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Žodis skaitytojui

Istoriją rašo žmonės savo gyvenimu. Išeinantys amžinybėn išsineša savojo 
laikmečio istorijos atkarpą. Laiko įvykiai, perduodami iš lūpų į lūpas, jau se-
kančioje kartoje pakinta, atitrūksta nuo tikrovės ir kuo toliau, tuo labiau tolsta, 
kol galutinai tampa legendomis, padavimais ar visai užmirštami. Tačiau gyvųjų 
liudininkų vienaip ar kitaip užrašyti, jie išlieka tikri, neiškraipyti.

Esu dėkinga likimui, kuris man skyrė didelę laimę ir garbę keliauti susiė-
mus rankomis su Mečislovu įvairiais gyvenimo vingiais. Ir ėjome drauge dau-
giau kaip 40 metų, dalindamiesi kasdienybės našta, patyrimais, džiaugsmais ir 
rūpesčiais, o buvo visko, kartais labai nelengva, bet mes jos svorio nejautėme. 
Ėjome žvelgdami viena kryptimi – į priekį, į ateitį, su pagarba ir meile vienas 
kitam, šeimai ir artimiesiems, su didele meile Lietuvai. Tikėjome gražia ir švie-
sia jos ateitimi.

Visada jaučiau tvirtą, vyrišką jo petį, į kurį bet kada galėjau atsiremti, šiltą 
jo ranką, už kurios galėjau pasilaikyti. Buvau rami, nes žinojau, kad savo žo-
džių, ištartų anuomet iškilmingu momentu, jis niekuomet neišsižadės ir nekeis. 
Mečislovas buvo rūpestingas ir švelnus tėvas mūsų vaikams, visada pasiruošęs 
padėti, patarti, tik nemokėjo pabarti.

Mečislovas buvo smalsus nuo jaunystės. Žinias kaupė skaitydamas lai-
kraščius ir žurnalus, kurių tada dar buvo kaimuose, – „Skautų aidą“, „Trimitą“, 
„Karį“ ir kitus. Tai žadino jo tautinės savimonės formavimąsi. Straipsneliais apie 
gamtą, jos reiškinius, asmeniniais pastebėjimais anksti ėmė reikštis periodinė-
je spaudoje – „Valstiečių laikraštyje“, „Tiesoje“. Studijuodamas Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje (universitete) skelbėsi jos periodiniame laikraštyje „Žemės 
ūkio specialistas“. 1970 m. nusiuntė straipsnį „Kas prikels saulelę“ populiariam 
žurnalui „Nemunas“, bet sovietinė cenzūra jį atmetė. Rankraštis atgulė raštų 
stalčiuje.

Paprastumu, atvirumu, žinojimu, kalbos vaizdingumu Mečislovas trau-
kė prie savęs intelektualus. Dar sovietmečiu mūsų namuose lankydavosi daug 
įdomių, šviesių ir garbingų žmonių. Prie arbatos puodelio įdomiai diskutuo-
davome, dalindavomės gyvenimo patirtimi, keisdavomės tuomet draudžiama 
literatūra. Ne kartą pas mus lankėsi iš tremties Sibire neseniai grįžęs profesorius 

ekonomistas Domas Cesevičius, padovanojęs savo rankraščius. Vėliau Mečis-
lovas su V. Lukoševičiumi parengė jo atminimui skirtą knygą „Domas Cesevi-
čius“ (1998).

Kartas nuo karto apsilankydavo Šilutėje gyvenęs intelektualas Petras Jakš-
tas, nepriklausomos Lietuvos kariuomenės veikėjas, žurnalistas, istorikas, bi-
bliofilas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, parengęs apie 40 istorijos ir 
knygotyros rankraščių darbų. Gyvenimo pabaigoje kai kuriuos savo rankraš-
čius padovanojo Mečislovui.

Neretai pas mus lankėsi Romualdas Šakenis nepriklausomos Lietuvos vi-
suomenės veikėjo ir pedagogo Konstantino Šakenio sūnus. Apie pastarąjį radau 
Mečislovo parašytą rankraštį. Straipsnis, kuriam pritaikius pavadinimą „Lietu-
viškasis Homeras“,  patalpintas šioje knygoje.

Mečislovo archyve yra daug medžiagos apie kunigą, Žemės ūkio akade-
mijos Dotnuvoje Šv. Povilo bažnyčios rektorių, profesorių ekonomistą Fabijoną 
Kemėšį. Žinau, jis puoselėjo mintį parašyti šiam žmogui skirtą monografiją. 
Šioje knygoje skaitytojas perskaitys Mečislovo straipsnį „Tautos suvienijimo vi-
zija Fabijono Kemėšio darbuose“.

Mečislovą gerbė, mylėjo ir studentai. Kasmet būrys Lietuvos žemės ūkio 
universiteto magistrantų pageidavo jį turėti moksliniu vadovu. Paskutiniais gy-
venimo metais jų buvo ar ne 11. Jau sirgdamas, puikiai suprasdamas savosios 
sveikatos būklę, galiausiai, nebegalėdamas nueiti į universitetą, skaitė studentų 
baigiamuosius darbus, bendravo su jais, teikė pastabas, patarimus internetu. Ir 
šiandien atsimenu mūsų bute stovintį būrelį jaunų, spindinčiomis akimis žmo-
nių, atėjusių padėkoti vadovui po sėkmingo baigiamųjų darbų gynimo. Mečis-
lovas džiaugėsi kartu su jais, daug kalbėjo, nešykštėjo patarimų ateičiai. Kai po 
netrumpo pokalbio bandė atsisveikinti, jis nebepajėgė atsistoti nuo kėdės. Teko 
jam padėti. Mačiau ašaras studentų akyse. O padėkos ženklu jų atnešta balta 
orchidėja dar tebežydi ant palangės trečius metus. Simboliška...

Daug kartų vartydama jo rankraščius ir kelių dešimtmečių senumo lai-
kraščius supratau, kokia gili prasmė glūdi Mečislovo darbuose. Stebina ir jau-
dina jo minties gilumas, įžvalgos į ateitį. Atrodo, pačiu laiku stengėsi perspėti 
visuomenę būti pasiruošusia, budria ir atsargia, kad neužgriūtų netikėtumai. 
Jo raštuose išskirtinai ryškus begalinis noras išsaugoti lietuvišką dvasią, kalbą, 
kultūrą, moralę. Gilus išgyvenimas dėl šalyje vis daugėjančių negerovių, kurios 
skleidžiasi „juodosios vaivorykštės“ spalvomis ir tampa sunkiai pakeliama našta. 
Kur eina Tauta? Kokia jos ateitis? Kodėl darosi tokia gili įkirstis tarp visuomenės 
grupių? O, beje, taip neseniai visi susikibę rankomis stovėjome „Baltijos kelyje“...
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Viename straipsnyje Mečislovas rašė: „Sovietinė praeitis mūsų tautos atei-
čiai paliko uždelsto veikimo AIDS – silpną dvasinį imunitetą aplinkai ir pavir-
šutiniškai suprastai Vakarų kultūrai. Komercinė emigracija ims sekinti tautos 
kamieną labiau nei ekonominė blokada iš Rytų, nes barstys tautos genus, protą 
ir raumenis į svetimą dirvą, kurioje vargu bau ar beprigis.“ Jis ragino „einant 
į rytdieną pasiimti su savimi tik tai, kas gali būti vertinga mūsų ateičiai – savi-
monę ir savigarbą, pasiryžimą laisvės kovai, nepakantumą savam ir svetimam 
blogiui, atminimą apie tuos, kurie liko praeities upėje ar ilgaamžio įšalo žemėje, 
nesulaukę laisvės spindulių“, kartu perspėjo „ar ne per daug didžiuojamės sa-
vimi ir dažniausiai nutylime mums pareikštą kritišką požiūrį, per mažai skiria-
me dėmesio tautos psichologiniams pokyčiams modernėjančiame pasaulyje“, 
ragino suprasti realybę, kad „Vakarų bendruomenės požiūris į mus priklausys, 
kaip mūsų tauta sugeba kovoti su savo negaliomis, kaip skleidžiasi demokrati-
jos pumpurai. Dabar valstybės institucijų neveiklumą ir abejingumą su kaupu 
kompensuoja žiniasklaidos priemonės bei abejotinos kilmės ir paskirties fon-
dai. Brukte brukama į imlaus jaunimo sąmonę smurto, amoralumo, malonumų 
kulto, neveiklumo, betautiškumo filosofija ir visa juodosios praktikos patirtis“.

Taip kilo idėja neleisti šioms mintims, išblaškytoms po vieną, trūnijančių 
laikraščių puslapiuose, užgesti, bei noras surinkti jas ir paskelbti viename lei-
dinyje, vienoje knygoje. Tai padariusi, pasijausiu įvykdžiusi brangiausio man 
žmogaus paskutinį norą. Be to, manau, kad yra Lietuvoje žmonių, kuriems jo 
idėjos ir mintys labai reikalingos.

Pirmiausia apie savo sumanymą prasitariau Kauno rajono laikraščio 
„Naujos tėviškės žinios“ vyriausiajai redaktorei Nijolei Grinevičiūtei. Ji puikiai 
pažinojo Mečislovą, bene daugiausia atspausdino jo visuomeninių straipsnių 
tuomet ėjusiose „Tėviškės žiniose“. Vyriausioji redaktorė entuziastingai prita-
rė mano sumanymui ir suteikė visokeriopą pagalbą. Jį palaikė dalis buvusių ir 
dabartinių Lietuvos Respublikos Seimo narių. Maloniai prie knygos sudarymo 
daug prisidėjo Mečislovo geras kolega Lietuvos žemės ūkio universitete, profe-
sorius, habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas Al-
girdas Juozas Motuzas, parašęs, parengęs ir išleidęs nemažai knygų žemės ūkio 
mokslo istorijos tematika.

Šioje knygoje patalpinti Mečislovo straipsniai, publikuoti 1970-2001 me-
tais, yra ir pirmą kartą spausdinamų. Visą jos turinį galima pavadinti vieno 
ar kito laikotarpio žmonių gyvenimo atspindžiais. Skaitytojo patogumui, juos 
suskirstėme į keturis istorinių dokumentų skyrius – „Lietuvos istorijai“, „Lie-
tuvių tautininkų sąjungos istorijai“, „Lietuvos kaimo istorijai“ bei „Lietuvos že-

mės ūkio universiteto istorijai“ – o penktąjį, sekdami autoriumi, pavadinome 
„Žmogus ir idėja“, arba „Mintys iš stalčiaus“. Jame sudėjome Mečislovo ran-
kraščių skiautelėse užrašytas sentencijas (jomis pradedami ir atskiri knygos 
skyriai), pamąstymus, filosofinius pasvarstymus. Knyga iliustruota rankraščių 
faksimilėmis. Kokią knygą būtų sumanęs Mečislovas, dabar galime tik spėlioti. 
Bet mes stengėmės jo nenuvilti.

Pristatydama šį leidinį tikiu, kad skaitytojai aptiks jame įdomių minčių, 
giliau pamatys tautos istoriją įvairių gyvenimo lūžių metais, įvertins tėvų ir se-
nelių siekius ir veiksmus, sėkmes ir nesėkmes. Pasimokę iš pirmtakų klaidų, jie 
galbūt įžvelgs priežastis, kurios verčia visuomenę vienaip ar kitaip elgtis. Norė-
čiau, kad knygoje rastų atspirties ne tik dvasiškai tvirti žmonės, bet ir nusivylę, 
ne tik dėstytojai ir mokytojai, bet ir studentai bei moksleiviai, ieškantys savo 
gyvenimo kelio.

Už šios knygos parengimą išskirtinę padėką reiškiu laikraščio „Naujos 
tėviškės žinios“ redakcijos žmonėms, uoliai talkininkavusiems rengiant leidi-
nio rankraštį, jo išleidimą rėmusiems, leidyklai, išleidusiai gražią knygą. Vi-
siems jiems ir kitiems, prisidėjusiems patarimais ir geru žodžiu, nuoširdžiai 
dėkoju.

Dažnai atsimenu Mečislovo žodžius, pasakytus ligoninėje prieš operaci-
ją: „Aš puikiai suprantu situaciją, žinau, kad beveik nėra vilties... Na, bet jei 
pavyktų jums grąžinti man bent tris mėnesius darbingumo, aš dar kitą knygą 
sudėčiau (tuo metu buvo bebaigiąs rengti knygą „Kaimas lūžio metais: Lietu-
vos žemdirbių sąjūdžio idėjų ir veiksmų dvidešimtmetis“, 2008. Nepajėgdamas 
toliau dirbti, knygos užbaigimą patikėjo savo katedros vedėjai prof. V. Vituns-
kienei. Knyga išėjo tiksliai numatytu laiku, tačiau Mečislovas jos jau nepama-
tė). Kitu atveju viskas greičiau baigsis. Neturiu teisės beprasmiškai jus visus čia 
varginti. O gal dar pasitarnausiu jūsų medicinos mokslui...“ Nors atrodė, kad 
operacija buvo sėkminga, tačiau ligos nualintas organizmas neatlaikė...

Praėjus daugiau kaip metams nuo Mečislovo išėjimo iš šio pasaulio, atslū-
gus netekties skausmui ir dabar, vartydama jo rankraščius, jaučiu, tarsi jis vėl 
sugrįžo į mūsų namus. Tik šį kartą jis kalba tyliai, jo žodžiai eina tiesiai į mano 
širdį... Aš vėl atsimenu paskutiniuosius jo žodžius nakties tyloje nušvitus sąmo-
nei: „Reikia veikti, reikia visiems eiti viena kryptimi... Reikia, kad būtų daug 
žmonių ir visi eitų viena kryptimi... Tada tai bus...“

Einame, stengiamės eiti, Mečislovai...

Elena TREINIENĖ
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Pagrindiniai profesoriaus Mečislovo Treinio mokslinės, 
pedagoginės ir visuomeninės veiklos bruožai

Manome, kad dėl leidinio savitumo pirmiausia reikia skaitytojui nurodyti 
pagrindinius jo autoriaus profesoriaus Mečislovo Treinio gyvenimo, moksli-
nės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos faktus.

Jis gimė 1941 metų spalio 1 d. Utenos apskrities Kuktiškių valsčiaus 
Asmalų kaime. 1955 m. baigė Kuktiškių septynmetę mokyklą. Įstojo į Klaipė-
dos buhalterinės apskaitos žemės ūkio technikumą, o 1965 m. – Lietuvos žemės 
ūkio akademiją (Aleksandro Stulginskio universitetą), įgydamas mokslinio 
agronomo ekonomisto kvalifikaciją. 1959-1960 m. dirbo Utenos rajono „Auš-
ros“ kolūkio buhalteriu, 1965-1967 m. – Jonavos rajono Žeimių tarybinio ūkio 
agronomu. 1970 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje (Aleksandro Stulginskio 
universitete) baigė aspirantūrą (doktorantūrą) ir po metų Vilniaus universitete 
apgynė ekonomikos mokslų kandidato (socialinių mokslų daktaro) disertaciją 
apie mašinų ir traktorių parko komplektavimo ir naudojimo laukininkystėje 
ekonominio efektyvumo didinimą.

32 metus (1971-1990 ir 1996-2008) dėstė žemės ūkio ekonomiką, geo-
politiką, pasaulio maisto ūkio ekonomiką Lietuvos žemės ūkio akademijoje 
(Aleksandro Stulginskio universitete): nuo 1975 m. – docentas, 1979-1989 m. 
– Žemės ūkio ekonomikos katedros vedėjas, 1989-1990 m. – studijų prorekto-
rius, nuo 1990 m. – profesorius. Tyrė agrarinės ekonominės minties istoriją, 
kaimo plėtros ekonomiką. 1979-1980 m. stažavo Prahos aukštojoje žemės ūkio 
mokykloje, 1992 m. – JAV Pensilvanijos universitete.

Labai daug darbavosi pertvarkant mokslą ir studijas aukštojoje mokyklo-
je: buvo Tarybos ir Senato narys (2003-2008), profesorių klubo „Scientia“ val-
dybos narys, Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos pirmininkas ir narys.

Nuo pat Atgimimo pradžios prof. M. Treinys aktyviai reiškėsi šalies gyve-
nime. 1989-1991 m. buvo Lietuvos žemdirbių sąjūdžio pirmininko pavaduoto-
jas, jo pirmosios programos redaktorius, 1991-1999 m. – Lietuvių tautininkų 
sąjungos valdybos narys. 1990-1992 m. – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
– Atkuriamojo Seimo deputatas, Tautininkų frakcijos seniūnas, 1990-1991 m. 
– Agrarinės komisijos pirmininko pavaduotojas, 1992 m. – pirmininkas, 1992-

1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tautininkų frakcijos seniūno pa-
vaduotojas. 1997-1998 m. – žemės ūkio ministro patarėjas.

Prof. M. Treinį pažinojo šalies mokslininkai ir žemdirbiai. Nuo 2001 m. jis 
buvo Lietuvos mokslo tarybos Studijų nuolatinės komisijos, Lietuvos mokslų 
akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir kai-
mo sociologijos sekcijos, Lietuvos žemės ūkio mokslo tarybos, Lietuvos agrari-
nės ekonomikos instituto tarybos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų tary-
bos ir jos prezidiumo, Nepriklausomybės akto signatarų klubo, visuomeninio 
judėjimo „Consilia Academica“ ir kitų organizacijų narys.

Parašė mokomąją knygą „Žemės ūkio ekonomika“ (1982) aukštųjų moky-
klų studentams, studiją „Talkos galia: žemės ūkio kooperacija vakar ir šiandien“ 
(1990), apybraižą apie rezistentą A. Valiukėną „Gyvenimas – meteoro skrydis“ 
(2003), monografijų „Domas Cesevičius“ (1998), „J. Aleksa. Ūkio, mokslo ir 
valstybės baruose“ (1999), „Agrosocialinių mokslų ir studijų raida Lietuvoje“ 
(2006), „Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas“ (2007) ir 
„Kaimas lūžio metais: Lietuvos žemdirbių sąjūdžio idėjų ir veiksmų dvidešim-
tmetis“ (2008) bendraautoris ir sudarytojas.

Paskelbė apie 50 mokslinių, 130 mokslo populiarinimo ir 200 publicisti-
nių straipsnių.

2001 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Profesorius Mečislovas Treinys mirė 2008 metų liepos 18 dieną, palaido-
tas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Sudarytojai



Mano mažoji tauta,
Būki kelrodžiu į ekonominį, dvasinį atgimimą visiems,

kurie tavo žingsnių ateitin šiandien dar nesupranta
ir niekina tavo apsisprendimą.

Tavo pergalė – dvasios žalgiriuose.

Lietuvos  
istorijai

Rankraščio „Tautos vilčių dinastija“ faksimilė.
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Lietuvos istorija: kokia ji buvo ir galėjo būti?

Sakoma, kad tautos ir valstybės istorija yra tokia, kokia ji buvo. Jos negali-
ma nei patikrinti eksperimentu, nei pakartoti. Tautos ir valstybės praeitį galima 
tik analizuoti, vertinti, o ateitį – tik prognozuoti.

Tačiau ir teisingai prognozavus istorijos vyksmą, ne visada galima išvengti 
numatomų negatyvių pasekmių, ypač, jei valstybė neturi didelės karinės galios 
ir nesaugi geopolitiškai. Šitokioje situacijoje buvo, yra ir ko gero bus ateityje 
Lietuva.

Taigi, istorijos vyksmo praeityje analizė, visada tėra tik padarytų spren-
dimų analizė, sėkmės, klaidų ir neišvengiamybių išryškinimas, pagaliau susi-
klosčiusios išorinės ir vidinės situacijos aptarimas ir nieko daugiau. Tačiau ir 
šitokia analizė gali palengvinti valstybininko darbą ieškant galimų istorijos tę-
sinių ateityje, leidžia prognozuoti galimus istorijos posūkius ir sudaro prielaidą 
pasirinkti tokius sprendimus, kurie tautai ir valstybei būtų palankiausi: duotų 
didžiausią naudą ar mažiausią neišvengiamą nuostolį.

XX amžiuje lietuvių tautos ir valstybės istorijoje būta kelių lemtingų po-
sūkių, pakeitusių tautos ir valstybės būseną. Kai kurie jų galėjo turėti kelias 
alternatyvas, t.y. kelis vyksmo scenarijus. Vienais atvejais tą scenarijų diktavo 
nuo mūsų tautos (vėliau valstybės) nepriklausančios aplinkybės, kitais atvejais 
mūsų visuomenės (ar valstybės) lyderių pasirinkti sprendimai.

* * *
Lietuvos valstybės atsikūrimui 1918 metų vasario 16 d. objektyvią prie-

laidą sudarė PIRMASIS PASAULINIS KARAS IR ABIEJŲ KONFLIKTO PU-
SIŲ – RUSIJOS IR VOKIETIJOS PRALAIMĖJIMAS. Įvertindami tai, Lietuvos 
visuomenės lyderiai – Lietuvos Taryba tuo metu priėmė teisingus sprendimus 
ir išnaudojo palankią situaciją. Vargu, ar buvo įmanoma tuo metu ką nors ge-
resnio padaryti. Tačiau tą sėkmę lydėjo ir pirmoji didelė nesėkmė – VILNIAUS 
KRAŠTO PRARADIMAS. Tai nulėmė Lietuvos valstybės politinis ir karinis 
silpnumas, Sovietų-lenkų konflikto padariniai, palankūs Lenkijai, pagaliau Va-
karų Europos šalių pozicija palanki Lenkijai, kaip galimai užtvarai, užstojančiai 
Vakarus nuo bolševizmo ekspansijos.

Panagrinėkime, kokios galėjo būti kitokios Vilniaus krašto sprendimo al-

ternatyvos:
1. Jeigu Sovietų Rusija būtų sumušusi Lenkiją, ji ją būtų susovietinusi, o 

mums būtų grąžinusi visą 1920 metų liepos 12 d. sutartimi apibrėžtą teritoriją. 
Tai būtų buvęs mums palankus, tačiau mažai tikėtinas variantas.

2. Padariusi tai, kas išvardinta pirmame punkte (arba net ir negrąžinusi 
Vilniaus krašto), Sovietų Rusija būtų atėjusi į Lietuvą „daryti revoliucijos“ ir 
ją prisijungusi, taip kaip ji padarė su Kaukazo ir Vidurinės Azijos kraštais. Tai 
labiau tikėtinas variantas, kuris Lietuvai būtų buvęs žalingesnis (būtų sustojęs 
tautinės savimonės ugdymo procesas, įvykusi ankstyva sovietizacija, patirti di-
deli nuostoliai II-ojo pasaulinio karo metu ir t.t.

3. Jeigu Sovietų Sąjunga ir Lenkija būtų karą baigusios „lygiosiomis“, tokiu 
atveju galėjo Lietuvai atitekti Vilniaus kraštas be sovietinės okupacijos grėsmės. 
Tai būtų buvęs pats palankiausias Lietuvai Vilniaus krašto problemos sprendi-
mas.

Taigi, visi Vilniaus krašto sprendimo variantai priklausė ne tiek nuo Lie-
tuvos, kiek nuo kaimyninių valstybių jėgų santykio.

Kita problema – MAŽOSIOS LIETUVOS LIKIMAS.
Lietuvai nepavyko inicijuoti, kad prie atsikuriančios Lietuvos būtų pri-

jungta visa Mažoji Lietuva, įskaitant Tilžės-Įsručio kraštą. Versalio sutartis nuo 
Vokietijos atskyrė tik Klaipėdos kraštą, kuris iš karto tapo tarptautinių intri-
gų objektu. Tačiau Lietuva panaudojo ryžtingą manevrą – sukilimą Klaipėdos 
krašte ir jį „de facto“ prisijungė prie Lietuvos ir vėliau išsikovojo pritarimą „de 
jure“. Šis veiksmas buvo analogiškas Lenkijos manevrui, prisijungiant Vilniaus 
kraštą, nors turėjo ir skirtumų, teisiškai palankesnių Lietuvai. Klaipėdos kraštas 
buvo atskirtas nuo Vokietijos, tačiau dar niekam neperleistas, o Vilniaus kraš-
tas Lietuvos-Rusijos sutartimi buvo jau perleistas Lietuvai. Lenkija jį okupavo, 
pati neturėdama į jį jokių teisių.

Tiek Lietuvos, tiek ir kitų valstybių padaryti sprendimai dėl Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštų, sudarė tam tikrus pretekstus plėtotis įvykiams Lietuvoje 
1938-1940 metais ir net vėliau. Tačiau tų įvykių tikroji (pagrindinė) priežastis 
taip pat iškilo ne Lietuvoje, o kilo iš naujo didžiųjų valstybių jėgų santykio, jų 
konfrontacijos.

Kokie galėjo būti šių naujų pokyčių variantai, kita linkme nukreipę Lietu-
vos istoriją?

1. Jeigu 1938 metais Lietuva nebūtų priėmusi Lenkijos ultimatumo ir ne-
užmezgusi diplomatinių santykių su ja, tolesni šių valstybių santykių pokyčiai 
galėjo plėtotis šitokiais variantais:



20 21

a) Lenkija būtų įvykdžiusi karinę invaziją į Lietuvą, ją būtų okupavusi arba 
suformavusi vasalinę prolenkišką vyriausybę (Ta proga Vokietija būtų atsiėmu-
si Klaipėdos kraštą). Vėlesniame Ribentropo Molotovo pakte būtų buvę numa-
tytos ir realizuotos šios versijos: a. 1) Lietuva būtų atitekusi Vokietijai, tačiau be 
Vilniaus krašto (pastarasis būtų atitekęs Baltarusijai. Po karo Lietuva būtų tapu-
si „liaudies respublika“ ir dalyvavusi Rytprūsių dalybose (kaip kompensacija už 
Vilniaus kraštą, t.y. pakartojusi mini Lenkijos žemių kaitos variantą. Geriausiu 
atveju 1944-45 m. Lietuvai būtų buvęs perduota dar ir Vilniaus krašto dalis); a. 
2) Lietuva būtų atitekusi sovietams ir būtų maždaug pakartotas faktiškai įvy-
kęs scenarijus, tik Lietuvą sovietai būtų užėmę 1939 metų rudenį, spausdami 
lenkus, jų karo su vokiečiais metu. Nuo 1939 metų rudens ir po karo Lietuva 
buvusi susovietinta. Po karo Lietuvai būtų grįžę Vilniaus ir Klaipėdos kraštai;

b) Sovietams (arba vokiečiams) padarius atitinkamus demaršus, 1938 me-
tais Lenkija nebūtų okupavusi Lietuvos ir vėliau būtų įvykęs faktiškasis istorijos 
variantas.

2. Panagrinėkime istorijos tęsinius, jeigu 1939 metų pavasarį Lietuva ne-
būtų sutikusi Vokietijai perleisti Klaipėdos krašto. Tuomet Lietuvą vokiečiai 
būtų okupavę ir ji būtų tapusi (geriausiu atveju) Vokietijos protektoratu be 
Klaipėdos krašto ir Vilniaus krašto. Po karo Lietuva, kaip ir pirmoji nukentėjusi 
nuo Vokietijos agresijos valstybė ir faktiškasis sąjungininkų aljanso narys, būtų 
dalyvavusi Rytprūsių dalybose, o 1944-45 m. gal būt gavusi Vilniaus kraštą. 
Lietuva būtų išlikusi nesusovietinta – „liaudies respublika“.

3. Jeigu 1939 metų Vokietijos-Lenkijos kare Lietuva būtų užėmusi provo-
kišką poziciją ir kartu su vokiečiais kariavusi prieš Lenkiją, atsiimant jos oku-
puotą Vilniaus kraštą (K. Škirpos proteguotas variantas), Lietuva būtų atgavusi 
Vilniaus kraštą (tačiau tuo metu jau būtų neturėjusi Klaipėdos krašto) ir tapusi 
Vokietijos sąjungininke ar satelitine valstybe. Jai būtų tekę aktyviai dalyvauti 
Vokietijos kare su Sovietais. Tačiau pokario metais likimas būtų buvęs proble-
matiškas, ypač dėl Vilniaus krašto (Visos su vokiečių pagalba atgautos ar įgytos 
teritorijos pokario metais buvo atimtos ir grąžintos buvusiems jų valdytojams 
ar perduotos antihitlerinės koalicijos sąjungininkams. Taip atsitiko su Vengrija, 
Rumunija, Suomija ir pan. Pagaliau Lietuvai vokiečių priskirtos Ašmenos ir 
Svyrių apskritys po karo be jokių svarstymų buvo perduotos Baltarusijai). Klai-
pėdos kraštas, greičiausiai, būtų buvęs paliktas prie Rytprūsių (Kaliningrado 
srities). 1944-45 metais Lietuva būtų buvusi susovietinta ir pasilikusi be Vil-
niaus ar Klaipėdos kraštų (arba be abiejų kraštų).

4. Jeigu po Vokietijos-Lenkijos-Sovietų karo Lietuva būtų nesutikusi įsi-

leisti sovietų karinių bazių, nebūtų gavusi ir Vilniaus krašto dalies. Eventualia 
Sovietų-Vokiečių sutartimi Lietuva būtų buvusi perleista Vokietijos įtakon ir 
taip pereita prie 3-ojo varianto. Alternatyva: Sovietai būtų įsiveržę į Lietuvą (ką 
padarė su Suomija) ir pakartoję dabartinį variantą tik su sunkesnėmis pase-
kmėmis: ribotesnis Vilniaus krašto teritorijos grąžinimas (be Švenčionių, Die-
veniškių) ir su mažesne tikimybe 1945 metais atgauti Klaipėdos kraštą.

