situos žmones visi žino, pažįsta, ir 
nėra abejonės, kas jie tokie yra.

„VALYMAI“ NE TIK PRIE STALINO

Šitas teisinis Sąjūdžio silpnumas pasireiškė tuo, 
kad prasidėjo Sąjūdžio valymas, ypatingai, kai į jį pra
dėjo plaukti žemesnio intelekto, žemesnės moralės, na 
ir tam tikrų kitokių sugebėjimų žmonės. Kaltinimas 
komunizmu dažnai kildavo ir dėl žemo intelektualinio 
lygio, kuomet žmogus nesuvokdavo politikos subtily
bių ir viską matydavo tik juoda-balta. Pamažu Sąjūdis 
tapo organizacija, kurioje pats savaime labai svarbus 
tapo politinės kovos faktorius. Jis pradėjo nusverti vi
sus kitus Sąjūdžio veiklos aspektus.

Dėl to jau 1989 m. rudenį Sąjūdis išėjo į lemtingus 
rinkimus faktiškai be rinkiminės programos. Tai, kas 
vadinama Sąjūdžio rinkimine programa, kurios visiškai 
užteko anksčiau laimėti triuškinančiai pergalei, nes per
nelyg jau buvo susikompromitavusi komunistinė no
menklatūra, buvo iš esmės tik gerų norų, frazių, pagei
davimų ir deklaracijų rinkinys. Juk ką reiškia, pvz., 
pasakymas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma de
mokratinė valstybė? Griežtai kalbant, rinkiminėje pro
gramoje to neužtektų. Mums reikėjo iš karto pradėti 
spręsti klausimą, ar Lietuva turi būti prezidentinė, ar 
demokratinė respublika. Reikėjo kelti klausimą, kokias 
institucijas turime žūt būt įsivesti, kad Lietuvoje atsi
rastų tai, ką mes vadiname modernia politine sistema, 
atitinkančia visus laiko reikalavimus. Tokių dalykų Są
jūdžio programoje nerasite. Kitaip tariant, buvo api
brėžti Sąjūdžio tikslai ir visiškai nebuvo apibrėžtas 
Sąjūdžio veikimo būdas. O programa, kurioje nėra vei
kimo būdo, nėra programa griežta to žodžio prasme. 
Tai tik deklaracija.

Ir Sąjūdis, ir kompartija rungėsi štai tokių dekla
racijų lygmenyje. Ir, jeigu kalbėti visiškai nešališkai, 
tai vadinamoji komunistų (Brazausko partijos) rin
kiminė platforma dalykiniu požiūriu buvo nė kiek ne
blogesnė. Komunistai buvo sutriuškinti visų pirma dėl 
savo praeities.

Arba ką reiškia žodis privatizacija? Juk visi Lietu
voje pasisako už laisvą rinką. Klausimas - kaip tai 
padaryti. Apie tai programoje nė žodžio, net principų 
plotmėje. Tai buvo vienas labai svarbus veiksnys.
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Antras be galo svarbus veiksnys buvo tas, kad 
„programa“ nenumatė net paprasčiausio veiksmų plano 
ateičiai. Pavyzdžiui, buvo net neaptarta, kokiais princi
pais laimėjimo atveju bus sudaroma Lietuvos vyriau
sybė. Užtat šiandien mėginama aiškinti, kad vadinamo
ji opozicija Lietuvoje atsirado nežinia iš kur, kad tai yra 
lyg ir žmonės, kurie piktinosi Nepriklausomybės akto 
paskelbimu, kurie vos ne slapti Maskvos agentai. Iš 
tikrųjų, kaip matote, priežastis yra visiškai kita. Nebu
vo įmanoma rasti žmogaus, kuris nebūtų pritaręs Kovo 
11-tosios aktui. Paprasčiausiai, pirmoji Sąjūdžio banga 
- žmonės, kurie buvo praėję sunkų kelią nuo 1988 m. 
birželio 3-čiosios iki 1990 m. vasario pabaigos - žino
jo, kad nepriklausomybės klausimas taip lengvai 
neišsispręs. Natūralu, kad jiems kėlė siaubą tas nepasi
ruošimas.

Kalbant apie opozicijos genezę, lygiai taip pat ne
reikia pamiršti, kad, kai Respublikos AT susirinko pir
mą kartą, ji turėjo viso labo 140 deputatų, bet nė vienas 
iš jų neturėjo nei savo platformos, nei programos. Ki
taip sakant, opozicija iš pradžių formavosi grynai 
stichiškai, galima sakyti, sveiko proto pagrindu.

KAIP TOLIAU ?

Žmonės, kurie paskelbė nepriklausomybę, dar tą 
patį vakarą pradėjo galvoti, ką daryti toliau. Tai ir buvo 
busimosios opozicijos pagrindas. Žinoma, mes čia su
siduriame ir su tam tikra etine problema. Kai Lietuvos 
opozicija kaltinama tuo, kad neva ji neturinti progra
mos ir tik drumsčia vandenį, norėčiau paklausti kur yra 
pozicijos programa? Tai, ką darė pirmoji ir antroji Lie
tuvos vyriausybės, yra ne kas kita, kaip žūtbūtinės pas
tangos (ir, deja, ne itin vykę - ir aš dėl to vyriausybę 
nuoširdžiai užjaučiu), šitą spragą, programos neturė
jimą, užkimšti ir žūt būt sukurti kažkokį jos pakaitalą. 
Čia ir yra pozicijos tikroji „programa“. Jei jau kaltinti, 
kad kas nors Lietuvoje neturi programos, tai pozicija už 
tai turi prisiimti ne mažesnę kaltę, negu vadinamoji 
opozicija. Šiaip ar taip, valdžia yra jie.

Kitas dalykas, pakenkęs Lietuvos keliui, buvo pir
mosios vyriausybės sudarinėjimas. Čia irgi nenoriu 
nieko kaltinti - tai būtų naivu ir vaikiška, - bet faktas 
yra, kad principų plotmėje niekas to klausimo nekėlė. 
Todėl pirmoji Lietuvos vyriausybė buvo sudaryta pagal 
einamuosius, konjunktūros keliamus reikalavimus. Kas 
buvo populiaresnis, kokios jėgos jau buvo spėję susi
grupuoti AT, tokie galų gale atsirado ir ministrai. Šia 
prasme buvo padaryta iš tiesų „istorinė klaida“. Ši isto
rinė klaida buvo padaryta ne ta prasme, kuria kalbėjo 
vienas išmano Sąjūdžio kolegų ir bendražygių (A. 
Juozaitis - red.). Istorinė klaida buvo tai, kad nebuvo 
apsispręsta, kas imasi atsakomybės. Prof. Antanavi
čiaus siūlymas, kad vyriausybė turinti būti sudaryta 
arba iš sąjūdininkų, arba iš kompartijos atstovų, mūsų 
nelaimei nebuvo priimtas todėl, kad tokiomis kategori
jomis tada Lietuvoje niekas mąstyti negalėjo.

Mano nuomone, reikėjo atiduoti vyriausybę suda
ryti kompartijai, kad jie šiandien būtų atsakingi už tai, 
kas vyksta Lietuvoje. Blogiausiu atveju, reikėjo vyriau
sybę sudarinėti grynai Sąjūdžio iniciatyva todėl, kad 
Sąjūdis tada būtų galėjęs pajausti visą atsakomybės už 
Lietuvą svorį. Tuo tarpu mes Lietuvoje turėjome fan
tastiškai sudarytą vyriausybę, kurioje šalia ekskomunis- 
to Brazausko sėdėjo krikščionis demokratas Saudargas 
ar koks nors socialdemokratas Oleka. Realiai nė viena 
partija, nė viena organizacija atsakomybės neturėjo. Ši
ta padėtis iš esmės tebesitęsia iki šiol. Akivaizdu taip 
pat, kad daug kam ji yra patogi.

Vertinant aukščiausiu Lietuvos interesų požiūriu, 
kiekviena politinė jėga turėtų apsispręsti arba eiti „susi

deginti“, rizikuoti, bet kažką padaryti, arba neiti, o ne 
taip kaip yra dabar. Čia slypi viena baisiausių trinties 
Lietuvoje priežasčių. Nenoras prisiimti atsakomybę ir 
kartu jos baimė nuolatos atkuria įvairiais pavidalais 
trintį tarp vyriausybės ir AT.

Čia aš nekalbu apie kitus dalykus, kurie taip pat 
sukėlė dižiulį busimosios opozicijos nepasitenkinimą. 
Mano tvirčiausiu įsitikinimu, kovo 11d. buvo atkurta 
ne Lietuvos Respublika; kovo 11 d. buvo paskelbta 
LTSR nepriklausomybė. Pagal savo formą ir turinį tai 
visais atžvilgiais buvo sovietinė respublika. Ir jeigu tai 
būtų įsisąmonintą visu rimtumu, tai šitai būtų tapę di
džiule paskata keisti socialinę-politinę Lietuvos sis
temą, išraunant iš krašto gyvenimo bolševizmą.

RINKIMAI Į STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

Išsprendus šitą uždavinį, po tarptautinio pripaži
nimo reikėjo paskelbti rinkimus į Steigiamąjį seimą ir 
laikyti tą respubliką, kuri po rinkimų atsirastų, galutinai 
atkurta Lietuvos Respublika. Tuo tarpu pas mus, Lietu
voje, šis klausimas liko neišspręstas. Iš vienos pusės, 
paskelbus nepriklausomybę, mes lyg ir jautėmės Lietu
vos Respublika, iš kitos, tiek krašto vidaus padėtimi, 
tiek santykiais su Sovietų Sąjunga, dar buvome tary
binė respublika. Riba, kur mūsų galimybės prasideda ir 
kur jos baigiasi, buvo labai sunkiai numatoma.

Čia iškyla dar vienas papildomas klausimas, už ku
rį mes iš dalies ir sumokėjome. Būtent, per didelis dė
mesys buvo skiriamas krašto nepriklausomybę ro
dančių simbolių demonstravimui. Mano supratimu, 
nors ne visa opozicija tam pritarė, mes buvome už tai, 
kad Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos sistemoje būtų 
skubiai kuriami ginkluoti žandarmerijos daliniai. Jie 
dar nesi vadintų Lietuvos armija, bet galėtų atlikti kai 
kurias jos funkcijas. Vietoj šito mes savo beginklius 
jaunuolius siuntėm ant sienos.

Tai va, dėl šitų dalykų vadinamoji opozicija labai 
dažnai nepritardavo pozicijos linijai. Aš taip suprantu 
reikalą: žmogus, statomas prieš kitą ginkluotą žmogų, 
turi gauti ginklą ir aiškų įsakymą šaudyti; niekas neturi 
moralinės teisės jį be ginklo statyti į tokią padėtį.

Ir kiti mūsų teisiniai bei konstituciniai dalykai liko 
neišspręsti. Manau, kad tie, kurie vakar buvo susitiki
me (su Ozolu ir Tumeliu - red.), supranta, kad šie klau
simai nebus greitai išspręsti.

Pirmiausia, žinoma, neatskirtos parlamento ir vy
riausybės funkcijos. Apie konstitucinį teismą negalima 
net kalbėti. Kas pas mus padaryta, tai buvusios konsti
tucijos atmetimas. Opozicija ir čia siūlė kitą kelią. Kai 
mes skelbėme Lietuvos Respubliką kovo 11 d., opo
zicijos požiūriu, reikėjo palikti galioti LTSR Konsti
tuciją, išbraukiant iš jos visus straipsnius, kurie liudija 
mūsų priklausomybę nuo sovietų. Tada būtume turėję 
ištisinį dokumentą, kurį, kol bus priimta konstitucija, 
buvo galima, keičiantis gyvenimo realijoms, tobulinti, 
pildyti ir Lt. Vietoj šito net ne mūsų teisės specialistai 
parašė dokumentą, pavadintą „Laikinuoju pagrindiniu 
įstatymu“, kuriame trūksta daugybės straipsnių, kuriuos 
geriau ar blogiau ana senoji konstitucija kažkaip regla
mentavo. Tokiu atveju, jeigu negali nieko naujo sukur
ti kokybiškai ir iš principo, tai jau geriau palikti seną, 
bet išbaigtą ir užbaigtą daiktą, išbraukiant tai, kas tau 
netinka. Žinoma, šiandien mes galime tik spėlioti ir 
kelti klausimą, kam buvo naudingas to „Laikinojo įsta
tymo“ priėmimas, nes jis atveria didžiules erdves tiems, 
kuriems šito reikia. Manipuliuoti „Laikinuoju pagrin
diniu įstatymu“ jau yra tapę beveik norma.

Itin svarbus klausimas, kurį išeivijos žmonės 
neišvengiamai turi iškelti, yra, kodėl mes Lietuvoje ne
sutariame ir kodėl ten taip daug tų nepriklausomybės

„priešų“. Tarp jų, kaip minėjau, atsirado ne tik nemaža 
Sąjūdžio lyderių, bet ir šiaip žmonių, kurie su politika 
nieko bendra neturi. Čia viską lemia reiškinys, kuris 
mus verčia sugrįžti prie socialinės-ekonominės Lietu
vos padėties.

KARTOJASI RYTŲ EUROPOS PROCESAI

Visoje Rytų Europoje, ten, kur vakarykščiai disi
dentai atėjo į valdžią, vyksta panašūs dalykai. Tai yra, 
iškyla grėsmė jau beveik ranka pasiekiamai demokrati
jai, prasideda milžiniški konfliktai. Jų priežastį kukli- 
namasi įvardinti, bet man atrodo, kad reikalo esmė yra 
ta, kad Lietuvos žmonės labai daug maitinami savotiška 
nepriklausomybės ideologija. Už tos nepriklausomy
bės ideologijos stovi dalykas, kurį vadiname turtiniu 
interesu.

Lietuva kol kas yra komunistinis kraštas, kuriame 
visas turtas sukauptas valstybės rankose. Todėl nepri
klausomybės šūkis yra naudojamas kaip prie
monė šalinti konkurentams prieš būsimą privatizavimą. 
Nors tai ir liūdna, bet išeivija turi tai žinoti.

Tokia jau mūsų realybė, kad kai tūkstančiai 
žmonių stovėjo prie AT ir ją gynė, už jų nugaros 
stovėjo nemenkos jėgos, kurios tuo metu skaičiavo ga
limybes, kaip vis dėlto įvykdyti sau naudingą privatiza
ciją. Šita socialinė-politinė demagogija yra įgijusi mil
žiniškus mastus. Kai kalbama apie visus tuos nusavini
mus, kovą dėl profsąjungų turto ir t.L, tai iš esmės 
vyksta kova tarp dviejų jėgų. Tai tos jėgos, kurios 
vakar buvo nustumtos nuo valdžios, bet dar turi pakan
kamai stiprias, ypač ekonomines pozicijas ir jėgas, ku
rių dalis galbūt nuoširdžiai nori nepriklausomybės, bet 
tarp jų yra ir tokių, kurie su nepriklausomybe sieja ir 
kitus tikslus.

Tai va, šitas amžiaus ginčas buvo labai skausmin
gas. Aš pažįstu daug žmonių, kurie jautė tą vidinį 
moralinį susidvejinimą. Iš vienos pusės, kiekvienas 
suprato ir buvo pasiruošęs ginti nepriklausomybę, stoti 
prieš tanką. Antra vertus, tie patys žmonės suprato, 
kad kažkas šitą šventą jausmą išnaudoja.

Kiek atsimenu, Sąjūdžio pirmoje bangoje žodis 
„nepriklausomybė“ visai kitaip skambėdavo, jo niekas 
nevalkiodavo. Ir niekur nuo to nepabėgsi. Opozicija, 
sukandus dantis, tylėjo, bet manau,kad tam tylėjimui 
bus padarytas galas. Čia tatai daug galėtų pasitarnauti 
Lietuvos spauda, nors, jeigu jūs pastebėjote, ji yra labai 
neinformatyvi. Ji šneka apie ideologijos dalykus, kalba 
apie mafiją... bet jūs jokiame Lietuvos laikraštyje nera
site bent mėginimo įvardinti, kokios tai jėgos eko
nominėje sferoje, ko jos nori, ko jos siekia ir Lt. Bet 
šitos jėgos egzistuoja.

Aš jokiu būdu nenorėčiau tvirtinti, kad AT pozici
jos dauguma su tomis jėgomis yra susijusi tiesioginiai. 
Čia reikalas nepalyginamai sudėtingesnis. Daugelis 
žmonių - labai gaila, kad kai kurie deputatai tuo di
džiuojasi - išties yra ne profesionalai. Tai yra idealis
tai, kurie nepajėgia savo viduje priimti realybės, kokia 
ji yra. Politikoje yra pasirinkimas - arba laimė, arba 
nelaimė. Politikas arba tai supranta ir imasi priemonių, 
arba to nesupranta, bet juo vistiek naudojamasi. Tai ir 
yra viena iš sunkiausių problemų.

Šitą problemą pagilino ir vadinamasis turto grąži
nimo klausimas. Pozicijos programa privatizacijos ir 
socialinių reikalų plotmėje yra labai gerai suformuluota 
V. Čepaičio Gimtajame krašte, man jau būnant JAV. 
Jis ten sako, kad pozicija, Ly. dešinieji, padarė viską, 
kad turtas nepatektų į komunistinės nomenklatūros ran
kas. Mes su tokia pozicija nesutinkame.

(tęsinys sekančiame psl.)
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AR REIKIA ...
(atkelta iš 5-to psl.)

LIETUVOJE TEBEVYKSTA REVOLIUCIJA

Kalbant apie Lietuvoje vykstančią revoliuciją, apie 
tai, kad griaunamos struktūros, reikia aiškiai įsisąmon
inti vieną dalyką. Griovimas gali turėti skirtingą tikslą. 
Vienas tikslas yra griaunant atkurti tai, kas buvo, kitaip 
perdažius, kitaip perlakavus. Kitas tikslas gali būti fun
damentali reforma. Todėl, kai sakoma, kad reikia ne
leisti komunistinei nomenklatūrai įsigyti turtą, reikia 
suprasti, kad Lietuvoje niekas nemyli šitos blogio aris
tokratijos. Tačiau, jeigu mes nueisime šituo keliu ir 
pasakysime, kad tam tikrai socialinei grupei negalima 
įsigyti turto, kad tai reikia blokuoti specialiais įstaty
mais, norime to ar nenorime, grįžtame prie klasinio 
principo. Mes Lietuvą daliname į dvi grupes. Šiuo 
požiūriu vadinamas privatizavimo klausimas pradeda 
atrodyti visiškai kitaip. Tokiu atveju privatizacija ir 
socialinė reforma yra tam tikrų socialinių sluoksnių 
pretenzijų patenkinimas. Kitaip tariant, vykstantis Lie
tuvoje procesas remiasi prielaida, kad Lietuvoje jau yra 
žmonių, kurie geresni už kitus. Kiti dėl savo praeities 
neturi teisės dalyvauti privatizacijoje.

Šitokia pozicija, jeigu ji bus plėtojama iki galo, ves 
prie to, ką mes, kažkada jaunystėje priversti studijuoti 
Leniną, puikiai įsisąmoninome. Tai bus ypatingas vals
tybinio kapitalizmo tipas, kuomet valstybė vadovaus 
pagrindinei ekonomikos daliai. Kitaip tariant, didžioji 
liaudies ūkio dalis egzistuos kaip valstybės turtas. Va
dinamoji „privatizacija“ bus įvykdyta labai ribotai ir 
nuosavybę gaus tie, kurie kažkieno tai atžvilgiu tinka
mai nusiteikę, t.y., šito verti. Faktiškai tai bus tas pats 
socializmas, nes draugas Leninas sakė, kad valstybinis 
kapitalizmas iš esmės yra įžanga į socializmą, pirmąją 
socializmo stadiją.

Akivaizdu, kad tokiu atveju Lietuva eitų tautinės 
biurokratijos atkūrimo keliu. Liberalų ir opozicijos po
žiūris, už kurį mes esame kritikuojami, kad neva pasi
tarnaujame nomenklatūrai, yra nulemtas dviejų prie
laidų. Pirmoji, tai kad privatizacija ir galimybė komun
istams įsigyti turtą yra pats geriausias būdas užmušti 
komunizmą. Jeigu drg. Švedas ir kiti turėtų savo 
krautvėlę, tai jie, užuot siautėję po mitingus ir išdari - 
nėję visokius niekus, užmirštų visa tai.

Antroji nuostata yra ta, kad lygios galimybės vi
siems įsigyti nuosavybę yra vienintelis būdas sunaikinti 
komunistinę nomenklatūrą. Paradoksas yra tas, kad 
kuo jiems labiau trukdoma varžytis lygiais pagrindais 
su kitais, tuo didesnę reikšmę ekonomikoje išlaiko va
dinamieji senieji ryšiai.

Tuo tarpu jei valstybė radikaliai viską privatizuoja, 
tuomet atsiveria valstybės nebevaržoma laisvoji rinka. 
Aš suprantu, kad kažkoks valstybės kišimasis visada 
išlieka, bet jau nebėra valstybės monopolio. Tuomet 
susidarytų pati normaliausia padėtis, kokia yra visame 
pasaulyje. Kažkoks procentas iš buvusiųjų komunistų, 
sugebančių užsiimti verslu, turėtų tokias pat galimybes 
prasimušti, kaip ir žmonės iš kitų socialinių sluoksnių. 
Prasidėtų normalus visuomenės gyvenimas, kurį lemtų 
vadinamoji rinkos tvarka.

Tuo tarpu procesas, kuris vis smarkiau vystosi Lie
tuvoje ir kuris yra dangstomas lygybės bei kovos su 
senąja nomenklatūra šūkiais, iš esmės yra ne kas kita, 
kaip bandymas su valstybės pagalba sukurti naują privi
legijuotą sluoksnį ekonomikoje. Šiuo atžvilgiu mes 
pozicijai esame negailestingi.

DABARTINĖ POLITIKA NEPRSPEKTYVI

Iš visų šitų gražių žodžių, iš visų šitų išdalintų (in
vesticinių) čekių, kurių suma iš tikrųjų juokinga, varg
šai žmonės tikrai neprasikurs. Daugių daugiausia, ką 
Lietuva pasieks, tai kad naujoji ekonominė ir finansinė 
oligarchija, kuri dabar kyla, pamačiusi, jog kova su 
senąja nomenklatūra beviltiška, sudarys su ja ekono
minį ir politinį paktą, t.y. paliaubas. Taigi rezultatas 
bus vis vien tas pats, būtent valstybės kontroliuojama ir 
nuo politikos neatskirta ekonomika.

Yra ir kita priežastis, kodėl Lietuvoje tokia bepro
tiškai nestabili politinė padėtis. Kol valdžia reiškia ir 
ekonomines privilegijas, - o tai žmonės labai skaus
mingai juto per visą paskelbtos nepriklausomybės lai
kotarpį - tol mes nepajudėsime iš vietos. Čia, kaip 
minėjau, ir buvo toji moralinė kolizija. Kai reikėjo 
ginti AT, daug kas atvirai sakė, kad mes giname ne 
juos, o Lietuvos nepriklausomybę.

Turto grąžinimą, kuris buvo padarytas, reikia su
prasti visiškai kitaip. Tai galingas smūgis Lietuvai, 
norinčiai atsistoti į liberalios ekonomikos ertmę. Tai 
buvo padarytą grynai politiniu apskaičiavimu. Šito ap
skaičiavimo esmė yra maždaug tokia. Kadangi reikia 
šalininkų, turto grąžinimo dingstimi patenkinkime nai
vius ir patiklius žmones. Tada šitie šalininkai už tave 
balsuos.

Mūsų, opozicijos, požiūris buvo truputėlį kitoks. 
Turto grąžinimo įstatymas, kuris oficialiai vadinamas 
„Teisės į nuosavybę atkūrimo įstatymas“, yra ydingas 
vienu požiūriu. Jis liberalia ir apskritai civilizuota pa
sauline prasme nėra įstatymas, nes jame yra begalė ap
ribojimų. Paprasčiau kalbant, jo negalima paversti į 
visuotinę normą.

Pavyzdžiui, jeigu mano tėvelio malūną prieš kelius 
metus kolchozas nugriovė savo tikslais, aš jau negaliu 
pretenduoti į jokią kompensaciją. Tuo tarpu žmogus, 
kuriam atsitiktinai pasisekė ir jo namas nebuvo nu
griautas, gali pretenduoti šitą namą susigrąžinti. Kur 
čia elementari logika?

Todėl mūsų liberalios opozicijos nuomonė, kuri 
šiuo klausimu yra iškreipiama, yra maždaug tokia. Ka
dangi visoje Lietuvoje buvo sunaikinta privačios nuo
savybės teisė, kompensacija yra galima. Pirmoji kom
pensacijos sąlyga yra išreikalauti iš Tarybų Sąjungos, 
kad jinai atlygintų žalą. Gavus šituos pinigus, būtų ga
lima pradėti piniginių kompensacijų mokėjimą.

Kitas dalykas, jeigu šitas klausimas spręstųsi 
sėkmingai, atkuriant valstybės ekonomiką ir finansus, 
reikėtų ieškoti kitų kompensacijos būdų. Jeigu jų neat
sirastų, galų gale šį klausimą reikėtų atiduoti tautos re
ferendumui, nes žmogus, kuris šiandien kažką gauna, 
labai greitai apsivils. Lietuvoje, kokia ji yra dabar, 
niekas nepraturtės, jeigu mes nesugebėsime pastatyti 
ekonomikos į normalias vėžes. Mes, kaip sakėme, esa
me už maksimalią kompensaciją. Tai turėtų būti pada
ryta visuotinu pagrindu, kad nebūtų jokios diskrimi
nacijos nei Lietuvoje gyvenančių žmonių, nei išeivijos 
atžvilgiu, o taip pat, kad tai nebūtų pigus šalininkų gru
pės turto įsigyjimas, būtent tam tikros grupelės, kurios 
nekilnojamas turtas stebuklu išliko. Tai, kad tokiu bū
du yra supjudoma tauta, atrodo, niekam nerūpi. Tai yra 
didžiausia demagogija, ir mūsų visi liberalų frakcijos 
nariai AT sakė, kad teigimas, jog žmonės dabartinėje 
Lietuvoje galės pasistatydinti namus ir įsigyti kitus da
lykus, yra atvira nesąmonė.

♦ * *
Baigdamas Radžvilas teigė, kad deputatas turįs 

būti atsakingas prieš rinkėjus. Jo nuomone, reikia atri
boti AT ir vyriausybės funkcijas. Jis siūlė sukurti gali
mybę, kad partija galėtų atšaukti savo deputatus, o rin
kimus organizuoti kuo dažniau. įstatymai yra sociali

nių procesų valdymo būdas. Žmonėms turį būti nau
dinga įstatymų laikytis.

Kalbėtojas pareiškė, kad kuo skubiau turėtų būti 
priimtos „Laikinojo pagrindinio įstatymo“ pataisos, ku
rios reglamentuotų, ką daryti vyriausybės krizės atveju. 
Jis tvirtino, kad vyriausybei kritus, turėtų atsistatydinti 
ir AT. Tokiu atveju deputatai jaustų didesnę atsako
mybę, kritikuodami vyriausybę. Jis pasakė netikįs, kad 
bus privatizuota trečdalis valstybės turto. Neturėtų būti 
ribojama, kas kiek už savo pinigus gali pirkti.

Užsienio politikos srityje, kalbėtojo nuomone, tan
kai nebepavojingi. Lietuvai likimas dovanojęs labai 
daug. Iš istorijos reikia mokytis, pvz., kodėl nebuvę 
pasipriešinta 1940 m.

Po paskaitos sekė klausimai ir atsakymai, per ku
riuos Radžvilas toliau išryškino liberalų grupės pozici
jas. m

atvirai 
kalbant

VASARIS LEMONTE : JONIS, NUOLĖ IR KITI

Pastaruoju metu šioje skiltyje daug rašęs apie labai 
rimtus žurnalus bei knygas, pamaniau, kad atėjo laikas 
ir pramoginei muzikai. Ypač kada iškiliausi jos atsto
vai iš Lietuvos, gastroliuodami didmiestinėse lie
tuvių kolonijose, neaplenkė nė mūsų „viensėdijos“. 
Tiesa, dėl savo gyvenvietės perdaug kuklintis gal ne
derėtų, nes kai, peržvelgdamas paskutinį kas mėnesį 
Draugo spausdinamą „Renginių Chicagoje“ kalendorių, 
raudonu pieštuku apvedžiojau renginius Lemonto Pa
saulio lietuvių centre, nustebau, kad raudona spalva pa
sidarė... vyraujanti.

Čia gyvenant nuo pat rudens sezono pradžios, itin 
stipriai atžymėtos XXXVIII Santaros-Šviesos federaci
jos suvažiavimu, buvo galima aiškiai pajusti, jog vietos 
pavadinimas, taip neseniai daugelį piktinęs savo preten
zingumu, ima vis labiau pasiteisinti. įvairios geguži
nės, futbolo rungtynės ir kitokios savaitgalių pramogos, 
ar net platesnio masto suvažiavimai, jeigu tebūtų tik 
pavieniai šviesesni šventadieniški taškai, tai juos vis 
storėjančiu brūkšniu jungia kaskart didesnės reikšmės 
įgyjanti lietuviška šios vietos kasdienybė, prasidedanti 
su kasdieninėm rytinėm pamaldom mūsų parapijiečiais 
gausioje bažnyčioje, čia įsikūrusių ar besikuriančių or
ganizacijų raštinėmis, keliasdešimties šeimų butais, 
dviem labai gyvastingais vaikų darželiais ir išeivijoje 
gausiausia šeštadienine lituanistikos mokykla, o paga
liau - didelę žemutinio aukšto dalį užėmusiu Lietuvių 
Dailės muziejumi, kuriame nuolatos vyksta įvairios 
parodos ir kuriam prognozuojama didelė ateitis. Abi 
pastarąsias (ir gal svarbiausias) institucijas dabartiniu 
metu prasmingai jungia Vasario 16-tos šventės proga 
atidaryta Maironio mokyklos mokinių piešinių paroda. 
Ji labai taikliai ir originaliai atspindi jauniausiųjų išei
vių lietuviškos sąmonės budimą, o taip pat ir tai, kaip 
šie taip mums visiems reikšmingi Lietuvos atgimimo 
metai įsispaudė dvasiose tų, nuo kurių nemaža dalimi 
gal priklausys mūsų tautos ateitis. Visai nenuostabu, 
kad muziejaus vadovybė, neabejotinai skatinama dau
gelio nustebusių parodos lankytojų, nutarė tai parodai 
muziejuje skirti pastovią vietą...

Didelė dalis lietuviškų renginių Pasaulio lietuvių 
centre vyksta sekmadieniais, tuoj po pamaldų, kada
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SKILTYS

dauguma žmonių vistiek užsuka didžiojon salėn (nuo 
bažnyčios vos keli žingsniai ilguoju koridorium), kur 
šeimininkės paprastai jau laukia su kavute ir pyragai
čiais. Tam laikui ten buvo skelbtas ir kaimo muzikos 
ansamblio Jonio“ pasirodymas vasario 9 d. Kai pilnu
tėlei salei žmonių buvo pranešta, jog iš Čikagos čia 
vykstant muzikantams, pakelėje sugedus automobiliui 
jų koncertą teksią atidėti 5 valandai vakaro, rengėjai 
nuogąstavo, kad daugelis belaukusių, ypač iš tolimes
nių vietų, antrą kartą į PLC nebenorės važiuoti ir publi
kos bus žymiai mažiau. Be reikalo. Visos aplink es
tradą sustatytos kėdžių eilės ir vietos prie stalų buvo 
užpildytos.

Tarp pustrečio šimto žiūrovų ir aštuoniarių an
samblio muzikantų kontaktas užsimezgė jau nuo pat 
pirmosios polkos, o pirmajai daliai įpusėjus ansamblio 
vadovas gitaristas ir pagrindinis dainininkas Pranciškus 
Trijonis, galima sakyti, tą publiką jau vyniojo ant savo 
piršto: ji siūbavo, plojo į taktą ar trepsėjimu pritarė 
perdaug neraginama, gi „Pjoviau šieną per visą dieną“ 
pakiliai ir entuziastingai dainavo kartu su muzikan
tais... Taip, kad ir vadovo supažindinimas antrosios 
dalies pradžioje, pirmiausia su savo trimis broliais (gar
są reguliuojančiu Stasiu, havajų gitara ir mandolina 
grojančiu Romu ir būgnininku Petriuku), o kiek vėliau 
ir su kitais ansambliečiais (akordeonistu Edmundu 
Grubliausku, smuikininkais - Kęstučiu Rupšiu bei Liu
tauru Milišausku - o pagaliau ir bosine gitara grojusiu 
Arvydu Žiauberių), tebuvo tik formalumas.

Kuo gi Jonis“ išsiskyrė iš kitų pramoginių viene
tų, kurių Čikagoje per pastaruosius pora metų teko ma
tyti virš pusės tuzino? Jonis“ - „ansambliškesnis“, ne
turi ryškesnių žvaigždžių. Visi jie groja ne vienu in
strumentu, visi dainuoja, neišsiskirdami nė savo solo 
numeriais, kurių kiekvienas turi, visi jaučiasi vienodai 
reikalingi. Jie, sakytum, žino save suradę, susikūrę 
savo veidą, nė instrumentais, nė melodijomis nepreten
duodami į kažkokį tyrą „tautiškumą“ ar „liaudiškumą“, 
šalia polkos nevengdami nė „square dance“, nė „boogie 
woogie“, šalia liaudies dainų maišydami tos pačios 
dvasios A. Strazdo, A. Vienažindžio, ar pagaliau ir 
šiandieninių poetų (Pauliaus Drevinio, Algimanto Bal
takio) tekstus. Atrodo, kad jie nuoširdžiai išgyvena tai, 
ką kalba, ką dainuoja ar groja ir jų nuolatinė veidą 
puošianti šypsena, atrodo, nuoširdi, publiką užkrečianti 
ir paperkanti. Tai tikrai dinamiškas, profesionalus ir 
puikiai susigrojęs ansambliukas, kuriam būdingas sai
kas, skonis ir laisvas, natūralus humoras, kuriam ar
timesnis spartus tempas ir gera nuotaika, o įvairumas 
išgaunamas daugiau dažnu instrumentų keitimu, o ne 
ritmo kontrastais.

Ne vien Lemonte, bet ir kitose lietuvių kolonijose 
šiame krašte pirmą kartą pasirodęs šiaulietiškai- 
žemaitiškas Jonis“, jau kelis šimtus kartų koncertavęs 
ne vien Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje ar ir dar 
plačiau, čia susirado tikrai daug savo nuoširdžiausių 
gerbėjų...

Nijolė Ščiukaitė, dar plačiau užsieniuose gastrolia
vusi solistė, Amerikoje, rodos, irgi pasirodė pirmą 
kartą. Nežiūrint to, išeivijai ji jau daugelį metų buvo 
gana gerai pažįstama iš plokštelių ir magnetofono juos
tų. Šiandien taip madingą apibudinimą panaudojant, 
būtų galima visai neperdedant tarti, kad Nijolė yra mo
tina visų estradininkų, ar net pačios lietuviškos es
tradinės muzikos. Jos pasirodymas Lemonte vasario 21 
d. įvyko kiek mažiau patogiu laiku, penktadienio 
vakare, tad ir publikos sutraukė kokiu šimtu mažiau, 
nors salė atrodė beveik pilna.

Pradžioje publika laikėsi žymiai santūriau: pirmo
je dalyje vyravo rimtesnė muzika ir dainos buvo per
sunktos patriotinėm nuotaikom. (Kažkodėl beveik visi

1992 m. kovo mėn.

svečiai menininkai iš Lietuvos perdėtai mėgsta mus pa
triotiškai „pagraudenti”, gal nenujausdami, kad tuo, 
kas, bent viešai ar oficialiai, gimtajame krašte tebėra 
naujiena, mes čia gyvename jau vos ne penkiasdešimt 
metų. Vakar iki ašarų dar jaudino ir žinojimas, jog vis
kas jiems buvo surišta su didele rizika, ko šiandien, ačiū 
Dievui, irgi nebėra...). Santūrumą skatino ir tai, kad 
nemaža dalis naujesnių dainų taip pat jau buvo daugelį 
kartų girdėta iš įrašų lietuviškose radijo valandėlėse, ir 
jos pačios, ir kitų dainininkų ar dainininkių interpretaci
jose. .. Bet antroje, linksmesnėje dalyje ir Nijolė išjudi
no daugiausia kiek vyresnio amžiaus publiką, ypač su 
savąja „Senelio armonika“, kurią jau ne vienas niūnia
vo solistei pritardamas ir su ja siūbuodamas valso rit
mu.

Gaila, kad Nijolė, atsivežusi savo naujai įdainuotų 
kasečių (su didele dalimi gastrolinio koncerto dainų) 
neatsivežė ir rengėjų nepaprašė išspausdinti vakaro pro
gramos. Tiesa, spausdintų programų neturėjo nė Jo
nis“, bet ten jų kažkaip nė nepasigedom: vadovas Pran
ciškus pranešėjo pareigas atliko su lengvu, nepretenzin
gu ir neforsuojamu jumoru, žymiai geriau negu kitų 
ansamblių specialiai tam tikslui atsivežami aktoriai. 
To, deja, nebūtų galima pasakyti apie Nijolę, kalbėjusią 
perdaug nusaldintai, tąja nereikalingo žodžio infliacija 
savotiškai užkrėsdama ar nuspalvindama ir dainas. O 
spausdinta programėlė ilgesniam lieka atmintino vaka
ro suvenyru ir dokumentu... Naujoji N. Ščiukaitės ka
setė išryškino ir vieną negirtiną jos pomėgį - rašyti (ar
ba lietuvinti) savo dainuojamoms dainoms žodžius, 
išskirtinai lėkštus, banalius, bereikalingai nupiginanči
us puikiausias melodijas. Kada Lietuvoje tuo tikrai 
sėkmingai užsiiminėja ir pirmaeiliai poetai, kaip V. 
Bložė, S. Geda ar Just. Marcinkevičius, solistei, pa
grįstai besididžiuojančiai Bernardo Brazdžionio specia
liai jos dainoms parašytais tekstais, pačiai nuo tokio 
rašymo reikėtų susilaikyti...

Algirdas T. Antanaitis

RIETENŲ IR DARBŲ IKI LANGŲ

Neįsivaizduojate, brangūs skaitytojai, kaip man 
sunku pro eilėraščių žalitvores prasiveržti į prozos 
dirvonus. Ypač į tą kandžiomis rietenomis perpil
dytą kovos lauką, kurį mes vadiname politika. Pažįsta
mi retkarčiais duoda pasiskaityti Respubliką ir kelis ki
tus Lietuvoje leidžiamus laikraščius. Kiek čia smagaus 
švaistymosi, kiek ugnies ir svilinimo bei svilėsnių tvai
ko, kiek knisimosi įvairių individų nuodėmėse... Kiek 
isterikes. Ir tos laisvės, patvirtinamos kumščio laisve.

Toks yra šiuolaikinis politikavimas. Toks turbūt 
jis buvo visais laikais, ypač didelių permainų metu. 
Žmonės yra nekantrūs, aikštingi, užgaulūs, ūmūs, tuoj 
linkę ką nors sumenkinti, pasityčioti, įrodyti savo tyrą 
teisingumą. Lyg ir pasikartoja biblinė Kaino ir Abelio 
legenda.

* * *

Suprantama, lengva man postringauti ir moralizuo
ti, sėdint patogiame bute Kalifornijos mieste, kur 

prekybos molų ir minimolų yra daugiau nei reikia, su 
visomis žmogaus būviui reikalingomis ir nereikalingo
mis gėrybėmis. Tik turėk pinigų.

Lengva pasakyti: ten lietuviai kol kas tik stumdosi.
Apsaugok Praamžiau, aš to nesakau. Aš tik pareiš

kiu: tenykščių laikraščių politiniuose puslapiuose yra 
per daug rėkavimo. O man rėksmingumas niekad nepa
tiko ir nepatinka. Nors ir nesilaikau jos, bet gerbte 
gerbiu suvalkiečių patarlę: Daugiau dirbk, mažiau 
kalbėk.

* * *

Taigi darbo reikšmė! Ką bet ką, tačiau nesugebė
jimą ar nenorą dirbti tikram lietuviui neturi teisės 
prikišti joks žmogus pasaulyje. Juo labiau lietuviai 
amerikonai ar jų įpėdiniai, gimę Vakaruose, neturėtų 
menkinti nūdienės Lietuvos lietuvių darbo reikšmės su
pratimo.