5. Jeigu Lietuva būtų pasipriešinusi Sovietų invazijai 1940 metų birželio 
15 dieną, būtų patyrusi didesnius tiesioginius nuostolius ir sugriovimus. Ne-
būtų atgautos papildomos teritorijos Vilniaus krašte (Švenčionys, Dieveniškės). 
Būtų vykusios aršesnės deportacijos, tačiau Lietuvoje būtų sulaukta didesnio 
palankumo vokiečiams karo metu, plačiau dalyvauta keršto akcijose ir pan. Po-
karyje būtų buvę daugiau problemų su Klaipėdos krašto grąžinimu.

Čia reikėtų pridurti, kad pokario metais ryškiam Lietuvos pasipriešinimui 
prieš sovietizaciją didžiausios reikšmės turėjo ne gėda ar nusivylimas dėl neiš-
šauto garbės šūvio 1940 metų birželyje, bet aktyvus visuomenės nusiteikimas 
kovai dėl laisvės ir Nepriklausomybės, t.y. vertybių, kurias suformavo lietuviui 
Nepriklausomos Lietuvos gyvensena. Lietuvos valstybingumo tęstinumui būtų 
buvęs svarbesnis ne simbolinis pasipriešinimas 1940 m. birželyje, bet Lietuvos 
Respublikos vyriausybės pasitraukimas į užsienį, kas nebuvo padaryta. Tuo pa-
čiu būtų buvę išsaugota ir daugiau veiklių žmonių kovai, kurie vėliau buvo so-
vietų sunaikinti ar izoliuoti. Kaip žinia, paskutinioji vyriausybė buvo koalicinė, 
tiksliau konglomeratinė, todėl nebuvo reikiamo susiklausymo ir ji nepalaikė 
Valstybės Prezidento pasiūlymo bolševizmui simboliškai pasipriešinus trauk-
tis, kartu išvedant ir dalį kariuomenės dalinių į Vokietiją.

IŠVADOS:
1. Formalus pretekstas įvykiams Lietuvoje 1938-40 metais buvo užkoduo-

tas Lietuvos valstybės genezėje 1918-1923 metais, tačiau pagrindinė varomoji 
tų įvykių jėga ir pokyčių priežastis buvo agresyvūs visų 3-jų kaimynų siekiai, 
palankiausiai susiklostę Sovietų Sąjungai.

2. Retrospektyviškai žiūrint, palankiausias variantas Lietuvos valstybin-
gumo raidai būtų buvęs Lietuvos pasipriešinimas Vokietijai, šiai bandant oku-
puoti Klaipėdos kraštą. Lietuva kaip pirmoji Hitlerio agresijos auka 1944-45 
metais būtų atstačiusi nepriklausomybę ir išlikusi „liaudies respublika“, dalyva-
vusi Rytprūsių dalybose ir turėjusi realias galimybes dalyvauti (kaip savarankiš-
kas derybų partneris) atgaunant Vilniaus kraštą.

3. Vokiečių pasiūlymą dalyvauti su jais kare prieš Lenkiją ir patiems at-
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siimti okupuotą Vilniaus kraštą, tolesnių įvykių raidos požiūriu reikia laikyti 
neracionaliu. Lietuva būtų atsidūrusi pralaimėjusių valstybių pusėje su prasta 
perspektyva ne tik pripažinti Vilniaus kraštą Lietuvai, bet ir su menka galimybe 
atgauti Klaipėdos kraštą.

4. Daugiau variacijų galėjo sukelti 1938 lietuvių-lenkų konfliktas, turėjęs 
potencialių teigiamų ir neigiamų pasekmių, tačiau jis spręstas mažiausios rizi-
kos keliu.

5. Retrospektyviniu požiūriu vertinant, didesnis palankių sprendimų 
Lietuvai skaičius buvo laikotarpio pradžioje (1938 m. ir 1939 metų pradžioje). 
1939 m. pabaigos ir 1940 metų įvykiai klostėsi pagal nuo Lietuvos visai nepri-
klausantį scenarijų ir jos pasirinkimo galimybės buvo tik minimalios. Didesnės 
reikšmės būtų turėjęs tik Vyriausybės ir kuo didesnio intelektualų skaičiaus pa-
sitraukimas iš Lietuvos 1940 metų birželį.

6. Visu naujosios Lietuvos laikotarpiu visų didžiųjų valstybių pozicija 
Lietuvos atžvilgiu buvo tik egocentriška – savų interesų nauda, Lietuvos 
interesus paliekant „stipriųjų lokalinių jėgų“ aktyvumui, t.y. jų agresijai, kurią 
Vakarų didžiosios demokratinės šalys neigė tik politinės moralės lygmenyje.

7. Didžiausią politinę naudą Lietuva pasiekė tik ilgą laiką derindama po-
litinio, karinio ir neginkluoto moralinio, dvasinio pasipriešinimo priemones, 
kurios turėjo reikšmės ne vien jai, bet ir su ja santykiaujančioms didesnėms 
kaimynų pajėgoms (pvz., Sovietų Sąjungai 1990-1991 metais).

M.Treinys, L.Milčius
Dirva. Cleveland. 1996 m. rugpjūčio 30 d. P. 1. 

Tautos vilčių dinastija

Jei audra ar šaltis suniokoja medį ir atrodo, kad jis tuoj tuoj nudžius, gam-
ta atskleidžia metų metais saugotą paslaptį – išsprogdins rūpestingai slėptus 
pumpurus. Taip išgelbėtas medis vėl sužaliuoja, sužydi.

Laimei, paslėpti išlikimo pumpurai glūdi ne vien gamtos, bet ir tautos įs-
čiose. Jie nubunda, išsprogsta ir metūgiais sulapoja tik pajautus „signum tem-
poris“ (laiko ženklus), liudijančius, kad tautos kelias nyra į nežinios rūką, bai-
giasi prie upės, kurioje nematyti brastos, ar nebesuranda žodžių pavargusiai ir 
nusivylusiai tautai prikelti lemtingam žygiui.

Šitokių dienų, kada lietuvių tauta laukė „laiko ženklų“ istorijoje būta ne 
viena.

Taip būta ir paskutiniajame XIX a. ketvirtyje, kada, anot poeto A. Bara-
nausko, neturėta „anei rašto, anei druko“, iš Rytų ir Pietų liejosi slavizmo, o iš 
Vakarų – germanizmo banga. Miestuose ir dvaruose lietuviškai jau nekalbėta. 
Atrodė, kad svetimųjų visiškai nukapotam Lietuvos kamienui artėja neišven-
giama žūtis. Bet, ... stebuklas! Rodos paskutinę akimirką išsprogo keli tautos  
išlikimo pumpurai (dr. J. Basanavičius, dr. J. Šliupas, M. Jankus, P. Vileišis) ir 
išsiskleidė kuklus „Aušros“ žiedas. Dar po kelių metų, išsiskleidus naujiems 
pumpurams, tautos išlikimą jau skardeno „Varpas“, tiesėsi į saulę kitos lietuviš-
kos veiklos atžalos.

... Vartau pirmosios Lietuvos Respublikos prezidento, iškilaus demokrato 
dr. K. Griniaus „Atsiminimų ir minčių“, išleistų dar 1947 metais Vokietijoje 
tomelį. Čia jis prisimena jaunystės dienų bendražygius – varpininkus. Tai – V. 
Kudirka, S. Matulaitis, A. Smetona, V. Mickevičius-Kapsukas, G. Landsbergis-
Žemkalnis, P. Leonas, broliai Lozoraičiai: Jonas – ūkininkas, Juozas – rašytojas 
ir Motiejus – teisininkas. Ir mintyse rikiuoju juos, tuomet vienminčius, vėliau 
tapusius oponentais ar net priešais, į vieną eilę ir nesunkiai įsivaizduoju juos 
giedant“... vienybė težydi!“.

Deja, trumpai skambėjo jų bendra giesmė, trumpai skardeno „Varpas“, ta-
čiau to pakako, kad Lietuvos medis sužaliuotų, atlaikytų pirmojo karo audras ir, 
išsprogdinęs naujus pumpurus, išsiskleistų Nepriklausomybės žiedas. Tik dau-
gelio varpininkų (V. Kudirkos, G. Landsbergio-Žemkalnio, brolių Lozoraičių), 
atkūrus Lietuvos valstybę, jau nebuvo gyvųjų tarpe.

Bet liko atžalos!
Pirmojo lietuvio advokato – Motiejaus Lozoraičio, kurį lietuvių kalbos tė-

vas J. Jablonskis pavadino „doriausiu, tiesiausiu ir didžiausio takto žmogumi“, 
sūnus Stasys nuo pat Lietuvos valstybės atsikūrimo pasinėrė į valstybės veiklą, 
nuo 1923 metų pradėjo diplomatinę karjerą, kurį laiką dirbo užsienio reikalų 
ministru. Jis buvo vienas Pabaltijo santarvės organizatorių, gynė Lietuvos teises 
sunkiose derybose su Vokietija, bandė rasti išeitį iš politinės aklavietės santy-
kiuose su Lenkija. 1939 m. pradžioje buvo paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu 
ir įgaliotu ministru Romoje prie Kvirinalo (Italijos vyriausybės). Lietuvos vals-
tybingumo saulėlydyje – 1940 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministras J. Urbšys pavedė p. S. Lozoraičiui eiti Lietuvos diplomatijos 
vadovo pareigas, „jeigu Lietuvą ištiktų katastrofa“. Ir šį pavedimą p. S. Lozo-
raitis sąžiningai vykdė visą gyvenimą, tęsdamas sovietų okupuotos, tačiau ne-
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nugalėtos Lietuvos laisvės bylą. (Kaip čia pravartu prisiminti žinomo lietuvių 
filosofo J. Girniaus žodžius: „tautos likimas yra sprendžiamas ne tik krašte, bet 
ir visur, kur yra jos vaikų“).

Šiandien keliamas kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasys 
Lozoraitis yra trečiosios Lozoraičių kartos atstovas, minėto Lietuvos diploma-
tijos vadovo Stasio Lozoraičio sūnus. Jis teisininkas, diplomatas. Į diplomatinę 
tarnybą Lietuvai įsijungė 1943 metais Romoje, dirbdamas Lietuvos pasiunti-
nybėje prie Šv. Sosto. Jam teko kovoti dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo 
ir valstybės tęstinumo pačiu juodžiausiu laikotarpiu, kada greitu nepriklauso-
mybės atstatymu mažai kas tikėjo ir tik nedaugelis valstybininkų (jų tarpe ir 
diplomatai Lozoraičiai) liko Lietuvos laisvės židinio saugotojais ir ne vien vil-
timi, bet ir kieta diplomatine kova nuolatos priminė pasauliui Lietuvos laisvės 
reikalą, o savųjų tarpe brandino sprogimui naujus tautos išlikimo pumpurus. Ir 
taip metai po metų iki pat naujojo Lietuvos atgimimo 1990-aisiais. Ir vėl nauji 
pumpurai, nauji ūgliai, nauji veidai politikoje ir naujai atgimusi LIETUVOS 
VALSTYBĖ.

... 1991 metų vasarą, kada didžiosios valstybės dar nebuvo pripažinusios 
Lietuvos, italų pakviesti su delegacija lankėmės Romoje. Mus priėmė Šv. Tėvas, 
Italijos premjeras D. Andreotis, daugelio partijų lyderiai, senatoriai. Savaime 
aišku aplankėme ir Lietuvos pasiuntinybę prie Šv. Sosto, kuriai vadovavo p. S. 
Lozoraitis, o talkininkavo jo nepailstantis brolis Kazimieras. Nedidelis pasiun-
tinybės kiemelis vos talpino gausią (apie 50 žmonių) mūsų delegaciją. Čia ap-
tarėme Lietuvos ir savuosius kelionės reikalus, ragavome p. Danielos Lozorai-
tienės pateiktus skanėstus, pakiliai sugiedojome „Tautišką giesmę“ ir „Ilgiausių 
metų“ Lietuvos pasiuntiniui. (Vienas mūsų vairuotojas, vėliau paklaustas, kas 
jam labiausiai patiko šioje sunkioje, bet įdomioje kelionėje po Italiją, atsakė, 
kad lankymasis Lietuvos pasiuntinybėje. Kaip šis paprastas žmogus tiksliai su-
vokė Valstybės atstovybės ir jos pasiuntinio reikšmę!).

Lankydamiesi Lietuvos pasiuntinybėje, kiekvienas gavome brangų doku-
mentą – Lietuvos respublikos užsienio pasą, paprastai vadinamą „Lozoraičio 
pasu“. Pokario metais jie išgelbėjo ne vieną tūkstantį lietuvių nuo priverstinės 
deportacijos į Sovietų sąjungą. Daugelis lietuvių, nepriėmusių kitų šalių piliety-
bės (kaip ir pats p. S. Lozoraitis) su šiuo pasu apkeliavo po visą laisvąjį pasaulį. 
Įteikdamas šį pasą p. S. Lozoraitis mums palinkėjo keliauti po pasaulį, tik neuž-
sukant į TSRS. Ši pilka lietuvių ir prancūzų kalbomis užpildyta knygelė mums 
buvo dvasios atrama, kada, kertant sieną, italų pasieniečiai ironiškai šaipėsi iš 
mūsų turėtų či-či-či-pi ( taip italai ištaria CCCP) pasų...

Mums sugrįžus iš Romos, netrukus įvyko komunistų pučas, kuris su-
sprogdino ne gimstančią Rusijos demokratiją ar Lietuvos nepriklausomybę, 
bet KPSS, o netrukus ir SSSR. Kol neturėta Lietuvos piliečio paso, „Lozoraičio 
pasas“ įsigaliojo visame pasaulyje...

Gi vilniškių ir užsienyje dirbusių Lietuvos diplomatų pastangos įtvirtinant 
Lietuvą pasaulyje, sulapojo pripažinimų vainiku.

... 1992 metų vasarą su Lietuvos ūkininkų sąjungos delegacija teko lanky-
tis JAV. Skrisdami turėjome viltį susitikti ir su p. S. Lozoraičiu, šįkart kaip su 
Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Vašingtone. Privačiai ieš-
koti pasiuntinio neteko, nes kelionę organizavusi amerikiečių ACDI organiza-
cija lankymąsi ambasadoje į kelionės programą įrašė kaip savaime suprantamą 
dalyką. Čia dar kartą bendrai pergyvenome džiaugsmą dėl Lietuvos nepriklau-
somybės pripažinimo, sulaukėme dalykiškų patarimų keliaujant po Ameriką. 
Mus stebino geras Lietuvos, netgi mus dominančių žemės ūkio reikalų suprati-
mas, darni jau nemažo (bene 15 darbuotojų kolektyvo veikla, žinant, kad kaip 
ir praeityje, taip ir dabar jokios piniginės paramos iš Lietuvos jie nebuvo gavę ir 
rėmėsi vien Amerikos lietuvių parama.

... Ir vėl Lietuva kryžkelėje. Dideli politiniai pasiekimai, įtvirtinę Lietuvą 
pasaulyje, labai greitai buvo visų pripažinti kaip kasdienybės norma. Šiandien 
visų žvilgsniai krypsta į ekonomiką. Ji ant dviejų epochų – negrįžtamai išnyku-
sios socialistinės ir dar tik vizijose kuriamos rinkos ekonomikos ribų.  Valstybę 
ir tautą krečia postkomunistinis drugys: nerimas dėl didėjančių kainų, inflia-
cijos, socialinių negerovių, nedarbo. Dar daug kas šiandien norėtų dirbti, kaip 
prie Brežnevo, o gyventi – kaip švedai ar vokiečiai. Visuomenė, rodos, pamiršo 
vieną savo laimėjimų – susiformavusį platų politinių jėgų spektrą ir rinkimuose 
į Lietuvos Respublikos Seimą matė iš esmės tik dvi politines jėgas: „Sąjūdį“ ir 
LDDP, beje, pastarajai suteikdama daugiau pasitikėjimo vekselių. Tauta, visų 
nuostabai, atmetė nuosaikiąsias, centristines jėgas. Ir šiandien, prezidento rin-
kimų išvakarėse, savųjų (o gal ne tik jų?) iškastas nesutarimų griovys tautoje vis 
gilėja. Šiandien vienas kitą klausiame: „ – Kas pastatys valstybės tiltą? Kas pa-
dės tautai apsispręsti, kurlink eiti? Į kieno rankas bus patikėtas politinis saugi-
klis, gelbstintis Lietuvą ir jos žmones nuo vienos partijos diktato, vienos tautos 
monopolio, vienpusiškos politikos ir ekonomikos pragaištingumo?“

Turbūt neapsiriksiu pasakęs, kad dauguma Lietuvos žmonių senojo pa-
vyzdžio politinių piramidžių statyti nebepageidauja. Politinį saugiklį jie taip 
pat linkę duoti į rankas ne jau viešpataujančios partijos lyderiui, bet nepri-
klausomam prezidentui, žmogui gerai pažįstančiam šalių, į kurias mes nori-
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me lygiuotis tvarką ir žinančiam kelią, kuriuo turime tenlink eiti. Tik jis gali 
prižadinti tautos išlikimo pumpurus iš politinio letargo ir juo pražydinti vie-
nybei. Šio žmogaus vardas ištartas. Tai – P. Stasys Lozoraitis, įžymių Lietuvos 
valstybininkų trečios kartos atstovas. Šiandien už jį pasisako visos politinės (ir 
nepolitinės) jėgos, nesiekiančios absoliutaus, nekontroliuojamo dominavimo 
politikoje.

Pabaigoje norėčiau pacituoti keletą pirmosios kartos varpininko Juozo 
Lozoraičio minčių, išsakytų XX a. pradžioje: ... VIENOK DAR KARTĄ SA-
KAU, JOG NE VĖJAVAIKIŲ PĖDOMIS PASISKYRIAU EITI, NE DĖL KAR-
JEROS GYVENTI, TIK SU TIKRA IDĖJA IR TIK DĖL IDĖJOS.

... DIDELEI NUSIDĖČIAU PRIEŠ DORĄ, PRIEŠ SĄŽINĘ, JEIGU NE-
IŠPILDYČIAU SAVO ŽODĮ – BET AR GALIMA APIE TAI NORS TRUPUTĮ 
ABEJOTI?

Manau, kad šiuos Juozo Lozoraičio žodžius, kuriais negalima netikėti, 
kaip priesaiką Lietuvai, galėtų pakartoti ir Stasys Lozoraitis, mūsų vilties prezi-
dentas. Tebūnie žodžiai „laiko ženklu“ vasario 14-ąjai!

Tėviškės žinios. Kaunas, 1993 m. sausio 28 d. P. 3.

Lietuviškasis Homeras

Galime tik pasidžiaugti, kad tauta vėl atgauna atmintį, nes į tautos sąmonę 
grįžta vardai ir veidai tų, kurie jau buvo palaidoti užmarštyje.

Tačiau kaip bebūtų keista, naujos kartos sąmonėje greičiausiai įsitvirtina 
tų žmonių vardai, kurie dirbo vienoje srityje. Štai sakome: anas įžymus poetas, 
šis – talentingas mokslininkas, o tas geras diplomatas, tas ryškus politikas ir t. t.

Tačiau, kaip taisyklė, žmonės tautai ir valstybei dirbę daugelyje veiklos 
barų, ilgiausiai lieka šešėlyje. Gal būt jų daugeriopas talentas mums, šiandien 
smulkmenose paskendusiems sunkiai suvokiamas? O gal būt mes į viską žiūri-
me labai poliarizuotai ir kiekvienas stengiamės išryškinti tik SAVOJO CECHO 
ŽMONES? Gal būt mes esame per dideli egoistai ir su niekuo nenorime dalintis 
netgi ATMINTIMI? Laikas parodys.

Šiandien prisimename KONSTANTINĄ ŠAKENĮ, ypatingai įvairiapusiš-
kos veiklos žmogų, kuris patirties sėmėse iš visų Lietuvos žemių klodų, o to pa-
žinimo vaisius nokino ant įvairiai žydėjusių ir įvairius vaisius nokinusių šakų.

Jis – viena iš tų didžių asmenybių, kurie ėjo TAUTOS INTERESŲ PARI-
BIAIS, dirbo daugeriopus darbus, kurie papildė vienas kitą.

Jo netgi studijos dvilypės: MATEMATIKA IR MECHANIKA. Ir ta dvi-
guba įgyta patirtis K. Šakenį padarė ir STATYBININKU IR FIZIKU, NET 
TRANSPORTO ORGANIZATORIUMI. Bet šie pradai – TECHNOKRATI-
NIAI. Būta ir ryškios atsvaros technokratiniam pradui – GILUS HUMANI-
TARINIS. Tai potraukis į žurnalistiką, TAUTOTYRĄ, poeziją, kalbas. Jo stu-
dija apie Vabalninką – tai daug vėlesnės šitokių knygų serijos pradžia, VIENO 
ŽMOGAUS PARAŠYTA. O kur dar lietuviškai prakalbintas A. Mickevičius? O 
kur dar „AUŠROS“ GADYNĖS ISTORIJA?

Fizika ir geras lietuvių kalbos mokėjimas K. Šakeniui leido suformuoti 
dar vieną paribį – JIS TAPO FIZIKOS TERMINŲ KŪRĖJU, pagaliau garsiu 
šios krypties vadovėlių autoriumi. Pagaliau reikia prisiminti K. Šakenį kaip ne 
tik „Saulės“ gimnazijos rūmų statytoją, bet ir Lietuvos švietimo organizatorių, 
pradžioje Panevėžyje, po to visoje Lietuvoje.

Natūralu, kad šis didis žmogus neišvengė ir didžiosios politikos. Turbūt 
yra kelinta aksioma, kad negausios tautos savo kūrybos genijus visuomet meta 
į POLITIKOS LAUŽĄ. Šiame lauže jie tampa fakelais ir sudega. Tokia buvo ir 
Šakenio lemtis.

Eidamas į politiką K. Šakenis nesimeta nei į kairę, nei į dešinę, bet ren-
kasi vidurį – JĖGĄ BANDANČIĄ VIENYTI, bandančią jungti TAUTĄ TAU-
TININKŲ SROVĘ. A. Smetonai tapus antrą kartą Respublikos prezidentu, K. 
Šakenis, pasislinkus LTS sąrašui, trumpam dar patenka į III Seimą.

Po to – jis ministras Tautininkų vyriausybėje.
Po to jis – Valstybės kontrolierius.
Ir greta to – 1936-1940 jis IV Seimo pirmininkas.
Šiandien vėl kyla aistros dėl Seimų numeracijos. Okupacija ir netgi buvu-

sioji valdžios dauguma aną 1936-40 metų Seimą norėjo išbraukti iš istorijos. 
Netgi 1992-96 metų Seimas buvo pavadintas IV-ju Seimu ir tai buvo išgravi-
ruota ant Seimo nario ženklelio. Tuo pačiu buvo bandyta paneigti ir K. Šake-
nį – kaip buvusį Seimo pirmininką. Seimo vestibiulyje, kur kabo visų buvusių 
Seimų pirmininkų portretai yra ir K. Šakenio portretas, tačiau buv. Seimo pir-
mininko kabinete, greta kitų Seimo vadovų portretų jo jau nėra. Taigi, ir mūsų 
dienomis su istorija dar grūdama į Prokrusto lovą.

Gal būt kai kam nepatiko, kad K. Šakenis buvo vidurio politinės srovės 
žmogus tautininkas. Žmogus, suvokęs tautą ne per klasių luomą ar sluoksnį, o 
kaip nedalomą visumą. Jis buvo vienas TAUTININKŲ FONDO steigėjų, rėmė-
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jas, tautinės minties ugdytojų mecenatas, tačiau pats niekada nesiveržė į jokias 
partines aukštumas. Didis valstybininkas liko eilinėje partijoje.

K. Šakeniui laikmetis nepašykštėjo pareigų ir atsakomybės. Šią atsakomy-
bę jis suvokė ir per lemtingąjį 1940 metų birželio 15 posėdį, svarstant Sovie-
tų ultimatumą. Jo nuomonė buvo tvirta: Sovietų invazijai reikia PRIEŠINTIS 
GINKLU. Deja jis, kaip ir prezidentas A. Smetona paliko mažumoje.

Po to sekė kraupia logika paženklinta išvada: SIBIRAS.
Tačiau ir čia Šakenis išliko kūrėju.
Šis fenomenalus žmogus tapo lietuviškuoju HOMERU, sukūrusiu LIETU-

VIŠKĄJĮ EPĄ. Mintyse ir tas mintis atvežęs į Lietuvą. Ir tik Lietuvoje šios min-
tys tapo žodžiais. O žodžiai – ir knygomis. Tai visų rekordų rekordas: ir dvasios 
stiprybės, ir išminties, ir atminties.

Tai rekordas, kurį pasaulis dar įvertins.
O juk jis save tik inžinieriumi laikė. Taip ir pasirašė ant kraštotyros ar 

istorijos knygų.
Lietuvos motinos pagimdė, o Nepriklausomybės laikai išugdė daug žmo-

nių, kurie vieni dirbo už dešimtį, eidami visais tautos interesų paribiais, jie 
kūrė, stojiškai sutiko lemtį. Tai buvo Valentinas Gustainis, kurio 100-metį šie-
met minėjome. Tai PRANAS DOVYDAITIS, DOMAS CESEVIČIUS, Fabijo-
nas KEMĖŠIS ir tūkstančiai jau į tautos atmintį grįžusių ar dar mūsų dėmesio 
belaukiančių vardų. Jiems kaip ir šiandien paminėtam didžiajam lietuviui – 
Konstantinui Šakeniui tegu būna nupintas amžinos atminties vainikas.

Surinkti, ką nuveikė tie dideli žmonės ir įamžinti knygose – mūsų pareiga.
Tai ne vien duoklė praeičiai, jų darbai – netirpstančios plytos, Tautos atei-

ties ramsčiai.

Hanibal Ante Portas!*

Žmonija įžengė į XXI amžiaus priešaušrį. Nebeišlaikydama nuodėmių 
naštos, griūna paskutinioji planetos imperija, po savimi laidodama stabus, klie-
desyje pagimdytas idėjas ir visą jos sukurtą iliuzinį antipasaulį. Iš jos varžtų 
ištrūkusios vidurio Europos tautos svaiginasi atgauta laisve ir jaunu postkomu-
nistinio derliaus vynu.

Šiandien Lietuva dar tebeklampoja duobėtu vieškeliu į laisvę, į visišką 
nepriklausomybę. Mūsų Tautos namų durys į pasaulį dar užkaltos svetimųjų, 

nors grotos nuo langų jau nuplėštos ir jaučiame per juos gaivų Europos laisvės 
dvelksmą. Su laisvės lūkesčiais praėjo viltingas pavasaris, asketiška vasara, ne-
rimo ženklais pažymėtas ruduo. Ir štai, gūdų žiemos vidurnaktį viso pasaulio 
dorų žmonių širdis persmelkė nerimastingas laisvės sargybinių šauksmas: „Lie-
tuva pavojuje! Hanibalas prie vartų!“

Naujųjų amžių hanibalus, žudančius beginklius Lietuvos žmones ir naiki-
nančius turtą, nuo pirmtako – Kartaginos valdovo, puolusio senovės Romą ir 
sukėlusio jai mirtiną pavojų, skiria per 220 metų laiko tarpsnis. Tačiau laikas 
bejėgis užmaršinti tiesą ir laisvės kovotojų atminimą. Tiesai, kaip ir laisvės sie-
kiams, nėra senaties, ypač jei jų tęstinumą patvirtina tauta kraujo referendu-
mu, 1794, 1831, 1863, 1905, 1918-1920, 1941-1953, 1991 metai. Toks sukilimų, 
vilčių ir aukų metraštis. Gal būt pasauliui pakaks šių kruvinų liudijimų sekos 
Lietuvos laisvės teoremai įrodyti?

... Ginties savaitės ilgesnės už sąstingio metus. Tvirtove tapusiame Lietu-
vos parlamente dirba susikaupę ir, svarbiausia, vieningi deputatai. Nesenų die-
nų Lietuvos kruvinoji auka juos sujungė, daugeliui nuskaidrino sielą. Ryžtas ir 
susikaupimas matyti ir parlamento gynėjų veiduose. Tuo pačiu ryžtu ir dvasios 
tvirtybe spindėjo veidai ir šimtų tūkstančių Lietuvos žmonių, atėjusių atsisvei-
kinti su Didvyriais, krauju balsavusiais apsisprendimą gūdžią sausio 13-osios 
naktį.

„– Jūsų tauta neįveikiama!“ – taip man kalbėjo Baltarusijos parlamento 
deputatai, žengdami laidotuvių eisenoje. Ir aš mačiau, kaip per vieną parą, pa-
vaikščioję Lietuvos kankinių Golgotos keliais, pasikalbėję su žmonėmis, tartum 
atsigėrę vandens iš nemarumo šaltinio, tie žmonės neatpažįstamai pasikeitė.

Tuojau po aukų laidotuvių jie išskubėjo namo skelbti Lietuvos atgimimo 
Evangeliją savo tautiečiams, dar nedrįstantiems nukreipti žvilgsnio tiesos link 
ir nežinantiems koks žodžio „laisvė“ skonis. Taip pat mačiau, kaip keitėsi mūsų 
apdejuotas jaunimas, kada viena naktis nuo jų nuplėšė abuojumo luobą ir jie 
tarė priesaikos žodžius, kuriais būtų šventvagiška netikėti.

... Džiaugiuosi dėl Akademijos studentų, absolventų, darbuotojų, kuriuos 
sutinku tvirtovėje, daugelio vadinama „Lietuvos širdimi“ ryžto. Tą patį patyriau 
ir apsilankęs Juragiuose bei pasikalbėjęs su šio svarbaus objekto gynėjais, kurių 
dauguma – Akademijos žmonės.