Negi tarybinei santvarkai per penkis dešimtmečius 
pavyko iš pagrindų pakeisti lietuvių tautos požiūrį į 
darbą? Negi pripatino juos tinginiauti? Nesu sociolo
gas, bet esu šventai įsitikinęs, jog šitokios, prieš dorą 
darbą nukreiptos mutacijos Lietuvoje neįvyko. Anaip
tol, išliko nenumaldomas noras ilgas valandas dirbti už 
vertę turintį atlyginimą. Bet kokį darbą. Čia Ameriko
je viešintys lietuviai - moterys ir vyrai, dažniausiai jau
ni, dirba sunkius darbus. Kas juos skatina? Ogi vertin
gas doleris. Už jį galima visko nusipirkti.

Pasitaiko išimčių. Bet pikta, kai ant tų kelių išim
ties kojūkų užmaunamas „sovietų sugadinto jaunimo“ 
mitas. Savotiškas baubas mūsų visuomenei. Atseit, 
atsiribokime nuo tų, kurie čia atvyko užsidirbti pinigų. 
Nepadėkime jiems. Jie per daug apsukrūs. Įkyrūs. 
Daug ko pageidauja. Prašo kampo nakvynei. Ir pana
šiai.

* * *

O iš tiesų tie atvykėliai, jei ir yra apsukrūs, tai savo 
ruožtu yra išsilavinę, protingi, inteligentiški. Jie leng
vai perpranta demokratinio krašto politines ir ekonomi
nes taisykles. Humanistine ir technologine erudicija jie 
neretai praneša jų amžiaus čia gimusį lietuvių jaunimą.

Neseniai Lietuvių dienų rugsėjo numeryje (trys 
mėnesiai pavėluotame) skaičiau Vytauto Pluko rašinį 
apie Lietuvos parlamente dirbusį jauną santamonikietį 
Aurį Jarašūną. Auris, kaip ir kiti išeivijos jaunieji, 
kritišku metu našiai, įspūdingai pasidarbavo Lietuvos 
labui.

Lietuvoje dažnai besilankąs ir bendraująs su stu
dentija, Auris, manau, gerai pažįsta jų galvoseną, kurio
je, anot jo, Jaučiasi sovietinė mąstysena“. Tačiau aš 
negaliu sutikti su mintimi, kad „daugumoje jie 
sovietinės sistemos produktai ir nesupranta paprasčiau
sių vakarietiškos kultūros idėjų ir konceptų“.

Reiškia, „paprasčiausių“ dalykų supratimas lietu
viui jaunuoliui dabar yra sunkiai įkandamas. Man įdo
mu, kiek pasaulio klasikos veikalų yra perskaitęs Auris 
ir kiek Lietuvos rimtesni studentai? Spėju, kad tokia 
lektūra anieji jam prilygtų. Tik spėju.

Gerai, kad Auris sušvelnina savo nuomonę: „Svar
biausia, jie žino, kad daug ko nesupranta (ekonomijos ir 
pan.), bet dirba drąsiai, kaip išmanydami žengia pirmyn 
ir nėra pasimetę, kaip kad kas Vakaruose galvotų“.

Tai tiesa - jaunoji Lietuva nėra pasimetusi. Ji yra 
pakankamai darbšti, dora ir išsilavinusi. Žino, ką turi 
įsiminti ir įsisavinti. Ilgainiui išspręsianti daugumą 
gyvybinių problemų, iškilusių persikėlus į demokratinę 
erdvę.

Pr. Visvydas
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Liberali visuomenė ir totalitarinės sąmo
nės įveik a. Man nerikia įrodinėti abėcėlinės tiesos, 
patvirintos Vakarų valstybių istorijos, kad liberalios vi
suomenės bastionas yra autonomiškas laisvas asmuo, o 
asmens laisvės pagrindas yra jo ekonominis savarankiš
kumas, savo ruožtu pagrįstas privatine nuosavybe. To
kios visuomenės egzistavimą ir sklaidą lemia santykis 
tarp asmens ir valstybės, ty. tam tikra pusiausvyra tarp 
asmens intereso ir visuotinio intereso, kurio išraiška yra 
ar bent turėtų būti valstybinė valdžia. Liberalioje vi
suomenėje pagrindinė jei ne vienintelė valstybės funk
cija - saugoti ir ginti asmens laisvę ir nuosavybę. Val
stybė negali turėti kokių nors kitų tikslų, išskyrus šį ir 
tuos antasmeninius tikslus primesti privačiam asme
niui, tarusi, kad ji (Ly. valdininkai) už patį asmenį ge
riau žino, ką jis turi daryti, ko siekti ir kokius tikslus 
įgyvendinti. Taigi liberalios visuomenės problema su
siveda į asmens ir valstybės (kurią, vengdamas misti
fikuoti pačią valstybės sąvoką, aš visur tapatinu su val
džios aparatu), o plačiau į valstybės ir pilietinės visuo
menės, kaip privačių asmenų bendrijos, santykį. To
talitarinėje visuomenėje, iš kurios Lietuva dabar sten
giasi išeiti, vyrauja panetatistinė nuostata. Valstybė - 
viskas, asmuo - niekas, valstybė - tikslas, asmuo - 
priemonė. Valstybė žino, ką privalo daryti asmuo, 
kokius tikslus jis turi kelti ir įgyvendinti vėlgi valstybės 
primetamomis priemonėmis, o pats asmuo šito nežino. 
Jis valstybės vaikas, išlaikytinis, vergas ir baudžiaunin
kas. Valstybė kontroliuoja jo ekonominę ir politinę 
veiklą, o kraštutiniu atveju - kaip buvo ir „socialistinė
je“ Lietuvoje - ir jo pažiūras. Jei asmuo išsiasmenina ir 
ištikimai tarnauja valstybei, netgi ignoruodamas savo 
privatų interesą, jam užtikrinama sąlygiškai saugi eg
zistencija. Jei ne, asmuo tampa autsaideriu, ar net vi
suomenės (liaudies, valstybės, tautos) priešu ir su juo 
elgiamasi kaip su priešu.

Kaipgi asmens ir valstybės santykiai klostosi da
barties Lietuvoje? Reikia iškart pripažįnti: ne asmens 
naudai ir labui. Ir šis reiškinys vėlgi nėra kažkieno 
piktų kėslų ar piktos valdininkų valios padarinys. Jo 
šaknys glūdi ne kartą minėtame mūsų iracionaliame 
ateites projekte. Kelias į liberalią visuomenę Lietuvoje 
ypač nelengvas dėl giliai į mūsų kraują įaugusių menta
linių stereotipų. Nenusisekusi ar tiesiog nelaiminga 
Lietuvos istorija ištisus šimtmečius vyravęs vergavimas 
saviems ir svetimiems šeimininkams, ekonominė ir po
litinė priespauda, ypač žiauri bolševizmo epochoje, vi
dutiniame lietuvyje išugdė baudžiauninko komplek
są, kurį įveikti bus nepaprastai sunku. Etatistinė, patri
archalinė ar net gentinė sąmonė - šiuo metu Lietuvoje 
vyraujantis mentalinis tipas. Tos sąmonės apraiškų la
bai daug ir įvairių, tačiau akivaizdžiausiai ji reiškiasi 
per tris mitologemas. Pavadinkime jas taip: tautizmo 
mitologija, katalikizmo mitologija ir etatistinė mito
logija. Atitinkamai trys mitai; tautos, valstybingumo ir 
katalikybės. Visų trijų mitų bendras bruožas - savaran
kiško asmens vertės neigimas. Asmuo yra vertingas 
tiek, kiek jis tarnauja tautai, valstybei ir katalikų 
bažnyčiai. Šioje vietoje man tenka stabtelėti ir šį bei tą 
paaiškinti, kad nebūčiau suprastas neteisingai. Gerai 
žinau, kad asmuo nėra atomas, sklandantis tuštumoje. 
Įtariai žiūriu tiek į kosmopolitizmą, tiek į anarchizmą, 
tiek į ateizmą. Šios orientacijos man nepriimtinos. Ta
čiau nepriimtinas ir kitas kraštutinumas: tautos, vals
tybės ir katalikybės fetišizavimas. Kad asmuo būtų 
laikomas tikru lietuviu, kad jis būtų laikomas lojaliu ir 
kad nebūtų apkaltintas ateizmu, dabartinė konjunktūra 
iš jo reikalauja tam tikrų ritualinių veiksmų ar bent 
žodžių, patvirtinančių jo ištikimybę minėtai šventai

ARVYDAS ŠLIOGERIS 

LIETUVOS KELIAS Į LAISVĘ: SUNKUMAI IR
PROBLEMOS

(Pabaiga. Pradžia Akiračių 1992 m. nr. 1)
trejybei. Įtariai žiūrima į tuos, kurie darbais ar žodžiais 
nukrypsta nuo iracionaliai susiklosčiusių ritualinių ste
reotipų, t.y. drįsta stovėti ant savo kojų ir mąstyti savo 
galva, atsisakydami nusilenkti iracionaliems ar tiesiog 
mistifikuotiems autoritetams. Kreivokai žiūrima į 
kiekvieną savarankiškai veikiantį, ar savarankiškai 
mąstantį žmogų, ar jis būtų verslininkas, ar intelektua
las. Visų pirma, anoniminė konjuktūra reikalauja, kad 
asmuo ne tik tarnautų tautai, bet ir susilietų su ja kaž
kokioje mistinėje vienybėje. Unio mystica yra tauti
nės mitologijos slaptažodis. Konkrečiai tai turi pasi
reikšti tam tikros ritualinės programos vykdymu. Pa
vyzdžiui, visų pirma bręstantis asmuo turi lankyti tau
tinę mokyklą - dabar intensyviai kuriamos kaip tik to
kios - tautinės - mokyklos koncepcijos. Kokia toji 
tautinė mokykla turi būti iš tikrųjų ir ar ji išvis įmano
ma, to iš tikrųjų nežino niekas, bet kad ji negali būti 
kitokia, o tik tautinė, tai žino visi. Be to - ir tai bene 
svarbiausia tautinio ritualo dalis - asmuo privalo kur tik 
galima ir kuo daugiau šnekėti apie tautą ir tautinius 
jausmus, visuose gyvenimo reiškiniuose, pradedant li
teratūra ir baigiant medicina, įžvelgti tautinį atspalvį, 
žodžiu, elgtis, dirbti ir mąstyti tautiškai. Tarnaudamas 
tautai, asmuo kartu turi tarnauti ir katalikybei, nes kon
junktūra tautiškumą tiesiog tapatina su katalikiškumu. 
Tikras lietuvis-patriotas turi būti praktikuojantis katali
kas. Kad jis toks taptų iš tikrųjų, reikalaujama jau 
mokyklos pirmosiose kalsėse įvesti privalomą tikybos 
dėstymą, įtariai žiūrima į kitų konfesinių bendruomenių 
veiklą ir į intelektualų bandymus kiek laisviau inter
pretuoti religijos problemas. Laisvas tikintysis niekuo 
negeresnis už ateistą - toks vyraujančios konjunktūros 
ediktas. Tiedu mitai labai ryškiai parodo mūsuose vy
raujantį kolektyvistinį mentalitetą, giliai paslėptą nepa
kantumą asmens autonomijai ir apskritai bet kokiam 
individualizmui, kuris tiesiog tapatinamas su egoizmu 
ir abejingumu bendruomenės reikalams. Man atrodo, 
kad instinktyvi nepakanta asmeniui ir individualistinei 
įvairovei yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių 
atsirasti normaliam politiniam aktyvumui, tikram 
politiniam gyvenimui ar net politinei sąmonei. Kolek- 
tyvistiniai mitai kaip taisyklė sutelkiami į vadinamosios 
tautinės vienybės reikalavimą. O tautinė vienybė su
prantama labai paprastai: vienas tikslas ir vienodos 
priemonės tam tikslui pasiekti. Jei, tarkim, tikslas yra 
nepriklausomybė, tai tautinė mitologija pripažįsta tik 
vieną kelią į ją, tik šių, o ne kitų priemonių tikslui pa
siekti rinkinį. Kiti keliai yra klystkeliai, kitos prie
monės yra erezija ar net šventvagystė. S tai kodėl Lietu
voje taip nepalankiai ir net priešiškai žiūrima į politinių 
partijų kūrimąsi, apskritai, į politinį policentrizmą. Par
tijų steigimasis ir veikla suvokiami, kaip didžiausia 
grėsmė tautos vienybei. Štai kodėl per pastaruosius 
metus mūsų politiniame ir net intelektualiniame gyven
ime atsirado daug pagiežos, plūdimosi, sąskaitų suve
dinėjimo, nepakantumo iškilesnėms, savarankiškoms 
asmenybėms. Tipiškiausias, bet ne vienintelis pa
vyzdys - Marcinkevičiaus ir Juozaičio gaudynės, kurių 
tikroji priežastis - ne tų asmenų politiniai įsitikinimai - 
nes jie apskritai, bent jau tikslų požiūriu nesiskiria nuo 
daugumos: tie žmonės irgi už nepriklausomą Lietuvą, 
už laisvę, prieš totalitarizmą, už krikščioniš
ką orientaciją, dorą, demokratiją ir t.t. Tačiau tai išskir
tiniai asmenys. Kolektyvistinių mitų valdomas žmogus 

tokiems asmenims atleisti negali, nes vien savo nepri
klausoma laikysena jie griauna kolektyvistinėje są
monėje vyraujančią mitologiją. Mes aistringai siekia
me nepriklausomybės tautai, bet nenorime jos pripa
žinti atskiram asmeniui.

Tačiau ryškiausiai antiliberalinis mentalitetas 
reiškiasi etatizmo arba valstybingumo mitu, kuris api
ma ir du pirmuosius: pastarieji jam palenkiami arba 
tiesiog jame ištirpdomi. Etatizmas dažnai tampa tiek 
tautizmo, tiek ir katalikizmo sinonimu. Tokia simbiozė 
suprantama, nes tautinės aspiracijos gali išsiskleisti tik 
turint savo valstybę (mūsuose ir pripažįstama tik tau
tinė valstybė, kitokia net neįsivaizduojama), o kadangi 
katalikybė tapatinama su tautiškumu, tautinė valstybė 
laikoma ir katalikybės kięstėjimo conditio sine qua non. 
Šio etatistinio mito šaknys - tai suprantama ir jums - 
labai gilios, išaugančios iš mūsų istorijos, kuri irgi su- 
mitinta ir romantizuota. Kadaise egzistavusi galinga 
Lietuvos valstybė, romantiški Didžiųjų Kunigaikščių 
paveikslai, Vytauto Didžiojo kultas, ano meto Lietuvos 
vaidmuo (beje, gerokai perdėtas) apsaugant Europą nuo 
totorių-mongolų antplūdžio, Žalgirio mūšis, po to vals
tybės smukimas, Lenkijos politinis ir kultūrinis dikta
tas, aristokratijos sulenkėjimas, pagaliau keletas skau
džių nepriklausomybės praradimų (o paskutinis ypač 
skaudus, nes šviežias ir kraujuojantis) - visa tai paaiški
na mistišką lietuvio pagarbą valstybei, sakyčiau net sa
votišką etatistinę religiją ir nulemia tiesiog pamaldų jo 
santykį su valdžia (kuri tiesiog ir tapatinama su val
stybe), besąlygišką atsidavimą viskam, nuo ko bent 
kiek sklinda valstybingumo ar valdžios kvapas. Val
džios žmogui lietuvis jaučia iracionalią pagarbą, sumi
šusią su baime, nes valdžia per daugelį šimtmečių visa
da buvo kažkur labai toli nuo paprasto žmogaus ir gy
veno labai aukštai, mirtingojo žvilgsniui nepasiekia
mose erdvėse. Ir dažniausiai tai buvo svetima valdžia, 
negailestinga, žiauri ir galinga kaip biblinis Jehova. 
Bolševikmetis dar labiau sustiprino etatistinį sindromą 
ir valstybingumo mitui suteikė naujų niuansų, na, tar
kim su baime sumišusią neapykantą, kuri beje nė kiek 
nesumažino mistinės pagarbos valdžios vyrams. Val
stybingumo mito esmė labai paprasta. Ji nusakoma 
taip: valdžia geriau žino. Iššifruokime šį folklorinį afo
rizmą. Jo prasmė tokia: Valdžia žino viską ir už save ir 
už mane, todėl ir galvoti ji turi už mane, o aš tik klausy- 
siuos ir vykdysiu jos išmintingų nurodymų. Asmuo 
(t.y. ikiasmuo) ir visuomenė nusiima atsakomybę ir 
užkrauna ją ant valdžios pečių. Valdžios sampratoje 
vyrauja patriarchalinis autoritarizmas, dažnai gal ir 
nesąmoningas, bet dėl to juo pavojingesnis (tik paskai
čiuokime, kiek mes turime tautos ir valstybės patriar
chų, tikriausiai daugiau negu žydai). Todėl iraciona
liame ateities projekte vyrauja maksima: valstybė yra 
viskas, asmuo - niekas. Ir tada nebekyla jokių dvejonių 
dėl asmens ir valstybės santykio. Valstybė yra absoliu
tus ir nelygstamas dydis, tarsi koks Dievas žemėje, to
dėl jai ir pripažįstamas dieviškas autoritetas. Ar atsitik
tinai mūsų parlamento rūmai po sausio įvykių tapo 
panašūs į pagonių šventyklą, tiesa, papuoštą krikščio
niškais paveikslais ir simboliais? Neatsitiktinai, nes 
mums su mūsų sieloje glūdinčiu etatizmo mitu tie rū
mai yra tikrų tikriausia bažnyčia. Kadangi valstybė yra 
absoliutas, ji negali tarnauti niekam kitam, nes visa kita 
yra tik santykiniai dydžiai. Ir jau visai neįprastai mūsų
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ausiai skamba žodžiai, kad vienintelė ar bent pagrindi
nė valstybės funkcija - ginti asmens laisvę ir nuosavy
bę.

Štai kodėl liberalios visuomenės idealas, valstybės 
galių apribojimas, juolab silpnos valstybės vizija mūsų 
mentalitetui yra beveik nesuvokiamas dalykas, valstybė 
ir jėga, pranokstanti visas kitas jėgas, yra tiesiog sinoni
mai. Bent kol kas dauguma mūsų gali įsivaizduoti tik 
stiprių valstybę, kur „stiprumas“ ir Jėga“ visų pirma 
siejami ne, tarkim, su ekonomine galia, o su represiniu 
potencialu. Todėl nematoma jokio pavojaus ar grėsmės 
valdžios veiksmuose, nukreiptuose į represinio aparato 
stiprinimą. Pati nepriklausomybės idėja siejama būtent 
su stipria, Ly. su represyviai stipria valstybe, tiksliau 
pasakius, su valdžios struktūromis, kurių svarbiausias 
sandas, net pamatas yra galingas represinis aparatas. 
Bet kokia opzocija, t.y. žmonių, nesančių valdžios 
struktūrose, bandymas suabejoti valdžios sprendimų 
teisingumu, suvokiama kaip maištas prieš valstybę, 
kaip rausimasis po jos pamatais. Kūdikis neturi teisės 
oponuoti tėvui, nes jis tik kūdikis, o anas - tėvas. Opo
zicija yra tik neklusnumo išraiška, todėl jai nenorima 
pripažinti jokio legalumo. Asmeninė egzistencija, save 
priešstatanti etatistiniam monolitui (ar jo hipostazėms - 
tautai ir bažnyčiai) taip pat paženklinama maišto ir 
nepaklusnumo stigma. Į asmens laisvę žiūrima su ne
pasitikėjimu ir panieka. Pati laisvės sąvoka siejama su 
anarchija. Dėl visų tų priežasčių liberalizmas Lietuvoje 
bent kol kas negali būti nei populiarus, nei kiek labiau 
toleruojamas. Tą mes esame patyrę savo kailiu. Ge
riausiu atveju jis tik pakenčiamas kaip neišvengiamas 
blogis, susijęs su nepriklausomybės gimdymo skaus
mais ir sunkumais.

VI

Demokratinė politinė struktūra. 
Lietuvoje ji pradėjo formuotis po pirmų per 65 metus 
normalių, demokratinio stiliaus rinkimų, įvykusių 1990 
metų pradžioje. Tų rinkimų padarinys - iki dabar eg
zistuojanti valdžios institucijų struktūra, kurios svorio 
centras yra Aukščiausioji Taryba, avansu vadinama 
parlamentu. Dar vienas valdžios centras - Ministrų Ta
ryba, atliekanti vykdomosios valdžios funkcijas. Ne
derėtų užmiršti ir vadinamojo AT prezidiumo - gėlelės, 
išaugusios „socialistinės demokratijos“ dirvoje ir toliau 
žydinčios dabarties Lietuvoje. Tokiai valdžios struk
tūrų konsteliacijai dar labai toli iki vakarietiško valdžių 
atskyrimo principo įgyvendinimo. Mūsų iracionalaus 
projekto nulemta valdžios struktūros vizija orientuota į 
politinį monocen trizmą. Stiprios valdžios sindromas 
tiesiogiai susijęs su monocentrine orientacija. Tautos 
vienybė siejama su valdžios vienybe, t.y. su valdžios 
sutelkimu į vieną centrą. Mūsų atveju toks centras 
masinei sąmonei yra Aukščiausioji Taryba, nuo pat sa
vo atsiradimo atkakliai kovojanti už valdžios monopolį. 
Valdžių atskyrimo principas kol kas figūruoja tik ra
cionalaus projekto rėmuose, tuo tarpu iracionaliai 
valdžių atskyrimas irgi siejamas su vienybės skaldymu. 
Keli lygiaverčiai valdžios centrai - grėsmė tautos vie
nybei ir nepriklausomybei. Valdžių atskyrimas suvo
kiamas kaip valdžių izoliacija ir manoma, kad tokiu 
atveju valdžios mechanizmas veiks neefektyviai. Iki 
šiol konstituciškai nenustatytas svarbiausių valstybės 
gyvenimo klausimų sprendimo procedūros, valdžių 
funkcijos ir jų kompetencijos sritys. Kadangi nėra kon
stitucinių valdžių atskyrimo mechanizmų, neišvengia
ma trintis tarp valdžių, abipusis nepasitikėjimas ir įtaru
mas. Politinė krizė šių metų pradžioje - visų pirma 
nenormalių, Ly. konstitucijos nereglamentuotų santykių 
tarp AT ir Vyriausybės padarinys. Nepasitikėjimas tarp 

dviejų pagrindinių valdžios centrų išlieka ir toliau ir vėl 
gali baigtis eilinėmis AT ir Vyriausybės peštynėmis. 
Tikroji dviejų svarbiausių valdžios centrų nesutarimo 
priežastis - tai iracionalus autoritarizmas, skatinantis 
pastangas visą valdžią sutelkti į vieną politinį centrą, 
kitiems paliekant nominalų ar net dekoratyvinį statusą. 
Mūsų masinėje sąmonėje vyrauja griežtai hierarchinė 
valdžios samprata: vienas valdžios organas turi būti 
„aukščiausias“, kiti - „žemesni“, paklusnūs aukščiau
siam ir besąlygiškai vykdantys jo nurodymus bei dekre
tus. Dėl to vengiama steigti trečiąjį demokratinės val
džios centrą - konstitucinį teismą, kuris ne tik padidintų 
politinį policentrizmą, bet kartu taptų šiokia tokia 
kliūtimi pastangoms monopolizuoti valdžią kuriam 
nors vienam centrui. Kol kas mes turime tik dekora
tyvinį valdžių atskyrimą ir dekoratyvinę demokratiją. 
Esame dar labai toli nuo racionalaus projekto įgyvendi
nimo, ir reikės nemaža laiko bei pastangų, kol įveik
sime politinio monocentrizmo kompleksą, giliai įsi
šaknijusį mūsų mentalitete.

Kultūrinė autonomija. Dabar mes 
blaškomės tarp dviejų kraštutinumų. Pirmas - kul
tūrinis izoliacionizmas, grindžiamas mitu apie lietuviš
kos sielos, įkūnyjančios seniausius ir geriausius baltiš
kojo substrato bruožus, unikalumą, kuriam kelia grės
mę tiek Rytų, tiek Vakarų kultūriniai substratai. Tokią 
izoliacionistinę nuostatą labai sustiprino bolševikinis 
režimas, negailestingai prievartavęs mūsų autentiš
ką kultūrinę saviraišką, o ir dabar ją palaiko grėsmė, 
kylanti dėl Vakarų masinės kultūros invazijos. Antras 
kraštutinumas - skeptiškas požiūris į Lietuvos „aukš
tosios“ kultūros apraiškas, net panieka tam, kas buvo 
sukurta ir kuriama Lietuvos menininkų ir intelektualų. 
Šį kraštutinumą atstovaujančių žmonių įsitikinimu Lie
tuvos kultūriniai pasiekimai, juos lyginant su didžio
siomis Vakarų ar Rytų šalimis yra apgailėtinai skurdūs. 
Pasak jų, neturime mes nieko, kas galėtų lygintis į pa
saulinius standartus - nei didžio meno, nei didžios li
teratūros, nei filosofijos, apskritai nieko tokio, kas leis
tų mums pasijusti kultūriškai pilnaverte tauta. Tokį 
niekinantį požiūrį gerai išreiškia vieno mūsų poeto pa
sakymas, kad esame „paskutiniai dainuojantys ir šokan
tys Europos dūmeliai“. Blaškymasis tarp tų dviejų 
kraštutinumų didesniu ar mažesniu mąstu būdingas 
kiekvienam mūsų kultūrininkui. Tai ne tiek atski
rų žmonių grupių, kiek mūsų visų sielos drama. Šitai 
galėčiau paliudyti visai autentiškai: praėjus dešimčiai 
metų, objektyviau pažvelgęs į savo pirmąjį, patį 
nuoširdžiausią veikalą Būtis ir pasaulis, aiškiai pama
čiau, kad jo problematiką, struktūrą ir net pavadinimą 
nulėmė ta pati tragiška antinomija, tas kyburiavimas 
tarp kultūrinio izoliacionizmo ir nuolankaus žvilgsnio 
iš apačios į nepasiekiamą Vakarų kultūros didybę. 
Todėl mūsų sieloje, kaip iracionalų kultūros projektą 
lemiantis elementas, vyrauja šiek tiek patologiškas de
rinys: baltiškos didybės manija ir nepilnavertiškumo 
kompleksas. Žinoma, toks derinys nėra pati palankiau
sia dirva subręsti asmens kultūrinei autonomijai, kadan
gi jis skatina arba beatodairiškai ignoruoti pasaulinę 
kultūrą, užsidaryti į tautinį kiautą, atkakliai ieškant 
„savų“ šaknų ir nepakartojamo tautinio identiteto, arba 
taip pat beatodairiškai, su vergišku nuolankumu, mėg
džioti pasaulinius, daugiausia Vakarų šabų, kultūrinius 
stereotipus, nė nesistengiant daryti atrankos, pasitikėti 
savo kūrybinėmis galiomis, taurų atvirumą svetimybei 
sieti su natūralia tos svetimybės tranformacija į auten
tišką egzistencinę sąvastį. Man atrodo, kad kaip tik ši 
kolizija lemia mūsų dabarties kultūrinį dramatizmą. 
Stiprėjant Vakarų kultūrinei įtakai, ši kolizija gali dar 
labiau stiprėti ir veikti mūsų kultūrinę savimonę, o kar
tu - silpninti mūsų kūrybiškumą, kaip kultūrinės auto

nomijos padarinį, o kartu ir pagrindą. Kokių nors vi
suotinių receptų, nurodančių, kaip susilpninti mi
nėtą koliziją, harmonizuoti savo ir svetimo sandūrą, 
nėra ir būti negali. Aš manau, kad kultūrinę au
tonomiją irgi lemia asmens egzistencinė, ekonominė ir 
politinė autonomija. Kultūrinės autonomijos pagrindas 
taip pat yra asmens laisvė ir laisvas asmuo. Štai kodėl, 
mano galva, viso Lietuvos politinio, ekonominio ir dva
sinio kūno liberalizavimas, yra patikimiausia dirva at
sirasti ir suvešėti sveikai kultūrinei savigarbai ir kū
rybiniam savarankiškumui, nepatenkant nei į tautinio, 
nei į kosmopolitinio kičo žabangus. □

APIE APRIBOJIMĄ ...

Lietuvos Aukščiausioji Taryba svarsto įstatymą 
„dėl kai kurių apribojimų užimti pareigas valstybinėje 
tarnyboje“. Kaip matome, kiekviena institucija gana 
greitai įsigyja savo žargoną. Kiek anksčiau tas pats 
buvo siūloma kitu pavadinimu - „Desovietizacijos įsta
tymas“. Tą projektą siūlė deputatas V. Čepaitis. Abu 
sumanymus riša tas pats noras - kaip nors uždrausti 
buvusiems komunistams eiti valstybines pareigas. At
riboti juos nuo valstybės lovio.

V. Čepaitis numatė išimtį už „nuopelnus Lietuvos 
nepriklausomybei“, kas buvo labai apdairu iš jo pusės. 
Pagal rastus dokumentus nustatyta, kad jis buvo KGB 
agentas vardu „Juozas“. Aukščiausioji Taryba priėmė 
rezoliuciją, siūlančią jam atsistatydinti iš deputatų. Jis 
tačiau savo noru nuo Tarybos neatsiribojo. Joje esą dar 
apie 20 panašios praeities deputatų, jų tarpe buvęs atsa
kingas prokuratūros darbuotojas ir teisėjas.

Lietuvos Demokratinės darbo partijos, kurioje yra 
susibūrę „buvusieji“, konferencijoje Vilniaus universi
teto profesorius ir tos partijos tarybos narys Povilas 
Gylys teigė, kad desovietizacijos įstatymu siekiama tik 
vieno vienintelio tikslo - įstatymiškai sutriuškinti 
politinius konkurentus ir asmeniškai Algirdą Brazaus
ką, kaip realų kandidatą į Lietuvos prezidentus.

Nežinant visų užkulisių, jau iš pirmo žvilgsnio toks 
desovietizacijos ar apribojimo įstatymas prieštarauja ci
vilizuotų tautų santvarkos dvasiai. Mūsų 1922 m. kon
stitucijos 10 straipsnis sakė: „Visi Lietuvos piliečiai, 
vyrai ir moterys, yra lygūs prieš įstatymus“.

Net ir mūsų 1938 m. konstitucija, kuri buvo para
šyta laikantis kitokios filosofijos, numatė ne tik piliečio 
teises, bet ir įpareigojo jį būti ištikimam valstybei, 18 
str. sako tą patį: „prieš įstatymus piliečiai lygūs“. Atri
boti juos nuo tos teisės gal galėtų teismo sprendimas, 
bet ne priklausimas vienai ar kitai partijai.

Minėtas prof. P. Gylis savo kalboje klausė: kodėl 
mums visur ir visuomet primenami 1940-ieji, visiškai 
užmirštant 1988 - 1989 metus, kada daugelio komunis
tų dalyvavimas Sąjūdyje padrąsino kitus siekti nepri
klausomybės atstatymo.

Iš viso neaišku, kam toks įstatymas reikalingas 
praktiškai. Kas skiria pareigūnus? Ogi valdžia! Jei ji 
yra įsitikinusi, kad „buvusieji“ yra pavojingi, ji turėtų 
jų neskirti. įstatymas gali būti jai reikalingas apsiginti 
nuo priekaištų, kodėl ji nepasinaudojo „buvusiųjų“ pa
tyrimu, kad galėtų teisintis: mes norėtumėm, bet įstaty
mas draudžia. Nejaugi Lietuvoje nėra rimtesnių 
klausimų?

Vytautas Meškauskas
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DEMOKRATINĖS IDEOLOGUOS PAKRAIPOS

Atleisdama tradicinės, kolektyvinės ar luominės 
įtakos varžtus, demokratijos ideologija ima ugdyti at
skiro asmens svarbą. Politikoje ji teigia, kad valdžios 
galia kyla iš žmonių valios ir lieka jos sąlygojama. 
Svarbiausi pirminės demokratijos rūpesčiai buvo juri
dinė ir politinė piliečių laisvė, juridinė ir politinė jų 
lygybė. Šiandien turbūt labiausiai išpopuliarėjusi po
litinės demokratijos įgyvendinimo formulė, paprastai 
pasakius, yra „daugumos valia, mažumos apsauga“. 
Žinoma, ne visoms demokratinės ideologijos pakrai
poms tie daugumos ir mažumos elementai yra lygiai 
svarbūs, ir ne vienodai jos siekia juos įrėminti į san
tvarkų struktūras.

Štai radikalioji demokratija, o tai Jean Jacques 
Rousseau pasekėjai, akcentuoja sulygintinę daugumos 
galią, mažai tesirūpindama individo teisėmis, nuosa
vybe, ar privilegijomis. Nepasitikėdama elito nariais ir 
visokiais žinovais, ji dievina paprastus žmones; pasta
rieji, jei tik deramai suorganizuoti, tiesiog negalį blogai 
pasielgti. Lietuvoj netiesioginės šitokio mintijimo įta
kos randame nepriklausomybės pradžioje, kada Seimas 
pasidaro viešojo gyvenimo viešpats. Jo įtakos yra ir 
nepriklausomybės pabaigoj, kada kitas Seimas - Liau
dies Seimas - giriasi jog „per tris dienas padarė tai, ko 
joks parlamentas pasaulyje nepadarė per šimtus metų“. 
Pagaliau, kai 1989-1990 metų seimai ir tarybos ima 
Lietuvą kelti naujam gyvenimui, vėl galima matyti tų 
bendrą tautos valią reiškiančių susirinkimų naudą ir ža
lą. Visų tų konvencijų, konstituantų, asamblėjų ir sei
mų nauda yra jų sugebėjimas didžiuosius klausimus 
„visų vardu“ sprąsti greitai, vieningai ir ryžtingai. O jų 
žala, tai mažumos interesų nepaisymo galimybė.

Iš kitos pusės, liaudiškoji demokratija, kurią Vaka
ruose siejame su Jeremy Bentham vardu, netiki nei 
įgimtomis žmogaus teisėmis (Locke), nei geromis mo
ralinės bendruomenės ypatybėmis (Rousseau). Anot 
jos, valdžios uždavinys yra kelti didžiausio žmonių 
skaičiaus laimę iki aukščiausio laipsnio. Politinėj prak
tikoj ji remia rinkimų teisės plėtimą, kasmetinius rinki
mus, slaptą balsavimą, ir lygių rinkiminių apygardų su
darymą. Nors ši utilitarinė kryptis neišgarsėjo kaip 
ypatingas politinis „izmas“, jo indėlio į demokratinę 
politiką nereikia nuvertinti; tiek gyventojų gerovės ide
alas, tiek tos praktiškosios reformos yra artimos juk ir 
lietuviškajai patirčiai.

Konservatyvusis (arba aristokratiškasis) demokra
tijos sparnas gina individo laisvės ir teisingumo princi
pus, bet jo visai nežavi „daugumos valios“ sąvoka. 
Šios linkmės pradininkai yra Francois Voltaire, Denis 
Diderot ir Baron de Montesquieu. Šitokia demokratija 
bijo masių nemokšiškumo, prietaringumo ir žiaurumo; 
jai liaudis, Alexander Hamilton žodžiais, tai didelis 
žvėris. Kilniems idealams įgyvendinti reikalinga tikrai 
išsimokslinusi bei sumani vadovybė. Pagal John Ad
ams, „daugelis“ (many) galią turi patikėti „keliems“ 
(few). Federalizmas, valdžios funkcijų išskirstymas, 
tarpinstitucinės trinties garantijos, teismų vykdoma 
konstitucinė priežiūra - tai panašiai galvojančių žmonių 
priemonės teisioginei liaudies įtakai sumažinti. Šitoks 
mentalitetas mums padeda pažinti kai kurias tautininkų 
meto apraiškas. Laisvės ir teisingumo idealai, nors 
kitaip suprasti ir apibūdinti, buvo brangūs ir Antanui 
Smetonai, o ta įprastiniu būdu reiškiama „daugumos 
valia“ nedžiugino ir jo. Tik, priešingai anų laikų aristo
kratams, tai valiai formuoti ir ją mobilizuoti Smetona 
naudoja jau ne demokratines tarpusavio pusiausvyros 
priemones, o autoritetinius nacionalizmo elementus.

Pagaliau, Vakaruose bene populiariausia demokra
tijos rūšis - liberalinė demokratija. Šiai būdinga jau

MOLIS, MEDIS IR AKMUO
Ši ideologinių įtakų Lietuvoje aptartis yra sutrumpintas autoriaus įnašas į per
nykščiame Santaros-Šviesos suvažiavime suruoštą simpoziumą apie tautinius 

sąjūdžius ir vakarietiškądemokratiją.
tarpusavio pusiausyros galvosena ir vystymosi eiga. Ji 
derina daugumos valios primatą su nekintamų individo 
teisių apsauga, siūlo įstatymų leidėjo ir jų vykdytojo 
pareigų atribojimą, ir visokiais kitokiais būdais siekia 
visuomenę veikiančių jėgų išsilyginimo. Ūkio srityje 
„ankstyvoji“ liberalinė demokratija (t.y., John Locke, 
Adam Smith ir kiti) remia neribotą verslininkystės ir 
prekybos laisvę. O kai paaiškėja, kad šitokia laikysena 
medžiaginę gerovę teatneša vienam gyventojų sluoks
niui, „vėlyvoji“ liberalinė demokratija (t.y., John Stuart 
Mill, T.H. Green, L.T. Hobhouse) valstybę jau skatina 
prižiūrėti ir ūkio funkcionavimą, kad visi naudos pelny- 
tųsi.

Lietuvos pažintis su liberaline demokratija gana 
problematiška. Mūsų nacionalistai sakė, kad Lietuva 
„insižeidusi liberalizmu“, o komunistai jame matė „an- 
tiproletarinį pobūdį“. Tiek anais laikais Lietuvai laimė
jus nepriklausomybę, tiek dabar besistengiant ją atgau
ti, tarpusavio pusiausvyros įmontavimą sunkino ir tebe- 
sunkina Seimo pervertinimas, nepasitikėjimas vykdo
mąja valdžia ir Teismui politinio vaidmens pašykš- 
tėjimas. Tačiau bene pats pavojingiausias liūnas pake
liui į liberalinę demokratiją yra nesėkmės individo (tai
gi ir mažumos) laisvių gynybos fronte. Siame fronte 
visos Lietuvos turėjo trauktis - carų pavergta, nepri
klausoma, okupuota ir atgimstančioji Lietuva. Du di
deli pavojai kenkia atskiro asmens interesams. Pirma, 
ūkine-socialine prasme tai bandos pradas. Juk papras
tai galvojame, jei esi neturtingas, tau turi padėti valsty
bė - tik prisiminkim kooperaciją, žemės reformas, kol
chozą, komandos būdu tvarkomą ūkį, pinigų aukoji
mą ir būtiną reikalą viską „išlaikyti“. Bet jeigu tik esi 
pasiturintis, tavo pasiekta gerovė turi būti pajungta 
visuomenės labui - „sau“ žmogus tėra savanaudis, spe
kuliantas, sukčius, išnaudotojas, buožė, vertelga. Net 
dabar svarstomoj Konstitucijoj įsakmiai pasakyta: 
„Įstatymai turi saugoti, kad (privati) ūkinė iniciatyva 
nekenktų bendrai gerovei...“. Nei Landsbergis, nei 
Gorbačiovas, pvz., negali norvergų premijų pasilikti 
sau; kiti, girdi, jų nuopelnus įgalino, kitiems tos premi
jos ir priklauso.

Antra, tautine-kultūrine prasme individui yra gra
sus kėslas į žmogaus esmės identitetą. Tai tokia puri
toniška tautinės būtybės skulptūra, kuri nuolat tyko 
žmogų bei jo elgseną suvienodinti, tai jį sulietuvinant, 
tai atlietuvinant, tai kaip kitaip „patobulinant“. Mes 
linkę lietuvinti žmonių pavardes, mylėt ne žmones, o 
taisykles, negailestingai akademinti žodžių kirčiavimą, 
tyčiotis iš kitakalbių krautuvininkų ir šiaip praeivių, 
viešai spaudoje priekaištauti traukinių konduktoriams 
už jų netaisyklingus išsireiškimus, darbo praradimu 
grasinti lietuviškai nemokančius, rūšiuoti žmones pagal 
tautybę, valstybę getoizuoti tautinių autonomijų stei
gimu ir vaidilutiškai laikyti dainų ir šokių repertuarą 
siaurutėliausiai lietuvišką (o todėl gana svetimą lenkiš
kajai ar gudiškajai Lietuvos daliai). Yra, tačiau, pagrin
do manyti, kad atgimstančios Lietuvos kūrėjai mato 
šitokios aistros žalą ir įvairiais būdais stengiasi ją ap
valdyti. Bene įdomiausia naujovė yra Konstitucijos 
metmenyse keliama ne lietuvių tautos, o Lietuvos tau
tos sąvoką. Kažin, ko bus daugiau jos aptarty - įkarš
čio ar šviesos?