... Praeities kovotojai mums perdavė laisvės kibirkštį tam, kad ja uždegtu-
me Tėvynės aukurą. Tikiu, kad mes įvykdysime jų dvasinį testamentą.

Senovės romėnai nuo Hanibalo apsigynė, o jo blogio lizdas – Kartagina 
buvo sugriauta. Mes turime viltį, kad nuo XX amžiaus pabaigos hanibalų apsi-
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ginsime ir mes. Blogio imperija, nesvarbu, kokiu vardu ji šiandien besivadintų, 
tačiau, jei ji remiasi apgaule, melu, neapykanta, vergija, neturi ateities.

Carthago delenda est! **
* Hanibalas prie vartų!
** Kartagina turi būti sugriauta!

Žemės ūkio specialistas. LŽŪA. 1991 m. sausio 25 d.

Užgesk, raudonoji žvaigžde!

Kareiviai kerziniais batais dar trypia Panemunės pušynų smėlį. Plūgo iš-
siilgusius Ruklos dirvonus dar teberaiko šarvuotų pabaisų vikšrai. Pakaunės 
dangų dar tebedrasko nelabojo laumžirgių kauksmas, Ir viskas padabinta vie-
nodu simboliu – raudona penkiakampe žvaigžde.

Šių žvaigždžių spiečių į Lietuvą atplukdė raudonojo tvano banga. Šis tva-
nas pusę šimtmečio plovė mūsų Tautos pamatus, o raudonosios žvaigždės aš-
triais kaip skustuvo ašmenys kampais žeidė lietuvio kūną ir sielą. Ir atrodė – 
šios žvaigždės amžinos, kaip ir jų nešiotoja – sovietų armija – „nepobedimaja 
i legendarnaja...“.

Deja, istorija lėmė raudonajam tvanui atoslūgį. Jo banga nusirito atgal – į 
Rytus. Bet raudonosios žvaigždės liko. Jos spokso į mus pro paliktų karinių ba-
zių tvorų plyšius ir, rodos, laukia naujo tvano, kuris, pakėlęs ant kruvinų bangų 
keteros, joms sugrąžintų išblėsusį spindesį.

...Džiaugsmingi maršai už bazių tvorų jau nebeskamba. Kartais iš ten at-
sklinda tyli rekruto daina:

„A ja v Rossiju, domoj choču, Ja tak davno ne vydel mamu...“
Tai girdint, ne vienam kyla viltinga mintis: „Broliai ir sesės! Pagelbėkime 

sau ir tam vargšui rusų kareivėliui. Mums reikia atsiimti raktus nuo visų Tėviš-
kės namo durų ir garantijos, kad raudonasis tvanas nebesugrįžtų, o tam karei-
vėliui kuo greičiau sugrįžti pas daug iškentėjusią motiną. Juk ne savo valia jis 
čia mūsų žemėje už grotuotos tvoros stypso, bet generolų atsiųstas ir pastatytas.

Birželio 14-ąją referendumo dieną mums ypatinga proga pareikšti rau-
donžvaigždžiams generolams ir visam pasauliui: „– Dar šiemet visi svetimi ka-
reiviai turi apleisti Lietuvą!“

Mes išlydėsime juos be pagiežos. Tik paprašysime išeinant išsinešti visas 

raudonąsias žvaigždes. Tegu užgęsta Lietuvoje jos visiems laikams!
Gerbiami Kaunijos žmonės! Neužmirškime nė vienas šios šventos parei-

gos išreikšti biuletenyje tai, ką širdyse išsakėme tūkstančius kartų! TAIP ir tiktai 
TAIP!

Tėviškės žinios. 1992 m. birželio 13 d. P. 2.

Apsisprendimo valstybei ir vienybei diena

Kas mums, lietuviams, Vasario 16-oji?
Pirmiausia, ji – apsisprendimo valstybei diena.
Tai diena, kada kiekvienas mūsų nedvejodamas turime atsakyti: ar myli-

me Lietuvą savyje ar tik save Lietuvoje?
Į šį klausimą mūsų seneliai ir tėvai be iškilmingo patoso, vien savąja dva-

sios nuojauta atsakė vienareikšmiškai. Mylėdami Lietuvą savyje, tautos ir besi-
kuriančios valstybės idealą laikydami savuoju idealu, prieš aštuonis dešimtme-
čius jie atkūrė Lietuvos valstybę. Priklausomybių metais per kančias ir praradi-
mus jie išsaugojo tų idealų spindesį ir perdavė šią estafetę mums – kartai, kuri 
atsakinga už trečiojo tūkstantmečio Lietuvos valstybę.

Neabejoju, kad šią estafetę priimančių yra pakankamai daug. Tačiau pri-
valu apsižvalgyti ir įvertinti tuos, kurie eidami Tautos keliu šešėlį meta prieš 
save. Kas jie?

Tai mūsų gentainiai, kurie Lietuvoje myli tik save. Jų gyvenimo credo – 
siekti iš valstybės sau kuo didžiausios naudos.

Ir dar. Ne paslaptis, kad visi esame sutikę tautiečių, „naujųjų lietuvių“, ku-
riems nebesvarbus net pats buvimas tautoje ir valstybėje. Jie krypsta ten, kur 
pilnesnis šaukštas, skambesnis pinigas, kur verda spalvingesnė gyvenimo fiesta.

Šių tautiečių pasirenkamas kelias labai pragaištingas, nes jis skaldo tautą, ją 
veda susvetimėjimo link, gilina dvasinę krizę, platina nepasitikėjimo piktžoles. 
Valstybiškai galvojančių pareiga – stabdyti tokį pražūtingą procesą. Ir tai būtina 
daryti kiek galint greičiau ir veiksmingiau.

Antra. Vasario 16-oji – tai apsisprendimo vienybei diena.
Dar 1946 metais Vokietijoje išleistoje „Tremtinių Romuvoje“ buvo užra-

šyti testamentiniai žodžiai: „Visais būdais kliudyti per didelį tautos skaidymąsi 
partijomis, švelninti tų partijų tarpusavio kovas ir nepaliaujamai šaukti jas prie 
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susitarimo...“
Ir šiandien, po 50 metų, galime drąsiai pakartoti, kad Lietuvai reikia ne 

„kairiųjų“ ar „dešiniųjų“, bet sveiko proto valdžios, kuri įgyvendintų ne vienos 
ar kitos partijos lyderių sumanymus, bet tautos lūkesčius. Šiandienos Lietuvai 
reikalinga valdžia, kuri:

atstovautų visiems, 
ugdytų savarankiškus, 
remtų neišgalinčius, 
baustų kaltuosius, 
atleistų suklaidintiems ar priverstiems nusižengti, 
siektų to, ko siekia tauta, 
darytų tai, kad būtų įgyvendinti ateities siekiai, 
mokytųs iš savęs ir pasaulio, 
dėtųs į galvą protingus patarimus, 
spręstų nesidairydama į kaimynus.
... Lietuva į dabartį ėjo vingiuotu istorijos keliu. Tačiau šiandien ji jau ap-

sisprendusi dėl tolesnės šio kelio krypties ir, ačiū Dievui, pati ta kryptimi veda. 
Kur linkti, kur sustoti, į kokią politinę ar ekonominę mugę važiuoti, ką pirkti, 
parduoti, kiek mokėti, iš ko dovanas imti, su kuo bendrauti ir ką į svečius kvies-
ti – jau mūsų pačių reikalas.

Tad protingai pasinaudokime šia didžiąja privilegija!
Kai būsime nebe dvasios klajūnai, kai būsime vieningi, gerbsime save, kai 

išugdysime kultūrą savyje, kai Lietuvos valstybė mus apgins nuo niekadėjų, kai 
iš valdžios balno bus išblokšti savanaudžiai ir ištižėliai, tada galėsime ištarti: 
„Mes jau turime savo valstybę!“

Tik tokią Lietuvą gerbs pasaulis.
Tik tokiai Lietuvai be abejonės galėsime aukotis.
Tad kiekvienas artinkime rytojų.

Tėviškės žinios. 1997 m. vasario 15 d. P. 3.

Aukų prasmės diena

1918 metų vasario 16-oji – didžiausia XX amžiaus lietuvių stebuklo diena, 
kurį galima išsakyti dviem žodžiais, jau amžiams įrašytais ir paminkluose, ir 

tautos sąmonėje: LITUANIA RESTITUTA – LIETUVA ATKURTA.
Žuvusios istorinės Lietuvos valstybės ir svetimųjų marinamos tautos kelias 

į laisvę ir nepriklausomybę – ilgas kančių ir vilties kelias. Apie jį 1939 metais, 
švenčiant 21-ąsias Nepriklausomos Lietuvos metines, prezidentas A. Smetona 
kalbėjo: „Nebūtume šiandien nepriklausomi, jeigu aušrininkai, varpininkai ir 
kiti, paskum jų pėdomis ėjusieji, nebūtų pažadinę mūsų apmirusios tautos. Ga-
lingą Valstybės Tarybos žodį galėjo išgirsti tik atgijusi lietuvių sąmonė, tik su-
sipratę ir paklusnūs Tėvynei vaikai savanoriai, jos šaukiami galėjo ryžtis ginklu 
vaduoti ją iš nelaisvės. Dėl to, kad ją išvadavo, tai, švenčiant 16 vasario dieną 
yra minimas jų garbingas vardas, yra minimos jų aukos, padėtos ant Tėvynės 
aukuro.“

Deja, istorija pareikalavo iš lietuvių tautos naujos aukos. Atgautoji lais-
vė vėl buvo įkalinta penkeriems priklausomybės dešimtmečiams. Anot prof. 
J. Brazaičio, buvome palikti VIENŲ VIENI kovoti su savo priešais ir savo ne-
galiomis. Tačiau Vasario 16-osios akto nuostatas – šį didįjį Nepriklausomybės 
testamentą – 1918 metų savanoriai kaip estafetę perdavė naujiems laisvės ko-
votojams, aktyviosios ir tyliosios rezistencijos dalyviams. Ir vėl didžiulė mūsų 
tautos dalis sudėjo savo aukas ant Laisvės aukuro. 

Tačiau istorijos ratas visada, nors ir iš lėto, sukasi TIESOS link. Ir vėl tauta 
pabudo ir atgimė. Tautos kamieno išsaugoti ir subrandinti laisvės ir nepriklau-
somybės pumpurai išsprogo 1990 m. kovo 11-osios aktu, dar kartą patvirtinusiu 
1918 metų Vasario 16-ąją išreikštą tautos valią būti laisvais ir nepriklausomais.

Šiandien Lietuva gyvena sunkias postkomunistinės sumaišties dienas. 
Daugeliui iš mūsų tenka daug ką naujai įvertinti, atrasti, kas buvo pamiršta ar 
svetimųjų užmaršinta, išmokti to, ką moka kiti laisvėje gyvenusieji.

Mums tenka statyti tiltus tarp praeities ir ateities, tarp tautos kamieno Tė-
vynėje ir po visą pasaulį išblaškytų gentainių. Tenka mokytis doros, sąžiningu-
mo, darbštumo ir viso to, kas jungia atskirus tautos narius draugėn.

Mums teks išrauti pavydo, melo, nepasitikėjimo vienų kitais piktžoles, ku-
rios viešai keroja mūsų sielose.

Mes vėl turime sukurti LIETUVĄ, kuria visi gėrėtumės ir visi kaip vienas 
ją gintume – taip, kaip ją gynė mūsų protėviai, ką ir skelbia Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto dvasia.

Šiandien daugelis kalba apie naudą kaip materialųjį gėrį. Nepamirškime, 
kad būsime tiek turtingi, kiek bus turtinga Lietuva. Ir dar nepamirškime, kad 
nauda ne vien turtu, pinigais matuojama. Didelę naudą ir sau, ir tautai atneš 
mūsų vienybė, santarvė, bendro tikslo siekiai.
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Būkime ištikimi siekiams tų, kurie už ištikimybę Lietuvai paaukojo visą 
savo gyvenimą. Kartais labai trumpą... Mums teks į tikslą nunešti ir jų naštos 
dalį. Tokia Vasario 16-osios signatarų ir visų laisvės kovotojų aukos, kančių ir 
pergalės prasmė. Ir pasitikėjimo Lietuvos ateitimi laidas.

Tėviškės žinios. 1995 m. vasario 14 d. P. 1.

Piliakalnių liepsnos prasmė

Lietuvoje pamažu tampa tradicija liepos 6-ąją – Valstybės dieną uždegti 
laužus ant piliakalnių. Kai kas klausia: „– Kas tai: duoklė romantizmui? Joninių 
nakties linksmybių pakartojimas? O gal koks modernizmo protrūkis?“

Nei viena, nei kita, nei trečia.
Laužai ant piliakalnių – mūsų protėvių sukurtos valstybės amžinumo pa-

minėjimas, jos tęstinumo įprasminimas, pasiryžimo ją ginti raiška.
… Istorijos glūdumoje baltų gentys didžiausią priešą pajuto, pirmiausia 

vakaruose. XII a. geležinė Teutonų ordino banga ėmė kraujuje skandinti prū-
sus, o Kalavijuočių ordinas ėmė siausti brolių latvių žemėje. Ir nušvietė padangę 
pavojaus laužai, kviečiantys į kovą Pamedės, Varmės, Natangos, Bartos genčių 
prūsus. Po to, laisvės kovai šaukiantys, laužai užsiplieskė Semboje ir Nadruvoje, 
o jų atšvaitai artėjo link Nemuno – į Skalvą ir Dainavą. Tuolaik į kovą prieš tą 
patį priešą iš vakarų gentis šaukiantys laužai sušvito ir šiauriau Lietuvos – kur-
šių-žiemgalių, sėlių ir latgalių žemėse.

Daugelį dešimtmečių laužų liepsna šaukė baltų gentis vienybėn, tačiau 
ankstyvos istorijos migla apsiausti jų vadai dar nesuvokė baltų genčių esant 
viena jėga, viena tauta. Ir krito žemė po žemės, gentis po genties, o jų uždegti 
pavojaus laužai pamažu geso, priešo raitelių sutrypti ar užlieti savųjų gynėjų 
krauju. Tiek šiauriniai, tiek ir pietiniai baltai, taip ir nesusivieniją bendrai ko-
vai, nesulaukę veiksmingos paramos iš dar laisvų lietuvių, tapo agresyviausios 
vakariečių jėgos – vokiečių riterių grobiu ir šimtmečiams pateko į jų jungą. Ši 
lemtis prūsams buvo galutinė. Praėjus trejetui šimtų metų, jie pateko į pasaulio 
tautų nekrologą, o jų žemes savinasi jau kažkelintas okupantas.

… Tuo laiku kūrėsi ir Mindaugo Lietuva, lipdydama prie branduolio žemę 
po žemės, kunigaikštystę po kunigaikštystės. Pavojaus laužai šiaurėje ir pietuo-
se rodė lietuviams tik dvi išeitis: vergiją ir laisvę. Ir mūsų protėviai suprato, kad 

vienintelis kelias būti laisviems – susivienyti į valstybę, galinčią prieš atėjūnus 
pasipriešinti ne genčių, bet TAUTOS pajėgomis, VALSTYBĖS organizuota ga-
lia.

Mindaugo sumanumu ir valia, brolių baltų netekties (užtat atokvėpio 
Lietuvai kaina), pagaliau Lietuva buvo suvienyta, 1253 metų liepos 6 dieną 
Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Prasidėjo Lietuvos krikščio-
ninimas. Ir kada Vakarų riteriai, peržengę surakintų ar nužudytų brolių baltų 
kūnus, bandė veržtis į Lietuvą, turėdami tą patį tikslą – ją pavergti, susidūrė ne 
su pabiriomis gentimis, bet su GINČIAI PASIRUOŠUSIA LIETUVOS VALS-
TYBE. Tik ji, Mindaugo suvienytoji Lietuva, išgelbėjo mūsų protėvius nuo la-
tvių, juo labiau – prūsų likimo.

Tačiau Lietuva istorijoje padarė kelias lemtingas klaidas, už kurias atsi-
skaitė likimui skaudžiomis istorijos pamokomis.

Viena jų – savojo vienintelio karaliaus (ir jo šeimos) nužudymas. Jį, anot 
poeto J. Aisčio, pražudė amžina lietuvių yda – kerštas ir pavydas. Kaip žinia, 
kitos karūnos Lietuvai likimas pagailėjo.

Antroji lemtingoji Lietuvos klaida – nenuskinti Žalgirio pergalės vaisiai – 
neatgautos vakarinių baltų žemės.

Dar viena lemtinga Lietuvos klaida – nusigręžimas nuo savosios jūros. Tai 
padarė Lietuvą išimtinai kontinentine valstybe, dominavimo kryptimi pasirin-
kusią nestabilią ir kultūriškai nykią Rytų Europos erdvę.

Dėl to Lietuva ir pasaulio patirtį galėjo imti tik iš antrųjų ar trečiųjų rankų.
Lietuvos geopolitinė padėtis atseikėjo su kaupu tik vieno dalyko – atsa-

komybės, būti tarpininke, skydu ir takoskyra tarp Rytų ir Vakarų. Šimtmečiais 
Lietuva skyrė dvi Europas (abi agresyvias ir ambicingas), dvi krikščionybės at-
šakas, pati imdamasi nepakeliamos naštos – jas taikinti, vienyti. Šimtmečiais 
Lietuva neįleido nei maskvėnų, nei totorių į Vakarus, o germanų – į Rytus. 
Šimtmečius etninė Lietuva, Europos centrą talpindama savo valstybės širdyje 
– Kernavės-Trakų-Vilniaus trikampyje, pati perėmusi Vakarų kultūros tradici-
jas, valstybingumo galias realizavo Rytų kryptimi. Tai buvo vienintelė pavykusi 
vakarų Europos kultūros ekspansija rytuose, toli pranokusi ir kruvinas „Drang 
nach Osten“ kampanijas.

Tačiau, bandydama suvaldyti Rytų erdvę, Lietuva per daug išeikvojo savo 
jėgų. Kariams ar valstybės vyrams, išjojus iš Vilniaus, pro Krėvą ir Naugarduką, 
jota ligi Lucko, Kameneco, Mėlynųjų vandenų, Vorsklos… Arba pasukus į Šiau-
rės Rytus, buvo jojama ne tik iki Smolensko, bet kartais ir už Maskvos. Dažnai, 
taip toli nujojus, raiteliui kelias atgal į tėvų žemę tapdavo neregėtai tolimas ir jis 
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pakelėje pasilikdavo visiems laikams, žinoma, jeigu jo kelyje nepasipainiodavo 
totoriaus strėlė ar tankus maskvėnų kalavijų miškas… Dėl to Lietuva, lyg nuil-
sinta ir ištiesinta spyruoklė, pamažu neteko savojo veržlumo ir stangrumo. Ją 
sukapojo svetimi kardai ir pasidalijo kaimynai. Šimtmečius gynusi abi Europas 
vieną nuo kitos, Lietuva pagaliau žuvo nuo jų suvienytų kalavijų ir bendros 
klastos.

Nors Lietuvą pasidaliję kaimynai praturtėjo naujomis žemėmis ir žmo-
nėmis, tačiau Lietuvos valstybės egzistavimo dėka buvusios pusiausvyros tarp 
Rytų ir Vakarų nebeliko. Kai mūsų sargybiniai pasitraukė iš Europos Rytų var-
tų, pro juos pražygiavo ir Napoleonas, ir Vilhelmas, ir Adolfas. Dar vėliau, pro 
nebesaugomus vakarų vartus, toli iki Elbės prasiveržė Josifo kariauna ir dau-
gelio Europos šalių žmones privertė mokytis naujosios (bolševikinės) evange-
lijos. Už pastangas valdyti Europos centrą, išdidieji Rytai ir Vakarai sumokėjo 
dešimtimis milijonų gyvybių.

Kai Lietuvos vartai į abi Europas buvo sugriauti, o svetimieji viešpatavo 
jos pilyse ir miestuose, mūsų pilkasermėgiai artojai dar bandė ginti bent savo 
trobų slenksčius. Kai ir jų nebelikdavo, kabinosi nors už pamatų akmens, skver-
bėsi į tėvų žemės vidurius ir duso bunkeriuose nuo granatų dūmų. Tačiau lais-
vės ir žemės troškulys Lietuvoje niekada nebuvo numalšintas.

Mūsų tauta šiame amžiuje per karus ir kalėjimuose, tremtyje ir emigraci-
joje netekusi pusės savo narių, sugebėjo du kartus iškovoti nepriklausomybę, 
atstatyti valstybę ir vėl atsistoti Europos Rytų ir Vakarų sargyboje. Mes ir vėl ta-
pome dviejų Europų politinės pusiausvyros sargais, garantais (o gal ir įkaitais?).

Šiandien Lietuvai tenka balansuoti tarp idealizmo ir pragmatiškumo, tarp 
tvarkos ir chaoso, tarp minties ir veiksmo. Mus vargina pozityvios patirties 
valstybei kurti stoka, klaidina demoniški patarėjai iš pasaulio pasviečių, alina 
tarpusavio vaidai ir priešų paieškos savųjų tarpe, sekina savigrauža ir savipla-
ka… Mūsų valstybės spyruoklė dar tik veržiama, tačiau, tikimės, kad ji bus 
stangri, dinamiška.

Atsikūrusi Lietuva Rytų-Vakarų paribyje jau sudėjo naujas (duok, Dieve, 
paskutines) aukas. Tai liudija paminklas Lietuvos Termopiluose – Medininkuo-
se. Tačiau medininkų kryžiai primena, kad Europos Rytų ir Vakarų riba – dar 
gyva, kraujuojanti žaizda, padaryta mūsų tautos kūne, padalijusi tautos žemę 
ir pačią tautą.

… Patiklieji džiaugiasi, kad Rytai ir Vakarai gali būti susitarę. Tačiau jų 
ankstesnieji susitarimai, padaryti už mūsų nugaros, mums būdavo pražūtingi. 
Gal jie ir vėl susitars, kaip mus padalinti ar prieš mūsų valią kurion nors po-

litinėn erdvėn priskirti? O gal Rytai ir Vakarai, galų gale, susitars ir nutrauks 
veik prieš 800 metų pradėtą kryžiaus žygį į mus (ir per mus)? Jeigu taip įvyks, 
didžioji Lietuvos misija išsaugoti gyvą ir plakančią Europos širdį, bus atlikta. 
Tuomet mes pradėsime gyventi ne Europai, bet sau, o, jeigu taip neįvyks ir mus 
vėl paliks vienui vienus dviejų nesutaikomų stichijų sankirtoje? Nieko naujo. 
Teks dar kartą pakartoti istorijos pamoką. Ir mums, žinoma, – ir Europai.

Taigi, liepos 6-osios laužai ant piliakalnių – ne tik istorijos estafetė dabar-
čiai, bet ir didžioji dvasinė repeticija tautai, jai ruošiantis amžinai pareigai, ku-
rios likimas dar gali pareikalauti. Visi, kurie jaučiamės privalą tą pareigą atlikti, 
liepos 6-ąją uždekime ugnį, jei ne laužo ant piliakalnio, tai bent savo širdyje. 
Tenegęsta ši laisvės liepsna, tol, kol būsime gyvi bent vienas iš mūsų.

Tėviškės žinios. 1996 m. liepos 5 d. P. 13; Dirva. Cleveland. Liepos 16 d. P. 1.

Nepasiklyskime laike ir erdvėje:  
apmąstymai Valstybės dienai artėjant

Sakoma, kad žemę mylinčiose tautose į Tėvynę amžinam poilsiui nesu-
grįžta tik žuvę jūrininkai ir karo legionieriai. Šitokių žmonių atminimui dar 
senovės graikai kapinėse įrengdavo kenotafus (tuščius kapus).

Lietuviai – ne jūrininkų, juolab ne legionierių, bet žemę mylinčiųjų (bent 
taip jau mes save vadiname) tauta, tačiau istorijos audros išblaškė (ir tebeblaš-
ko) mūsų tautiečius po visas pasaulio ilgumas ir platumas, todėl paskutiniąją 
lemties valandą daugelis jų sutinka būdami toli nuo Tėvynės.

Ir pasilieka ilsėtis lietuviai tolių toliuose. Vieni amžinajame pašale Jakuti-
jos tundroje, kiti – Džeskazgano smėlynuose, treti – prie Ilmenio ežero, ketvirti 
– prie gudų Červenės, penkti – po lygiai kirpta veja Čikagos Visų sielų kapinė-
se. Ir šį sąrašą galėtume tęsti ir tęsti o tėviškių smėlio kalneliuose atsiranda vis 
daugiau ir daugiau kenotafų. Ir tai – ne visiems toliuose pražuvusiems. Kitų jau 
nebėra nė kam atminti ar atminties kapo vietai pažymėti.

Daugelis tvirtina, kad lietuviai gerai išmano pasaulio geografiją. Ko gero, 
daug geriau negu savosios tautos ir valstybės istoriją. Ir gero geografijos išma-
nymo priežastis – anaiptol ne įgimti lietuvio gabumai šiam mokslui, bet istori-
nė lemtis, dosniai „pamaloninta“ svetimųjų prievartos nelemtimi.

Mano vaikystės geografijos žinios pokaryje taip pat turtėjo iš tos pačios 
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liūdnosios patirties, nuolat papildomos kaimynų šnekų nuogirdomis: tas išvež-
tas už Uralo, anas – lageryje prie Magadano, šis – anglį kasa Vorkutoje, kitas 
– tiesia geležinkelį prie Taišeto. O štai tūlam labai pasisekė – jis pabėgo nuo 
sovietų ir dabar gyvena Klivlende.

Ilgai, oi ilgai, anot poeto J. Meko laiko staklėmis mirtis audė. Toli, oi toli 
XX-jame amžiuje subrendusi dvigalvė (bolševikinė ir nacistinė) hidra savo šė-
toniška išcentrine jėga išsklaidė po pasaulį trečdalį mūsų tautos. Šie žmonės, 
lyg į darganą išblokštos tėviškės židinio kibirkštys nyko erdvėje, tirpo laike, de-
šimtmečius jų sklaidos kryptis buvo viena – iš Tėvynės, iš tėviškės, į svetimybę, 
į nežinią…

Vėliau, ačiū Dievui, nusilpus totalistinei spyruoklei ir subraškėjus gula-
gams, tėviškės trauka dar spėja sugrąžinti dalį prievarta nutolintųjų. Deja, pati 
gyvybingiausioji, Nepriklausomybės metais ugdyta ir brandinta tautos karta, 
išskleidusi fizines ir dvasines pajėgas ant laisvės netekties slenksčio, liko labiau-
siai išgenėta, išretinta, sužalota. Mirties staklių mažiausiai paliesti liko pasyvieji 
– už žolę tylesni, prisitaikėliai ir svetimųjų kolaborantai.

Tačiau šiandien, kada svetimųjų suktas istorijos smagratis, atrodo, jau 
nustojo šokti savo konvulsišką šokį, mes, pamažu gaivindami savo nukapotas 
šaknis ir aplaužytas atžalas, patiriame nesuvokiamą dalyką, imame pamiršti ir 
istorijos, ir geografijos pamokas.

Berods prancūzų mokslininkai apskaičiavo ir mums pasakė, kad Senojo 
pasaulio – Europos centras yra ne kur nors kitur, o pas mus, Lietuvoje, visai ne-
toli Vilniaus. (Reikėtų tik nusistebėti įdomiu sutapimu: Geležinis vilkas išpra-
našavo Lietuvos sostinei vietą pačioje Europos širdyje!) Iš čia, iš Europos centro 
šimtmečius ėjo lietuvių kariaunos į Europos Rytus ir Vakarus, Šiaurę ir Pietus. 
Ir šiame kelyje iš Europos centro į žemyno geografines periferijas lietuviai pa-
tyrė ir didelių sėkmių ir nesėkmių. Buvo prieita iki to, kad Vilnius – valstybės 
širdis Europos centre buvo išplėštas iš Lietuvos krūtinės ir vos juntamos gyvy-
bės tvinksniu plakė svetimuose gniaužtuose. Ir šie abu nelygstami simboliai: 
„Lietuvos sostinė ir Europos centras buvo atgauti tik naujos netekties – Nepri-
klausomybės praradimo išvakarėse.

Šiandien Europos centras vėl mūsų valstybėje. Tik jo dvasia lietuviškumu 
dar vos vos alsuoja.

Ir dar. Turėdami Europos Centrą širdyje, tačiau, pamynę po kojomis ir 
istorijos ir geografijos realijas, svajojame apie naują tautos žygį į Europos pe-
riferijas. Tiesa, šį kartą be kariaunos ir be ginklų, netgi raginami nusiimti kai 
kurias valstybingumo ir tautinės tapatybės regalijas.

* * *
Per pastaruosius du šimtus metų Rytų kaimynas mus bandė nukreipti iš 

Europos centro į jos rytines periferijas. Šiai audrai atsilaikėme. Dabar patys 
kreipiame vėją į savo bures ir bandome jas sukti kitos Europos periferijos kryp-
timi. Tiesa, tai daryti nelabai sekasi. Kol kas pavyksta tik įsiurbti pačias lengva-
būdiškiausias Vakarų pseudo kultūros raiškas, keliančias didžiulę sumaištį ge-
rokai sužalotoje mūsų dvasinėje savimonėje. Dėl to dažnas šiandien sunerimęs 
klausia: „Kodėl mes ieškome kitos Europos? Ar toji Europa, kurios centrą mes 
turime savo valstybėje mūsų nebetenkina? Ar tos Europos, kurią šimtmečius 
gynėme nuo maskolių, teutonų ir totorių mums jau nebereikia? Gal ji mums 
atrodo jau perdaug paprasta, ar, sakysime dar daugiau, – perdaug lietuviška? 
O gal lietuviškumas, tiek daug metų svetimųjų visaip žalotas ir niokotas, užtat 
praradęs išorinį blizgesį, kartais sprangus kaip ašakinė duona, kai kam prilygsta 
tik nunešiotam drabužiui, kurį verta kuo greičiau nusimesti?