SOCIALISTINĖ LINKMĖ

Greta demokratijos 18-tame amžiuje ima formuotis 
dar dvi svarbios ideologinės kryptys - socializmas ir 
nacionalizmas. Socializmo ideologija, visų pirma, ver
tina lygybę, ją suprasdama ne tik politine bei juridine, 
bet ir ūkine-medžiagine prasme. Si ideologija dargi 
bendrai pabrėžia žmonių ūkinės-medžiaginės padėties 
reikšmę, ją laikydama būtina jų laisvės, laimės ir pilie
tinio išsivystymo sąlyga. Stengdamasi perdalyti ir išly
ginti turto nuosavybę ji viliasi kovą dėl būvio pakeisti 
bendradarbiavimo dvasia. O kadangi šitokios socializ
mo intencijos veda prie esminių socialinio bei ūkinio 
pobūdžio permainų, sakome, jog tai pastangos atstatyt 
visuomeninę damą iš „kairės“.

Socialistinė linkmė irgi daugialytė. Antai utopinis 
socializmas stengiasi pagerinti žmonių gyvenimą popu
liarindamas bendradarbiavimo, globos, talkos, turto 
bendrumo, ir autonominių ūkio bendruomenių steigimo 
pastangas bei idėjas. Kooperacijos sąjūdis, gana sėk
mingai vystęsis nepriklausomoj Lietuvoj ir šiandien 
taikomas naujam gyvenimui, yra artimas šitokių idėjų 
dvasiai.

Kita, ir kur kas galingesnė, ideologinė versmė yra 
marksiškasis socializmas, kurį Karl Marx, Friedrich 
Engels, Eduard Bernstein, Karl Kautsky ir Vladimir 
Lenin ima vystyti tarp XIX šimtmečio vidurio ir XX 
pradžios. Politikoj marksizmas dalinasi į dvi griežtai 
skirtingas kryptis. Demokratinis socializmas, kurs sin
tetina marksizmo siekimus ir liberalinės demokratijos 
priemones, sudaro vieną pagrindinę kryptį. Jos pavyz
dys Lietuvoje yra mūsų socialdemokratija, kurią 1896 
m. įsteigė ir kurioje dirbo Alfonsas Moravskis, Andrius 
Domaševičius, Vladas Sirutavičius, Stepas Kairys, Vla
das Požėla, Kipras Bielinis, Mykolas Biržiška, Augusti
nas Janulaitis ir kiti. Ūkinėj-socialinėj srity Lietuvos 
socialistinių sąjūdžių veikla stiprina ne privačią, o teik
tinų iniciatyvą, remia ne pajėgiųjų ūkio sluoksnių, o 
„vargo žmonių“ interesus. Politinėje praktikoje mūsų 
socialdemokratija visada pasikliaudavo tik demokratiš
komis priemonėmis. Tos „moralinės diktatūros“, kurią 
ta partija pelnė 1905 m. revoliucijos bėgy, ji niekada 
net nesvarstė paverst į politinę diktatūrą. Demokratijos 
pradą ji vertino savo darbo sėkmės mėnesiais, jį ugdė 
Seimų metais ir jį gynė tautininkų laikais.

Kita pagrindinė marksizmo rūšis, žinoma, yra ko
munizmas. Tai sąjūdis, kuris išsvajoton ateitin žengia 
revoliucinės kovos keliu. Reiškia, jis stengiasi kruvino 
smurto būdu sugriauti savaip suprantamą dabartinę ka
pitalistinę visuomenės sąrangą, o tada žmonėms pri
mesti savišką socialinės organizacijos struktūrą. Lietu
voj šio amžiaus pirmoj pusėj komunizmas (o tai Vincas 
Kapsukas, Zigmas Angarietis, Karolis Požėla, Antanas 
Sniečkus ir daugelis kitų) tėra politikos pašalys, bet 
amžiaus vidury ir antroj pusėj rusų agresijos dėka jis 
jau tampa didžiąja jėga. Komunizmas, kaip bet kuri 
kita ilgalaikė patirtis, turbūt turės nemažą poveikį 
ateičiai. Galimas dalykas, kad ūkinėje-socialinėje sri
tyje atgimstančioj Lietuvoj keisis ekonominė mąstyse
na, ūkio struktūra, investicijos kryptis, gamybos pa
skirstymas ir tarpįmoniniai ryšiai. Bet, kita vertus, su
mažėjus pirminiam impulsui užmiršt tą baisią praeitį, 
gali ilgai užsilikti kolektyvizmo sąmonės balsas, „pa
prasto žmogaus“ įvaizdžiai, planingo (ar iš centro tvar
komo) ūkio pagunda ir kai kurių ūkio struktūros daigų.

O kas dėsis kultūrinėj-politinėj srity? Joje komu-
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nistinė praeitis gali skatinti du priešingus išsivystymus. 
Iš vienos pusės, oficialiosios bendražmonijinės ben
druomenės diegai, menkiną tautines, kalbines ir religi
nes žmonių savybąs, gali stengtis vešėti ir rytdienos 
kasdienybėj. O iš kitos, ryžtinga dešimtmečių kova už 
tautiną savastį gali savo eventualią pergalą paversti 
katalikybės ir sugriežtintos lietuvybės, taigi vienalytės 
bendruomenės, adoracija - kas jau galima grėsmė indi
vido laisvei ir mažumos identitetui. Visokių politinių 
komunizmo (o kartais ir ankstyvesnės patirties) pasek
mių gali būti ir daugiau. Įprotis pamatinius politikos ir 
ūkio klausimus rišti greitai ir radikaliai, baimė remtis 
stipria asmenybe, sukolektyvinant tiek nutarimų da
rymą, tiek atsakomybą, stačiokiškas biurokratijos bei 
paslaugos personalo elgesys ir pagunda riboti svarbią
sias piliečių laisves tėra keli galimo palikimo 
pavyzdžiai.

NACIONALISTINĖ SLINKTIS

Pagaliau, trečia didžioji ideologinė slinktis - nacio
nalizmas. Pagal jį aukščiausias ir švenčiausias žmo
giškasis atsidavimas įsikūnija tautoje. Jam rūpi jau ne 
„grobuoniški“ atskiro žmogaus, atskiros grupės ar at
skiro luomo interesai; didžioji vertybė yra bendras tau
tinis reikalas, tautos vienybė. Pirma kalbėjom, jog so
cialistinių sąjūdžių reikalavimas esminių permainų vi
suomenės gyvenime reiškia pastangas prarastąją damą 
atstatyti iš „kairės“. Priešingai ankstyvajam socializ
mui, nacionalizmas vertina neaiškias nuojautas, tautos 
tradicijas, suidealintą istoriją ir hierarchijas; tą sluoks
nių išjudinimą iš pirminės slūgsojimo padėties jis sten
giasi ne plėsti, o apvaldyti. Užtat ir sakom, naciona
lizmas visumos dalių darnumą nori atkurt iš „dešinės“.

Nacionaiistiną galvoseną stiprina trijų minties 
galiūnų kūrybos elementai. Iš Jean Jacques Rousseau ji 
gauna glaudžios, individą gaubiančios bendruomenės 
sąvoką, iš Georg Wilhelm Friedrich Hegel plaukia jo 
išvystyta valstybės samprata ir reikšmė, o Edmund 
Burke padeda suformuoti pažiūrą į tokį natūralų vi
suomenės vystymąsi, kuris savo mirusius, gyvus ir 
gimsiančius narius sujungia nekintamais saitais. Tik 
stabtelkim ir pagalvokim... Vilniaus Sąjūdžio vadai, 
reiškia gyvieji, sunkiomis valandomis glaudžiasi prie 
Katedros požemiuose palaidotų milžinų, prie mirusiųjų, 
ir ten tariasi, kaip ateinančioms kartoms Lietuvą pri
kelti.

Nacionalizmas irgi skirstomas į kelias rūšis. Yra, 
visų pirma, idealistiškasis nacionalizmas, kurio siekia 
Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Tadeusz Kosci- 
uszko, Kazimierz Pulaski ir Marquis de Lafayette. Gal 
ir naivokai jie mano, kad individo laisvė suderinama su 
tautos laisve, kad vienos tautos gerovė suderinama su 
kitų tautų gerove. Deja, šitoks idealizmas ima greitai 
bliūkšti. Bet paradoksalu, kas žūsta praktiškojoj kas
dienybėj, kartais idealu išlieka žmogaus vaizduotėj. 
Juk ir mūsų prisikėlusioji Europa, dabar jau gindama 
individo laisvą, dažnai savo ateityje mato tėvynių 
tėvyną.

Kita nacionalizmo išraiška yra konservatyvusis na
cionalizmas (o jo šalininkai tai Charles Maurras ir Ro
man Dmowski, nors būtų galima grįžti ir prie Alexis de 
Tocqueville bei Jose Ortega y Gasset). Sis jau pradeda 
individą subordinuoti tautos gerovei. Baimė, kad mi
nios galia sudaro pavojų laisvei, ima daugelį aukšto 
išsilavinimo, tolerantiškų ir plataus akiračio žmonių 
stumti politinio konservatyvizmo pusėn. Ir pradeda jie 
struktūriškai riboti masių įtaką - sąlygoti balso teisą, 
siūlyti dvejų rūmų parlamentus, stiprinti vykdomąją 
valdžią, didinti Teismo vaidmenį, ginti federalizmą ir 
t.t Iš kitos pusės, tautiniam identitetui palaikyti jie

1992 m. kovo mėn.

remia tokius jungties įrankius ir simbolius kaip Baž
nyčia, kariuomenė, ar karūna.

Bažnyčia, kariuomenė, karūna... tik prisiminkim - 
ne turgaus aikštės spūstyje, ne į atlaidus suvažiavusiųjų 
miniose, ne Kauno darbininkijos tarpe matydavai An
taną Smetoną. Ne, jį matydavai suoficialintoj aukšto
sios dvasiškijos ir karininkijos apsupty, Vytauto 
Didžiojo paunksmėj. Arba štai Landsbergis, kužda ka
žin ką Kardinolui Sladkevičiui į ausį, ima iš esto kardą 
ir kviečiasi talkon kone visus kunigaikščius. Net gana 
santūriems latviams visa tai padaro tokį gilų įspūdį, kad 
jie ima Vilniun siųsti savo vyrus mokytis karo mokslo!

Taigi, tie organizminiai glaudes, vienybės, stipry
bės ir tąstinumo elementai - Bažnyčia, kariuomenė, ka
rūna; tautos mokykla, šauliai, policija, vėliavos, unifor
mos, spektakliai, žvakės, mitai! Stiprinamas ir savaip 
spalvinamas krikščioniškosios demokratijos, šitoks na
cionalizmas Lietuvai jau ypač platus ir savas minties 
bei patirties laukas. Nuolatinės, nepaprastai aukšta kai
na remiamos pastangos formuoti tautiną esmą, išsilais
vinti, įsitvirtinti, išlikti, atgimti ir, galų gale, laimėti tą 
didįjį tautos reikalą padaro savaime suprantamą dalyką, 
dėl kurio atskiras asmuo dažnai verčiamas riboti savo 
paties laimą ir laisvą. Iš kitos pusės, svarbu dar ir štai 
kas: tiek praktiškojoj politikoj, tiek ūkinio darbo srityje 
lietuviai paprastai vengia kraštutinumo. O tuo jie paro
do, kad turi ir konservatyviajam nacionalizmui būtiną 
saiką.

Pagaliau, paskutinis ideologinės sklaidos pavyzdys 
- ištisinis (arba integralus) nacionalizmas. Žinoma, tai 
kraštutinė radikalaus nacionalizmo forma; jos geriausi 
pavyzdžiai yra Benito Mussolini kurtas fašizmas ir Ad
olf Hitler nacizmas. Masinį žmonių dalyvavimą visuo
menės darbe jis pajungia elitiniam autoritetui, galiau
siai vieno Vado valiai. Aišku, šitoks nacionalizmas 
garbina ne individo, o tautos asmenybą. Jis mobilizuo
ja mases „tikėt, paklust, kovot“ - kovot už autoriteto 
apibūdintą tautos gėrovą. Atrodo, retorine prasme dau
gelis mūsų tautininkų žvilgčiojo į integralaus naciona
lizmo dievaičius, bet kasdieniniam politikos darbe jie 
visgi stengėsi neprarasti saiko.

KOKIA BUS MŪSŲ LIETUVA ?

Toks tad ideologinių įtakų spektras Lietuvoje. An
tanas Smetona sakydavo, „italai turi savo marmuro, vo
kiečiai savo geležies, o mes savo molio, savo medžio ir 
akmens... Savo krašte iš savo medžiagos turime kurti“. 
O kokia ta mūsų medžiaga? Iš ko statysimės tautos 
rūmus?

Sudėtinė mūsiškosios patirties „santvarka“ randasi 
prie konservatyvaus nacionalizmo ir demokratinio so
cializmo sanplaukos. Žiūrint teoriškai, šitokia patirtis 
garbina bendrąją tautos valią. Strategine prasme, jinai 
cementuoja tokių visuomenės institucijų telktį, kurios 
siekia tautos tąstinumo ir integracijos. Politinėse prie
monėse ši sudėtinė santvarka pirmenybą duoda Seimui 
(nors vadistinis laikotarpis šiuo atžvilgiu yra išimtis), 
kolektyviną atsakomybą, linksta į greitą, radikalų, su- 
technintą, o gal ir suemocintą sprendimą, ir kenčia at
šiaurų biurokratijos bei aptarnaujamojo personalo elge
sį. Ir pagaliau naudos atžvilgiu, kad ir žadėdama neap
leisti vargo žmogaus, Lietuva paprastai didina vidurinių 
gyventojų sluoksnių gėrovą.

Pasakius ko iš tos santvarkos galima laukti, pagal
vokim ir apie tai, kuo ji bodisi. Lietuva atmeta pliu
ralistinės visuomenės vystymąsi, vengia valdžios galių 
išskirstymo, nesisieloja dėl individo (tad ir mažumos) 
laisvės bei interesų, nevertina vietos savivaldos, ir dve
joja dėl asmeninės iniciatyvos bei pajėgiųjų ūkio sluok
snių vaidmens. O dabar, pasvarstą kokia Lietuva yra ar 

buvo, eikim prie paskutinio klausimo: kokia jinai bus, 
arba kokia jinai turi galimybą būti.

Lietuvai derėtų būti ir ji norėtų būti liberaline de
mokratija (arba šiai artima idealistiškojo nacionalizmo 
tipo valstybe). Jai ja lyg ir derėtų būti, nes tai šių laikų 
santvarka Vakaruose; sakytum, tai laiko dvasia. O kad 
Lietuva ja lyg ir norėtų būti, matyt iš 1991 m. pavasarį 
paruoštų jos konstitucijos koncepcijos metmenų. 
Klausimas tik, ar Lietuvai tai pavyks. Man atrodo, 
atsargiam - labai atsargiam - optimizmui pagrindo yra. 
Jeigu į tą pusą galėjo svirstelėti militaristinė Japonija, 
fašistinė Italija ir nacistinė Vokietija, tai kodėl ne mūsų 
Lietuva?

Nors kelyje į liberaliną demokratiją (ar į idealis
tiškąjį nacionalizmą) yra begalė kliūčių, daugelį jų Lie
tuva turbūt gali nugalėti. Visų pirma, jos politinės va
dovybės dalis nori tapti tokia demokratija. Galimas 
daiktas, jai pavyks išvystyti atvirą partijų varžymąsi dėl 
valdžios iš anksto nustatytu ir daugumai priimtinu bū
du; nepraraskime vilties, vieną gražią dieną pralaimė
jusioji pusė išmoks mandagiai trauktis šonan, tapti kon
struktyvia opozicija ir palengva ruoštis kitiems rinki
mams. Reikia taipogi manyti, Lietuva sugebės nubrėžti 
ribą, skiriančią valstybės įstaigas nuo visuomenės 
(spaudos, ryšių, darbo, verslo, religijos ir kitų) organi
zacijų, kad pastarąsias jinai vertins ir garantuos jų veik
los laisvą. Ilgainiui, nėra abejonės, suklestės juk ir 
kokios nors apimties privataus ūkio zona. Pagaliau ben
drai paėmus, gyventojai įgys žinių apie visuomenės 
darbą, dalyvaus rinkimuose, jungsis į kitokią viešąją 
veiklą, įgaus pasitikėjimo savo pastangų efektyvumu, 
permanys sveikoj politikoj randamą žaismingumą - žo
džiu, politinė žmonių kultūra pradės augti. Visa tai 
liberalinei demokratijai (ar idealistiškajam nacionaliz
mui) lyg ir būtina, ir visa, drįsiu sakyti, Lietuvoje įma
noma atsiekti.

DIDŽIŲJŲ RŪPESČIŲ PAVYZDŽIAI

Tačiau šiai geistinai demokratijos formai išvystyti 
būtinos ir tokios sąlygos, kurias Lietuvai patenkinti yra 
ypatingai sunku. Šią aptartį baigsime kelių didžiųjų 
rūpesčių pavyzdžiais.

Pirma, fizinės ar psichologinės grėsmės aplinka. 
Tikras ar įsivaizduotinas pavojus, iš lauko ar iš vidaus, 
visur ir visada žaloja viešojo gyvenimo eigą. Taip buvo 
antrojo ir šeštojo šio amžiaus dešimtmečiais Amerikoj 
(kas mūsų liberalams gėda net prisiminti), taip daug 
kartų buvo ir Lietuvoj. O šitokią grėsmą mažai Lietu
vai pašalinti yra nežmoniškai sunku. Čia gali gelbėti 
tik koks nors valstybių grupavimasis federaciniais pa
grindais.

Antra, valdžios įstaigų tarpusavio pusiausvyros 
stoka. Atgimimo vyrai ir moterys tą problemą mato ir 
ją stengiasi sprąsti. Konstitucijos metmenyse jie sako, 
kad „jokia valstybės institucija negali sukoncentruoti 
visos ir absoliučios valdžios“ ir dėl to mini valdžių 
atribojimo ir jų atsvaros principus. Deja, ten pat tautai 
siūlydami savo suverenitetą realizuoti per vieną įstaigą, 
per Seimą, jie iš tikrųjų pirma žengia porą žingsnelių 
priekin, o tada šuoliu šokteli atgal. Mūsų valstybinei 
tradicijai kažkodėl nepaprastai sunku Konstitucijose 
įmontuoti tokių valdžios savitvardos priemonių, kurios 
saugotų individo autonomiją.

Trečia, chroniškas individo laisvą sergėjančios 
struktūros negalavimas. Kitaip pasakius, tai nega
lėjimas praktiškojoj kasdienybėj tąsėti to, kas žadėta 
suidealintam brėžiny. Kaip minėta, išorės priešas spau
džia tautą, o tauta dėl to spaudžia individą. Bet kas taip

(tęsinys sekančiame psi.)
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(atkelta iš 11-to psl.)

pat reikalinga minėti, tauta atskirą žmogų slegia ir iš 
Įpratimo. O rišti šią problemą yra pekliškai sunku. 
Svarstytinos visokios strateginės galimybės: pastangos 
įsibelsti į Europoj statomus „bendruosius namus“, Teis
mo politinio vaidmens didinimas individo laisvės labui, 
ir pasiryžimas rizikuoti politinės kalbos laisvės suabso
liutinimu. Svarstytinas ir visuomenės pliuralizacijos - 
tautinės, religinės ir socialinės pliuralizacijos - pagilin
imas Vilniaus krašto identiteto išsaugojimu ir unijos su 
Latvija siekimu.

Pagaliau ketvirta, ūkinės gerovės stoka. Politinių 
mokslų studentai galvoja, kad liberalinė demokratija 
atsiduria pavojuj, kada ją ištinka ūkio katastrofos. Ką 
tad būtų galima daryti (kas ūkio ir politikos vadovų dar 
nėra daroma) tai minimaliai gerovei pasiekti? Reikalin
ga derybų būdu nustatyti pastovią išeivijos finansinę 
duoklę Lietuvos iždui. Žinant, kad žmonės savo gimi
nes siuntiniais visvien visą laiką šelps, tas mokestis ga
lėtų būti gana kuklus - 1% apmokestinamų pajamų 
(taxable income). Keturių narių profesoriaus šeimai tai 

galėtų būti apie $600.00.
Reikalinga vertinti, vystyti, remti, populiarinti, įsą

moninti ir suherojinti veržlaus bei pasekmingo ūkio 
žmogaus tipas. Mumyse begėdiškai pervertinti saugių 
vietų siekėjai, visokių taisyklių išpažintojai, jausminės 
(apeiginės) veiklos puoselėtojai, bendruomenės apara- 
Čikai, ir tarpkontinentinių spektaklių organizatoriai. 
Lietuvis Dariaus ir Girėno pobūdžio žygius yra linkęs 
tik minėti; verslo nežinion pakilti, ją nugalėti ir į naujas 
viršūnes įkopti tu jo net nekalbink. Per pusę šimto 
metų Amerikos lietuviai ekonominėje srityje neatsiekė 
nieko stambėlesnio. Net pikta, per tą visą laiką jokios 
apgavystės, jokios vagystės, jokio per Ameriką nu
skambėjusio skandalo!

Reikalinga Lietuvos miestams, miesteliams, ap
skritims ir kitoms gyvenvietėms laiduoti savivaldą. 
Svarbu įsisąmoninti, kad gyvybės šaltiniai čiurena visoj 
Lietuvoj, ne vien prie Vilniaus. Būtina sveikinti, ska
tinti, tiesiog struktūriškai garantuoti vietos žmonių nau
dojimąsi laisve, iniciatyvą, išradingumą, riziką ir atsa
komybę.

Reikalinga kilstelti praktiškąjį elitą, tuo pačiu kiek 
nuintelektualinant personalinę valdžios sudėtį. O tas 
praktiškasis elitas, tai sėkmingi gamybos įmonių 

vedėjai, žemės ūkio pirmūnai, rinkos strategai, pinigo 
apyvartos specialistai, lietuviškieji milijonieriaus atitik
menys, naudingų dalykų išradėjai, įgudę derybininkai, 
žmonės su plačiomis pažintimis, „svieto perėjūnai“ su
gebą namuos pritaikyti kas svetur matyta. Norint Lie
tuvą pastatyt ant kojų, reikia kliautis tokių žmonių pa
tirtimi.

Taigi, problemos milžiniškos, darbų daug. Bet tai 
nieko, milžiniškas juk ir atipildas - galimybė dalyvauti 
naujo gyvenimo tvėrime. O kas to nenorėtų!

Leonas Sabaliūnas

Šaltiniai: Alexander J. Groth, Major Ideologies: 
An Interpretive Survey of Democracy, Socialism, and 
Nationalism (New York, 1971) - pateiktos ideologinių 
pakraipų schemos pagrindas;

Hans Kohn, The Idea of Nationalism (New York, 
1944); Saul K. Padover, The Meaning of Democracy 
(New York, 1963);

George H. Sabine, A History of Political Theory 
(New York, 1958);

Antanas Smetona, Pasakyta parašyta (Kaunas ir 
Bostonas, 1935-74).

ĮSPŪDINGA M. GIMBUTIENĖS KNYGA 
APIE NEOLITĄ

Vos pasirodžius naujam ir turbūt reikšmingiausiam 
Marijos Gimbutienės veikalui The Civilization of the 
Goddess (Harper San Francisco, 1991, 529 p., S60.00) 
vienoje Santa Monikos krikščioniškoje bažnyčioje bu
vo suruošta jos paskaita ir knygos pristatymas. Susirin
ko apie 600 daugiausia akademinio amžiaus nepapras
tai entuziastingų žmonių, kurie tiesiog su ovacijomis 
pasitiko knygos autorę ir paskaitininkę. Prof. Michael 
Herrity iš Dublino universiteto (Airijoje), supažindin
damas publiką su M. Gimbutienės archeologiniais dar
bais, ypač iškėlė vieną jos mokslinių tyrinėjimų bruožą. 
Esą, seniau archeologai daugiausia rūpinosi materialine 
priešistorinio žmogaus kultūra, kai tuo tarpu Marija 
Gimbutienė atskleidžia jo dvasinę kultūrą. Iš tikrųjų, 
plačiausias šio naujojo jos veikalo skyrius pašvęstas 
Neolito žmogaus religijai. Prie publikos entuziazmo 
turbūt prisidėjo ir M. Gimbutienės matristinė (motiniš
koji) ir pacifistinė tos religijos ir to pasaulio samprata, 
įdomu, kad, nežiūrint gana aukštos kainos, visos 180 
knygų buvo tuojau pat išpirktos. Marija net pavargo jas 
autografuodama.

Nežiūrint visos mokslinės terminijos ir aparatūros, 
knyga lengvai suprantama net ir ne specialistui, nes ji 
parašyta lengvu stiliumi ir gražia kalba. Čia, spėju, bus 
nemažai pasidarbavusi ir jos redaktorė Joana Marler. 
Knyga susideda iš 400 puslapių teksto su daugiau kaip 
470 iliustracijų ir lentelių, su gausiomis išnašomis ir 
bibliografija, iš kurios matytis, kad autorė pasinaudojo 
ir pačia naujausia 1991 m. pasirodžiusia archeologine 
literatūra Tai irgi nuostabus amerikietiškos tipografi- 
jos ir leidybos laimėjimas. Be to, knyga aprūpinta ar
cheologinių ir techniškų terminų žodynais (glosariju- 
mais), chronologijos ir radiokarboninio datavimo len
telėmis, iliustracijų metrika ir plačia vardine bei daly
kine rodykle.

♦ * ♦

Kuo labiausiai stebėsis skaitytojas, skaitydamas šį 
M. Gimbutienės veikalą? Knygos paantraštėje sakoma,
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kad joje bus kalbama apie senosios Europos pasaulį. 
Prof. A.J. Greimas, kalbėdamas apie ankstyvesnę M. 
Gimbutienės knygą The Language of the Goddess 
(1989), kurią galima laikyti lyg įvadu į šį veikalą, savo 
recenziją pavadina „Europa be europiečių“. Iš tikrųjų, 
ilgą laiką buvo manoma, kad tik su vadinamų indoeuro
piečių atsikraustymu prasidėjusi senoji Europos istori
ja. Ir pirmąsias žinias apie jos vardą suteikė senovės 
graikų bei romėnų rašytojai.

Paskutinių laikų archeologiniai tyrinėjimai tą Eu
ropos istoriją nukėlė į daug senesnius amžius, surado 
juose paleolito ir neolito laikų žmogų, kuris čia gyveno 
ilgus tūkstantmečius, kūrė savo civilizaciją, kol, prisi
jaukinę arklį ir nusikalę ginklus iš bronzos ir kitų meta
lų, ją nukariavo ir pavergė senuosius Europos gyvento
jus. Tie senieji Europos gyventojai be abejo labiau nu
sipelno europiečio vardo, negu anie bastūnai indoeu
ropiečiai, kurių tautybės arba etninės priklausomybės 
niekas ir nežino. Ruošiantis minėti 500 m. sukaktį nuo 
Amerikos atradimo, galima būtų pravesti paralelę tarp 
anų indoeuropiečių, kurie sunaikino senąją Europos ci
vilizaciją, ir naujųjų Europos bastūnų, kurie sugriovė ir 
sunaikino senąsias Amerikos civilizacijas

Maždaug prieš 15 metų Marija Gimbutienė, pasi
kalbėjime su Akiračių redakcija, padarė labai įdomų 
pareiškimą: „Buvo man nusibodęs žalvario amžius. 
Nusibodo kirviai, durklai, kardai, ietys ir strėlės. Susi
pažinau su senosios Europos deivėmis ir su labai skir
tingo meno ir mitų lobiais - jie kuriam laikui ir užke
rėjo“ (Pokalbių akiračiai, Vilnius, Vaga, 1991,97-8 p.). 
To užkerėjimo vainikas ir yra jos knyga The Civiliza
tion of the Goddess. Naujojo akmens amžiaus arba 
neolito gadynė Europoje tęsėsi maždaug nuo VII ligi 
IV tūkstantmečio prieš Kristų. Geografiškai ji siekė 
nuo Pabaltijo ligi Anatolijos šių dienų Turkijoje. Ji 
buvo suskilusi į daugiau nei 30 savarankiškų kultūrų. 
Tarp jų Narvos ir Nemuno kultūros, kurių aprašymą 
skaitytojas ras šiame M. Gimburienės veikale.

♦ * *

Jau Herodotas V amžiuje prieš mūsų erą žinojo dvi 
visuomeninių santykių sandaras (struktūras): daugiau
sia paplitusią tėvo dominuojamą patriarchalinę ir retai 
sutinkamą motinos dominuojamą matriarchatinę. 
Vėliau kai kurie mokslininkai, kaip šveicaras teisių is
torikas J.J. Bachofenas (1815-1887) ir britų antropolo
gas R. Briffault (1873-1948), ėmė daugiau dėmesio 
skirti matriarchatinei struktūrai ir nukėlė ją į daug se
nesnius amžius negu Herodotas. Bachofenas, tarp kita 
ko, nurodė, kad tokiose visuomenėse daug sunkiau bu
vo nustatyti tėvo negu motinos identitetą. Atsimenu, 
prof. L. Karsavinas, kalbėdamas apie labai jau vyrišką 
(androkratinę) krikščioniškąją istoriją (mulieres in ec- 
clesia tacent), įspėdavo studentus būti atsargiais nusta
tant vienos ar kitos istorinės asmenybės tėvo identitetą. 
Čia, esą, galima visados apsirikti.

M. Gimbutienė skiriasi nuo kitų tyrinėtojų tuo, kad 
ji, iškeldama ypatingą motinos vaidmenį senosios Eu
ropos civilizacijoje, nevadina jos nei matriarchatinę, nei 
ginekokratine. Ji suteikia jai naują matristinės (turbūt 
nuo žodžio matrix - gimda), arba matrilinijinės civili
zacijos vardą. Pasiremdama labai gausia archeologine 
medžiaga, ji nupiešė labai įspūdingą senosios Europos 
socialinės struktūros ir religijos paveikslą, kuriame mo
teris (motina) vaidina daugiau harmonizuojantį, o ne 
dominuojantį vaidmenį. Nors ir neakcentuodama mo
noteizmo, M. Gimbutienė į pirmą vietą iškelia motiną- 
dievę, kurią ji, ne be reikalo, rašo didžiąja raide. 
Ypač įdomus skyrius apie tos civilizacijos raštą, kuris 
siekia daug toliau į praeitį negu šumerų raštas ar se
novės egiptiečių jeroglifai. Gal ir ne be pagrindo M. 
Gimbutienė vadina jį Šventuoju raštu, kuris dar te
belaukia savo dešifravimo, arba, kaip vaizdingai sako 
M.G., savo Rozetės.

♦ * *

Be abejo, ne visi sutiks su tuo gal kiek suidealintu 
ir idilišku tos Senosios Europos neolito civilizacijos 
aprašymu. Jos knygą skaitant man prisiminė pirmosios 
eilutės Ovidijaus Metamorfozėse aprašyto Aukso 
amžiaus:

Aurea prima aetas satast quae vindice nulio
Sponte sua sine reg e fidem rectumque colebat

Akiračiai n r. 3 (237)
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(cituoju iš atminties).
Jas laisvai (ne hegzametru) išvertus skambėtų 

maždaug taip:
Pirmasis buvo Aukso amžius, kuriame be jokios 

prievartos ir karaliaus savo laisva valia buvo garbinama 
dora ir teisybė.

Ne tik iš entuziazmo, su kuriuo buvo sutikta Mari
jos Gimbutienės knyga Santa Monikos bažnyčioje, bet 
ir iš kitur žinome, kaip daug dėmesio skiria jos archeo
loginiams tyrinėjimams Amerikos ir ne tik Amerikos 
mokslo, ir ne tik mokslo, pasaulis. Jos The Language 
of the Goddess susidomėjo net Jane Fonda ir Holy vu- 
das. Didieji Amerikos laikraščiai jau spėjo recenzuoti 
jos paskutinį veikalų. Nežiūrint palyginti aukštos kai
nos, pirmoji laida jau išparduota ir Harper San Fran
cisco leidykla leidžia antrą laidą (printing). Mokslo 
veikalui tai ne taip dažnai atsitinka.

AMERIKIEČIO ŽURNALISTO POŽIŪRIU
R. Cullen’as buvo Newsweek žurnalo korespon

dentas Maskvoj. Šioje knygoje jis rašo apie savo ke
liones Rytų Europoje, taip pat ir Lietuvoje, 1989 ir 
1990 metais, taip svarbių įvykių metu. Autorius suma
niai supina įvykius pasaulyje su įvykiais Maskvoje, 
satelituose ir sovietinėse respublikose.

Lemiamą įtaką Maskvos galvosenos pasikeitime 
turėjo atominių ginklų atsiradimas. Tradicinis plėtima
sis karinės jėgos panaudojimu nebedavė naujų pelningų 
kolonijų ir pasidarė neįmanomas, nes atominis karas su 
Vakarais negalėjo būti laimėtas. Satelitai neapsaugojo 
nuo Amerikos raketų. Dabartiniame pasaulyje valsty
bės turtas ir galia kyla iš modernios technologijos pri
taikymo ekonomikoj. Maskva suprato savo atsilikimą.

Modernizacija įmanoma tik su Vakarų pagalba, 
todėl reikėjo baigti konfrontaciją, elgtis kitaip ir refor
muotis. Kad šis procesas nuves prie imperijos sugriu
vimo, niekas nenumatė. Gorbačiovas manė, kad komu
nizmą galima suderinti su reformomis. Tačiau buvo ir 
abejingų balsų. 1987 m. dramaturgas Satrovas savo 
veikale Bresto taika parodė, kad Gorbačiovas dabar toj 
pačioj kryžkelėj kaip Leninas tada: išsaugoti imperiją 
prievarta ir tuo pačiu atsisakyti reformų arba atsisakyti 
imperijos ir reformuotis.

Gorbačiovas buvo tikras, kad jo reformos pasiseks, 
gerbūvis padidės ir satelitai savo noru liks Maskvos 
orbitoj. Tačiau kai įvykiai ėjo link visiško atsiskyrimo 
ir, Maskvos nustebimui, komunistų pašalinimo iš val
džios, Maskva nepasiuntė tankų. Nenorėjo rizikuoti 
ryšiais su Vakarais. Be to, satelitai, aprūpinami pigia 
sovietų nafta ir žaliavomis, kainavo per brangiai. Sate
litai nubyrėjo su Maskvos sutikimu.

Kai pradėjo nerimauti pačios Sovietijos respubli
kos, Maskva jau nebuvo vieningos nuomonės dėl ne
sikišimo. Centras manė, kad Sovietija - viena valstybė, 
kurioje skirtingos tautybės darniai sugyveno ir gauna 
daug gėrybių iš duosnių rusų. Tačiau Baltijos respubli
kose į rusus buvo žiūrima kaip į kolonistus ir okupan
tus. Tautiškumas Lietuvoje niekada nebuvo užgęsęs ir 
reiškėsi liaudies dainomis, gamtos apsaugos judėjimu, 
Vilniaus senamiesčio restauracija. Maskva aiškiai ne
pasakė, kas leistina, ir Lietuva buvo kaip žmogus tam
siame kambaryje, ištiestomis rankomis ieškantis sienų. 
Po kiek laiko lietuviai pajuto, kad KGB nesikiša.

Atėjo 1990 m. laisvieji rinkimai.
Pagal Cullen’ą, rinkimuose senasis elitas varžėsi su 

naujuoju. Senąjį sudarė kolchozų ir fabrikų pirminin
kai, karininkai, partijos aparačikai ir nelietuviai. Jiems 
buvo pavojus viską prarasti. Naująjį elitą sudaržė rašy

Deja, to paties negalima paskyti apie mūsų lietu
višką spaudą. Štai vienintelis mūsų dienraštis, nors ir 
neminėdamas jos vardo, bet aiškiai turėdamas galvoje 
M. Gimbutienės The Civilization of the Goddess, trum
pai drūtai drožia: „Tai tokia pat fantazija, kaip mokslo 
vardu įrodinėti, kad prieš tūkstančius metų žmonija 
gyvenusi aukso amžių, kai žemę valdžiusios moterys, o 
dangų deivės“ (Draugas, 1992.1.4). Nors, kaip matėme, 
nei apie tokį žemės, nei apie dangaus valdymą M. Gim
butienė visiškai nekalba.

Atrodo, kai ką iš mūsų yra taip paveikę visokie 
teleevangelistai, kad jie nenori pripažįnti jokio kito 
gamtos ir religijos mokslo, kaip tik tą, kurį skelbia va
dinamos Genezės knygos. Truputį baiminuos, kad ir į 
mūsų išsilaisvinusią ir dvasingumo ištroškusią Lietuvą 
nepersimestų panašus galvojimas.

Vincas Trumpa

tojai, akademikai, gydytojai, advokatai. Jie turėjo pro
gą viską laimėti. Pastebima, kad naujame elite trūksta 
tautinių mažumų, ūkininkų, darbininkų (Sąjūdis nėra 
Solidamosc) ir patyrusių politikų. (Latvijos naujojo 
elito narys nesupranta, kodėl parlamente reikia darbi
ninkų: ar darbininkas moka parašyti įstatymą?) Tie 
trūkumai, pagal Cullen’ą, prives Sąjūdį prie dviejų silp
nybių: elitizmo ir nesusigaudymo politinėje realybėje.

Ta politinė realybė, Maskvos galia ir Lietuvos vi
siška integracija į Sovietijos ekonomiką, reikalauja kad 
Lietuva žengtų atsargiai. Filosofas A. Šliogeris 
paaiškino autoriui Sąjūdžio galvojimą: Rusijos žlugi
mas neišvengiamas; ekonomika jau dabar neveikia, to
dėl blokada jokio skirtumo nepadarys. Lietuva neturi 
ko prarasti, o viską laimėti. Maskva elgsis racionaliai 
pagal bendrus interesus.

Kita svarbi korta, lietuvių manymų, tai Vakarų, 
ypatingai JAV parama. Vakarai netoleruos prievartos 
naudojimo prieš Lietuvą. Čia atsiskleidžia Sąjūdžio 
naivumas. „Laisvojo pasaulio vadas“ negailėjo Lietu
vai simbolinių žestų: okupacijos nepripažinimo, amba
sados Vašingtone, pavergtų tautų savaitės, bet jo politi
ka nebuvo paremta moraliniais principais, o siekė savų 
interesų remiant Gorbačiovą.

1990 m., kovo mėnesį lietuviai Maskvoje susitiko 
su JAV ambasadorium Matlock’u. Pagal Matlock’ą, jis 
aiškiai pasakęs, kad JAV nepripažins Lietuvos nepri
klausomybės be Gorbačiovo sutikimo ir nerems Lietu
vos ekonominiai, nors badaujantiems ir padės. Tačiau 
S. Lozoraitis padrąsino iš Vašingtono, kad Kongrese 
yra prijaučiančių nepriklausomybei. Pagal Cullen’ą, 
lietuviai nesiklausė, ką sakė Matlock’as, bet girdėjo, ką 
norėjo girdėti, Ly., kad JAV rems Lietuvą.

Vietoje derybų ir kompromiso su Maskva, lietuviai 
sumanė paskelbti savo valstybės atstatymą remdamiesi 
tarptautine teise. Tuo buvo išvengta plebiscito, kuris 
Latvijoje ir Estijoje būtų galėjęs pakrypti nepageidauja
ma kryptimi, ir buvo užšokta už akių Gorbačiovui, 
siekusiam nepaprastų įgaliojimų įvesti tiesioginę centro 
valdžią respublikose.

Cullen’as kritikuoja tokį vienapusišką Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą. Užuot mėginusi derėtis, 
panaudoti moralinį spaudimą ir taikiai atsiskirti, Lietu
va pastatė Gorbačiovą prieš įvykdytą faktą, nedavė jam 
būdo garbingai sutikti su atsiskyrimu. Iš Brazausko ir 
Prunskienės Cullen’as girdėjo, kad Gorbačiovas ža
dėjęs jiems nepriklausomybę po derybų ir kelių metų 
laukimo.

Po devynių mėnesių Cullen’as vėl atsirado Vilniu

je 1990 m., gruodžio mėnesį. Tada jam atrodė, kad 
Sąjūdis apsiskaičiavo: užsienis nepripažino Lietuvos, 
'Maskva reagavo blokada ir prievarta, o Lietuvos vadai 
neturėjo aiškios, ir realistiškos strategijos. Cullen’as 
Vilniuje rado tik vieną, jo nuomone, svarbesnį politiką 
- Ozolą. Visi kiti buvo užsienyje, siekdami pripaži
nimo. Paklaustas, ką Lietuva darys, jeigu rusai vėl 
įžygiuos, Ozolas atsakė, kad šį kartą bus kitaip, ir pa
rodė žurnalistui pistoletą.