Nemėgsta, oi nemėgsta tūlas kitokios Europos pranašas šitokių klausimų. 
Ir, vengdamas tiesaus atsakymo, jis kuria legendą apie Briuselio Europą, tik aiš-
kiai nepasako, ar mes joje iš tiesų laukiami.

* * *
Šimtmečius mūsų valstybės istoriją (apie tautos istoriją nė nekalbu) rašė 

vien svetimi: vokiečiai, lenkai, rusai. Rašė lotyniškai, rašė savomis kalbomis. 
Ir tik S. Daukantas prabilo apie lietuvius ir Lietuvą savo tėvų kalba. Šiandien 
mums laikas pabusti ir tęsti S. Daukanto pradėtą darbą – gaivinti tautos atmin-
tį, pajausti tautos dvasią savyje.

Šiandien lyg kalnas stūkso prieš mus ir kitas uždavinys išugdyti (o gal tik 
atgauti) tautos orientaciją erdvėje, naujai mokytis Europos geografijos, atsi-
minti ir kitiems pasakyti, kad suvienytosios Europos keliai eina ir eis tiktai per 
Lietuvą. Ne mes, sunkmečių sužaloti sovietmečio augintiniai šiandien esame 
reikalingi Europoje. Europai reikalinga Lietuva – neskęstantis, šimtmečius iš-
bandytas Vakarų civilizacijos lėktuvnešis jos paribio erdvėje. Galbūt bus lem-
ta, kad Lietuva – Europos centras taps tramplynu sprendžiant likimines XXI 
amžiaus problemas. Ir nesvarbu ar tai bus Vakarų civilizacijos ekspansija tolyn 
į Rytus ar naujos Europos idealų išbandymas tvirtumo pirmuosiuose Vakarų 
bastionuose. Juk Europa neseniai dar kartą įsitikino, kad jos civilizacija nesi-
baigia ties Elbe, bet didžiule kaina liko apginta ir išsaugota daug toliau į Rytus, 
bent iki Nemuno aukštupio. Juk ne Vakarai, bet mes patys savo krauju šio am-
žiaus paskutiniojo dešimtmečio metais pašventinome naujus Termopilų vartus, 
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šį kartą arti Lietuvoje aukščiausios Juozapynės kalvos ir visai netoli Europos 
centro. Ir taip ne pirmą (gal ir ne paskutinį) kartą Europos centrą mes išsaugo-
jome ne tik sau, bet ir Europai. Galbūt ji vieną kartą tai suvoks. Tik mes patys 
nepamirškime ko esame verti.

* * *
Mums istorija ir geopolitika uždėjo nelengvą uždavinį – būti Europos 

centro sargybiniais. Ir mes turime būti verti šios didžios Dievo ir geografijos 
dovanos. Didžiuokimės šia dovana. Ir tikėkime, kad Europa pas mus ateis su 
savo tikrosiomis, bet ne vien tariamomis vertybėmis. Tik patys nepamirškite, 
kad esame šito verti!

Mes patys reikalingi, pirmiausia, Lietuvai. Tad, gydykime ir savo, ir Lie-
tuvos žaizdas.

Tėviškės žinios. 1997 m. liepos 5 d. P. 1,5.

„Eurooptimistai ir europesimistai“. Kurių bus viršus? 
Narystė Europos Sąjungoje: pliusai ir minusai

1995 m. birželio 12 d. Liuksemburge pasirašyta Lietuvos ir Europos Są-
jungos asocijuotos narystės sutartis mūsų valstybei netik pravėrė duris į vie-
ningą Europą bet ir iškėlė daug reikalavimų įstatymų leidybos, ekonomikos 
pertvarkymo srityse. Juos įgyvendinti reikia palygini greitai – per šešerių metų 
pereinamąjį laikotarpį. Kaip mes tam ruošiamės? Kokios perspektyvos atsive-
ria? Kokie pavojai mūsų tyko?

„Eurooptimistai“ ir „europesimistai“. Kurių bus viršus?
Intensyvi diskusija dėl mūsų valstybės stojimo į Europos Sąjungą (ES) iš-

siplėtojo pavėluotai – Lietuvai jau tapus šios sąjungos asocijuota nare. Nors ir 
labai keista, valstybės vyrai , šiemet birželyje pasirašę su ES asocijuotos narystės 
sutartį, gerokai aplenkė ekonomistus, teisininkus, sociologus, etnologus, netgi 
žurnalistus. Visų pastarųjų uždavinys buvo aiškus ir nedviprasmiškas: išsiaiš-
kinti patiems ir paaiškinti Lietuvos žmonėms, ką duos Lietuvai įsijungimas į 
ES asocijuota, o vėliau, galimas dalykas, ir tikrąja nare. Bent pavėluotai būtina 
atsakyti kiekvienam Lietuvos piliečiui, visai tautai ir Lietuvos valstybei ne tik į 
aną klausimą, bet išsiaiškinti ir tai, ką „atims“ šis sprendimas.

Visiškai natūralu, kad integracijos į ES problema, ypač jos skubotas spren-
dimas, sukėlė mūsų visuomenėje ištisą jausmų gamą – nuo euforijos iki pesi-
mizmo.

Lietuvos valdžios vyrų sprendimą pasirašyti asocijuotos narystės sutartį 
su ES euforiškai sutiko visuomenės grupė, kurią pritiktų vadinti „eurooptimis-
tais“. Jiems šis Lietuvos apsisprendimas (jį dar teks ratifikuoti Lietuvos Seime, 
visų ES narių parlamentuose, taip pat pačioje ES) reikšmingas kaip politinis 
faktas, ir nesukama galvos dėl jo ekonominių, teisinių, etnokultūrinių ir kitų 
pasekmių. Šitokios nuostatos pradžių pradžia slypi Lietuvos geopolitinėje situa-
cijoje, dėl kurios praeityje patyrėme tiek daug skriaudų iš savo rytinių kaimynų. 
„Eurooptimistų“ nuomone, būdama ES nare, Lietuva laipsniškai integruotųsi 
ir į kitas Europos struktūras, ypač į NATO. Tuomet ir mūsų šalies rytinė siena 
taptų suvienytosios Europos rytine riba (vienintelio paradokso – būti Rytų ar 
vakarų paribio tauta – mes lietuviai, matyt neišvengsime, nebent Baltarusija 
kada nors įstotų į ES).

Sutelkus didžiausią dėmesį politiniams apsisprendimo motyvams, kiti 
motyvai „eurooptimistams“ tarytum pasitraukia į antrą planą, lygiai kaip ir šio 
apsisprendimo pasekmės. „Eurooptimistų“ manymu, ateities ekonominė kon-
kurencija pasitarnaus tik kaip ekonominis botagas mūsų apsnūdusiam ūkiui 
pagyvinti, o Vakarų masinės kultūros invazija, esą, jau ir šiandien persmelkusi 
mūsų tautiečių sąmonę iki pat kaulų smegenų, todėl nebėra dėl ko jaudintis.

Taigi „Eurooptimistų“ vertinimas paremtas ne tiek būsima narystės po-
tencialia nauda, kiek eventualia atsiribojimo nuo ES „nenauda“, t. y didele ti-
kimybe Lietuvai būti įtrauktai į Rytų šalių politinės priklausomybės orbitą, ar 
geriausiu atveju pasilikti ir ateityje „akmenėliu prie didelio kelio iš Rytų į Va-
karus“, tapti mažuoju neutralu, į kurio žemės ir žmonių neliečiamybę lemties 
valandą didžiosios valstybės visada žiūri pro pirštus.

Galbūt ateityje šis Lietuvos apsisprendimas dėl narystės ES bus vertina-
mas kaip istorinės reikšmės faktas ir lyginamas su kitais reikšmingiausiais Lie-
tuvos apsisprendimais. Pirmasis iš jų – XIV amžiuje, kai priimta krikščionybė 
iš Vakarų ir taip pasirinkta katalikiškoji linkmė, kuriai Lietuva liko ištikimesnė 
už daugelį katalikybės signatarų Vakaruose, pastariesiems tapus protestantais. 
(Minėtas apsisprendimas buvo ir pirmoji Lietuvos integracijos į Europą pako-
pa, tuo pačiu sutapatinusi rytines ir dalies šiaurines etninės Lietuvos sienas su 
katalikiškosios Europos ribomis). Tuometiniai „eurooptimistai“ pralaužė Lie-
tuvos izoliaciją Vakaruose (nutraukė savotišką skydo ir kalavijo uždangą), atsi-
sakė baltiškosios (nepagarbiai pagoniškąja vadinamos) kultūros, ją pakeisdami 
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krikščioniškąja. Šis tuometinių „eurooptimistų“ žingsnis pas mus visada buvo 
laikomas didele politine ir kultūrine nauda Lietuvai, tik porą trejetą šimtmečių 
pavėluota (vėlgi dėl mūsų perdėto protėvių skepticizmo kryžiui, kurį kažkodėl 
visada lydėdavo ir kalavijas).

Antrasis Lietuvos apsisprendimas integracijai, deja, nebuvo toks pozityvus 
Lietuvai kaip pirmasis. Tai – Liublino unija, sukūrusi XVI a. viduryje bendrą 
lietuvių ir lenkų valstybę. Lietuvos didžiūnai taip pasielgė su skausmu širdyje, 
nes šitas sprendimas nežadėjo (ir nedavė) Lietuvai gero, tik sudarė iš dviejų 
nusilpusių valstybių vieną politinį ir karinį kumštį prieš Rusijos smelkimąsi 
į tuomet valdytą didelę, bet menkai organizuotą geopolitinę Lietuvos ir Len-
kijos erdvę. Istorikai dar ne kartą ginčysis, kiek toji lokalinė integracija buvo 
išvengiama ar neišvengiama būtinybė, kiek ji pratęsė Lietuvos valstybingumo 
agoniją, kiek ir ko Lietuva galėjo prarasti, jei būtų atsidūrusi Rusijos ar(ir) Prū-
sijos priklausomybėje gerokai anksčiau negu tai atsitiko XVIII a. pabaigoje. Ša-
lutinės neigiamos tos integracijos pasekmės Lietuvai dar jaučiamos ir šiandien.

Apie trečiąją Lietuvos integraciją – prievartinį įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
t. y. į Rytų politinę erdvę, 1940-aisiais metais – čia visai nekalbėsime.

Taigi, „eurooptimistiniai“ sprendimai Lietuvoje kildavo iš Lietuvos ge-
opolitinės būklės tragiškumo. Dabartinis Lietuvos apsisprendimas – tų pačių 
argumentų vaisius.

„Euroskeptikai“ taip pat pripažįsta geopolitinių motyvų svarbą apsispren-
dimui, neprieštarauja laipsniškam Lietuvos integravimuisi į Europos struktū-
ras, tačiau ieško šiam keliui palankesnių organizacinių alternatyvų: pirmiausia 
siekti narystės NATO, dalyvauti regioninių Europos organizacijų (pvz., Šiaurės 
Tarybos) veikloje, t. y. siekti savotiško „step by step“ (žingsnis po žingsnio) į 
Vakarus...

Antra vertus, „euroskeptikai“ gerokai daugiau dėmesio skiria ekonomi-
nių, socialinių, tautinių ir kitų nepolitinių klausimų prognozei, kuri, Lietuvai 
tapus ES nare, nėra džiuginanti. Daugelio tautos ūkio šakų gaminiai dėl prasto 
mūsų gamybos techninio lygio bus mažai konkurencingi ES šalių rinkose, o 
netalpią mūsų vidaus rinką užgrius ES šalių prekių lavina. Be to, šiandien mūsų 
šalies ekonominę situaciją dar labiau sunkina pokomunistinio ūkio krizė, ne-
užbaigtos reformos, neišvengiama (ir, atrodo, ilgai užtruksianti) visų ūkio šakų 
restruktūrizacija, investicijų bei patikimų rinkos partnerių stoka, išsikerojusi 
korupcija šalyje, valdininkų savivalė ir t. t. „Euroskeptikams“ kelia nerimą ir 
primetama internacionalinių (ES) teisės normų viršenybė prieš nacionalinius 
Lietuvos įstatymus, dėl ko teks neišvengiamai taisyti mūsų teisės normas pagal 

ES šalių standartus, o tai galima vertinti kaip pirmąjį valstybės suvereniteto 
apribojimą. Tiesa, šis reikalas ne tiek skaudus iš praktinės pusės, nes daugelis 
mūsų įstatymų projektų ir taip nurašomi nuo ES šalių teisės kodeksų, kiek dėl 
emocinių motyvų, kai, vos tik išsivadavus iš vienos prievartinės „sąjungos“ dik-
tato, savanoriškai skubama į kitą sąjungą.

Vienas iš būdingiausių emocinės prieštaros pavyzdžių – daugelio lietuvių 
nusiteikimas neparduoti žemės užsieniečiams, nes dešimtmečius užtrukusi (ir 
dar tebesitęsianti) kova dėl savo žemės buvo viena iš kovų dėl laisvės sudėtinių 
dalių. Tuo tarpu vienas ES reikalavimų – suteikti galimybę ES ūkio subjektams 
pirktis Lietuvoje ne žemės ūkio paskirties žemės. Taigi, norint žengti į Europą, 
gali tekti atsisakyti susakralinto požiūrio į žemę.

Integracijoje į ES „euroskeptikai“ mato pavojų ir tolesnei lietuviškumo rai-
dai. Nepaisant tragizmo, šimtmečius trukusi lietuvių kova prieš rusintojus buvo 
ganėtinai sėkminga. Tai lėmė tautos naudota išradinga aktyvaus ir pasyvaus 
priešinimosi rusinimui sistema, tarsi patikimai sumūrytas tautos skliautas, at-
sparus rusintojų spaudimui iš išorės (deja, šitokio skliauto lietuviai nesumūrijo 
prieš lenkintojus ir vokietintojus). Tačiau, kaip rodo patirtis, šis tautos skliautas 
visai neatsparus Lietuvos „vesternizacijai“ (neigiama šio žodžio prasme), nes 
tapome per daug uolūs Vakarų pseudokultūros apraiškų garbintojai. (Kas be 
ko, tautos atsparumo skliautą „iš vidaus“ gerokai suniokojome ir mes patys...)

Taigi „euroskeptikai“ Lietuvos stojimą į ES vertina kaip neišvengiamą 
politinį procesą, tačiau numato jo neigiamas pasekmes ekonomikai ir tautos 
kultūrai, todėl siūlo šiam žingsniui rimtai pasiruošti – parengti ekonominių bei 
psichologinių saugiklių sistemą. Jie siūlo ne „eiti į Vakarus“, bet įsileisti Vakarus 
į Lietuvą, įsileisti jų teisę, technologiją, gyvenseną, patiems pasiruošus visa tai 
sąmoningai, kūrybiškai ir kritiškai priimti. Po šio virsmo Lietuva privalo tapti 
ne prastos produkcijos rinka ar pigaus darbo birža, bet lygiateise Europos šalių 
partnere.

Galbūt Lietuvos pasiruošimo integracijai laikotarpis užtruks ilgiau negu 
iki 1999 metų. Per istorijos prarajas, kurias mums atvėrė priklausomybės metai, 
nešokinėjama. Būtini civilizuoti tiltai, ir juos turi statyti abi pusės: Lietuva – 
kurdama naują ūkio struktūrą, ir ES – suteikdama Lietuvai kai kurias būtinas 
specifines sąlygas.

Yra ir trečioji – „europesimistų“ (ar „eurofobų“) grupė. Tai žmonės, nie-
ko nenorintys girdėti apie Lietuvos integracinius ryšius su Vakarais. Ši grupė 
nevienalytė. Tai ir neženklūs rytietiški (prorusiškos) orientacijos gerbėjai, jau-
čiantys nostalgiją sovietinei praeičiai ir svajojantys apie dešra bei degtinę. Tai 
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ir superkonservatyvūs patriotai, kurie lietuviškumą siekia saugoti, uždarę šalies 
sienas, savanoriškai apsiriboję politinį, kultūrinį ir ekonominį bendradarbiavi-
mą. „Europesimistų“ grupei priskirti ir kai kuriems šakiniams interesams ats-
tovaujantys ūkiniai vienetai, ypač agrarinininkai, kuriems Lietuvos buvimas ES 
iš tiesų nieko gero nežada.

Norint koncentruotai įvertinti visų „europesimistų“ priekaištus dėl gali-
mo Lietuvos stojimo į ES, tenka klausimą formuluoti iš kito galo: ką duos gero 
Lietuvai atsiskyrimas nuo besivienijančios Europos?

Naujas rinkas? Spartesnį gerovės augimą krašto viduje? Gausesnes inves-
ticijas? Spartesnę technologijos pažangą? Ryškų nusikalstamumo mažėjimą? 
Pagaliau kokia tikimybė geriau išsilaikyti neutraliai izoliuotai Lietuvai galimų 
politinių kataklizmų laikais? Pasitelkę istorinę patirtį, ko gero, teigiamo atsaky-
mo nerasime.

Apsisprendimo problema dėl Lietuvos stojimo į ES yra vientisa. Dėl jos 
diskutuojant dabar, artėjant šios sutarties ratifikavimo aktui Seime, kalbant dėl 
galimo tautos valios patikrinimo referendumo būdu, negalima apsiriboti tik 
nagrinėjimu naudos ar žalos, kurią patirtų atskiros tautos ūkio šakos ar pro-
fesinės bendrijos: pramonė, žemės ūkis, bankai, prekių ir darbo rinka. Mūsų 
apsisprendimą lemiantys veiksmai turi būti surikiuoti pagal svarbumą, priori-
tetų skalę. Iš jų svarbiausias (ar svarbiausi) turi tapti apsisprendimo kriterijumi 
(ar kriterijais). Klabant matematikos kalba, jie turi atitikti apsisprendimo, kaip 
optimizuojamo visuomenės proceso, tikslo funkcijos vaidmenį, kurios raidos 
kryptis šiuo atveju – maksimumo siekimas.

Kas turėtų būti lemiančiuoju veiksniu (tuo pačiu apsisprendimo kriteriju-
mi) mūsų tiriamajame procese? Tai ASMENS, TAUTOS ir VALSTYBĖS kaip 
didžiausių tarpusavyje nelyginamų vertybių vystymosi maksimizavimas. Tą 
patį pasakant politikos kalba – tai asmens, tautos ir valstybės, kaip vienovės 
elementų, harmoningo vystymosi ir saugumo garantijų laidavimas. Tik atsakęs 
į klausimą, kokioje geopolitinėje erdvėje, ekonominėje bei kultūrinėje terpėje 
su didžiausia tikimybe bus sudarytos sąlygos lietuvio asmenybei tobulėti, kur 
didžiausia garantija lietuvių tautą ir valstybę apsaugoti nuo galimų katakliz-
mų, nagrinėkime ir kitus (nepagrindinius) apsisprendimo veiksnius, kuriuos 
matematiškai kalbant, galima laikyti apsisprendimo proceso apribojimais. Tai, 
sakysime, ekonominė padėtis pramonėje ar jos atskiruose sektoriuose, žemės 
ūkyje, finansuose, darbo ir prekių rinkose ir t. t. Žinoma, kai kurių šių veiksnių 
ribiniai parametrai  turi būti apibrėžiami derybomis tarp Lietuvos Respublikos 
ir ES (vienokių ar kitokių išimčių savo šalims yra išsiderėjusios ir dabartinės ES 

narės). Ir dar. Daug ką mums teks viduje patiems pertvarkyti ir išsiugdyti, ne-
svarbu su kuo ir kokia forma su kitais bendrautume ir ar iš viso bendrautume.

Aljansas. 1995. Nr. 9. P. 2-7.

Tautos ir jos žemės jungtis

Kiekviena tauta gyvena istoriškai susiklosčiusioje teritorijoje – TAUTOS 
ŽEMĖJE, kuri jos nariams atlieka dvi funkcijas. Viena jų – jungties, nes tel-
kia tautą į rišlų vienetą, sudaro terpę visokeriopam (gynybiniam, kultūriniam, 
ekonominiam ir kt.) jos narių bendradarbiavimui. Tik tautos žemėje realiai gali 
būti įgyvendinamas jos tikslas sukurti savo valstybę, tik čia jos nariams galima 
efektyviai gintis nuo svetimųjų fizinės ar dvasinės agresijos, tik savosios žemės 
konsoliduotoje tautoje, nuosekliai ir nenutrūkstamai gali būti ugdoma tautos 
kultūra, formuojami ir įgyvendinami jos narių bendri siekiai.

Tautos žemė turi ir kitą funkciją – siauresnę ir konkretesnę. Ji daugelio 
tautos narių pragyvenimo šaltinis, nes žemės biologinės kuriamosios galios, 
sujungtos su žmonių darbu, kuria materialias vertybes. Dėl to žemdirbiai vi-
sada buvo ir lieka svarbiausi žemės ir tautos jungties subjektai, puoselėtojai ir 
gynėjai. Nors šioje kasdieniškoje veikloje žemė vertinama pragmatiškai, kaip ir 
kitos naudą teikiančios ūkio priemonės, tačiau ir iš jų žemė esmingiausia, vir-
šiausia. Ji vertinama kaip nekilnojamas, niekuo nepakeičiamas ir, svarbiausia, 
nesunaikinamas tautos turtas. Nors ūkinėje apyvartoje esanti žemė pirmiausia 
traktuojama kaip privačios nuosavybės teisės santykių objektas, tačiau VISA 
TAUTOS ŽEMĖ – tai gerokai daugiau negu atskirų jos narių bei valstybės nuo-
savybės teise turimų sklypų visuma.

Lietuvių tautos žemių plotas aprėpiamoje istorijoje kito mažėjimo linkme. 
Prof. K. Pakšto apskaičiavimu, Liublino unijos laikais (XVI a.) etninė Lietuva 
(Lithuania Propria) užėmė maždaug 114 000 kv. m plotą („Lietuvių enciklope-
dija“, T. 15, P. 436). Vėlesniame istorijos tarpsnyje dalis šios teritorijos gyvento-
jų prarado lietuviškumo bruožus, kalbą, papročius. Į Lithuania Propria paribius 
atsikėlė daug etniškai svetimo elemento. P. Klimo ir F. Kuršaičio duomenimis, 
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1914 m. lietuvių etninė erdvė apėmė apie 
80 000 kv. km (ten pat, P. 445). Šioje teritorijoje gyvenantys autochtonai (vie-
tomis – tik jų dalis) išsaugojo lietuvių tautinę savimonę, aktyviai kovojo dėl 
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Lietuvos valstybingumo atkūrimo bei išlaikymo. Šio dydžio teritorija, spren-
džiant Lietuvos valstybingumo problemas, ne vieną kartą buvo tarptautinės 
teisės santykių objektu, todėl gali būti pagrįstai laikoma dabarties lietuvių tau-
tos etnine žeme. Ją sudaro dabartinės Lietuvos Respublikos teritorija, vakarinis 
Gudijos pakraštys, Seinų-Punsko kraštas Lenkijoje ir Šiaurės Rytprūsių dalis 
(Prūsų Lietuva).

Žemės tauta.
Kalbėdami apie tautos žemę, negalime pamiršti ir jos atvirkštinės – dve-

jybinės sąvokos – ŽEMĖS TAUTOS. Tai sąvoka, paaiškinanti, kokia tauta turi 
prigimtinę (istorinę) teisę į žemę tam tikroje teritorijoje, pavyzdžiui, valstybėje 
ar atskiruose jos regionuose.

Jeigu kiekviena tauta gyventų tik apibrėžtoje teritorijoje, kuri sutaptų su 
tautinės valstybės sienomis, už jų nepalikdama nei savųjų žemių, nei tėvynai-
nių, ir tuo pačiu neturėdama savo valstybės ribose etniškai svetimų elementų 
bei jų apgyvendintos žemės plotų, tai „tautos žemės“ ir „žemės tautos“ sąvokos 
lyg veidrodyje atspindėtų viena kitą, sutaptų.

Deja, tiek pasaulyje, tiek, skyrium imant Europą, nėra šalių, kuriose že-
mės tauta gyventų visoje savo tautos žemėje. Daugelyje šalių dalis tautos ir jos 
žemių yra patekę į kitų valstybių teritorijas. Dar daugiau. Nagrinėjant tautos 
žemės ir žemės tautos sąveikas, susiduriame su nutautėjusios tautos dalies bei 
jos apgyvendintų žemių priklausomybės problema. Vienais atvejais šitokios 
žemės priklauso tai pačiai tautinei valstybei, kur gyvena tautinę savimonę ar 
tik kalbą praradusi tautos dalis. Kitais atvejais šios žemės priklauso kitoms ša-
lims, kur pateko tautinę savimonę išsaugojusi ar jau asimiliuota tautos dalis. 
Dar labiau problema susikomplikuoja, kada bandoma nustatyti tautos žemės 
priklausomybę, jeigu čia praeityje tegu ir netolimoje, gyvenę autochtonai iškel-
dinti, ištremti, išsklaidyti po kitas šalis, o žemė atitekusi kitai valstybei, kuri ją 
apgyvendino svetimais etniniais elementais.

Visus šiuos klausimus nagrinėti – būtina. Ir ne vien tik istorinės tiesos su-
radimui (kas taip pat labai svarbu), bet ir savosios tautos ateities modeliavimui 
bei ugdymui. 

Valstybės tauta.
Sprendžiant tautos ir žemės santykius, reikia išsiaiškinti ir VALSTYBĖS 

TAUTOS sąvoką. Tiesa ši sąvoka reikšminga nagrinėjant tik daugiatautes, 
konglomeratines valstybes, nes vienatautėse valstybėse žemės tauta būna ta-
pati valstybės tautai. Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje žemės tauta 
– lietuviai – yra tuo pačiu valstybės tauta. Kiti Lietuvos Respublikos piliečiai 

nelietuviai čia neturi savo etninių žemių.
Visai kitaip yra šalyse, kur savo etninių žemių teritorijose gyvena dvi, trys 

ar net dešimtys tautų. Pavyzdžiui Belgijoje valstybės tauta yra belgai, kurie susi-
deda iš dviejų žemės tautų – flamandų ir valonų. Dar daugiau žemės tautų jun-
gė Jugoslavija ir ypač Rusija. Pastarojoje valstybės tauta – rusiečiai (rossijane), o 
žemės tautų – gausybė. Šalia etninių rusų (gyvenančių tiek savo tautos etninėse 
žemėse, tiek ir susimaišiusių su kitomis tautomis jų žemėse). Savo etninėse že-
mėse gyvena totoriai, baškirai, jakutai, čečėnai, kalmukai ir dar dešimtys kitų.

Esminis skirtumas tarp žemės tautos ir valstybės tautos yra tas, kad žemės 
tautos (kaip ir tų tautų apgyvendintų etninių žemių) be visų jos narių laisvo, 
teisėto apsisprendimo (referendumo, plebiscito ir pan.) jokiai svetimai jėgai ne-
valia dalinti, skaldyti. Tuo tarpu valstybės tauta, kaip ir daugiatautės valstybės 
žemė, gali būti daloma nereikalaujant visos valstybės tautos sutikimo. Kiekvie-
na į valstybės tautą įeinanti etninė tauta turi prigimtinę teisę būti savarankiška 
ir kurti savo nacionalinę valstybę. Dėl to istorijos bėgyje prievartos ir apgaulės 
būdu susikūrusios daugiatautės imperijos ar kitokie tautinių žemių konglome-
ratai, veikiant tautų apsisprendimui (taikiam siekiui ar ginkluotai kovai) anks-
čiu ar vėliau subyra. Dėl šitokių priežasčių subyrėjo Senovės Romos imperija, 
pagaliau – naujosios istorijos laikais – Austro-Vengrija bei kolonijinės Didžio-
sios Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos ir kt. imperijos. Joms skaidan-
tis, visos (ar dauguma) etninių tautų išeina iš imperinės valstybės tautos, kartu 
„išsinešdamos“ ir savo žemę.

Komplikuotesnė padėtis su paskutiniąja žemės imperija – Rusija. Tiesa, 
oficialiai Rusijos imperija subyrėjo 1917 metais, tačiau bolševikų valdžia kru-
vinu teroru sugebėjo savo rankose išlaikyti daugumą „rusiečių“, aneksuoti jų 
teritorijas ir sukurti naujo tipo bolševikinę imperiją – Sovietų Sąjungą. Pasta-
roji subyrėjo mūsų dienomis, ir ta proga keletas tautų (jų tarpe ir pabaltijiečiai) 
atkūrė savo nacionalines valstybes. Tačiau Sovietų Sąjungos teisių paveldėtoja 
Rusija pasilieka iš esmės imperiniu konglomeratu ir nedalomumo varžtuose 
dar tebelaiko dešimtis tautų, nebodama dalies jų siekio tapti nepriklausomomis 
(pats charakteringiausias pavyzdys – čečėnų tautos kova dėl laisvės).

Iki šiol neišspręsti Lietuvos senosios valstybės uždaviniai. Didžiosios Lie-
tuvos kunigaikštystėje valstybės tauta buvo lietuviai (skiriant nuo etninių lie-
tuvių, juos reikėtų vadinti „lietuviečiais“ ar kaip nors kitaip). Greta etninių lie-
tuvių gyvenusių Lietuvos valstybės branduolyje – Lithuania Propria, valstybės 
tautos dalis buvo etniniai gudai, etniniai ukrainiečiai bei etniniai rusai (visos 
šios tautos gyveno savo etninėse žemėse).
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Po Liublino unijos 1569 m. Didžioji Lietuvos kunigaikštystė integravosi 
į dar didesnį politinį ir etninį konglomeratą – Lietuvos ir Lenkijos valstybę, 
kurioje dominavo lenkai, – Žečpospolitą. Pastaroji, kaip tai atsitinka ir kitiems 
daugiataučiams konglomeratams, XVIII a. pabaigoje subyrėjo. Tiesa, jos ski-
limą sąlygojo ne tiek etninių tautų noras kurti savo tautines valstybes, kiek 
stipresnių kaimyninių imperijų: Rusijos, Austrijos ir Prūsijos siekiai išsiplėsti 
silpnos Žečpospolitos sąskaita.

Tačiau pagrindinė istorinės Lietuvos tragedija buvo ne Žečpospolitos žlu-
gimas, bet kiti keli gretutiniai dalykai: Lietuva, į Didžiosios Lietuvos kunigaikš-
tystės teritoriją integravusi didžiulius plotus svetimų etninių žemių, nesugebėjo 
suvienyti visų lietuvių tautos etninių žemių, vokiečių ekspansijos erdvėje pali-
kusi vakarinius lietuvius, kurie didele dalimi vėliau buvo germanizuoti, o dar 
vėliau – išblaškyti. Ši neįvykdyta Lietuvos senosios valstybės misija šiandien 
skaudžiai atsiliepia Karaliaučiaus krašto tragedijos atgarsiais. Žlugus Žečpos-
politai, lietuviai nesugebėjo išsaugoti valstybingumo savo etninėse žemėse, ku-
rios Rusijos (ir iš dalies – Prūsijos) buvo aneksuotos. 120 metų priklausomybės 
laikotarpis suskaldė lietuvių tautą. Dideli etninių žemių plotai buvo nutautinti, 
susilpnėjo tautos materialinis ir kultūrinis potencialas. Šio praradimo negaty-
vios pasekmės, kurias pagilino ir vėlesnės okupacijos bei aneksijos, skausmin-
gai tebejaučiamos ir šiandien.

Prieškario metais prof. M. Römeris, save laikęs lenku, tačiau daug nusipel-
nęs Lietuvos Respublikai, teisės aktuose vietoje „lietuvių tautos“ sąvokos bandė 
įteisinti „Lietuvos tautos“ sąvoką (ją galima traktuoti kaip „lietuviečius“, ana-
logišką „rusiečiams“). Šitoks tautos traktavimas vis bandomas populiarinti ir 
mūsų dienomis. Kadangi, kaip jau minėjome, vienintelė žemės tauta Lietuvoje 
yra lietuviai, todėl „lietuvių tautos“ sąvokos keitimas „Lietuvos tauta“ jokio pa-
mato neturi.

Pasirinkimai.
Kokie būna tautos nario santykiai su žemės tauta?
Nedetalizuojant, juos galima suskirstyti į dvi grupes: genetinius ir spren-

diminius.
GENETINIAI SANTYKIAI kyla iš asmens genetinės (kitaip tariant – 

etninės) priklausomybės tautai, gyvenančiai savoje žemėje. Šis asmuo turi tei-
ses bei pareigas ir tautai, ir jos žemei. Didžiausias, esminis tautos nario įsipa-
reigojimas – visomis išgalėmis ginti šalies nepriklausomybę ir saugoti valstybės 
teritorijos vientisumą. Genetinė jungtis tarp tautos nario ir tautos žemės labai 
stabili. Ji neišnyksta, jeigu asmuo praranda tautinę savimonę, tačiau save tebe-

laiko „vietinės kilmės“ ar „vietinės teritorijos“ nariu, kaip pavyzdžiui, klaipėdiš-
kiai „šišioniškiai“ ar Rytų Lietuvos gyventojai „tuteišiai“. Ši jungtis pati savaime 
neišnyksta netgi asmeniui nutautus, t. y. pradėjus save tapatinti su kitos tautos 
nariais, taip pat išvykus iš Tėvynės gyventi svetur, net priėmus kitos šalies pi-
lietybę.

Asmens genetiniai ryšiai su žemės tauta (tuo pačiu – ir su tos tautos žeme) 
nutrūksta tik vienu atveju – jam savanoriškai optavus pilietybę kitos šalies, 
kurią jis pasirenka naująja etnine Tėvyne ir tuo pačiu tampa jos žemės tautos 
nariu. Naujojoje Lietuvos istorijoje taip atsitiko su daugeliu minėtų klaipėdiš-
kių-„šišioniškių“, jiems optavus Vokietijos pilietybę ar Rytų Lietuvos „tuteišių“, 
jiems optavus Lenkijos pilietybę.

Kokia Tėvynės keitimo, t. y. atsisakymo nuo tikrosios etninės Tėvynės ir 
naujos Tėvynės bei jos pilietybės priėmimo esmė? Tai – subjektyvus asmens 
pasirinkimas išeiti iš etninės tautos, atsisakyti teisių į tos tautos žemę, taip pat ir 
visų pareigų vykdymo, ir prisiimti teises ir pareigas tautai ir valstybei, su kuria 
asmenį sieja ne etninės priklausomybės ryšys, bet antrinės (kultūrinės, politi-
nės, kalbinės ir pan.) realijos, iškreiptas istorinės tikrovės suvokimas, kartais 
materialios naudos paieškos ar didesnės asmens saugumo garantijos (ypač jei 
etninė Tėvynė trečiosios šalies okupuota ar aneksuota) ir pan.

Psichologinis Tėvynės keitimo kriterijus-subjektyvus asmens suvokimas, 
kad pasirinkta naujoji Tėvynė yra tikresnė už etninę. Šis asmens pasirinkimas, 
jeigu jis pasibaigė atitinkamais teisiniais sprendimais, yra negrįžtamas žings-
nis per etninės (tuo pačiu – ir tautinės, valstybinės) priklausomybės slenkstį. 
Optantas nutraukia visus genetinius ryšius su etnine tauta ir jos žeme, todėl 
praranda ir visas ligi šiol turėtas teises į jas. Jeigu dėl kokių nors priežasčių šie 
asmenys atsisakytų naujosios Tėvynės ir vėl norėtų sugrįžti į savo buvusią že-
mės tautą, nuo kurios etninių šaknų jis savanoriškai atsiskyrė, jis turėtų pradėti 
integravimosi procesą tautoje iš naujo, kaip ir bet koks kitas užsienietis.

SPRENDIMINIAI SANTYKIAI tarp tautos nario ir žemės tautos kyla si-
tuacijoje, kada narys savo valia, aplinkybių paveiktas arba dėl svetimos prievar-
tos pasitraukia iš žemės tautos ir apsigyvena kitoje šalyje, netgi priima tos šalies 
pilietybę (išskyrus aukščiau aptartą pilietybės optavimą naujojoje Tėvynėje). 
Šitokių asmenų genetinė jungtis su žemės tauta išlieka nenutrūkusi, todėl ir ry-
šys tiek su savo etnine tauta, tiek ir tos tautos žeme gali būti lengvai atkuriamas. 
Tai padaroma, asmeniui apsisprendus atgauti etninės Tėvynės pilietybę ir atsta-
tyti su ja politinius, kultūrinius, ekonominius bei kitus saitus. Sprendiminiuose 
santykiuose su tauta ir tautos žeme dažniausiai atsiduria politiniai bei ekono-
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miniai emigrantai, tremtiniai, asmenys, svetur apsigyvenę dėl šeimyninių ryšių, 
taip pat nutautėliai.

Nutautėjimas.
Dėl savo aktualumo (tuo pačiu – ir sudėtingumo), nors ir prabėgomis per-

žvelkime nutautėjimo problemą ir nutautėlių ryšį su žemės tauta ir tos tautos 
žeme.

Nutautėjimas – tai savarankiškas, nepalankių aplinkybių, dažnai ir tiesio-
ginės prievartos paskatintas asmens pasitraukimas iš etninių gentainių tarpo, 
savęs tapatinimas su kitos tautos nariais, pasirinkimas būti tautine mažuma 
savo kilminės tautos žemėje. Asmuo nutausta, kai jis objektyviuosius priklau-
somybės tautai požymius (ypač kilmę, tėvų kalbą, papročius, kultūrą pačia pla-
čiąja prasme, etc.) pakeičia įsivaizduojamais ar iš šalies primestais. Tiesa, pats 
nutautėlis gali ir nejausti nutautinimo prievartos, o svetimybes priimti kaip 
tariamą paveldą. Tačiau asmens nutautinimas visada yra prievarta prieš tau-
tą, iš kurios narys išplėšiamas, todėl jis savo esme traktuojamas kaip BLOGIS 
TAUTAI.

Tiesa, šis procesas negali būti traktuojamas kaip blogis asmeniui, nes bu-
vimas bet kurioje tautoje pats savaime dar nėra blogis. Tačiau, visais atvejais, 
tautos nario apsisprendimas palikti etninę tautą silpnina jos biologinį ir inte-
lektinį potencialą, ypač kai nutausta elitiniai tautos sluoksniai, kaip tai atsitiko 
su Lietuvos bajorijos dauguma. Antra vertus, pagausėjus nutautėlių savoje vals-
tybėje, „tėvynainių“ gyvenimo pretekstu susidaro prielaidos vienoms šalims 
kištis į kitų šalių vidaus reikalus, siekti sienų peržiūros, imtis jėgos veiksmų, pa-
teisinti invazijas, prievartinius plebiscitus dėl tautos žemių perdalijimo ir pan.

Nutautėjimas pats savaime nenutraukia nutautėlio genetinio ryšio su 
etninės tautos žeme, išskyrus tą atvejį, kai nutautėlis optuoja naujosios Tėvynės 
pilietybę. Teisę į etninės tautos žemę nutautėlis „de facto“ praranda, jeigu jis iš-
duoda ne tik tautą, bet ir valstybę. Tai būna tuomet, kai nutautėliai ima talkinin-
kauti kitų šalių ekspansijai, kai jie ima persekioti savo kraštiečius. Naujausioje 
Lietuvos istorijoje taip elgėsi klaipėdiškiai nutautėliai – T. Zazo ir E. Noimano 
šalininkai 1933-1934 metais, siekę Klaipėdos kraštą atplėšti nuo Lietuvos. Taip 
elgėsi ir J. Pilsudskis su L. Želigovskiu, 1920 metais organizavę agresiją prieš 
Lietuvą ir su vietos nutautėlių parama užgrobę trečdalį Lietuvos žemių. Rytų 
Lietuvos nutautėliams padedant, buvo sukurta marionetinė „Vidurio Lietuva“, 
jėga primestas plebiscitas (jame daugelis Rytų Lietuvos gyventojų nedalyvavo), 
ir šis kraštas buvo prijungtas prie Lenkijos. Panašių užmačių turėjo 1990-1991 
metais Rytų Lietuvoje veikę „autonomininkai“.

Pasirinkimas būti tautine mažuma savo etninėse žemėse yra tragiškas. 
Nutautėliai praranda šimtmečiais kauptą tautos patirtį, kultūros perimamumą, 
nes tautiškumas yra ne įgyjamas, bet perimama vertybė. Dėl to etninę tautą 
palikusiųjų bent kelios kartos būna vidinės priešpriešos su savimi būsenoje. Jie 
tampa savotiškomis „suskilusiomis“ asmenybėmis. Daugelis jų sąmoningai ar 
pasąmonės veikiami keršija tautai, kurią jie patys išdavė. Savajam apsisprendi-
mui pateisinti jie linkę skatinti, kad panašiai pasielgtų ir kiti etninės Tėvynės 
nariai, todėl traukia juos, ypač menką tautinę savimonę turinčius gentainius, į 
nutautėjimo liūną.

Nutautėliai ypač nepakantūs objektyviai informacijai apie tautinius san-
tykius, nutautėjimo priežastis ir pasekmes. Jie dažnai trukdo (ar net keršija) 
nutautėjimą kaip blogį suvokusiems gentainiams, norintiems grįžti prie etni-
nės tautos kamieno (čia verta prisiminti kruvinus „Armijos Krajovos“ atliktus 
etninio valymo veiksmus Rytų Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais bei 
šiuo metu besitęsiantį lietuvių pareigūnų atleidinėjimą Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose, kur vietos savivaldoje dominuoja panpolonistinės Lenkų rinkimų 
akcijos atstovai).

Dažnai keliamas klausimas: ar turi teisę valstybė, sąmoningi žemės tautos 
nariai imtis priemonių nutautintos dalies regeneracijai – atitautėjimui remti? 
Atsakymas vienas – ne tik turi tokią teisę, bet ir pareigą tai daryti. Nutautėlio 
ryšio su žemės tauta atkūrimas – atitautėjimas savo esme yra grįžimas tiesos 
link. Todėl negali būti toleruojami bet kokie trukdžiai asmeniui atgauti tautinę 
savimonę ir vėl tapti sąmoningu ir aktyviu žemės tautos nariu. Savaime aišku, 
demokratiškoje valstybėje negali būti toleruojamos ir prievartinės priemonės 
inkorporuoti į žemės tautos narių tarpą etninių šaknų neturintį asmenį ar grą-
žinti į tautą šiam žingsniui dar neapsisprendusį nutautėlį.

Lietuvių tautos santykio su žeme bei savo tautiečiais, ypač praradusiais 
tautinę savimonę, klausimais daug kalbėta ir rašyta. Šių svarstymų trukmė jau 
skaičiuojama dešimtmečiais. Deja, pati problema (tiek jos teoriniai aspektai, 
tiek ir praktiniai žingsniai), dar tebėra neišrištas Gordijaus mazgas. Jos spren-
dimą sunkina tai, kad svarstymų objektas neapsiriboja (ir negali apsiriboti) 
šiandieninės Lietuvos Respublikos teritorija, bet turi apimti visas etnines lie-
tuvių žemes ir visus etninius lietuvius. Tiesa, kai kam Lietuvoje šitoks proble-
mos kėlimas atrodo nerealistiškas, netgi perdaug ekstremalus. Tačiau pastarieji 
dažniausiai pamiršta ar iš viso nesigilina, kaip tas pačias problemas bando kelti 
ir gvildenti Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos istorijos klastotojai Lietuvoje ir 
užsienyje. Nesileidžiant į detales, pakanka vien paminėti Lietuvai priešiškoje 
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spaudoje sutinkamus samprotavimus, kuriuose abejojama dėl kai kurių terito-
rijų priklausomybės Lietuvai teisinio pagrįstumo ar „mokslinius“ teiginius apie 
Rytų Lietuvos žemių gudiškumą, o Mažosios Lietuvos – rusiškumą.

Lietuvių tautos žemės plotų, jų priklausomybės Lietuvos Respublikai tei-
sinio pagrįstumo klausimas šiandien turi būti nagrinėjamas ne vien etniniu ar 
istoriniu aspektu, bet ir kaip politinių ir teisinių svarstymų objektas, todėl turi 
būti remiamasi pakankamai svaria (ir jokiu būdu ne anemiška) argumentacija.

Ką šiandien galima laikyti žemės tauta Rytų Lietuvoje? Ar tik lietuviškai 
kalbančius ir tautinę savimonę išlaikiusius lietuvius autochtonus, kai kuriuose 
rajonuose sudarančius tautinę mažumą? Ar žemės tauta laikytini lietuviai, atsi-
kėlę į šį regioną ir iš kitų Lietuvos Respublikos vietovių? Ar laikytini žemės tau-
ta šio krašto autochtonai, nutolę nuo etninio lietuviškojo kamieno ir persiėmę 
lenkiška ar gudiška savimone?

Atsižvelgiant į „žemės tautos“ ir „tautos žemės“ sąvokų turinį ir tarpusavio 
ryšį, galima teigti, kad VISŲ LIETUVIŲ TAUTOS ŽEMIŲ teisėti šeimininkai 
ir istoriniai paveldėtojai yra VISI ISTORINIAI LIETUVIAI, nesvarbu, kurioje 
tautos žemės dalyje (ar už jos ribų) gyventų ir kokią tautinę savimonę šiandien 
jie reikštų (savaime aišku, išskyrus tuos, kurie nutraukė genetinę jungtį su tau-
ta ir subjektyviai pasirinko kitą etninę Tėvynę). Taigi, Ir Rytų Lietuvos teisėti 
šeimininkai (žemės tauta) yra visi lietuviai autochtonai, lygiai taip pat, kaip ir 
skyrium paimti Rytų Lietuvos gyventojai autochtonai turi tą pačią teisę į tautos 
žemę kitose lietuvių etninėse teritorijose.

Kada grįžtama prie dar siauresnio klausimo – ar visa dabartinė Lietuvos 
Respublikos teritorija yra lietuviška ir istorijos tiesa ir teisė priklauso žemės 
tautai, kuo kartais suabejoja Lietuvai priešiški politikai ar „mokslininkai“, pa-
teiktini šie elementarūs argumentai:

1) nė vienas istorinis šaltinis neteigia, kad lietuviai būtų asimiliavę slavus 
ar germanus nuo seno jų apgyvendintose (etninėse) teritorijose, o tik atvirkš-
čiai – slavų ir germanų poveikyje nutautėjo dalis Lithuania Propria gyventojų;

2) dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje niekada nebuvo masiškos 
slavų ar germanų tautų kolonizacijos, kuri būtų išstūmusi etninius lietuvius, 
palikusi juos etninės mažumos padėtyje. Palyginti negausūs lenkų, vokiečių ar 
rusų kolonistai buvo tik tautiniai, ekonominiai ir socialiniai katalizatoriai, ska-
tinę dalies gyventojų nutautėjimą;

3) rytų Lietuvos gyventojai autochtonai, šiandien praradę lietuvių tautinę 
savimonę ir kalbantys gudiškai ar lenkiškai, netgi kitataučių mokslininkų nelai-
komi etniniais lenkais ar gudais, bet XVIII-XX amžiuje suslavėjusiais (tiksliau 

– suslavintais) lietuviais. Tą patį galima pasakyti ir dėl neabejotinos Klaipėdos 
krašto gyventojų „šišioniškių“ kilmės.

Kai kurių lietuvių autochtonų dabartinis apsisprendimas būti lenkais, gu-
dais, vokiečiais, etc., yra ne pirminis (t. y., etninis), bet antrinis (t. y., konjuktū-
rinis) reiškinys. Šią nuostatą patvirtina ir netolimos praeities faktai, liudijantys 
apie Rytų Lietuvos gyventojų apsisprendimo dėl tautybės kaitą ir jos nuolati-
nę konversiją, priklausomybę nuo dominuojančių politinių jėgų santykio ir tų 
jėgų spaudimo intensyvumo.

Carizmo metais Rytų Lietuvoje vyko kalbinis lietuvių gudėjimas, tačiau 
jų priklausomybė Romos katalikų bažnyčiai – „lenkų tikėjimui“ – skatino juos 
save tapatinti su lenkais. Tiesioginis lietuvių lenkėjimas ypač plito lenkų oku-
puotame Vilniaus krašte tarpukario metais dėl nuožmaus antilietuviško teroro 
(mokyklų lietuvių kalba uždarymo, lietuviškų draugijų likvidavimo, spaudos 
persekiojimo ir t. t.). Visą šį procesą lydėjo lenkų okupacinės valdžios propa-
ganda apie visišką Rytų Lietuvos lenkiškumą. Šį mitą 1939 metais sugriovė at-
gautosios Rytų Lietuvos dalies tikrovė, taip pat 1942 metais vykdyto Lietuvos 
Generalinės srities gyventojų surašymo (įskaitant Ašmenos ir Svyrių apskritis) 
rezultatai. Tuomet, kai dėl politinių realijų gudų ir lenkų tautybės tapo „ne-
prestižinės“, žymi Rytų Lietuvos gyventojų dalis (Trakų – 71,0 proc., Švenčio-
nių – 66,5 proc., Vilniaus – 49,1 proc., Eišiškių – 47,0 proc., netgi Svyrių – 20,4 
proc., ir Ašmenos apskrityje – 14,9 proc.), įvertindami ne vien kalbinę, bet ir 
etninę priklausomybę, pripažino save lietuviais (Lietuvių enciklopedija, T. 15, 
P. 57). Tenka tik apgailestauti, kad šio gyventojų surašymo duomenys, kaip la-
bai nepalankūs sovietams bei Rytų Lietuvos lenkintojams, sovietmečiu nebuvo 
analizuojami, liko iš esmės užslaptinti. Kadangi prievartinis lietuvių inkorpo-
ravimas į etniškai svetimas gudų bei lenkų kultūras buvo labai paviršutiniškas, 
nepatvarus, todėl sovietmečiu Rytų Lietuvos gyventojai, daug greičiau negu kur 
nors kitur, pasidavė sovietinio kosmopolitizmo propagandai ir vietoje ankstes-
nės gudų ar lenkų kalbos viešumoje ėmė plačiai vartoti rusų kalbą, savo menta-
litetu tapo artimi propaguojamam „homosovieticus“ tipui.

Mūsų dienomis dar vieną šių dvasiškai visai susipainiojusių žmonių kon-
versiją skatina panpolonistai, bandydami juos izoliuoti nuo etninės lietuvių 
tautos, „apsaugoti“ nuo lietuvių tautinio atgimimo idealų ir dar kartą (gal būt 
galutinai) juos padaryti lenkais. Nemaža dalis Rytų Lietuvos autochtonų, nors 
ir praradusių vientisą lietuvišką savimonę, išbarsčiusių žymią tautos dvasinio 
paveldo dalį, negali būti autonomiškai išbraukiama iš žemės tautos narių tarpo, 
juos su etninės tautos kamienu vienija bendra tautos žemė. Šie asmenys, nors ir 
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nutautėję, tačiau pasilikę savo etninių pirmtakų žemėje, turi tas pačias etnines 
šaknis, kaip ir tautinę savimonę išsaugojusieji žemės tautos nariai. Jas prarado 
tik ta dalis Rytų Lietuvos (šiek tiek ir kitų vietovių – ypač Klaipėdos krašto – gy-
ventojų), pokario metais išsikėlusių gyventi į Lenkiją ar Vokietiją ir optavusių 
tų šalių – kaip naujų nacionalinių tėvynių pilietybę. Optantų vietą visuomenėje 
ir ūkyje užpildė iš kitų Lietuvos vietovių atsikėlę tautiečiai. Tai – natūrali tautos 
teisė. Dar daugiau, tai pareiga užimti vietą tautos žemėje tų, kurie žuvo ar atsi-
sakė savo etninės Tėvynės.

Taigi, nutautėjimas pats savaime dar nesuponuoja sąlygų, kurioms susi-
darius žemės tauta netektų savo etninių žemių. Nutausdami asmenys neįgyja 
jokios išimtinės teisės į jų nors ir kompaktiškai apgyventą TAUTOS ŽEMĖS 
DALĮ, nors jų ekstremistiniai lyderiai ir siektų sukurti separatistinį darinį ar 
kokios nors valstybės „filialą“, kaip tai buvo padaryta 1920-1922 metais, želi-
govskininkams smurtu ir prievarta paskelbus marionetinę „Vidurinę Lietuvą“ 
(„Litwa Srodkowa“). Jokiais savo veiksmais ar separatistinių „organų“ spren-
dimais, kitokiais negu visos žemės tautos narių sprendimai, nutautėliai neturi 
teisės perleisti tautos žemės dalies jokiai kitai valstybei. Sprendimai dėl tautos 
žemės ar jos dalies likimo gali būti suformuojami TIK VISOS ŽEMĖS TAU-
TOS PASIRINKIMU. Šių elementarių teisių neturėtų pamiršti tiek esami, tiek 
būsimi potencialūs „autonomijų“ kūrėjai.

Kokia šiandien padėtis Rytų Lietuvoje ją vertinant tautos ir žemės santy-
kių aspektais?

Nemaža dalis šio krašto autochtonų, išsaugojusių tautinę savimonę ir kul-
tūros savitumą, siekia atkurti vientisą, tautinės kultūros kilimą, papildydami 
senuosius išlikusius metmenis naujais tautiškumo daigų ataudais. Jie siekia at-
kurti ir ugdyti dešimtmečius gintus, tačiau taip pat ir dešimtmečiais slopintus 
lietuvių kultūros židinius, pirmiausia – mokyklas. Jie siekia padėti kraujo bro-
liams nusimesti svetimųjų uždėtą, prievartos ir aplinkybių nuolatos kaitaliotą, 
bet taip ir neprigijusį slavizmo luobą.

Nagrinėjant šiuos klausimus, visada iškyla tautinę savimonę praradusių 
autochtonų grįžimo į etninę tautą galimybės, jų kultūrinio reintegravimosi bei 
prarasto kultūrinio paveldo susigrąžinimo problema. Šis procesas Lietuvoje 
vyksta pačių sąmonėjančių piliečių iniciatyva, tačiau tie patys panpolonistai, 
autonomininkai, atviri ar slapti žemės tautos vienybės priešininkai jį bando 
stabdyti, kurdami psichologines, o kur įmanoma – netgi administracinio spau-
dimo užtvaras. Užtenka vien paminėti 1995 m., po rinkimų į vietos savival-
dybes, spaudoje pateikus gausius faktus apie lietuvių darbuotojų atleidinėjimą 

Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, vargo kelius dėl lietuviškų mokyklų atkūrimo 
ir išlaikymo šiuose rajonuose, įvairių konsultantų – svetimų valstybių piliečių 
antplūdį Rytų Lietuvoje, priešiškos spaudos išpuolius, lojalių Lietuvos Respu-
blikos piliečių – nelietuvių tikslas – tolesnis lietuviškumo, savųjų šaknų mar-
šinimas, nutautėlių kultūrinė ir dvasinė saviizoliacija, nupilietinimas. O galbūt 
karštos galvos kuria ir kitokius planus?

Kas darytina racionaliai sprendžiant žemės ir tautos jungties klausimus, 
šiandien iškylančius Rytų Lietuvoje?

Pirma. Visiems Rytų Lietuvos problemų sprendimu suinteresuotiems as-
menims, gyvenantiems Lietuvoje ar už jos ribų, reikėtų įsisąmoninti, kad jokia 
buvusi Lietuvos žemių okupacija ir aneksija, taip pat tuo metu padaryti spren-
dimai šiandien neturi jokių pasekmių, kurios sudarytų pretekstą kurioje nors 
Lietuvos Respublikos dalyje skirtingai traktuoti Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją bei įstatymus.

Antra. Būtina sudaryti realią galimybę lietuviškai ir nelietuviškai kalban-
tiems žemės tautos nariams dvasiškai suartėti, geriau pažinti vieniems kitus, 
geriau suvokti istorinio likimo (tiksliau – svetimų priešiškų jėgų) sukeltas sudė-
tingas peripetijas Lietuvoje gyvenančių tautų ir visuomenės grupių tarpusavio 
santykiuose, įveikti priešiškų jėgų pastangas nutolinti nuo tautos kamieno dau-
gelį Rytų Lietuvos gyventojų – autochtonų. Šiam tikslui būtina neiškeipta in-
formacija apie šio krašto raidą, veikusias ir veikiančias politines jėgas, Lietuvos 
valstybės politinius, kultūrinius ir ūkinius siekius. Asmenims, nepakankamai 
mokantiems lietuvių kalbą, visa ši informacija turi būti pateikiama jiems priim-
tinomis kalbomis. Šią informaciją turėtų skelbti ne privatūs iš užsienio remiami 
ir svetimųjų užmačias vykdantys laikraščiai, bet Lietuvos valstybės institucijų 
remiama spauda, kiti populiarūs leidiniai. 

Trečia. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti be išlygų įgyven-
dinta teisė mokyti vaikus valstybine kalba. Jos mokymas ir mokyklų šia kal-
ba steigimas, negali būti keliamas kaip probleminis klausimas ar traktuojamas 
kaip kieno nors (sakysime, kurios nors partijos kontroliuojamos savivaldos) 
malonė ar nuolaida žemės tautai, bet įgyvendinama kaip akivaizdi tiesa ir ti-
krovė (ši nuostata visiškai neapsunkina mokyklų kitomis kalbomis steigimo ir 
išlaikymo sąlygų, jeigu to pageidauja vietos gyventojai).

Ketvirta. Lietuvos valstybės institucijos konkrečiais veiksmais privalo 
įrodyti, kad Lietuvos Respublika yra Tėvynė ne tik jos piliečiams lietuviams, 
bet ir jų gentainiams, gyvenantiems už jos sienų pasilikusiose etninėse žemėse, 
emigravusiems ar kitaip gyvenimo nublokštiems į svetimus kraštus. Pasaulio 
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lietuviams turi būti sudarytos galimybės atgauti (ar įgyti) Lietuvos Respublikos 
pilietybę, dalyvauti Lietuvos politiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyve-
nime. Ypatinga valstybės globa išsaugant tautinį identitetą, turi būti teikiama 
etninių žemių lietuviams, gyvenantiems Gudijoje, Lenkijoje bei Karaliaučiaus 
krašte, įskaitant ir teisę į apsisprendimą.

Penkta. Sovietmetis įtvirtino žmonių sąmonėje išoriškai sureikšmintą 
(nors iš tiesų nuvertintą) tautybės sąvoką, kuria dabar bandoma įvairiai mani-
puliuoti. Daugelyje demokratiškų šalių, kurių nedrasko jokie etniniai kivirčai, 
kur nekeliama problema, ar reikia mokytis valstybinės kalbos ar ne, kur pi-
liečių privataus bendravimo kalba, kaip ir jų tautybė, yra asmeninis reikalas, 
seniai atsisakyta ir įrašo pase apie tautybę. Juk daugelio Rytų Lietuvos gyven-
tojų – Lietuvos Respublikos piliečių įrašas pase apie tautybę buvo padarytas 
dar okupacijų metais, neretai visiškai nepaisant tų asmenų apsisprendimo. 
Šiandien ši tradicija, nors ir pagrįsta įrašo „savanoriškumu“, tęsiama. Šie įrašai 
pase apie tautybę skaldo žemės tautą pagal okupacijų metais suformuotus labai 
abejotinus išorinius (dažniausiai – kalbinius) kriterijus, visai ignoruojant pilie-
čio etnines šaknis. Antra vertus, tautybės fiksavimas – dirbtinė kliūtis etninės 
tautos konsolidacijai, išlaikyti pretekstas – žemės tautai žalingą „status quo“. Iš 
Lietuvos Respublikos piliečio paso pažyma apie tautybę turėtų išnykti, o su ja 
išnyktų ir pagrindas daugeliui politinių spekuliacijų.