Grįžęs į Maskvą, Cullen’as pastebėjo, kad rusų lai
kysena Lietuvos atžvilgiu sukietėjusi. Net Roy Med- 
vedev’as teigė, kad Sąjunga per daug integruota, rusų 
mažumos per didelės, kad pabaltiečiai galėtų atsiskirti. 
Ligačiovas atskleidė principinį sutarimą Maskvoje 
1988 metais: neleisti Sovietų Sąjungoje jokių teritorinių 
pakeitimų. Maskvoje buvo nesutariama tik ta prasme, 
kad konservatoriai norėjo naudoti prievartą prieš Lietu
vą, o liberalai ragino palaukti, nes pagerėjus gerbūviui, 
Lietuva pati norėsianti likti Sąjungoje. 1990 m. gale 
konservatoriai vyravo ir Gorbačiovas linko į jų pusę. 
Cullen’as manė, kad Ozolui gali tekti panaudoti savo 
pistoletą.

Nebuvo sunku pramatyti ateitį: 1990 m. gruodžio 
mėnesį Pravda spausdino VI. Švedo straipsnius. Lietu
vai buvo ruošiamas kitas Kadaras. 1991 m. pradžioje 
Gorbačiovas priėmė delegaciją iš Lietuvos, prašančią 
broliškos pagalbos. TASS skelbė, kad Lietuvos Nacio
nalinis Gelbėjimo Komitetas pasiruošęs paimti valdžią. 
Prasidėjo pučas Vilniuje. Valdžia kreipėsi į tautą ir 
atsitiko stebuklas: beginkliai žmonės užstojo kelią 
tankams ir laimėjo. Knyga baigiasi dar prieš pučą Mas
kvoje. Niekur kitur savo knygoje Cullen’as nerodo 
Rytų Europos žmonėms tokios pagarbos, kaip rašyda
mas apie lietuvius, jų ramią drąsą, „kuri ateinančių kar
tų bus ilgai minima“.

Tokie žodžiai šildo lietuvio skaitytojo širdį. Kny
goje tačiau yra ir kritiškų lietuviams pastabų. Santykiai 
su lenkų mažuma atskleidžia Sąjūdžio nesimpatiškiau- 
sius bruožus. Nors Sąjūdis leido savo spaudą ir rusų 
kalba, jokių lenkiškų leidinių nebuvo. Vilniaus kate
droje nėra mišių lenkų kalba. Kai lenkai reikalauja 
aukštojo mokslo lenkų kalba Lietuvoje, jiems siūloma 
važiuoti į Lenkiją. Sąjūdis nemokąs rodyti draugišku
mo lenkų mažumai. Yra pavojus, kad Sąjūdis virs nau
ja tautininkų partija.

Kritika taip pat liečia privilegijas, kurias naujasis 
valdantis elitas suteikė sau. Pvz., naujasis elitas perėmė 
iš senojo Turniškių gyvenvietę. Ji yra apsupta tvora ir 
sargas prie vartų įleidžia tik turinčius leidimus. Ten 
veikia ypatinga krautuvė, kuri gerai aprūpinta. Valstie
čiai, kurie anksčiau galėdavo į šią krautuvę įeiti, dabar 
nebeįsileidžiami.

Cullen’as supažindina su filosofo A. Šliogerio 
politinių įvykių analize. Pradžioje Lietuva stovėjo prie 
kryžkelės - statyti demokratiją ar nepriklausomybę. 
Demokratijos pasirinkimas reikalautų žengti pamažu, 
ieškoti kompromisų, būti tolerantiškiems ir pragmatišk
iems. Tačiau buvo pasirinkta nepriklausomybė, kitaip 
sakant tautiškumas. Jis reiškiasi ritualais ir reikalauja 
paklusnumo tiems ritualams. Išsivysto netolerantišku
mas kitaip galvojantiems. Cullen’as nurodo ir tokios 
laikysenos pavyzdį: vienam opozicijos laikraščiui 
Danija padovanojo naudotą spausdinimo mašiną. 
Valdžios biurokratai taip gabiai vilkdino leidimų 
davimą, kad ši mašina po devynių mėnesių dar tupėjo 
Kopenhagoje.

Rimvydas Šliažas

Robert Cullen. Twilight of Empire. The Atlantic 
Monthly Press. New York. 1991.
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POLITINIAI MOKSLININKAI NEIŠTIRTUOSE 
VANDENYSE

Net ir devintojo dešimtmečio viduryje tautybių 
klausimas amerikiečiams sovietologams neatrodė pavo
jingas Sovietų Sąjungos stabilumui. Jų analitiniai pro
tai buvo susitelkę ties įvykiais ir jų padariniais Maskvo
je ir, apskritai, ignoravo viską, kas vyko „provincijose“. 
1987-tų ir 1988-tų metų įvykiai Armėnijoje ir Baltijos 
kraštuose sužadino sovietologų susidomėjimą ir todėl 
nuo tada daug jų yra spausdinę darbus, liečiančius Mas
kvos problemas tose provincijose.

Kai kurie sovietologai nutrūktgalviškai pasinėrė 
mažųjų regionų problemose, tuo pademonstruodami, 
kiek mažai apie tai teišmano. Vienas toks pavyzdys yra 
Gordon B. Smith knyga Soviet Politics (Sl Martin’s 
Press, 1991). Smith pamini „Mikolo Burakevičiaus“ 
iškylimą į Politbiurą 1990-aisiais, paryškia, kad Vytau
tas Landsbergis buvo išrinktas Lietuvos prezidentu 
1990 sausio 15 d., ir praneša, kad 1990-tų liepos mėn. 
lietuviai priėmė moratoriumą dėl jų nepriklausomybės 
paskelbimo. Tokios klaidos apie lietuvius sukelia abe
jonę autoriaus patikimumu aptariant įvykius kituose 
Sovietų Sąjungos tautiniuose regionuose.

Kontrastui atkreipkime dėmesį į Walter C. Clem
ens knygą Baltic Independence and Russian Empire. 
Amerikietis politinis mokslininkas Clemens, speciali- 
zuojąsis nusiginklavimo klausimuose, susidomėjo 
įvykiais Baltijos kraštuose apsilankęs 1989-ais ir 1990- 
ais Estijoje. To susidomėjimo išdava ir yra ši knyga, 
kurioje susitelkiama ties įvykiais Estijoje ir tuo pačiu 
komentuojama kas vyko Latvijoje, Lietuvoje ir net 
Ukrainoje. Jo „pagrindinė hipotezė“,- sako Clemens , 
yra (čia geriausia tą hipotezę pacituoti jo anglų kalbos 
moksliniu žargonu, kurio neįmanoma išversti į lietu
vių kalbą), kad „exploitative, zerosum policies can net 
short-term gains (at least for some segments of the ex
ploiting society), but that they tend to backfire over 
time, creating greater burdens than profits for the ex
ploiter“ - arba, pakartojant tą pačią mintį kitais žo

džiais, sovietų valdžia neįstengė užsitikrinti respublikų 
lojalumo ir todėl griūvant centrui sąjunga subyrėjo.

Clemens įdomus, kai kalba apie Estiją. Dėl to jis 
pagrįstai giriamas. Tačiau aptardamas lietuviškus rei
kalus jis yra lyg tas laivas, kuris naviguodamas užkliu
do visas povandenines uolas. Atrodo, kad autorius iš
plaukė neapsirūpinęs tinkamais žemėlapiais ir, kaip 
daugeliui turistų, apsilankančių jiems nepažįstamuose 
kraštuose, jam pasirodė, kad istorija prasideda su jo 
atvykimu į tą kraštą ir kad neverta susipažįnti su egzis
tuojančia apie tą kraštą literatūra. Apsiginklavęs Lais
vės radijo santraukomis ir FBIS (Foreign Broadcast 
Information Service) žinių agentūrų pranešimų apie 
Baltijos kraštus vertimais, Clemens narsiai išplaukė į 
nežinomą kelionę.

Neaišku, kada autorius pabaigė rašyti savo tekstą. 
Manau, kad tai galėjo būti 1990 m. gale ir kad komen
tarus apie 1991-mų sausio įvykius jis pridėjo kaip 
vėliau jam atėjusias mintis. Clemens apibūdina Mask
vos veiksmus kaip „priverčiantį spaudimą“, išvystytą 
vidinės krizės (dėl kainų pakėlimo) metu (psl. 326) ir 
bando aiškinti, kad pastatai Vilniuje buvo užimti ne 
Maskvos, o Nacionalinio išsigelbėjimo komiteto 
paliepimu (psl. 333).

Apskritai, jo knygoje apstu įdomių pastebėjimų, 
tačiau joje taip pat yra daug prieštaravimų ir klaidų. 
Aptardamas Baltijos kraštų stipriąsias ir silpnąsias pu
ses, Clemens rašo apie jų Liaudies frontų finansinius 
sunkumus 1988-ais ir 1989-ais metais, nežinodamas, 
kad Sąjūdis turėjo pakankamai pinigų finansuoti 1989 
m. gegužės mėn. įvykusią pirmąją Baltijos kraštų asam
blėją Taline (žiūr. L. Mockūno reportažą Akiračiuose, 
nr. 211, 1989, „Svečiuose Pabaltijo Asamblėjoj“). Jis 
teigiamai vertina Liaudies frontų pastangas sutelkti 
viešąją nuomonę, bet kritikuoja jų nesugebėjimą ją tin
kamai sumobilizuoti. Manyčiau, kad lietuvių įvykdyta 
Aukščiausiosios tarybos rūmų ginyba 1991-mų sausio 

mėn. būtų visuomenės sugebėjimo susiorganizuoti eta
lonas. Kai Clemens kritikuoja Baltijos kraštų žmonių 
tarpusavį susiskaldymą, man prisimena 1990 m. Lietu
voje mestas šūkis - „Pirma nepriklausomybė, po to 
demokratija!“ Clemens gal paneigs, kad tai buvo jo 
intencija, tačiau ten veda jo argumentai.

Apskritai, Clemens kritikuoja Baltijos kraštų žmo
nes dėl rusų mažumos traktavimo, o ypatingai lietuvius 
dėl lenkų. Tarptautinės žmogaus teisių deklaracijos 
vardan jis kreipiasi į Baltijos kraštus, kad būtų toleruo
jamos mažumos, tačiau nesupranta vietinių pažiū
rų į mažumas dinamikos. Jis ignoruoja Maskvos vaid
menį sukarstant mažumas idant būtų sukompromituoti 
tų respublikų autochtonai.

Jo pateikti statistiniai įrodymai dėl palyginus žemo 
skaičiaus užverbuotų į Komunistų partiją; Baltijos 
kraštų aukštesnio pragyvenimo standarto, lyginant su 
likusia Sovietų Sąjunga ir Baltijos kraštų gyventojų, 
ypatingai estų, nenorą išmokti rusiškai, liudija Baltijos 
kraštų ypatumus. Tačiau statistiniai liudijimai gali būti 
įvairiai interpretuojami: psl. 67 jis rašo: „lietuviai ir 
estai, iš visų Sąjungos tautybių, buvo mažiausiai linkę 
tuoktis su kitų tautybių žmonėmis“; o psl. 150-151 jis 
rašo - „Septintajame dešimtmetyje estai ir latviai 
tuokėsi su kitų tautybių žmonėmis dažniau negu kitose 
Sąjungos respublikose“. Nežinia kuo tikėti.

Kaip socialinių mokslų atstovui, Clemens nerūpi 
chronologija. S į recenzentą trikdė faktas, kad 1989-tų 
rugpjūčio mėn. Baltijos kelio aprašymas randasi tuoj 
prieš 1988-tų rudens estų konstitucinių iššūkių Maskvai 
svarstymus (psl. 126-138). Pridėjus dar faktą, kad Cle
mens grindžia daugumą savo spėliojimų ir patarimų 
Kremliaus ir Gorbačiovo išsilaikymu valdžioje, peršasi 
išvada, kad tai knyga, kurią reikėtų skaityti tik kai nėra 
nieko geresnio. Šios knygos lietuviškų reikalų svarsty
tose Akiračių skaitytojas ras mažai ką naujo.

A. E. Senn
Walter C. Clemens, Jr. Baltic Independenc and 

Russian Empire. St. Martin’s Press. New York, NY. 
1991. 346 p. Kaina minkštais viršeliais 14.95 dol.

Praeitų metų gale Lithuanian World 
Center Lemonte išleido reklaminį lanks
tinuką. Lietuviškoji lankstinuko dalis, 
skirtingai nuo angliškosios, kur prisi
laikoma įprastinių stiliaus ir rašybos tai
syklių, parašyta savotiška, iki šiol mums 
dar nematyta naujakalbe. Kuo būdinga ši 
naujakalbė? Kuo jos rašyba skiriasi nuo 
senosios, jablonskinės lietuvių rašybos ?

Visų pirma, pasaulio centre dabar 
pasikeitė nosinių rašymas. Jų nebėra ten,

Drausmės sargyboje

NAUJA PASAULIO LIETUVIŲ 
RAŠYBA

kur iki šiol buvome įpratę jas matyti, o 
atsiranda jos kartais ten, kur anksčiau 
nebūdavo. Ilgai sukom galvas, norėdami 
iš pavyzdžių suprasti, kur, kam ir kada 
pasaulio centre reikia nosinės. Deja, pa
vyzdžiai prieštaringi:

1) PLC pritraukia daug lietuvių ku
rie prieš šio centro įsteigimą nesidomėjo 
lietuvybę.

2) Bet teikia greitai ir skubiai 
išmokėti mūsų likusią $170,000 doleriu 
paskolą.

3) ...todėl prašome jūsų pagelbos.

Labai lietuviškos nosinės vargina 
šeštadieninių mokyklų mokinukus. Žo
džio šaknyje, pavyzdžiui, nosinė dažnai 
atsiranda todėl, kad ten kažkas kažkada 
kažkaip iškrito. Bet iškritimų teorijos 
nėra, tai iš kur tam vargšui mokinukui 
žinoti, kas ten iškrito seniai, seniai, kai 
jis dar gimęs nebuvo... Truputį aiškiau 
žodžio galūnėje, kur balsės pasipuošia 

nosinaitėmis vienaskaitos galininke ar 
daugiskaitos kilmininke. Tačiau ir čia ne 
pyragai,- reikia mokėti linksniuoti. Tuo 
tarpu naujoje pasaulio centro rašyboje, 
kaip mums pasirodė iš čia pacituotų ir 
dar nepacituotų pavyzdžių, nosinės deda
mos ne pagal gramatikos, o pagal... ra
šančiojo nosies poreikius.

Neabejojame, kad šeštadieninėse 
mokyklose naujos rašybos pasekėjų ne
pritrūks. Ir mums ji patinka, nes atsklei
džia naujus horizontus, įgalina susipažin
ti ne tik su rašančiojo mintimis, bet ir su 
aplinka, kurioje tos mintys buvo rašo
mos. Pavyzdžiui, iš nosinių sudėliojimo 
ir nesudėliojimo minėtame lankstinuke 
galima drąsiai tvirtinti, kad gripo epide
mijos praeitų metų gale Lemonte nebu
vo, tačiau lankstinuko autorių kankino 
stipri sloga...

Dar įdomesni stiliaus reikalai. Štai, 
kad ir toks „deimančiukas”:

1988 metais sukvietem Lietuvius ir 

jų organizacijos po mūsų pastogę - kur 
tikrai vienybė galėtų žydėti. Ji žydi.

Ir suprask, kad gudrus, kaip ten su ta 
vienybe: jeigu galėtų žydėti, tai kodėl ne
žydi, o jei žydi, tai galbūt galėtų ir ne
žydėti. Bet kaip galėtų žydėti kas jau 
žydi?

Pasaulio centro sėkme abejojančius 
turėtų nuraminti štai kokie sakiniai:

PLC palaiko ryšius su Washingtonu 
ir globojo, kartu su Illinois state legisla
ture, Lietuvos parlamentarus. (...) PLC 
per tris ir puse metų įvygdė beveik kiek
viena savo steigimo planą.

Gal ir nereikėtų stebėtis, kad, pažo
džiui verčiant iš anglų kalbos, visi planai 
pavirsta kiekvienu planu. Stebina kas 
kita. Šitaip nemokšiškai paruošto lanks
tinuko jau seniai neteko matyti. O juk yra 
Lemonte ir lietuviškai mokančių, tai ko
dėl nepasitarti, prieš bėgant į spaustuvę?

Tokio netikusio lankstinuko kritikai 
būtų pakakę poros sakinių. Todėl labai 
atsiprašau, kad dėl jo beveik visą diserta
ciją parašiau.

Dogas Buldogas

14 Akiračiai nr. 3 (237)
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LAIŠKAI

PRALAIMĖJOTE!

Gerbiami Juokingieji:
Šiuomi pranešu, kad atšaukiu tolimesnį Jūsų leidi

nio prenumeravimą ir linkiu jau galutinai savo misiją 
užbaigti, kurią atlikot su pralaimėjimu prieš tuos „be
raščius reorgus”, vesdami už bendradarbiavimą su pa
vergta Lietuva ją pripažįstant kaip Rusijai teisėtą. Lie
tuva yra laisva ir Jums dabar palieka pulti prieš ją ant 
kelių ir bučiuojant rankas ir kojas jos atsiprašyti už 
žioplumą.

Linkiu jums Galingiausio Belzebubo geriausios 
palaimos.

K. Adickas 
Čikaga
P.S. Ir Tau, Buldoge, linkiu ilgiausių metų, nes tam 
sąstate buvai vienas iš protingiausių.

ir taip,
ir ne

VISI PILIEČIAI YRA LYGŪS

Neseniai Los Angelėse lankėsi Lietuvos Užsienio 
reikalų minstras Valdemaras Katkus, kuris daug įdo
mių dalykų papasakojo apie padėtį Lietuvoje. Ypač 
malonu buvo iš jo išgirsti apie naują pilietybės įstaty
mą, kuris, esą, remiasi pagrindiniu kiekvienos demo
kratijos principu: visi piliečiai yra lygūs prieš įstaty
mus. Tai turėtų būti ir naujos Lietuvos konstitucijos 
pagrindinė nuostata. Sulaužius ją, griūva demokratijos 
pamatai. Žinia, kas atsitiko su Didžiosios prancūzų 
revoliucijos demokratija, kai tas principas buvo sulau
žytas Liudviko XVI atveju. Nužudydama caro Mikalo
jaus II šeimą ir nenubausdama žudikų bolševikinė revo
liucija iš karto pasuko terorizmo keliu. Žinome taip 
pat, prieš kokį pavojų buvo atsidūrusi Amerikos demo
kratija makartizmo gadynėje. Tarp demokratijos ir te
roro tėra tik mažas žingsnis.

Užtat Lietuvos įstatymdaviai padarytų baisią, jeigu 
ne fatališką, klaidą, prasilenkdami su tuo pagrindiniu 
kiekvienos demokratinės santvarkos principu. Deja, iš 
to paties pono Katkaus pranešimo paaiškėjo, kad Lietu
vos parlamentarai siūlo tame pilietybės įstatyme dvi 
išimtis: rezistentus paaukštinti, kolaborantus pažeminti. 
Gal ir gražiai tas skamba šiandien, bet nelabai galiu 

įsivaizduoti, kaip praktiškai tą galima padaryti. Gražiai 
skambėjo ir Marato žodžiai revoliucinėje Prancūzijoje: 
Ką reiškia vienas karalius prieš visą prancūzų tautą. O 
iš tikrųjų reiškė be galo daug. Niekas taip nesuskaldė 
prancūzų tautos, kaip tas neteisėtas teismas. Toks pa
vojus gresia ir Lietuvai.

Pirma negu siūlydami panašias išimtis, mūsų įsta
tymdaviai turėtų savęs paklausti: kas suteikė jiems teisę 
spręsti, kas buvo rezistentas, kas - kolaborantas. Iš tik
rųjų, okupuotame krašte visi žmonės yra kolaborantai ir 
visi rezistentai. Kolaboracija nėra nusikaltimas, rez
istencija nėra dorybė. Aišku, ir okupuotame krašte yra 
nusikaltimų, už kuriuos nebūtinai okupacinė valdžia at
sakinga. O tokių nusikaltėlių būna ne tik tarp kolabo
rantų, bet ir tarp rezistentų. Girdėtis, kad jau ir Antaną 
Terlecką kai kas kaltina dirbus su saugumu.