Šešta. Žemės ir tautos ryšiui, žemės tautos vidinei konsolidacijai stiprinti 
būtina ugdyti tautinę savimonę, stiprinti imunitetą prieš kosmopolitizmo (ne-
svarbu, ar jis būtų rytietiškos, vakarietiškos ar „tuteišiškos“ prigimties) apraiš-
kas. Tačiau žinant, kad tautinės savimonės kokybės parametrai kinta iš lėto, 
juos tolygiai turi ugdyti tautinė mokykla, visuomenės dorinis, patriotinis au-
klėjimas etc. Išoriniai savimonės parametrai gali būti sureguliuojami ganėtinai 
greitai. Iš pastarųjų pirmiausia paminėtini lietuviškų pavardžių bei vietovar-
džių sunorminimas – tai reikėtų padaryti visoje šalyje. Beje, mūsų kaimynai 
estai bei suomiai tą sėkmingai padarė dar tarpukario metais.

Modernios istorijos laikais, kai viskas labai greitai kinta, mutuoja, pra-
randa aktualumą, viena stipriausių visuomenės vertybių lieka tautiškumas. Jis 
svarbiausias žmonijos kultūrinio ir dvasinio paveldo įvairovės nešėjas, visų jos 
galimybių laboratorija. Tautos teisė į žemę, kurioje ji susiformavo ir išsivystė, 
yra prigimtinė, todėl tautos ir jos žemės ryšys yra objektyvus ir išorės jėgomis 
negali būti kaip nors keičiamas. Į tai atsižvelgiant, turi būti remiama idėja, sie-
kis, kad VISA ETNINĖ TAUTA GYVENTŲ SAVO ETNINĖSE ŽEMĖSE. Jei 
šis principas pažeidžiamas – sulaukiama tragiškų pasekmių. Tą rodo šiandieni-

niai įvykiai Šiaurės Airijoje, buvusioje Jugoslavijoje, Kaukaze ir daug kur kitur. 
Etninės tautos vienybės ir solidarumo siekis savoje žemėje turėtų būti lietuvių 
tautos ugdymo bei šiandieninės Lietuvos Respublikos politikos alfa ir omega.

Dirva. Cleveland, 1996 m. kovo 14 d. P. 4-5; kovo 21 d. P. 4-5;  
kovo 28 d. P. 4; balandžio 4 d. P. 4; balandžio 25 d. P. 4; balandžio 30 d. P. 4.; 

Tėviškės žinios. 1996 m. balandžio 13 d. P. 6; balandžio 20 d. P. 6;  
balandžio 27 d. P. 6; gegužės 4 d. P. 6.

Pavojus susvetimėti

Pavojus susvetimėti savo tautoje ir jos nariams susiskaidyti į ideologines, 
interesų ir kitokias korporatyvines celes šiandien Lietuvoje daug didesnis negu 
tai buvo bet kada nors moderniosios Lietuvos istorijos laikais, netgi pačiais juo-
džiausiais carizmo ar bolševizmo dešimtmečiais.

Tiesa, pilkoji tautos susvetimėjimo šmėkla lietuvius kankino jau nuo seno. 
Gal nuo bajoriškųjų seimelių ir jų „liberum veto“ teisės laikų, gal net nuo anks-
čiau – kada buvo nužudytas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas 
ir du jo sūnūs... Pilkoji tautos susvetimėjimo šmėkla šimtmečius ėmė duoklę iš 
tautos – atplėšdama, NUTAUTINDAMA jos dalį, tai Rytuose, tai Vakaruose. 
Visa tai lėmė ir mūsų geopolitinė padėtis, gal būt nemaža dalimi ir mes patys 
– mūsų genai, kuriuos nesugebėjome pakeisti tautos ugdymu, dvasiniu konso-
lidavimu.

Naujasis tautos atgimimas emociniu sprogimu suvienijęs tautą, suartino 
mintis, subendrino siekius. V. Kudirkos iškeltoji idėja „Vienybė težydi!“ trum-
pam tapo nebe ritualine deklaracija, bet tautos gyvensenos norma, tačiau šis 
trumpalaikis tautos dvasinis suartėjimas tebebuvo tik audra medžių viršūnėse, 
jas visas palenkusi viena kryptimi. Audra praėjo, dešimtmečiais kreivai auginti 
tautos kamienai vėl išsitiesė tik jiems patogiomis kryptimis ir dvasinė audra 
daugeliui praėjo be taurumo pėdsakų.

Ir štai jau savos Nepriklausomybės atsikūrusios Lietuvos valstybės laikais 
tebesitęsia tautos susvetimėjimo procesas. Nyksta dvasinis artumas, byra tautos 
atsparumo skliautai. Ir toliau tęsiasi tautos nutautėjimas savo dvasioje. Sakoma, 
kad veiksmingą tautą sudaro jos narių sandauga, nes kiekvieno nario aktyvu-
mas būna padaugintas kitų, to paties siekiančių tautiečių aktyvumu. Taip tautos 
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kuriamoji galia tampa daug didesnė už jos narių sumą. Deja, šiandienos mūsų 
poelgių masteliu matuojant, daromės nebe sandauga, bet tik suma...

Matematinis sumavimas turi vieną, šiuo atveju mums nemalonią savybę: 
kai kurie dėmenys gali atkeliauti su minuso ženklu. (Aktyvioje tautoje – tautos 
narių sandaugoje pasyvus ar net priešiškas daugumos valiai narys priverčiamas 
tarnauti bendram idealui – t. y. jo negatyvus ženklas užgesinamas, eliminuoja-
mas. Esant besiskirstančiai pasyviai tautai kiekvienas negatyvaus nusiteikimo 
tautos narys ne tik nepagausina jos jėgų sumos, bet ją dargi sumažina. Netgi 
fiziškai gausėjant tautai, jos jėgų suma mažėja. 

Kas šiandien mažina tautos jėgas? Tai – alkoholikai, egoistai, kriminalai, 
tinginiai, dvasios menkystos. Gal būt kai kas iš jų turi net keleriopą minuso 
ženklą: dvigubą, trigubą, penkiariopą. Kiekvienas jų savąja egzistencija sunai-
kina ne vieno, bet kelių tautiečių fizinių ir dvasinių pastangų rezultatus. Ir kuo 
daugiau bus tautoje narių su juodąja neigiamybės aura, tuo tautos pastangų 
vaisiai bus ir menkesni.

Kaip nuplėšti nuo daugelio tautos narių juodąją neigiamybės aurą? Kaip 
suaktyvinti tautą: nuo pasyvaus veiksmų sumavimo žengti į dinamišką sandau-
gą, kurioje ir negatyvieji būtų priversti atiduoti tautai pozityvų indėlį? Reika-
lingi tautai nauji veiksmų katalizatoriai, naujos politinės jėgos, nauji lyderiai, 
kuriais tauta, bent veiksmingoji jos dalis patikėtų. Jų atsiradimas politinėje ir 
ūkinėje Lietuvos arenoje sutelktų šiandien pasyviam sumavimui nuslopintus 
tautos narius, pozityvaus nusiteikimo nepraradusius tautos narius į vieną ga-
lingą santalką ir suteiktų jai galingą dinamizmo postūmį. Tik jo paveikti nu-
trauktume nuo tautos vis tankėjančią ir tamsėjančią susiskaidymo skraistę, iš-
tirpintume tautos susvetimėjimo ledus, atgautume pasitikėjimą savimi ir savo 
valstybės ateitimi.

Tautos susvetimėjimą reikėtų skirti į pirminį ir antrinį.
Pirminis susvetimėjimas – tai tauta savęs dar nesuvokusių giminingų gen-

čių priešiškumas viena kitai – tarpgentinis egoizmas, tarpusavio kivirčai. Visa 
tai sekina negausių gentainių jėgas, trukdo joms konsoliduotis į valstybę. Dalis 
jų tampa agresyvių kaimynų aukomis, taip prarandant ateities potenciją, tautų 
ir žemių, ir žmonių dalį. Šis susvetimėjimams lietuvių tautoje tęsėsi ir dinasti-
nės, ir ypač unijinės Lietuvos valstybės laikais. Kas suskaičiuos karius ir toli-
miausių pilių Rytuose statytojus, niekuomet negrįžusius iš Rytų. Kas įvertins tą 
skriaudą Lietuvai, kuri Jogailos padaryta jo valia atkuriant lenkų universitetą 
Krokuvoje, tačiau to nepadarius Vilniuje. Ar ne čia slypi didžioji tautos sla-
vinimo tragedijos užuomazga, kada renesansui iškėlus tautinių kalbų reikšmę 

valstybei, išstumtąją lotynų kalbą pakeitė ne lietuvių, tačiau lenkų kalba. Lenkų 
kalbos ir kultūros brovimasis į Lietuvą suskaldė tautą, nuo jos nutolindama 
aristokratiją. Šios susvetimėjusios tautos dalys, be mažų išimčių, daugiau jau 
niekada nesuartėjo. Su aristokratijos atsiskyrimu iš lietuvių tautos, prarasta ne 
tik gausus tautos narių skaičius, vadų kasta, bet ir didžiulis kultūrinis dvasinis 
paveldas. Ilgus šimtmečius būdamas tarp lietuvių, jis ir jo nešėjai tęsė pragaiš-
tingą tautos skaidymo, susvetimėjimo darbą, vis naujoms ir naujoms tautiečių 
kohortoms lenkėjant t. y. išeinant iš tautos ir dažniausiai su lietuvių tautai nega-
tyvia aura. Ir moderniosios lietuvių tautos istorijos laikais didžiausi lenkintojai 
buvo – anksčiau sulenkinti lietuviai. Iš kyla neregėtas paradoksas – tautą prara-
dusieji ima keršyti tiems, kurie nepasidavė šiam susvetimėjimui ir pasiliko savo 
tautos, nors vis mažėjančios ir silpnėjančios gretose. Tai dvasinio janičarizmo 
sindromas. Janičarai – tai jaunystėje pagrobtų svetimšalių turkų išugdyta fana-
tiškiausia jos kariaunos dalis, naudota terorizuojant krikščioniškuosius kraštus, 
t. t. tų jaunuolių gimtines). Labai panašus procesas vyko ir Vakarų lietuvių etni-
nėse žemėse. Vienintelis skirtumas – vakarų lietuvių susvetimėjime būta bent 
dviejų priežasčių: dinamiškos vokiečių ekspansijos į lietuvių žemes ir į tautą 
bei religijos skirtumai (po reformacijos Prūsijos ribose gyvenę lietuviai tapo 
protestantais). Bandymas suartinti dviejų skirtingų kultūrų ir religijų tautos da-
lis bent Klaipėdos krašte tarpukario metais nebuvo labai sėkmingas – tiek dėl 
didžiulio Vokietijos spaudimo lietuvininkams buvusiems Prūsijos piliečiams, 
tiek dėl Lietuvos valstybės institucijų klaidų, tiek ir gilaus susvetimėjimo pašalo 
tarp tų tautų dalių, nors gražaus bendradarbiavimo ir integracijos pavyzdžių 
būta į valias.

Antrinio tautos susvetimėjimo proceso – tautos nutautėjimo (neretai ir 
prievartinio nutautinimo) žala didžiulė. Šiandien lietuviškai nebekalba ir lie-
tuviais savęs nebelaiko per trečdalį etninių lietuvių žemių gyventojų. Beveik 
visi Karaliaučiaus krašte gyvenę lietuviai autochtonai dėl II-ojo pasaulinio karo 
pasekmių buvo iškeldinti iš šio krašto ir išsklido po Vokietiją bei visą pasaulį. 
Toks pat likimas ištiko absoliučią daugumą buv. Klaipėdos krašto gyventojų 
– lietuvininkų. Ši žemė grįžo Lietuvai kaip „terra Vildnis“. Per penktadalį mi-
lijono Rytų Lietuvos apslavėjusių ar dar save lietuviais tebelaikančių asmenų, 
vengdami bolševikų genocido pokario metais išsikėlė gyventi į Lenkiją. Pana-
šus procesas vyko ir su kitais Vilnijos gyventojais, atsidūrusiais dabartinės Bal-
tarusijos valdžioje. Išvykusiųjų vietas Klaipėdos krašte (bent kaimuose) užėmė 
kitų Lietuvos vietų gyventojai, tai Vilnijos likimas – dar tragiškesnis. Į ją plūs-
te priplūdo etniškai svetimo elemento ne tik iš giluminių Baltarusijos rajonų, 
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bet ir kitokių „homo soveticus“. Užkardos šio krašto slavėjimui neuždėjo ne 
tik sovietmečio valdžia, aiškiai nuolaidžiavusi lenkintojams ir rėmusi krašto 
rusinimo politiką, bet šis procesas tęsiasi ir Nepriklausomos Lietuvos laikais. 
(Prisiminkime „autonomistų“ siekius ir darbus, taip pat dabartinės savivaldos 
etninius valymus Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose).

Dar viena tautos susvetimėjimo, dezintegracijos ir nutautėjimo priežastis 
– emigracija. Gal būt iš kitų tautos susvetimėjimo formų ji labiausiai nagrinė-
ta. Tiesa emigracijos reikšmę tautai vienareikšmiškai vertinti negalima. Tam 
tikrais istorijos tarpsniais, kada sunaikinama Lietuvos valstybė, tauta okupuo-
jama ir patiria giliausią priespaudą ir genocidą, politiniai emigrantai vienintelis 
tautos balsas, kalbantis pasauliui, politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis 
kovojantis už jos valstybingumo atkūrimą, teisių tautai grąžinimą, politiniai ir 
ekonominiai emigrantai visada teikė Tėvynėje pasilikusiems tautiečiams junta-
mą materialinę pagalbą, išsaugojo daugelį dvasinio paveldo elementų, turtino 
tautos kultūrą nekonformistine, okupantų nevaržoma ir nežalojama kūryba. 
Emigracijos žmonės, jų išsaugotas dvasinis paveldas, materiali parama – labai 
svarbūs veiksniai Lietuvos valstybingumui atsikurti.

Tačiau tautos lūkesčiais gyvena tik pirmoji, mažiau – antroji ir visai ma-
žai – trečioji emigrantų karta. Su kiekviena generacija tolstama ir nuo paties 
tautos kamieno, gyvenančio tiek nelaisvėje, tiek laisvėje, idealų. Emigrantų 
jaunimas įsilieja į tautų, kurių apsuptyje gyvena aplinką. Šis procesas natūra-
lus ir neišvengiamas, nežiūrint į tai kiek jis skaudus ir nuostolingas tautai, jis 
neišvengiamas. Galima kalbėti tik apie to proceso sulėtinimą, didesnės grąžos 
tėvų ar senelių žemei grąžinimą, bent dalies žmonių reemigracijos skatinimą. 
Bent artimiausiu laiku Vakarų emigracijos indėlis Lietuvai bus dar pozityvus. 
Čia reikia paminėti ir nūdienai labai aktualų naujųjų ekonominių emigrantų 
formavimosi, jų ryšių su tauta nenutrūkstamumo problemą.

* * *
Pirminį tautos susvetimėjimą, jos skaldymąsi dažniausiai lemia tautos 

išorinės sąlygos: prarasta nepriklausomybė, nelygiavertė tautos padėtis tarp-
tautiniuose politiniuose dariniuose, stipresnės tautos agresyvi politika, tautos 
išsiskaidymas (dėl politinių ar ekonominių priežasčių) po kitas šalis ir t. t. Tai 
lyg žaibo kirtis tautai ankstyvą pavasarį.

Deja, tautą persekioja ir vėlyvieji žaibai – susvetimėjimas apima ir Nepri-
klausomybę bei laisvę atgavusią tautą.



Kada sujungsime Lietuvos praeities ir dabarties ekonominę mintį,
kaip vientisą mūsų tautos dvasinės kultūros fenomeną, ir sukursime minčių,

idėjų ir patirties perimamumą, tada galėsime pasakyti,
kad mūsų tautos, pagaliau, visos žmonijos korifėjų mintys –

ne tamsoje blykčiojantys ir vienas kitą gesinantys žaibai,
bet vaiskus spalvingos pašvaistės švytėjimas.

Lietuvių tautininkų 
sąjungos istorijai

Rankraščio „Modernaus tautiškumo problemos“ faksimilė.
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Postsovietinio žmogaus ir ūkio konversija
1.
<...>
2.
Dar visai neseniai „konversijos“ sąvoka buvo išimtinai taikoma, kalbant 

apie karinės pramonės „išvertimą“, jos pritaikymą ne žmonių naikinimui, bet 
naudai. Ir daugiausia rūpesčių su šitokia pramonės ar net viso ūkio akcija, at-
rodo turės Rusija, ligi šiol viską ką geriausio klojusi ant Marso kalvės prieka-
lo, nors ta problema neleis užmigti ir daugeliui Vakarų šalių koncernų. Ne tik 
„karštasis“, bet ir „šaltasis“ karas reikalavo patrankų vietoj sviesto ir tai karin-
gų valstybių vadovų buvo be atodairos daryta. Gi dabar, subyrėjus Sovietijos 
supergalybei ir nutrūkus ginklavimosi varžyboms, teks daryti atvirkščiai – iš-
mokti melžti pieną iš patrankų. Ir tai daryti, matyt, bus nepalyginamai sunkiau.

Gyvenimas patikino, kad šiandien turime kalbėti ne tik apie karo ūkio, 
bet viso postsovietinio ūkio konversiją. Ir tai teks atlikti ne tik Rusijos Marso 
kalvėse, bet ir pas mus, nors mūsuose „tikrosios“ karo pramonės būta neper-
daugiausia. Tačiau, antra vertus, visas sovietmečio Lietuvos ūkis dirbo neregi-
mo karo užsakymu – socializmo pergalei užtikrinti, todėl ir visa ūkio struktūra 
suformuota šiam „labui“ pasiekti – t. y. socializmui visame pasaulyje įtvirtinti.

Šių dienų postsovietinio ūkio konversija, kalbant plačiąja prasme – tai 
pramonės, žemės ūkio, finansų, bankininkystės, prekybos ir daugelio kitų šakų 
ir viešojo ūkio funkcijų pertvarkymas ne iliuziniams, bet natūraliems žmonių 
poreikiams tenkinti per prekinius-piniginius santykius bei rinkos mechanizmą.

3.
Mūsų kairieji politikai keikia ekonominę reformą, kad ši, esą nusmuk-

džiusi gamybą. A. Šleževičiaus vyriausybė, atėjusi į valdžią, paskubėjo pažadėti, 
kad atkurs 1989 metų gamybos lygį. Ką rodo šis siekis? Gaminti daug staklių 
(beje, jos buvo dažniausiai tik įnagiai sovietinei karo pramonei), gaminti daug 
kiaulienos ir sviesto (anais laikais – Maskvai ir Leningradui maitinti), gaminti 
daug žolės miltų agregatų (praeityje visos sovietijos šėkui džiovinti pusvelčiais 
degalais) ir t. t. Kad šis retrospektyvinis sovietinio ūkio modelis netrikdomai 
veiktų, tektų atkurti ir komandinę ūkio valdymo sistemą, planų ir fondų tvarką, 
o visą ekonominę piramidę vainikuoti partiniu ūkio kontrolės smaigaliu.

Bet šiandien šis smaigalys nulaužtas, nebepaaštrinamas...
Tačiau be jo, spaudiminėje ūkio valdymo sistemoje slėgis, išjudinantis vi-

sus gremėzdiško mechanizmo sraigtelius, nebepakils, todėl niekas komandų iš 
viršaus nebeklausys. Be komandų – niekas gaminių nebetieks, o už patiektus 
gaminius – nebemokės. Jei šitaip atsitiks – nebeapsimokės nei tiekti nei gamin-
ti. Beje, visi šie išvardinti postsovietinės ūkio krizės simptomai visiems gerai 
pažįstami iš praktikos. Deja, juos bandant gydyti, jokie vaistai neveiklūs...

Tačiau žmogus, valstybė, žmonija turi ką nors veikti, gaminti. Jei to nebus 
– ūkio veikla sustos, ekonomikos kardiogramoje plunksna ims brėžti nebe pul-
suojančią gyvybės kreivę, o tiesę – mirties ir stingulio liniją. Tačiau ką gaminti 
ir kur gaminius dėti, turi pasakyti nebe planas, valstybinis užsakymas, bet rinka 
(beje, rinkoje natūraliai jaučiasi tik jos poreikius atitinkantis, reformuotas, t. y. 
konvertuotas ūkis, kiekviena jo šaka, įmonė ar atskiras gamintojas). Taigi, Lie-
tuvos ateities ūkio sėkmės garantas – ne 1989 metų gamybos lygio restitucija, 
bet kuo spartesnė sovietinio gamybos būdo konversija.

4.
Postsovietinio ūkio konversija reikalauja daug ką pakeisti: gamybos struk-

tūrą, gaminių asortimentą, kokybę, darbo vietų, pagaliau pačių darbuotojų 
struktūrą, jų mąstymo stereotipus, motyvus, elgseną, paskatas ir kt. Visi šie po-
kyčiai turi susiformuoti, veikiant rinkos ekonomikai, visose žmogaus veiklos 
srityse dalyvaujant politiškai ir ūkiškai laisviems piliečiams.

Dažnai keliamas klausimas: kokie konversijos prioritetai? Ką pirmiausia 
konvertuoti: žmogų ar gamybos priemones? Idėjas ar materialius tvarinius? 
Mąstymą ar veiksmą?

Niekas neginčija, kad gamybą, jos materialųjį turinį, veiksmus lengviau 
pakeisti negu žmogų, jo idėjas, mąstymo stereotipus. Materialinę konversijos 
pusę gali palengvinti užsienio kreditai, bendrų įmonių steigimas, importinė 
technika ir technologija. Tačiau visoje šioje pertvarkos sekoje pirminė – žmo-
gaus, jo idėjų, poelgių konversija. Tik ji gali sukelti žmoguje motyvuotas prie-
laidas veiksmui. Tiesa, tai ilgai trunkantis procesas. Tačiau, griebdamiesi vien 
materialių dalykų, vien veiksmų konversijos, galima sulaukti tik paviršutiniškų 
rezultatų, nulakuoto seno fasado spindesio, eilinės „perestrojkos“.

5.
Žmogus, jo mąstymo konversija pirmiausia susijusi su jo įsitikinimų ki-

timu. Tiesa, sovietmetis įsitikinimus suformavo ne visiems vienodai. Vieni de-
klaravo SAVUOSIUS įsitikinimus ir už juos kovojo. Deja, tokių buvo ne tiek 
daug. Kiti praktikavo DVEJOPUS įsitikinimus (tikruosius, slepiamus nuo pa-
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šalinės akies ir ausies, kuriais vadovavosi gyvenime) ir imitacinius, užvilktus 
kaip svetimus marškinius, kuriuos deklaravo aplinkai (šitokių ko gero buvo 
daugiausia). Treti, dėl patiklumo oficialiai propagandai, alternatyvios (tikros) 
informacijos stokos ar asmeninės naudos, priėmė oficialiai adoruojamus įsiti-
kinimus, pastarųjų taip pat nebuvo daug).

Pirmajai žmonių grupei šiandien jokia konversija nereikalinga. Jiems bū-
tina tik papildyti informaciją, padedančią suformuoti žmoguje sistemišką ne-
sovietinės gyvensenos suvokimą, žmonių santykius rinkos ūkio sąlygomis.

Antrajai žmonių grupei dvasinė konvensija taip pat neskausminga: sve-
timų įsitikinimų lukštai, kaip ir svetimi marškiniai, nusimetami, pasiliekant 
su savaisiais įsitikinimais, kurie koreguojami pagal naują informaciją. Tiesa, 
pripratus prie svetimo kailio, ne kiekvienas iš karto jaučiasi savajame. Tokius 
žmones reikia padrąsinti, suaktyvinti, nuimti „gaubto“ sindromą. Kiti elgiasi 
priešingai: perdėtai deklaruoja savuosius įsitikinimus, tampa „ura-patriotais“, 
kas daugelį šokiruoja, nevalingai verčia abejoti jų įsitikinimų tikrumu, nuošir-
dumu (taip elgiasi ir netikri atsivertėliai, karjeristai, provokatoriai), todėl neva-
lia persistengti. Laikas ir darbai parodys, kas konvertavosi, o kas tik persidažė, 
prisitaikė naujai būsenai, užsikonspiravo.

Daug sudėtingesnė tikro „homosoveticus“ įsitikinimų konversija. Tai 
skausmingas procesas ir asmeniui, ne visada malonus dalykas ir į jį iš šono 
žiūrintiems. Tačiau keisti įsitikinimus, anot L. Tolstojaus, negėda, jeigu žmogus 
sąmoningai žengia tiesos, doros, gėrio link, savosios tautos idealų link, neveng-
damas prisipažinti klydęs, nuoširdžiai siekiantis atgailos.

Savaime aišku, konversijai nepasiduos fanatikai, idiotai ir gyvenimo par-
blokštieji. Jie ir pasiliks kaip sovietmečio dvasiniai invalidai. Tačiau jų veiklu-
mas turės tilpti naujosios Lietuvos įstatymų rėmuose.

6.
Pirmoji visuomenės konversijos banga Lietuvoje, padėjusi daugeliui nu-

simesti svetimus marškinius, įvyko „dainuojančios revoliucijos metu, kada 
didelės atgimstančios tautiškumo ir valstybingumo „dozės“ (trispalvė, Vytis, 
Tautiška giesmė, Baltijos kelias ir pan.) sutrupino ne tik sovietmečio stabus, bet 
sutirpdė ir sovietinės elgsenos stereotipus. Tačiau, kaip taisyklė, visa tai vyko 
politikos, visuomeninių santykių, t. y. negamybinėje plotmėje. „Dainuojančios 
revoliucijos“ sukeltos visuomenės masinės konversijos išdavoje Lietuvos Sąjū-
dis laimėjo rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą, kuri 1990 metų kovo 11 paskelbė 
atstatanti Lietuvos Nepriklausomybę. Tačiau emocijų audra – tai audra me-
džių viršūnėse. Jai praėjus, buitis, kaip medžio kamienas, liko nepakitusi. Po 

„dainuojančios revoliucijos“ protų konversija vyko daug lėčiau, o gamybos, to 
konvertyviausio prado – konversija praktiškai neįvyko. Dėl to, buitiniai rūpes-
čiai, blogėjanti ekonominė situacija sukėlė grįžtamąją emocijų audrą medžių 
viršūnėse, kurios išjudinta politinė švytuoklė pralėkė protu grįstą pusiausvyrą 
ir lėmė 1992 metų rudens rinkimus į Seimą ir 1993 metų vasario prezidentinius 
rinkimus LDDP naudai. Taip nemažoje Lietuvos žmonių dalyje įvyko jausmų 
rekonversija (grįžtamasis persivertimas), tačiau atrodo, neilgam.

Nežiūrint jausmų audrų, nemažoje mūsų tautos dalyje jau įvyko negrįžta-
ma mąstymo (proto) konversija. Dėl to mūsų valstybėje susidarė pakankamai 
gausus laisvės, nepriklausomybės bei valstybingumo įtvirtinimo siekiantis Lie-
tuvos piliečių sluoksnis, kuris nesutriko 1991 metų sausio ir rugpjūčio dieno-
mis, stoiškai atlaikė visokias blokadas, konstruktyviai dirba stiprinant atkurtos 
valstybės politinius ir ūkinius pamatus. Nors, deja, daug ir tokių, kurie laisvę 
panaudojo, kaip ir anais Maironio laikais, „pasukdami į savąją pusę raktu“...

7.
Kaip rodo istorija ir mūsų neilgo gyvenimo laisvoje Lietuvoje patirtis, kon-

servatiškiausi  žmonių santykiai gamybos sferoje ir čia susiformavę gamybiniai 
stereotipai sunkiausiai pasiduoda konversijai. Dėl to ir postsovietinės Lietuvos 
ūkis ilgą laiką buvo vien sovietinio ūkio tradicijų tęsėjas, tiktai kiekybiškai ir 
kokybiškai atsiliekantis nuo buvusio sovietmečio lygio, nes žlugo komandinės 
sistemos varomoji jėga, nebeliko drausmės ir bausmės svertų, sunyko centra-
lizuota tiekimo-realizavimo sistema. Paradoksalu, kad sovietmečio gamyboje 
tvyrojęs nepaklusnumo sindromas (t. y. visokeriopas vidinis stabdymas, sie-
kimas kuo daugiau dotacijų, visokių piniginių injekcijų, tuo pačiu visais įma-
nomais būdais siekiant mažinti „planus“ – t. y. gamybą), Lietuvos valstybinio 
ūkio sektoriuje tebeveikia ir toliau. Daugelis subjektyvių priežasčių (jokiu būdu 
neneigiu ir objektyvių) blokuoja informacinius, finansinius, prekių judėjimo, 
sutarčių vykdymo, tarpusavio atsiskaitymų reikalus ir lėtina patį gamybos pro-
cesą (kitaip tariant seni stereotipai trukdo pašalinti juos pačius, nors daugelis, 
atrodo, tai siekia padaryti). Dar blogiau, kad valstybinio sektoriaus ydos, kaip 
ligos užkratas, persikelia ir į privačias struktūras, išbujodamos grubumo, ga-
mybinio chamiškumo, nesąžiningumo, neatsakingumo ir kitomis piktžolėmis.

Visa tai rodo, kad žmogaus sąmonės konversija aktualesnė už techninę ga-
mybos pertvarką. Pirmiausia turi pakisti žmogus, kuris pakeis daiktus ir jų ry-
šius. Darant atvirkščiai, patirsime daug laiko, piniginių ir materialinių nuostolių.

8.
Noriu keletą žodžių tarti dėl man, kaip agrarininkui, artimos srities – 
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mąstymo ir veiksmų konversijos žemės ūkyje. Ką čia pirmiausia konvertuoti?
Manau, kad žemės ūkis – ne išimtis. Konvertuoti pirmiausia reikia patį 

žemdirbį, tiek žemės ūkio specialistą, tiek ir „eilinį“ (sovietmečiu nukaltas ter-
minas arčiausiai žemės esančiajam).

Žemės ūkio specialistai sovietmečiu dirbo, transliuodami vertikaliai per-
duodamas komandas: Centras–rajonas–ūkis–padalinys–„eilinis“ žemdirbys. 
Be komandų iš aukštesnės grandies, retas specialistas ėmėsi savo iniciatyvos ir, 
žinoma, atsakomybės. Dabar, konversijos metu, teks atsisakyti vertikalaus mąs-
tymo ir jį pakeisti horizontaliu, t. y. kiekvienas žemdirbys, tiek specialistas, tiek 
„eilinis“ turi ieškoti ryšio su „viršumi“ ar „apačia“, bet ir su kitais žemdirbiais, 
kooperuoti veiksmus, pastangas, išteklius, aprėpti ne tik buvusį siaurą darbų 
barą, bet daugelį gretutinių veiklos sričių, išmokti savyje sujungti daugelį da-
lykų, išmokti SINTEZĖS meno, be kurio negali tarpti joks ūkiškumas. Sėkmės 
labui, kiekvienas žemdirbys turi tapti SAVININKU, SPECIALISTU, VYKDY-
TOJU viename asmenyje.

Ir dar. Tikram žemdirbiui būtinas NUOSAVYBĖS PAJAUTOS jausmas 
atgautai ar įgytai žemei, individualiai ar bendrai naudojamam privačiam turtui. 
(Kitokio turto, išskyrus negausias valstybines žemės ūkio įmones, šioje sferoje 
jau nebeliko). Deja, nuosavybės pajautos jausmą suvokia jau nebe kiekvienas 
žemdirbys, net ir tą turtą įgijęs (ypač jei dirbama kolektyviai – bendrovėje). 
Daugelis „eilinių“ žemdirbių, kaip buvo taip ir pasiliko GAMYBINIAIS STA-
TISTAIS, dirba tik tiek, kiek pasiunčiami (seniau sakydavo – „pavaromi“). 
Daugelis šių asmenų lengva ranka jau pardavinėja įgytus pajus, akcijas, matyt 
lengva ranka atsisakys ir atgautos ar įgytos žemės (ypač LDDP pastangomis 
išparduosimus trihektarius), likdami fiziškais ir dvasiškais beturčiais. Tai žmo-
nės, kuriems sovietmetis labai trumpai pakirpo sparnus, atėmė savarankišku-
mo ir kūrybiškumo dovaną, visiškai atrofavo nuosavybės jausmą ir jų polėkio 
sparnai nebeataugs ir po visų konversijų. Būtina susirūpinti visiems, pirmiausia 
jau pakilusiems, save ir aplinką suvokiantiems kaimynams, padėti šiems bes-
parniams paukščiams sudaryti galimybę verstis savuoju amatu (traktorininku, 
remontininku, vairuotoju, statybininku ir pan.), steigti kaime daugiau koope-
ratinių serviso ir perdirbimo įmonių, taip išsaugoti daugiau darbo vietų, neat-
stumti konversijai neimlių mūsų bendrapiliečių.

9.
Sakoma, kad gyvenimas – pats geriausias mokytojas, tačiau ir geri kore-

petitoriai ne pro šalį. Jais turėtų tapti ne vien margaspalviai užsienio ekspertai, 
bet ir saviškiai: mokslininkai, politikai, dar geriau – konversijos slenkstį jau 

peržengę praktinės veiklos žmonės. Jie taptų katalizatoriais, žodžiais ir darbais 
įtaigojantys visuomenę dviem pjūviais: 1) pagal veiklos sritis ir 2) pagal visuo-
menės sluoksnius, grupes.

Man, kaip Lietuvių tautininkų sąjungos atstovui rūpi išsakyti ir apibrėžti 
mūsų politinės veiklos ir ja įtakojamos visuomenės grupių „nišą“. Pagal mūsų 
sąjungos programą, stengsimės skatinti aktyvių savininkų – gamintojų sluoks-
nio formavimąsi. Kuo bus daugiau tokių asmenų, tuo ūkiniame gyvenime bus 
daugiau aktyvumo, veržlumo. Tai, pirmiausia, ūkininkijos gausinimas, jos 
materialinių poreikių geresnis tenkinimas ir dvasinis ugdymas, žemės ūkio ir 
gretutinių šakų kooperacijos plėtojimas (tuo pačiu kooperatininkų-pajininkų 
sluoksnio gausinimas), akcininkų ir individualių įmonių savininkų aktyvini-
mas. Visi šie žmonės dirba savo galva ir rankomis, siekia atgauti, įgyti ir gau-
sinti savo turtą, suinteresuoti ūkinio ir dvasinio paveldo išsaugojimu. Mes ma-
nome, kad šių savarankiškų žmonių skaičiaus gausinimas, valstybei rūpinantis 
asmens ir turto sauga, – Lietuvos klestėjimo pagrindas.

Lietuvoje negali būti vilkinama nei dvasinė, nei ūkinė konversija. Tai bū-
tina daryti kuo sparčiau ir jautriau. Taip kaip ir daug kitų dalykų, kas Lietuvoje 
jau buvo pasiekta, tačiau per prievartos metus pradanginta, užmaršinta. Be to, 
mums teks išmokti visko, ką surado ir pritaikė sau Europa būdama be mūsų. 
Šiandien mes Europoje jau visi kartu, todėl turime kartu kurti ir bendrą ateitį, 
nors rytoj tapti tuo, kuo jie šiandien jau tapę.

Savininkas. 1993 m. spalio 15-21 d. P. 3-4.

Postkomunistinė destrukcija Lietuvoje: priežastys ir 
įveikimo būdai

1. Postkomunistinės krizės šaknys ir ūgiai.

Komunizmo sumanytojai, įgyvendindami savo utopiškas užmačias, dau-
giau kaip septynis dešimtmečius didžiulėje pasaulio erdvėje (pradžioje SSRS, 
o vėliau ir vadinamosiose „liaudies demokratijos“ šalyse fizinio ir moralinio 
teroro priemonėmis suformavo daugybę visokiausių politinių, karinių, admi-
nistracinių, ūkinių ir kitokių darinių, kurie apraizgė šalis, tautas, žmonių viešąjį 
ir privatų gyvenimą.
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Formuojant politinius darinius (vadinamąsias sąjungines ar autonomines 
respublikas, kraštus, nacionalines apygardas etc.), neatsižvelgiant į vietos gy-
ventojų valią, buvo dirbtinai sujungtos (ar priešingai – suskaldytos) tautos ar 
jų apgyventos teritorijos, kas dabar Kaukaze ar Jugoslavijoje tapo negęstančiu 
kruvinų tautinių kivirčų priežastimi.

Karpant ir klijuojant įvairius teritorinius, administracinius ar ūkinius da-
rinius (sritis, rajonus, apylinkes, kolchozus ar sovchozus) taip pat nepaisyta nei 
žmonių valios, nei tradicijų, nei nusistovėjusių ryšių, kartais netgi elementarios 
logikos, viską paliekant valdžioje esančių malonei ir Komunistų partijos gene-
ralinės linijos svyravimų fazei (stambinti ar smulkinti, sujungti ar padalinti). 
Ir taip, kaip priedas prie utopinės supervalstybės – SSRS darinių, formavosi 
betautė „homosoveticus“ liaudis, gimė, gyveno ir mirė vis labiau nudvasinti, 
nužmoginti „komunizmo statytojai“. Visą šį prievarta primestą šėlsmą beveik 
penketą dešimtmečių teko iškęsti ir lietuvių tautai, ir tai sukėlė skaudžias pase-
kmes ne vien jos dabarčiai, bet ir ateities kartoms.

Tačiau istorijos dėsniai nepermaldaujami ir gensekų užmačiomis nepa-
keičiami. Kaip ir visos praeities imperijos, subyrėjo didysis šių dienų mons-
tras – SSSR. Tiesa, Sovietų sąjungos griuvimą būtent dabar, o ne kuriame kita-
me dešimtmetyje lėmė ne vien istorinė neišvengiamybė, bet ir susiklosčiusios 
objektyvios sąlygos. Jų tarpe didžiausios reikšmės turėjo visiškas ekonomikos 
krachas, nes vergų darbu įsisavinti Sibiro turtai išseko, o didžiulė nacionali-
nio produkto dalis buvo išeikvota pasaulinei revoliucijai finansuoti, ekspedi-
ciniams karams vesti, kosmosui, visiškai pamirštant žmogų ir jo poreikius. 
Gorbačiovo „perestroikos“ metu atleisti priespaudos varžtai, lyg gaivus oras, 
pagreitino utopinio monstro agoniją, sudarė situacinę prielaidą atsiskirti nuo 
SSSR jos užgrobtoms šalims, jų tarpe ir Lietuvai.

Žlugus SSSR, kaip centralizuotai priespaudos piramidei, visi buvę tos 
sistemos elementai (žemės, tautos, valstybės etc.), praeityje buvę prievarta su-
jungti vieni su kitais ir lyg įmagnetinti tuo pačiu krūviu, ima ryžtingai stumti 
vieni kitus. Ir taip viena postkomunistinė valstybė kovoja su kita, viena tauta 
atstumia kitą, praeityje buvusią „brolišką“ tautą, vienas kolektyvas –kitą kolek-
tyvą, vienas „homosoveticus“ kitą tos pačios lemties bendrą. Beje, atstūmimo 
sindromas neužsibaigia konfliktu tarp dviejų žmonių, o ima šėlti ir pačiame 
žmoguje, jo dvasioje. Neretas postkomunistinės epochos išeivis konfliktuoja 
pats su savimi, savo sąžine sveikata, net gyvybe. Taip visoje postkomunisti-
nių šalių erdvėje pakyla visuotinės destrukcijos (griuvimo) banga, ardydama 
ekonominį, kultūrinį, netgi žmogiškąjį „anos“ epochos paveldą. Ši neregėto ir 

neprognozuoto masto išcentrinė jėga, kuri greta pozityvios, nors ir gaivališkos 
fizinio ir dvasinio apsivalymo nuo komunizmo apnašų potencijos, iškėlė tautų 
gyvenime ir gausybę ekonominių, socialinių, moralinių ir kitų problemų.

POSTKOMUNISTINĖ DESTRUKCIJA – internacionalinis reiškinys, nes 
ją pagimdė ne vienos kurios nors tautos specifika, bet visų į komunizmo vora-
tinklį patekusių tautų lemtis.

Kalbant apie netolimą praeitį, Lietuvos spaudoje dažnai ji pavadinama 
„postsovietine“. Mūsų nuomone, postkomunizmo sąvoka universalesnė, geriau 
išreiškia reiškinio visuotinumą negu „postsovietizmas“. Nors Lietuva ir buvo 
priversta inkorporuotis į Sovietų sąjungą, bet „komunizmo statybos“ laikotar-
piu Lietuvoje formavęsis ekonominis ir socialinis modelis, taip pat tautinės są-
monės gylis ir atkūrimo sparta, artimesni buvusioms „savarankiškoms“ komu-
nistinėms šalims (pvz., Čekoslovakijai ar Vengrijai, negu labai susovietintoms, 
tautinį identitetą praradusioms kaimynėms, pavyzdžiui, Gudijai.

Postkomunistinės destrukcijos visuotinumas, jos „braižo“ tapatumas 
postkomunistinėms šalims, vienodos ekonominės ir socialinės pasekmės, ne-
sunkiai paneigia Lietuvos antireformistų (iš esmės – komunizmo restitucijos 
puoselėtojų) pastangas įrodyti, kad dėl dabartinės sunkios ekonominės sociali-
nės Lietuvos padėties kaltas „Sąjūdis“ ar p. V. Landsbergis, o ne buvusi sistema, 
kūrusi iliuzinę ekonomiką, dabar staiga išsikvėpusi, netekusi gyvybės, kas ir 
sukėlė totalinę ūkio ir žmonių santykių krizę.

Kokie visoms šalims būdingi postkomunistinės destrukcijos simptomai?
Tai – valstybės (ypač jos teisėtvarkos institucijų), ūkio (ypač finansų), 

žmonių tarpusavio santykių krizė, susieta su buvusios totalistinės sistemos iši-
rimu, visuotiniu vertybių perkainojimu. Beje, šis sisteminių ryšių išsiderinimo 
ir audringų pokyčių laikotarpis, kada postkomunistinė visuomenė energingai 
ieško išeities iš žmonijos vystymosi aklikelio, palietė ne tik senosios santvar-
kos institucijas ar ideologinį pamatą, bet ir visą ūkinį ar net kultūrinį paveldą. 
Tačiau tai dar ne viskas. Destrukcijos procesas neretai persimeta ir į naujai ku-
riamas postkomunistinių valstybių politines, visuomenines bei ūkines struk-
tūras, nes jų dalis laikinos, nesuformuotos, ne visada kaip reikiant apgalvotos 
ar suderintos. Tai lemia vienpusiška pertvarkos vykdytojų gyvenimo patirtis ar 
ilgametis buvimas praeityje „po gaubtu“ (doc. D. Cesevičiaus žodžiais tariant, 
„gyvenimo nuošalėje“, kas apsunkina sprendėjui priimti KITOKIUS sprendi-
mus. Pagaliau nemažai pertvarkos vykdytojų – sąmoningi ar nesąmoningi an-
tireformistai.

Nors postkomunistinės destrukcijos priežastys, kaip minėjome, internaci-
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onalinės, tačiau jų sukurtų negandų mastas priklauso ir nuo konkrečios šalies 
ar tautos ypatybių, istorinės patirties, sprendžiamosios ir vykdomosios valdžios 
įgyvendintų priemonių veiksmingumo, sugebėjimo bent kai kurias negatyvias 
postkomunistinės destrukcijos pasekmes nuslopinti ar eliminuoti.

Remdamiesi lietuviškojo gyvenimo patirtimi, pabandysime panagrinėti 
postkomunistinės destrukcijos Lietuvoje pasekmes bei ją gilinusias priežastis. 
(Apie tai, kas pasiekta GERO, atkūrus Nepriklausomybę, ir kas Lietuvoje GE-
RIAU pasisekė išspręsti negu kitose postkomunistinėse šalyse, dėl vietos stokos 
nekalbėsime).

Bandydami išaiškinti postkomunistinės destrukcijos nuostolius Lietuvoje, 
susiduriame su keliomis kliūtimis. Pirmiausia procesas dar nepasibaigęs, to-
dėl įvertinimui stokojame „istorinio nuotolio“. Be to, daugelis dalykų, rodančių 
tautos ekonominę, socialinę ir ypač moralinę būseną, sunku patikimai kvan-
tifikuoti t, y. išreikšti kiekybiškai, nes oficialioji statistika taip pat pergyvena 
reorganizacijos laikotarpį ir taip pat apimta destrukcijos. Tačiau bendra ten-
dencija aiški: 1989-1992 metais šalies bendrasis produktas sumažėjo 49 proc.; 
pramonės gamyba – 55 proc., o žemės ūkio gamyba 30 proc. (Tolesnis gamybos 
mažėjimas, tik ne taip sparčiai, vyko ir 1993 metais). Tuo pačiu laikotarpiu 63 
proc. sumažėjo investicijos į tautos ūkį, o infliacija išaugo 65 proc. ir praktiš-
kai sunaikino visas žmonių santaupas Valstybiniame taupomajame banke. Už 
skurdo ribos atsidūrė pensininkai ir daugelis jaunų šeimų. Nemažas žmonių 
skaičius nesuranda darbo. )1993 metų atskirais mėnesiais būta nuo 30 tūkst. iki 
100 tūkst. bedarbių (1,6-5 proc. visų ekonomiškai aktyvių žmonių). Ekonomi-
nė krizė labai pablogino ir tautos moralinę būseną: užregistruotų nusikaltimų 
skaičius nuo 31,2 tūkst. 1989 metais padidėjo iki 56,6 tūkst. 1992-aisiais ir to-
liau didėja. Šiuo laikotarpiu 30 proc. padidėjo savižudybių skaičius, sumažėjo 
gimstamumas. 1992 metais lietuvių tauta atsidūrė depopuliacijos (mažėjimo) 
būsenoje.

Antra vertus, jokia statistika neparodo daugelio visuomenės giluminių 
pokyčių (tiek teigiamų, tiek neigiamų), ypač turto kaupimosi, nuskalstamų 
grupuočių formavimosi, visuomenės grupių politinių siekių. Tiesa, kai kurių 
analitinių duomenų galima užtikti žurnalistinių tyrimų aprašymuose, tačiau jie 
gali būti vienokių ar kitokių lobistų užsakyti, todėl ne visai patikimi. Tą patį ga-
lima pasakyti ir apie visuomenės politinę ir socialinę motyvaciją, lyderių reitin-
go „kėlimą“ ar „smukdymą“. Šiandien šie klausimai palikti stichiškai sociologų 
saviveiklai, todėl ir tos informacijos vertė dažnai kelia abejonių. Visa tai ne tik 
nepadeda ieškoti blogio šaknų, bet didina tautos moralinę eroziją.

Nors ir neranžuodami (t. y. neskirstydami pagal svarbumą ir įtaką) vi-
suomenėje vykstančių reiškinių ir procesų, pabandysime išvardinti Lietuvai 
būdingas postkomunistinės destrukcijos gilėjimo priežastis, kurias sušvelninus 
ar eliminavus, buvo galima sušvelninti ir postkomunistinio ūkio ar žmogaus 
krizės pasekmes. Štai jų pluoštas:

– tautos nuvisuomenėjimas;
– šalies piliečius vienijančių idėjų stoka;
– kolektyvinė blogio toleracija;
– perdėtas visuomenės politinių jėgų poliarizavimasis (išsidėstymas pagal 

du polius: „Sąjūdį“ ir LDDP);
– „šešėlinės ekonomikos“ peraugimas į organizuotas nusikaltėlių struktū-

ras ir jų ryšys su valdžia;
– valstybinio mąstymo stoka visuomenėje;
– valstybinių institucijų subiurokratėjimas ir valdininkų galios persvara 

prieš piliečių apsisprendimą;
– populistinių sprendimų eskalavimas;
– perdėtas emocinio prado dominavimas sprendimuose;
– ūkininkiškojo mentaliteto slopinimas;
– klaidos (ar sąmoningas kenkimas) įvedant nacionalinę valiutą;
– visuomenę skaldančios („piktosios“) spaudos dominavimas;
– visuomenės ūkinio savaveiksmiškumo stabdymas (delsimas su turto 

privatizacija, žemės grąžinimu, kooperacijos ir hipotekos kūrimu ir kt.).
Šis toli gražu ne pilnas sąrašas priežasčių, kurios plėtė ir gilino postko-

munistinės krizės Lietuvoje padarinius. Kaip taisyklė, daugelis išvardintų prie-
žasčių – tarpusavyje glaudžiai susijusios, viena kitos veikimą stiprinančios ir 
papildančios. Dėl to ir postkomunistinės destrukcijos pasekmes teks įveikti tik 
kompleksinėmis pastangomis, sutelkiant dėmesį į svarbiausius veiklos barus, 
kurių ekonominių, socialinių ar moralinių negalavimų gydymas duos didžiau-
sią efektą. Mūsų manymu, tokiais kompleksiniais klausimais galėtų būti: 1) 
valstybinio mąstymo ugdymas ir 2) žmogaus ir ūkio konversija. Šiuo pjūviu 
juos toliau ir aptarsime.

2. Valstybinio mąstymo ugdymas.

Mažų ir ilgai buvusių pavergtomis tautų sąmonėje dažnai būna įsitvir-
tinusi nuostata, kad kova UŽ LAISVĘ, tai yra KOVA PRIEŠ NELAISVĘ. Tai 
nesunku paaiškinti. Laisvė, nepriklausomybė, valstybingumas daugeliui laisvės 
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kovotojų ilgus dešimtmečius buvo vien abstraktūs idealai, savotiški dvasios 
miražai. Tuo tarpu kasdienė kova prieš nelaisvę ir prieš pavergėjus buvo reali, 
pilna pavojų, netekties ar laimėjimų. Tai buvo kova su okupantų institucijomis, 
jų represinėmis pajėgomis, svetima (ar iš savo tautos kolaborantų sudaryta) ad-
ministracija. Ši kova suponavo nuolatinį priešinimąsi okupanto ideologijai, jo 
ekonominėms užmačioms, kultūrinei ekspancijai.

Taigi, pavergtoje kovojančioje tautoje (šioje būsenoje lietuvių tauta, ne-
skaitant Nepriklausomybės dvidešimtmečio, išbuvo beveik 200 metų!), sieki-
mas GRIAUTI NELAISVĘ susiformuoja kaip vyraujanti tautos veiklos domi-
nantė. Tautos kuriamasis pradas tartum pasilieka antrajame plane ir skiriamas 
vien jos fiziniam genofondui išsaugoti: pastangoms išgelbėti nuo represijų savo 
šeimą, artimuosius, apsiginti nuo skurdo, išsaugoti turtą. Tiesa, šviesiausioji 
tautos dalis rūpinosi ir mentalinio (dvasinio) tautos genofondo išlikimu, jo pa-
likimo perdavimu jaunajai kartai. Jie leido ir platino draudžiamą spaudą, išlaikė 
slaptas mokyklas, skelbė tiesos žodį. Kas be ko, nelaisvės dešimtmečiai, ypač 
sovietmetis, daugeliui šioje epochoje augusių ir brendusių tautiečių įdiegė pra-
gmatinį ar net egoistinį mąstymą – siekimą GAUTI iš valstybės (atitinkamai 
prisitaikant, dviveidžiaujant) ar iš savo gentainių to, kas naudinga vien utilita-
riniu požiūriu. Šitokių žmonių sąmonėje nebeliko vietos nei valstybiniam nei 
rezistenciniam (kovotojo) mąstymui. Beje, šitokių žmonių Lietuvoje dabar ga-
nėtinai daug.

Visų šių sąveikų išdavoje nemaža lietuvių tautos dalis persisunkė nihilis-
tišku požiūriu į bet kokią valstybę, kuris, aplinkybėm pakitus ir nepriklauso-
mybę atgavus, tapo savosios valstybės kūrimo ir stiprinimo stabdžiu. Ir tai su-
prantama: tauta, ilgai neturėjusi pozityvios valstybinės patirties visada sunkiai 
kuria savąsias valstybės struktūras. Ir taip šiandien kenčiame paradoksalią situ-
aciją: TURĖDAMI PERDAUG PATIRTIES NELAISVĖS DESTRUKCIJAI, JOS 
LABAI STOKOJAME LAISVOS LIETUVOS ATSTATYMUI. Dėl to, kalbant 
alegorijomis, per lėtai kyla jaunos Lietuvos valstybės rūmų sienos, daugelis ne-
atidėliotinai spręstinų dalykų ilgai ir nevaisingai svarstoma valdžios ir visuo-
menės institucijose (pvz., naftos terminalo statyba), ne visos gerai sumanytos 
iniciatyvos sulaukia visuomenės paramos.

Aptarkime ryškiausius valstybingumo įtvirtinimo stabdžius, kylančius iš 
visuomenės destruktyvaus požiūrio į valstybę, ir taip gilinančius postkomunis-
tinę krizę Lietuvoje.

1. Skeptiškas visuomenės požiūris į valstybės ir savivaldos institucijų dar-
bą, ypač nepatiklumas „jėgos“ struktūroms (kariuomene, policija, valstybės 

saugumo tarnyba etc.); nepasitikima įvairių institucijų sprendimais, nepaisoma 
jų nurodymų.

2. Abuojus požiūris į politines partijas, jų svarbos apriorinis menkinimas 
ar negatyvus vertinimas, atsižvelgiant į praeityje susidarytą atgrasų KPSS vie-
nintelės PARTIJOS įvaizdį.

3. Nemokėjimas ir nenoras pozicijos ir opozicijos partijoms (kalbu apie 
visą laikotarpį po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 03 11) ieškoti dialogo. Dar 
daugiau – stokojama sutarimo ir konstruktyvumo sąveikaujant tos pačios po-
litinės krypties partijoms ir jų vadovams; dalies partijų vidinis susiskaldymas, 
partijų „antrininkių“ kūrimasis.

4. Perdėta visuomenės politinė poliarizacija („Sąjūdis“-LDDP), trukdan-
ti formuotis normaliam politinių jėgų spektrui; daugelis nuosaikiųjų ir tautą 
bandančių konsoliduoti politinių jėgų rinkimuose į Seimą nesulaukė ženklios 
visuomenės paramos.

5. Visuomenės dėmesį patraukia ne racionalūs strateginiai, bet populisti-
niai sprendimai, kuriuos noriai siūlė ir tebesiūlo tiek Vyriausybė, tiek ir politi-
nės jėgos.

6. Visuomenė nepasitiki valstybės demokratinėmis institucijomis, nes 
pastarosios (ypač teisėtvarkos) dažnai sprendžia šališkai, nesugeba pasinaudo-
ti eventualia visuomenės parama labiau atveriant vartus gėriui, racionalumui, 
konstruktyvumui, bet užveriant blogiui.

7.Valstybės institucijos, ypač dabar Seime ir Vyriausybėje daugumą turint 
LDDP, bando tenkinti atskirų visuomenės grupių (pvz., perdirbimo pramonės, 
energetikos, pensininkų, ūkininkų, stc.) reikalavimus, nors tie sprendimai daž-
nai neoptimizuoja bendrųjų tautos interesų. Neretai balansuojama tarp pra-
gmatizmo siekiant tikslų ir emocingumo, tuos tikslus įgyvendinant (pvz., būsi-
mųjų benamių reikalavimai).

Ieškant būdų kaip atkurti valstybinį mąstymą šių dienų Lietuvoje, tenka 
šiek tiek grįžti į praeitį. Nežiūrint didelio kiekybinio dabartinės Lietuvos skir-
tumo lyginant su XX a. pradžios Lietuva, galima surasti ir bendrų situacijos 
bruožų. Ir tuomet, ir dabar tautai tenka SUVOKTI SAVE ir šis suvokimas turi 
būti nuoseklus, laipsniškas, tik gal būt šiandieninio tautos savęs suvokimo raida 
bus spartesnė.

Išeivijos filosofas V. Kavolis lietuvių tautinio sąmoningumo raidoje išsky-
rė penkis laikotarpius: basanavičiškąjį, kudirkiškąjį, čiurlioniškąjį, smetonišką-
jį, šalkauskiškąjį. Kai kuriuos jų lietuvių tautai suvokiant save teko (ar dar teks) 
iš naujo pakartoti, ypač:
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BASANAVIČIŠKĄJĮ – kaip emocinę identifikaciją su savo tauta. Jeigu 
tautinio atgimimo aušroje šis laikotarpis truko kelis dešimtmečius, tai „naujo-
jo“ tautinio atgimimo laikotarpiu, emocinė identifikacija su savo tauta, iš naujo 
atrandant tautos didvyrius, kankinius, spalvas ir simbolius, kelio kryptį į ateitį, 
užtruko tik 2-3 metus (1988-1990 m.);

KUDIRKIŠKĄJĮ – kaip įsipareigojimą naudingam darbui jungtinėmis jė-
gomis. Šis laikotarpis, prasidėjęs su demokratijos ugdymu Lietuvoje, niekada 
nebuvo užbaigtas. Jį būtina iš naujo įsisąmoninti ir tęsti;

SMETONIŠKĄJĮ – kaip įsipareigojimą savo valstybei. Šis laikotarpis mak-
simumą pasiekęs IV-ajame dešimtmetyje, davė didžiulį impulsą Lietuvos vals-
tybingumui įsitvirtinti, kada buvo įrodyta sau ir pasauliui, kad Lietuva – VALS-
TYBĖ, kad lietuvių tauta PASITIKI SAVIMI IR PAJĖGIA SAVE VALDYTI. 
Beje, sovietmečio okupantai ir kolaborantai dėjo didžiules pastangas, kad šis 
tautos savęs suvokimas būtų išrautas su šaknimis. Buvo naikinami jo nešėjai – 
asmenybės, taip pat švietimo sistema, dvasinis paveldas. Šiandien smetoniškąjį 
įsipareigojimą savo valstybei, kada lietuviams būtina vėl išsiugdyti valstybinį 
mąstymą, teks iš naujo pakartoti, gal būt papildant TŪBELIŠKUOJU ūkiniu 
racionalumu, kuris pakeistų šiandien tautos ūkyje vyraujančią pragmatinio ir 
emocinio pradų samplaiką.

Visuomenės nepasitikėjimą valstybinės valdžios institucijomis ir jų val-
dininkais skatina ir ta aplinkybė, kad daugelis pastarųjų – „anos“ santvarkos 
išugdyti ir ją dar adoruojantys. Profesionalumo ir sąžiningumo stoka, ūkio ir 
visuomenės reformų stabdymas ar diskreditavimas – puiki proga postkomu-
nistinei krizei gilinti ir anų „gerų laikų“ nostalgijai kelti. Visa tai išnyks su nau-
jos valdininkų kartos atėjimu. Tačiau ta karta išaugs ir subręs tik drauge su visa 
visuomenės branda. Tad nuo jos ugdymo ir reikia pradėti.