Žinau, koks baisus žodis tas sovietinis saugumas. 
Bet nei viena demokratinė valstybė be saugumo organų 
neišsiverčia, tik sugalvoja gražesnius jiems vardus. Pa
vyzdžiui, Amerikoje turime Federalinį tyrinėjimų biurą 
(FBI), arba Centrinę inteligencijos agentūrą (ČIA). 
Atrodo, lyg kokie mokslo institutai. Ar kalta Lietuva, 
kad Maskva savo saugumą pavertė beveik teroristine 
organizacija? Bet ir čia vienokį ar kitokį sprendimą 
gali padaryti tik teismas. Žinia, tarp Lietuvos saugu
miečių buvo taip pat rezistentų.

Visiškai atskirai reikėtų kalbėti apie sovietinio te
roro aukas. Joms priklauso visų mūsų užuojauta ir 
pagarba, joms turi būti statomi paminklai, valstybė ir 
privačios organizacijos turi pasirūpinti jų gerove ir ma
terialine parama. Tačiau dėl to nereikėtų laužyti pa
grindinių demokratinės sistemos principų.

Prancūzija dar ir šiandien rausta dėl savo beprotiš
kos denacifikacijos išdaigų. Ar ne keista, kad pati Ru
sija nekalba apie desovietizaciją, o apie ją kalba Lietu
va. Viską, kas sovietiška, Lietuva jau pasmerkė 1988 
metais.

Vincas Trumpa

ANTRAIP
(atkelta iš 16-to psl.)

Nežinau, kaip tokios diagnozės ir išvados suskam
ba Lietuvoje. Bet aš tai pirmą kartą išgirdau, kad „kraš
tutinė“ liberalų idėja esąs jų manymas, jog komunizmas 
eventualiai yra „puiki ideologinė forma“. O kur tada 
turinys? ..

Gi kad komunizmas, tarp kitko, reiškia terorą, 
žudynes ir melą, tai jau prieš daugelį daugelį metų žino
jo ir skelbė viduriniosios kartos liberalai, kai dr. K. 
Bobelis dar toli gražu nebuvo nei penktasis, nei pasku
tinis VLIKo pirmininkas.

* * *
Be abejo, kai „liberalų sparną“ vis taip patampo 

keistoji sąjungininkų pora - Kojelis ir Bobelis 

užsienyje, tai ir Lietuvoj pasiskardena panašių idėjų. 
Nesvarbu, kad laikai dar itin neramūs ir dėl ideologijų 
dar nereikėtų peštis, bet žiežirbos skeliasi. O akcijos 
iššauks reakcijas. Tariant bolševikiniu žargonu, tai 
dėsninga.

Štai kaip atrodo lyg ir liberalizman linkusi viduri
niosios kartos literatūros profesorė Vilniaus universite
te, Viktorija Daujotytė, kuri, šalia kitų baimių, energin
gai pajuto dar vieną: „Bijau kultūrai priešiško aršaus 
klerikalizmo“ (Literatūra ir menas, nr. 52, 
1991.XII.28). O kitame sparne, valstybės laikraštyje 
Lietuvos aide (1991.XII.14) dar kitaip ir garsiau 
šūktelėjo Jonas Srėbalius. Ilgokame straipsnyje apie 
nepriklausomos Lietuvos politines formas ir ideolog
ines sąrangas jis labai moksliškais žodžiais ir 
svetimžodžiais liberalizmą apsprendė tiesiog 
pasigėrėtinai, net vaizdžiau už mūsų Kojelį.

Individo egzistencinės laisvės idėja jam -viru
sas, dabar peršamas Lietuv os jaunuomenei ir inteli
gentijai. Juk tai, anot jo - kultūros kapinės, „dedovči- 
na“(!), anarchija, galų gale - tironija! Ir iš savo kaltin
imų kubilo jis srėbte išsrebia taip pat maždaug medi
cinišką nuosprendį: „prisidengę laisvės kovotojų sky
dais, liberalai iš tiesų provokuoja individo c h u 1 i g a n 
i z m ą, smurtą valstybinių išteklių „privatizavimui“... 
Liberalizmas yra mūsų krašto kultūros AIDS“(!)...

Kokius vaistus pasigydyti jis siūlo? Po ilgų ir 
painių išvedžiojimų, Srėbalius vis dėlto suranda ir 
valstybės valdžiai rekomenduoja du svarbius receptus, 
arba kaip jis sako „principus“: L kelti Lietuvos tautų 
kultūrą (ne lietuvių tautos, bet tautų! ...) ir 2. nedelsiant 
steigti Sąjūdžio remiamą kredito banką, vienijantį 
gyventojų kredito draugijas. Tai irgi „ideologija“...

Kaip matom, čia jau niekam neberūpi nors bent 
kiek sužinoti, kas yra tasai liberalizmas su visokiais 
virusais ir kuo jis dar skiriasi nuo AIDS. Tik pakelk to 
anarchisto sparną - ir kirsk snapu. Tik papilk iš kubilo 
absurdų srovę - ir srėbk.

* * *

Jaučiuosi perblokštas ir todėl nuleidžiu rankas.
Nejaugi dar galima ką rimčiau diskutuoti dėl libe

ralizmo „tironijos“, kada kaip tik dėl tautinių rezistenci
jų įstangumo ir, svarbiausia, dėl nuostabaus liberalinių 
idėjų gūsio įvyko vadinamieji stebuklai: pajudėjo visa 
Rytų Europa, suiro sovietų imperija, išsilaisvino Lietu
va, atsirado jos daugmaž demokratinė valdžia, 
suklestėjo atviros liberalizmo , Jori tikos“ laisvė, atgimė 
valstybės dienraštis ir užgimė toks narsus jo kritikas, 
kuriam liberalizmas yra AIDS...

Vis dėlto gyvenimas kartais būna fantastiškas.
Šiuo atžvilgiu jau sutikčiau ir su mano kolega iš 

Šventos Monikos, jog tokios šaunios išeities deramu 
laiku nepramatė net kai kurie mūsų ir kitų kraštų neiš
mintingi liberalai.

Bronys Raila
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PLASNOJIMAI „LIBERALŲ SPARNAIS“...

Šio mėnesio skiltį iš tikrųjų geriau tiktų pavadinti 
Vyt Gedrimo žodžiais: Lietuva ir išeivija spaudos vei
drodyje. Žinoma, tik iš dalies, nes čia tęsiu simpozi
umą tik apie liberalus ir liberalinį sparną.

Keista, kad tiek Lietuvos, tiek ir užsienio lietuvių 
spaudoje reta pastebėti tokių aikštingų priekaištų ir 
puolimų prieš kitas politines partijas ar ideologijas, 
kiek specialiai prieš liberalus ir liberalinį sparną. O kai 
tie žodžiai dažnai rašomi tarp kabučių tai visiškai ne
beaišku, kas čia turima galvoje ir išvis kas yra tose 
galvose. Vadinasi, tie liberalai ne liberalai, o kas kita, 
ir liberalinis sparnas tai gal ne paukščio sparnas, o koja 
ar uodega, kurią dabar šokosi kapoti karingai nusiteiku
sių frontų gaidžiai.

Nebepuolami komunizmas ar bolševizmas, nes 
daugumai atrodo, kad jie jau „lavonai“, galutinai žlugę. 
Maždaug jau košer ir socializmas, ypač jei socialde- 
mokratiškas. Negirdim priekaištų įniršio valstiečiam 
liaudininkam (o buvo tokia mažne liberalinė srovė), 
jokiu būdu ne krikščionim demokratam ir frontininkam, 
net ne kažin kiek nusiskundimų tautininkais smetoni- 
ninkais bei voldemarininkais. Vilniuje kai kuriuos dar 
suerzina Lietuvos Laisvės Lyga savo temperamentin
gais išpuoliais. Bet šiaipjau aštriausios strėlės nukreip
tos į norinčią sudemokratėti buv. bolševikų „Darbo“ 
partiją ir Lietuvos liberalų sąjungą, į liberalizmą apla
mai, iš kairės ir dešinės, su kabutėm ir be kabučių.

Kaip kapitalizmas socializmui, kaip katolicizmas 
marksiniam ateizmui, taip dar labiau liberalizmas yra 
priešingas komunizmui ir totalizmui. Tai antipodai. 
Viešpatie, koks svetimžodžių miškas! Galima ir 
pasiklysti. Ypač kai neaiški ir mano teisė dalyvauti 
simpoziume be įgaliojimų: nors po karo aktyviai 
priklausiau Liberalų internacionalui (centras buvo Lon
done), bet dabar nepriklausau jokiai liberalų partijai, 
nesu jų advokatas, išvis abejoju, ar man beverta kokiai 
partijai priklausyti.

Bet visuomet buvo įdomūs ir patrauklūs liberalų 
sąjūdžiai ir tas beveik komiškas šurmulys aplink juos.

* * *

Santa Monica - tai jauki vasarvietė, nuo Los Ange
les truputį į vakarus prie pat Pacifiko vandenyno, kuris 
ten, kaip jo vardas liepia, yra pakankamai ramus. Ir 
gyventojai, ypač broliai lietuviai, labai malonūs, 
šviesūs, pasiturintys, draugiški artimui - tiesiog besi
maudantys to švelnaus klimato orovėje. Dažnai ten 
apsilankau ir visada gėriuosi daugelio mūsų 
draugysčių žiedais. Tik vieno nesuprantu - ten gyve
nančio Juozo Kojelio, tokio pranašaus rezistento ir 
mūsų frontininkų retai uolaus kovotojo.

Nei kvalifikuoti bičiuliai negali man paaiškinti, 
koks nerimas ir įkarštis pastaraisiais laikais jį apėmė, 
kad kur reikia ar ir nereikia jis šoksta atakon, tegu ne 
vienintelis, bet pats kovingiausias ideologinis karys 
prieš minėtąjį išeivijos „liberalinį sparną“ ir liberalizmą 
iš viso. Kaip frontininkas, rodos, turėtų atstovauti 
„nepasaulėžiūrinei politikai“, kurią anksčiau skelbė 
Fronto bičiulių filosofai. Gi dabar - net Lietuvos dar 
kaip reikiant nevaldo, ir štai tuoj ušsiliepsnoja ideologi- 
ja!..

Lygiai prieš metus (1991.III.5) Draugo dienraštyje 
kolega Juozas sušuko šaunaus moralisto tonu: „Darbų, 
ne dejonių“, ir kad daugiau aukų, o ne tuščių plepalų. Ir 
dar su antraštėle pabrėžė, kad „dabarties rezistencija 
pranašesnė“ už ankstyvesniąsias. Ir kad reikia alsuoti 
tik tąja „antinacinės ir antibolševikinės rezistencijos 

dvasia“, kurią kvėpė ir išeivijoje išlaikė keli žinomi 
frontininkų ideologai, „kuriems laikrodžiai niekados 
nebuvo sustoję“©.

Susimildamas, nepatikėsim. Man rodos, kad kaip 
Hik jų laikrodžiai pokario pirmajame dešimtmetyje ir 
dar vėliau buvo gerokai sustreikavę ir dargi sumišę. Ir 
kiek šurmulio būta dėl tų bendravimų ir bendradarbia
vimų su tauta ir su bolševikais, kurie tebevirpa Kojelio 
rašiniuose! Ar palaikyti specialius ryšius su okupuotos 
Lietuvos rezistentais ir su tauta? Ar saugok Dieve ne
bendradarbiauti, nepataikauti okupantui? Ar kliautis ir 
reklamuoti tik saviškius, o kitus apšaukti okupantų tal
kininkais? Ar Lietuvą lankyti nelegaliai, legaliai ar su 
bimbininkų ekskursijom? Ar dūkti savo falšyvos neva 
kovos aistrose ir pagaliau vaidinti už kitus „pranašesnę 
rezistenciją“? ...

Galų gale nervai, matyt, taip įsiliepsnoja, kad 
beįžiūrima tik frontininkų, o ne kokių Lietuvos laisvės 
kovotojų, Rezistencinės santarvės ar kitų, anuomet 
ypač gyvų rezistencijos grupuočių veikla.

Beje, nebe pirmą kartą J. Kojelio žurnalistikoje vis 
susisapnuoja dar kažkokia šmėkla: girdi, po karo išeivi
joje „masoniškais principais“ dargi buvusi sukurta spe
ciali draugija „Klevas“, kuri turėjusi tikslą „visuome
niškai sulikviduoti aukas“ - kaip iš konteksto matyti, 
anuos įžymiuosius frontininkų lyderius, čia pavardėmis 
paminimus.

Na, ir šnekėkis tu žmogau kad geras. Per karą ir 
dar po karo Lietuvoje ir užsieniuose, kiek žinoma, buvo 
įvairių viešesnių ar visiškai uždarų klubų, grupių, 
brolijų, židinėlių, tauriai pasivadinusių Vytauto, 
Kęstučio karališkais vardais ar partizanų pamėgtais 
slapyvardžiais: Ąžuolo, Alksnio, Klevo, Beržų ir 
kitokiais. Bet negirdėjau, kad būtų buvusi ir greit žlu
gusi draugija, sukurta „masoniškais principais“, kurios 
tikslas būtų likviduoti frontininkų vadus ar kitokius 
priešininkus.

Kodėl taip kliedima, ir dargi švelniame Santa Mon
ikos klimate? Jei kas kada anuomet VLIKo „ministeri
jų“ sluoksniuose siekė morališkai likviduoti nepatinka
mus rezistencijos veikėjus ir juos skundė svetimom 
saugumo institucijom, tai parodė neseniai Akiračiuose 
(nr. 4, 1991) paskelbti dokumentai, kur išryškėjo 
berods pranašesnė vieno kito frontininkų lyderio rez
istencijos „principinga dvasia“...

* * *

Juozas Kojelis šių metų pradžioje (1992.1.4) Drau
go vedamajame vėl dėstė savo įtarų rūpestį dėl negau
sių ir neįtakingų asmenų išeivijoje, kurie, girdi, siūlę 
„bičiulystę su maskviniais adeptais Lietuvoje“©. O ir 
dabar, rašo jis, į Lietuvą nuvyksta tokių, kurių kelionės 
tikslai, tarp kitko, yra „...kreivai informuoti, pajuodinti 
savo priešus“.

Puikiai pasakyta ir teisingai atspėta, ką pats Kojelis 
darbščiai pradėjo vienas iš pirmųjų. Paskaitęs Lietu
vos Sąjūdžio laikratyje (Atgimimas, 1989.VII.7) te
nykštį liudijimą, kad išeivijos „liberalinio sparno“ žmo
nės praeityje bendravo su Lietuva „iš teisingų pozicijų“ 
(ir tai neabejotina tiesa), mūsų karštuolis santamonikie- 
tis susinervinęs šoko per tą patį laikraštį įrodinėti, kad 
nieko panašaus, kad buvę atvirkščiai. Kiek galint su
trumpinęs jo ilgo straipsnio tezes apie „liberalinį spar
ną“ išeivijoje, čia paminėsiu tik keletą kovūno argu
mentų: -

Akiračiams, girdi, Lietuva vien „dabartinė“, „šiuo
laikinė“, „tik jokiu būdu ne okupuota“©... Tai visiškai 
panašu į A. Svilonio publicistiką senose Naujienose, 
kai anas okupanto rėmėjais išvadindavo tuos, kurie ką 
rašydami nepridėdavo prie žodžio Lietuva, kad ji oku
puota. Kartą dėl to kalbėjomės Čikagoje su kun. J. 
Vaišniu, kuris ne be sąmojo juokavo: matyt, jau ir him
ną giedant reikės vis pridėti - „okupuota Lietuva, 
tėvyne mūsų...” ir „vardan tos okupuotos Lietuvos vie
nybė težydi“...

Ir kad to užtektų.

Atgimime atgimęs Santa Monikos publicistas ap
kaltino išeivijos „liberalinį sparną“, kad šis neteisingai 
aiškinąs pokario rezistenciją, kaip „civilinį karą“... 
Arba kad Antanas Sniečkus akiratininkam prilygstąs 
Vytautą Didįjį... Arba kad sovietų saugumas tyčia 
neužsmaugęs LKB kronikos... Arba kad „liberalai“ 
skelbia, jog prieš juos Amerikoj vykstąs teroras... Ir 
kad čia jiem nėra laisvos spaudos... Ir kad vienintelė 
laisvės oazė Amerikoje - tai Taboro Farma, kurioje 
įvyksta Santaros-Šviesos suvažiavimai. Ir kad anys da
bar „duoda patarimus Lietuvai ir puošiasi savo tariama 
išmintimi ir pramatymais“...

Ir nors jis šiaip taip sutinka, kad gal tie samariečiai 
ir ne visi tokie niekadėjai, pagyrūnai bei akli mulkiai, 
kurie įžeidinėja mūsų santamonikiečio tipo patriotus, 
kaip „palubėje pakabinto arklio pakvaišusius garbinto
jus“©, - tačiau aplamai suėmus, Akiračiai ir Metme
nys, tas „liberalinis sparnas“, į retsykiais pasitaikančias 
medaus statines... „dervą pylė ne šaukštais, bet kibi
rais“©.

Manyčiau, kad apie visą tą J. Kojelio išpiltą dervą 
rezistencijos, politikos ir „liberalinio sparno“ 
pasaulėžiūros temomis mūsų svarstybose gal jau 
nebevertėtų gaišinti laiką ir popierių. Kad jau čia per 
gausu visokio pykčio, nervinimosi ir haliucinacijų.

* * *

Kojelis būsiąs narsiausias, bet ne vienintelis antro
jo, to geriausio „sparno“ estafetininkas. Išgirstam ir 
kitus.

Štai anksčiau irgi smerkęs „bendradarbiautojus“, 
visokius „ryšininkus“ su Lietuva savo prakalbose ir 
VLIKo rezoliucijose kvalifikavęs, kaip okupanto tal
kininkus, dr. Kazimieras Bobelis nebuvo paskutinis 
susitikti dargi su Lietuvos komunistais ir tėvynei 
laisvėjant ten nuskubėjo su propaganda apie VLIKo 
nuopelnus, kaip vyriausio Lietuvos išlaisvintojo.

Apie tai dar neseniai, 1991 m. gruodžio mėnesį 
Švyturyje (nr. 23), anksčiau visiškai komunistiniame, o 
dabar jau visiškai valstybiškai patriotiškame žurnale, 
buvo paskelbtas itin ilgas su juo pokalbis, pavadintas 
labai išradingai: „Suradom laisvės raktą - mokėkim juo 
naudotis“.

Šis pokalbis galėjo būti įdomus dažnam Lietuvos 
skaitytojui, jeigu kuris jų buvo mažai girdėjęs ar 
nusimanęs apie VLIKą - ir to „laisvės rakto“ niekaip 
dar pats neradęs. Pokalbyje nestinga grakštaus humo
ro, kai buvęs VLIKo pirmininkas dėsto, pvz., šio 
komiteto istorinės reikšmės nuopelnus Lietuvos išlais
vinimui, dargi primindamas, kad „VLIKas darė daug, 
kad Lietuvoje prasidėtų partizaninis judėjimas“, - ir čia 
pat pripažįsta, kad tai buvę „nelabai tikslinga“... 
Priešingai negu Kojelis, dr. Bobelis nagrinėja ar aptaria 
daugybę kitų temų ir problemų, su kuriomis bent aš ir 
gal kai kurie akiratininkai vis dar nesutiksim, bet jis 
tatai atlieka ramiau, dalykiškiau, valstybiškiau ir civili
zuotu tonu.

Pavyzdžiui, net apie tuos prakeiktus liberalus jis 
atsiliepia su švelniu apgailestavimu, su rezignacija 
prisimindamas, kad jie sukeldavę labai vertingoje ir 
Lietuvą maždaug išvadavusioje VLIKo misijoje daug, 
daug skausmo. Girdi, Lietuvai buvę sunkūs laikai ir 
buvę labai skaudu, kad ir išeivijoje atsirado žmonių, 
kurie „... niekino VLIKą, kurie buvo naivūs, nematė 
Lietuvos laisvės ateities“... Jie mat buvę susidėję su 
komunistais ir jų klaidžiojimais... Ir po tokios 
diagnozės daktaras paskelbė per Švyturį savo rūstų 
nuosprendį liberalam: -

„Paprastai tai buvo viduriniosios kartos žmonės, 
priėmę kraštutines liberalų idėjas ir manantys, kad 
komunizmas yra eventualiai puiki ideologinė forma, su 
kuria galima sugyventi. Jie atmetė mūsų argumentuo
tus aiškinimus, kad toji santvarka yra paremta teroru, 
žudynėmis, melu ir žmogaus išnaudojimu“...

(tęsinys 15-me psl.)
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