3. Žmogaus ir ūkio konversija.

Kad postkomunistinė Lietuva integruotųsi į Europą kaip lygiateisė narė, 
BŪTINA GILI IR NUOSEKLI LIETUVOS ŽMONIŲ IR TAUTOS ŪKIO 
KONVERSIJA. (t. y persivertimas, tiksliau – atsivertimas). Šios konversijos 
tikslai – daugiareikšmiai. Tautos ūkio konversija – tai pramonės, žemės ūkio, 
finansų, bankininkystės, prekybos ir daugelio kitų šakų bei viešojo ūkio funk-
cijų pertvarkymas ne iliuziniams, bet natūraliems žmonių poreikiams tenkinti 
per prekinius – piniginius santykius bei rinkos mechanizmą. Lietuvos žmonių 
konversijos tikslai taip pat daugialypiai: dvasinio paveldo – tautos mentaliteto 

atkūrimas ir tolesnis ugdymas, kūrybiškas Vakarų pozityvios patirties perėmi-
mas, laisvo ir atsakingo piliečio elgsenos formavimas ir t. t.

Žmogaus ir tautos ūkio konversija įgyvendinama reformomis, evoliucijos 
(bet ne revoliucijos!) būdu. Šiandienos Lietuvoje vyksta (ar bent pradedama 
vykdyti) pramonės ir žemės ūkio, švietimo, sveikatos apsaugos, teisėtvarkos, 
vietos savivaldos ir daugelio kitų materialinės bei humanitarinės sferų refor-
mos. Jomis siekiama (pvz., materialinėje sferoje) privatizuoti turtą, veiklos 
būdą, principus, išugdyti dirbančiųjų sąmonėje psichologines nuostatas, imlias 
iniciatyviam darbui, nuovokumą telkiant investicijas, ieškant rinkų, mokėjimą 
bendrauti su partneriais ir t. t. Ūkio reformos metu siekiama suformuoti so-
vietmečiui nebūdingą (dėl to iš Lietuvos visuomenės išguitą) savininkų ir ben-
drasavininkių sluoksnį, kuris gyventų savo protu, rizikuotų savo turtu ir, raci-
onaliai veikdamas, perimtų iš valdininkų-skirstytojų jiems nepakeliamą tautos 
ūkio plėtotės naštą.

Postkomunistinio ūkio atsisakymas reikalauja daug ką keisti: gamybos 
struktūrą, gaminių asortimentą, kokybę, darbo vietų, pagaliau pačių darbuoto-
jų struktūrą, jų mąstymo stereotipus, elgseną ir kt. Visi šie pokyčiai turi susifor-
muoti veikiant rinkos ekonomikai, visose žmogaus veiklos srityse dalyvaujant 
politiškai ir ūkiškai laisviems piliečiams.

Dažnai klausiama: kokie tokios pertvarkos prioritetai? Ką pirmiausia 
keisti – žmogų ar gamybos priemones? Idėjas ar materialius tvarinius? Mąsty-
mą ar veiksmą?

Niekas neginčija, kad gamybą, jos medžiaginį turinį, veiksmus lengviau 
pakeisti negu žmogų, jo idėjas ir mąstymo stereotipus. Materialinius pokyčius 
gali paspartinti užsienio kreditai, bendrų įmonių steigimas, importinė technika 
ir technologija. Tačiau, griebdamiesi vien materialinių dalykų, siekdami vien 
veiksmų pokyčių, galime sulaukti tik paviršutiniškų rezultatų, nulakuoto seno 
fasado spindesio, eilinės „perestrojkos“. Pertvarkoje vis dėlto svarbiausia – žmo-
gus, jo idėjų, poelgių kaita. Tik ji gali užtikrinti motyvuotas veiksmo prielaidas.

Žmogus, jo mąstymo kitimas pirmiausia susijęs su jo įsitikinimų kitimu. 
Sovietmečiu vieni savo įsitikinimus deklaravo ir už juos viešai kovojo (deja, 
tokių buvo ne dauguma), kiti tikruosius įsitikinimus slėpė nuo pašalinės akies 
ir ausies, o viešajame gyvenime vadovavosi imitaciniais (šitokių, ko gero, buvo 
daugiausia). Trečių, patikėjusių oficialia propaganda ar atvirai kolaboravusių, 
įsitikinimai sutapo su oficialiai adoruojamaisiais (šitokių buvo taip pat ne per 
daugiausia).

Pirmajai žmonių grupei šiandien mąstymo nereikia keisti. Jiems būtina 
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tik sistemingai kaupti naują informaciją, padedančią formuoti gyvenseną nau-
jomis sąlygomis.

Antrajai grupei dvasiniai pokyčiai taip pat neskausmingi: iš imitacinių 
lukštų nesunku išsinerti, o tikrieji įsitikinimai koreguojami pagal naują infor-
maciją. Tiesa, pritapęs prie svetimo kailio, ne kiekvienas iš karto jaukiai jau-
čiasi savajame. Tokius žmones reikia drąsinti, aktyvinti, nuimti jiems „gaubto“ 
sindromą. Beje, yra ir tokių, kurie perdėtai deklaruoja savo įsitikinimus, tampa 
„ultrapatriotais“. Tai daugelį šokiruoja, verčia abejoti jų įsitikinimų nuoširdumu 
(juk taip elgiasi ir naujieji karjeristai, provokatoriai). Laikas ir darbai parodys, 
kas iš tiesų pasikeitė, o kas tik persidažė, prisitaikė prie naujos būsenos. Daug 
sudėtingesnė tikrojo „homosovieticus“ įsitikinimų konversija. Tai skausmingas 
procesas ir asmeniui, ir ne visada malonus į jį iš šono žiūrintiems. Tačiau keisti 
įsitikinimus, anot L. Tolstojaus, ne gėda, jeigu žmogus sąmoningai eina tiesos, 
gėrio, savosios tautos idealų link ir nevengia prisipažinti klydęs, nuoširdžiai 
siekia atgailos.

Savaime aišku, nepasikeis fanatikai, idiotai ir gyvenimo parblokštieji. Jie 
ir liks kaip komunizmo statybos dvasiniai invalidai. Tačiau jų veiklumas turės 
tilpti naujosios Lietuvos įstatymų rėmuose.

Socialistinė ekonomikos teorija išpopuliarino vieną iš pačių ydingiausių 
nuostatų, kad gamybos priemonių gamyba visada turi pirmauti prieš vartojimo 
reikmenų gamybą (atseit staklių turi būti gaminama daugiau negu audinių, o 
traktorių – daugiau negu sviesto...).

Taip komunistinės ekonomikos šalyse klostėsi antihumaniškos ekonomi-
kos nuostata – „gamyba – gamybai“, bet ne rinkai, ne žmogui. Pagaliau tos eko-
nomikos organizatoriams rinka visai nerūpėjo, nes buvo gaminama „planui“, o 
tai kas buvo pagaminta – „atiduodama“ valstybei. Kam gaminys atiteks – jau 
sprendė valdininkai – skirstytojai. Kadangi komunistinėse šalyse dėl ydingos 
ekonomikos, visko nuolatos trūkdavo, todėl pritaikymą surasdavo ir prasti ga-
miniai, o visiškai netinkami – nurašomi.

Šitokia gamybos „patirtis“ skaudžiai atsiliepė rinkos keliu bandančiam 
eiti postkomunistinės Lietuvos ūkiui. Net ir gerokai sumažinus gamybos ap-
imtis, daug pramonės ir žemės ūkio gaminių nebeturi paklausios rinkos, tiek 
dėl mažo šalies gyventojų perkamojo pajėgumo, ir , ypač, dėl nepatenkinamos 
gaminių kokybės. Todėl vienas iš tautos ūkio konversijos reikalavimų – gaminti 
kokybiškus, turinčius paklausą vidaus ir užsienio rinkose gaminius.

... Šiandien Lietuvoje apie kokybę galima kalbėti tik nedaugelyje sferų. Ir 
tai dažniausia kultūros paveldo dalykai (architektūros paminklai, meno kūri-

niai). Tiesa, Lietuvoje nemaža estetinius kokybės kriterijus tenkinančių gam-
tos paminklų, nespėtų „pertvarkyti“ kraštovaizdžio kampelių. Turime dėmesio 
vertos augalijos ir, ypač, medžiojamosios faunos. Visas šis tautos negamybinis 
kapitalas, jį protingai eksploatuojant ir saugant nuo nuniokojimo, yra didžiulis 
tautos turtas, kuris jau SAVO BUVIMU (žinoma, sutvarkius aptarnavimo sis-
temą) gali duoti valstybei ir jos piliečiams nemažus dividentus, ypač iš turizmo. 
Tuo tarpu didžiąją gamybinio kapitalo dalį, praeityje orientuotą vien kiekybi-
nių rodiklių gausinimui, būtina konvertuoti, pertvarkyti, SUKOKYBINTI, kad 
jo darbo produktai ar paslaugos atlaikytų konkurenciją su plūstančia pasiūla iš 
užsienio.

Reikia pažymėti, kad kiekybinių (auginamųjų) funkcijų prioriteto perda-
vimas kokybinėms (ugdančiosioms), būtinas ne tik ekonomikoje, bet ir poli-
tikoje, kultūroje, švietime, moksle, sveikatos apsaugoje, žodžiu sakant, visose 
visuomenės veiklos srityse. Tik veiklą matuojant KOKYBĖS kriterijais, žmogų, 
tautą ir valstybę galima pakelti į naują lygmenį, kur nieko nebeslėgs mažumo 
ar neturtingumo sindromas. Tik šiuo keliu eidami sukursime demokratišką ir 
dinamišką valstybę, kurią jos piliečiai gerbs, mylės ir už ją aukosis. Ir eventuali 
auka TĖVYNEI, bus ne duoklė, bet vidinė nuostata.

* * *
Lietuvių tautininkų sąjungos taryba 1993 metų rugsėjo 25 d. priimtame 

pareiškime „Į talką saugiai Lietuvai kurti“ įvertino postkomunistinės destruk-
cijos priežastis Lietuvoje, jos negatyvų poveikį tautos ūkiui ir visuomenei ir 
pažymėjo, kad „... LDDP demagogiškai pasinaudojo didėjančiu visuomenės 
nepasitenkinimu dėl blogėjančios krašto ekonominės ir socialinės situacijos, 
ėmė siekti revanšo, kuris ir buvo realizuotas per Seimo ir Prezidento rinkimus“.

LTS taip pat konstatavo, kad nepaisant į valdžią atėjusios partijos pažadų 
išspręsti ekonomines problemas ir suteikti visiems gyventojams socialines ga-
rantijas, padėtis krašto ūkyje ir visuomenėje žymiai pablogėjo: atstovaujamo-
ji demokratija paverčiama farsu, nekuriama reali Lietuvos ūkio pertvarkos ir 
vystymo programa, neskatinamas verslas, kaimas varomas į bankrotą, pajamos 
nedeklaruojamos, klesti valdžios atstovų korupcija, iškilo tautos susiskaldymo 
pavojus , valstybės ateitis skęsta nežinioje. LDDP, gavusi valdžią, liko vien savo 
nomenklatūros  turtinių interesų gynėja, nepajėgi spręsti politines ir ekonomi-
nes šalies problemas, kad jos valdymas yra žalingas, o jeigu per ilgai užsitęstų 
– ir pražūtingas Lietuvai). Dėl to LTS pirmoji iš visų politinių jėgų pareiškė, 
kad „LDDP TURI PASITRAUKTI!“. Tik tuomet bus galima įgyvendinti idealą 
SAUGUS IR LAISVAS ŽMOGUS, SAUGI IR KŪRYBINGA TAUTA, SAUGI 
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IR DEMOKRATIŠKA VALSTYBĖ. Šiam uždaviniui įgyvendinti LTS pakvietė 
visas opozicines jėgas Į TALKĄ SAUGIAI LIETUVAI KURTI, t. y. organizuoti 
plačią opozicijos koaliciją, ruošti bendrą veiksmų programą, ruoštis savivaldy-
bių ir Seimo rinkimams.

Postkomunistinę destrukciją įveiks tik atgimęs žmogus ir tauta. Šiam 
kilniam darbui turi vadovauti politinė jėga laisva nuo komunistinės epochos 
„nuodėmių“. Tą šiandien Lietuvoje suvokia vis daugiau ir daugiau žmonių.

Naujoji Viltis. Chicago. 1994. Nr. 25. P. 147-158.

Tautiškasis kelias ir jo piligrimai

Lietuvos visuomeninėje arenoje vėl pasirodė tautininkai. Ši sąjunga (ne 
partija!), atkurta, užregistruota dar senojoje Lietuvos TSR Ministrų Taryboje ir 
pamažu įsipina į Lietuvos politinių jėgų vaivorykštę. Visuomenės reakcija dėl 
šios sąjungos daugiaprasmiška: vieni (tokių dauguma) margame politinių jėgų 
spektre tautininkų paprasčiausia dar nepastebėjo. Kiti šį faktą pasitiko su nuos-
taba ar net baugiu nepasitikėjimu (ak, tas sovietinis dvasios įšalas!). tretiems 
tautininkų sugrįžimas – savaime suprantamas reiškinys, nes jokia ideologija 
be pėdsakų neišnyksta, kad ir kaip tautos sąmonę šaldytum ar degintum. (Tą 
parodė ir Lietuvos žmonių siekimas atkurti visas Pirmosios Respublikos laikų 
visuomenines, politines ar net ekonomines struktūras).

Tačiau ar vien noras kopijuoti Nepriklausomos Lietuvos modelį atgaivino 
tautininkus?

Jokiu būdu, ne.
Šiandien, atrodytų, visuotinio kosmopolitizmo klestėjimo laikais, pasau-

lyje karštligiškai ieškoma savųjų etninių, genealoginių, ideologinių ir kitokių 
šaknų, stengiamasi atgaivinti laiko rūdžių sužalotas ar lengvabūdiškai išbars-
tytas amžinąsias moralines vertybes. Dėl to ir kosmopolitizmas, kaip epochos 
veiksmas, pasaulyje sukėlė tautiškumo atgaivinimo atoveiksmį. Šiame konteks-
te lietuviškojo tautiškumo ideologijai atgimti ir suklestėti šiandiena yra pats 
tinkamiausias laikas.

Kur slypi lietuviškojo tautiškumo šaknys, anot V. Alanto – paversmiai? Kas 
skatino šios ideologijos formavimąsi? Pagaliau, kokiais ginklais – puolamaisiais 
ar ginamaisiais ji šiandien ginkluojasi? Į tai bandydami atsakyti, pabandykime 

nors prabėgomis apžvelgti lietuviškojo tautiškumo idėjų ištakas, vingius ir šių 
idėjų nešėjus, kuriems nuo seno prigijęs tautininkų vardas.

Istorija ir geopolitika lietuvių tautai lėmė nuolatinę gelbėjimosi būseną. 
Po neilgo valstybės (bet ne tautos!) ekspansijos triumfo Vytauto Didžiojo lai-
kais, šimtmečiais mūsų tautos istorijos vežimas riedėjo žemyn. Deja, ne visiems 
buvo aišku, kad tai kelias į tautos pražūtį. Užtat tie, kurie suprato šios būklės 
tragizmą, skambino pavojaus varpais dėl nykstančios kalbos, siaurėjančių etni-
nių ribų, nutautėjimo, gaivališkos emigracijos, pozityvių tautos savybių nyki-
mo, įgytų ydų gausėjimo ir t. t. Tad, tautiškumas kaip tautos savisaugos ir ug-
dymo ideologija ėmė formuotis nebe šiame šimtmetyje, bet gerokai anksčiau.

Slavų invazija, sąlygojusi lietuvių etninių ribų siaurėjimą ir nutautėjimą 
krašto viduje, prasidėjo slaviškų kalbų invazija. Suprasdamas šio proceso grės-
mę lietuvių tautai, gimtosios kalbos ginti stojo Mikalojus Daukša, dar 1599 
metais „Postilės“ prakalboje išreiškęs gražiausią himną kalbai kaip tautos es-
mės nešėjai. Deja, jo žodžiai jau nebepasiekė Lietuvos bajorijos (pirmiausia!) ir 
dalies paprastų žmonių širdies. Vėlesni šimtmečiai tik siaurino lietuvių kalbos, 
tuo pačiu ir tautos arealą.

1806 metais lietuvių kalbos ėmėsi ginti Pranas Bohužas. Varšuvos Mokslo 
mylėtojų draugijoje perskaitęs savo garsųjį referatą apie lietuvių kalbą. Geriau 
pažinti savo praeitį ir kalbą lietuvius skatino lenkų istorikas J. Lelevelis, šiais 
klausimais susirašinėjęs su garsiuoju žemaičiu – poetu D. Poška. Pastarasis P. 
Bohužiui ir J. Leleveliui pagerbti 1323 metais parašė garsiąją odę „šlovė žemai-
čių“, kurios vienas posmas išreiškė tų laikų lietuviškumo gynėjų moto: „Ir ką 
amžiai pagadino, čėsas yra sutaisyti.“

Žymiausias lietuviškojo tautiškumo propaguotojas XIX a. pirmoje pusėje 
neabejotinai buvo S. Daukantas, savo „Darbuose...“ ir „Būde...“ romantizmo 
epochai būdingu stiliumi aukštinęs Lietuvos praeitį, kėlęs teigiamas protėvių 
būdo savybes: dorovingumą, teisingumą, darbštumą, narsą ir t. t. Šie S. Dau-
kanto raštai turėjo neabejotinos įtakos vėlesnei Lietuvos tautiškumo ugdytojų 
kartai – „aušrininkams“ ir „varpininkams“. Jų idėjos išreikštos draudžiamoje 
spaudoje, ne tik gelbėjo lietuviškumą (prisiminkime tragišką lietuvybės liki-
mą Rytų Lietuvoje, kurios draudžiamoji spauda beveik nepasiekdavo), bet ir 
ugdė tautinį sąmoningumą bei aktyvų priešinimąsi tautos pražūčiai. Knygnešių 
gadynė buvo ne vien tautinio romantizmo, bet ir tautinio dinamizmo nešėja, 
išugdžiusi J. Basanavičių, V. Kudirką, J. Šliūpą ir daugelį kitų.

Kaip taisyklė, pirmųjų tautiškumo gaivintojų veikla buvo skirta visos Lie-
tuvos labui, bet ne atskirai klasei, luomui ar srovei. Dėl to „aušrininkus“, ir „var-
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pininkus“, iš kurių išaugo 1902 m. įkurta Lietuvių (vėliau – Lietuvos) demokra-
tų partija, galima laikyti tautininkų pirmtakais. Tai K. Grinius, P. Višinskis, J. 
Vileišis, J. Šaulys, J. Bortkevičius ir kt.

XX a. pradžia sukėlė spartų lietuvių visuomenės politinės poliarizacijos 
procesą. Kaip taisyklė, lietuvių skaldymasis į partijas bei sroves vyko ne klasi-
niu ar ekonominiu, bet ideologiniu pagrindu. Tai būdinga ir vėlesnei Lietuvai. 
1905 m. iš dešiniojo Lietuvos demokratų partijos sparno susiformavo Lietuvių 
tautinė demokratinė partija, veikusi iki 1907 m., kurią galima laikyti pirmąja 
tautininkų srovės partija. Jos žymiausi veikėjai – J. Ambraziejus, J. Basanavi-
čius, P. Vileišis ir kt. Jau tada bandyta siekti Lietuvos autonomijos, kovoti prieš 
lietuvių lenkinimą.

1907 m. A. Smetona, ligi tol buvęs Lietuvos demokratų partijoje, kartu su 
J. Tumu suorganizavo bendrovę „Viltis“ laikraščiui leisti... Pirmasis iš jų, būda-
mas redaktoriumi ir leidėju, formavo laikraščio idėjinius pagrindus, siekusius 
laikytis vidurio – Lietuvos tautinio kelio. Šio laikraščio bendradarbiai (J. Basa-
navičius, A. Dambrauskas, P. Matulionis, V. Mironas, J. Tumas, J. Kubilius, F. 
Kemėšis ir kiti pradėti vadinti „viltininkais“ ar „tautininkais“ (kaip deklaravu-
sius bendruosius tautos interesus). 

Kadangi iš 179 „Vilties“ bendrovės dalininkų 138 buvo kunigai, dalis jų A. 
Smetonos redaguojamą „Viltį“ laikė perdaug liberaliu laikraščiu. Dėl to 1913 
metais šios bendrovės dalininkų suvažiavimas redaktoriaus padėjėju paskyrė 
katalikų veikėją Pr. Dovydaitį. A. Smetona čia įžiūrėjo nepasitikėjimą juo ir iš 
redaktoriaus pareigų pasitraukė, o nuo 1914 metų kartu su M. Yču ėmė leis-
ti dešiniųjų liberalų žurnalą „Vairą“. Taip dalis „viltininkų“ tapo „vairininkais“. 
Pastarieji ir toliau stengėsi tiesti tiltus tarp kovojančių kairiųjų ir dešiniųjų sro-
vių ir telkti visuomenę Lietuvos labui. „Vaire“ aktyviai bendradarbiavo M. Yčas, 
L. Noreika, A. Voldemaras, J. Tumas, J. Kubilius ir kt.

1916 m. dauguma „vairininkų“ įkūrė „Tautos pažangos partiją“, kurioje 
spietėsi evoliucinės krypties žmonės– pažangiečiai. Jie reikalavo sukurti nepri-
klausomą, konstitucinę, nuo Rusijos atskirtą Lietuvos valstybę, siekė vykdyti 
žemės reformą, tiesa, liberalią. Pažangiečiai aktyviai dalyvavo 1917 m. Petra-
pilio lietuvių seime, Vilniaus lietuvių konferencijoje, Lietuvos Tarybos veikloje 
(pastarojoje iš 20 narių buvo 8 pažangiečiai), pirmosiose Lietuvos respublikos 
vyriausybėse. Žymiausias šios partijos veikėjas A. Smetona tapo pirmuoju Lie-
tuvos Tarybos pirmininku, o vėliau – pirmuoju prezidentu.

Vėlesniu laiku pažangiečių veikloje įvyko atoslūgis ir jie kurį laiką prarado 
turėtas pozicijas, pradžioje dešiniosioms, o vėliau kairiosioms jėgoms. Tačiau 

tuo pačiu metu vyko ir tolesnė tautiškųjų jėgų konsolidacija. 1924 metų rug-
pjūčio 17-19 d. Šiauliuose įvyko visuotinis tautininkų suvažiavimas, kuriame 
pažangiečiai susijungė su Lietuvos žemdirbių sąjunga ir jų vietoje įsikūrė Lie-
tuvių tautininkų sąjunga (LTS). Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo LTS ligi 
tol buvusi opozicijos jėga tapo valdančiąja. Tai buvo jos triumfo, bet kartu ir 
nelengvų moralinių išbandymų metas. Pagal savo ideologiją, ji ir toliau pasiliko 
vidurio politine jėga (tarp valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų kairėje ir 
krikščionių demokratų dešinėje), siekdama atstovauti ne kurį nors sluoksnį ar 
klasę, bet visą tautą (užtat ir nesivadino partija, nes „pars“ – dalis). Tiesa, politi-
niame Lietuvos gyvenime tautininkams ne viskas sklandžiai klojosi: kovota dėl 
asmenybių įtakos tarp A. Smetonos ir A. Voldemaro, užsikrėsta beveik visų to 
meto Vidurio ir Rytų Europos valstybių liga – demokratijos ribojimu ir autori-
tarizmu. Dėl šių veiklos (tačiau ne ideologijos) klaidų tautininkus smerkė kitos 
politinės Lietuvos jėgos ir, žinoma, šimteriopai – pokario sovietiniai kritikai, 
kurie ir suformavo visuomenėje perdėm negatyvų įvaizdį apie šią politinę jėgą 
ir jos atstovus.

LTS sovietiniu masteliu matuojant nebuvo masinė. 1938 metais joje būta 
apie 12,9 tūkst. narių ir apie 1,9 tūkst. kandidatų. Daugumą narių sudarė ūki-
ninkai (apie 7,4 tūkst.) ir tarnautojai (apie 5,4 tūkst.). Nors ir būdama valdan-
čiąja, praktiškai nesukūrė jokio apmokamo aparato. Jai vadovavo daugelis žy-
mių Lietuvos žmonių. Nuo LTS įkūrimo iki 1940 metų pirmininkais buvo: V. 
Krėvė-Mickevičius (1924-25 m.), A. Smetona (1925-26 m., L. Noreika (1926-27 
m.), A. Žilinskas (1927-28 m.), V. Vileišis (1928 m.), J. Lapėnas (1928-31 m.), 
J. Tūbelis (1931-38 m.), V. Mironas (1939 m.), ir D. Cesevičius (1939-40 m.).

LTS rimtai rūpinosi tautiškumo ugdymu jaunojoje kartoje, globojo tauti-
nio jaunimo organizacijas („Jaunąją Lietuvą“, „Santarą“) rėmė šios krypties stu-
dentų korporacijas („Neo-Lithuania“, „Filiae Lithuaniae“, „Plienas“, „Geležinis 
vilkas“, „Jaunoji Lietuva“ ir kt.).

Siaura rašinio apimtis neleidžia plačiau apsistoti prie kultūrinės ir politi-
nės tautininkų veiklos. Jau anksčiau išvardintų pavardžių sąrašas leidžia teigti, 
kad tautininkų aplinkos žmonės – tai ne siauras valdžią uzurpavusių žmonių 
ratas, kaip tai aiškino sovietų apologetai. Paskutiniuoju Lietuvos nepriklauso-
mybės laikotarpiu vis labiau ėmė reikštis naujoji tautininkų karta, besispiečian-
ti apie D. Cesevičiaus, vėliau K. Dausos redaguojamą „Vairą“ („naujieji vairi-
ninkai“). Tai buvo dr. J. Balys, dr. B. T. Dirmeikis, S. Leskaitis, K. Nausėdas, B. 
Raila, V. Rastenis, J. Stankus, A. Valiukėnas ir kt. Beveik visus juos okupacija ir 
aneksija išblaškė ar pražudė.
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Bolševikų teroro metai skaudžiai suniokojo LTS ir jai artimas organizaci-
jas. Sibiro kalėjimuose ar tremtyje žuvo prof. J. Aleksa (buv. žemės ūkio minis-
tras), A. Brakas (dailininkas), S. Jokūbauskas (Žemės ūkio rūmų direktorius), 
M. Kviklys (pedagogas), A. Merkys (ministras pirmininkas), V. Mironas (ku-
nigas, valstybės veikėjas), doc. J. Stanišauskis (buv. susisiekimo ministras), K. 
Stašys (Vilniaus lietuvių veikėjas), J. Statkus (teisininkas, paskutinis LTS gen. 
sekretorius), prof. I. Tamošaitis (žurnalistas, tautininkų ideologas), V. Vileišis 
ekonomistas), prof. V. Vilkaitis (ŽŪA rektorius), A. Valiukėnas (žurnalistas), 
prof. A. Voldemaras (valstybės veikėjas), A. Žilinskas (teisininkas) ir daugybė 
kitų.

Kai kuriems pavyko iškentėti Gulagus (kartais net po 2-3 kartus) ir grįžti 
į Lietuvą, tačiau jie čia buvo nustumiami į pačią „gyvenimo nuošalę“ (doc. D. 
Cesevičiaus terminas). Dalis tautiškosios srovės žmonių pasitraukė į Vakarus, 
kurių gyvieji tęsia savo veiklą.

Priklausomybės metais tautiškoji kryptis lietuvių ideologijoje buvo juo-
dinama labiau negu kitos kryptys, todėl visuomenė labai stokoja platesnės ir, 
svarbiausia, objektyvesnės informacijos apie ją. Tiesa, pirmosios kregždės jau 
pasirodė. Čia kalbu apie A. Eidinto monografiją „Antanas Smetona“, taip pat 
apie Profesinės kultūros bendrovės „Menta“ išleistus A. Smetonos „Rinktinius 
raštus“. Tik, kalbant apie pastaruosius, tenka apgailestauti, kad čia nepateko A. 
Smetonos kalbos ir straipsniai iš 1935-1940 m. laikotarpio ir vėliau. Tai būtų 
leidę susidaryti pilnesnį vaizdą ne tik apie šio valstybininko mąstymo, bet ir 
visos tautininkų srovės genezę. Šiam reikalui tinkanti medžiaga patalpinta A. 
Smetonos raštų „Pasakyta parašyta“ II-jame tome, kurį 1974 metais Bostone 
išleido Lietuvių enciklopedijos laida. Šioje knygoje talpinama ir paskutinė A. 
Smetonos kalba, pasakyta Kaune 1940 m. gegužės 18 d., atidarant Darbo rū-
mus. Viena jos mintis skamba kaip aforizmas, kaip tautininkų testamentas Lie-
tuvai: „NUO SĄŽININGO IR IŠMANINGO DARBO PRIDERA IR LAIMIN-
GA LIETUVOS ATEITIS.“

Manau, kad šia mintimi pasakojimą apie tautininkus galima ir užbaigti.

Kauno aidas. 1990 m. liepos 27 – rugpjūčio 9 d. P. 4-5.

Ar nenuvys rožė kumštyje?

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų Tautininkų frak-
cijos ir Lietuvių tautininkų sąjungos vyr. valdybos pareiškimui („Lietuvos ai-
das“, 1992 02 26; „Viltis“, 1992 03 04), įvertinančiam sudėtingą politinę ir eko-
nominę situaciją Lietuvoje ir kviečiančiam visuomenę ir Valstybę ryžtingų 
veiksmų padėčiai stabilizuoti (ypač kovai prieš visokią spalvų ir atspalvių poli-
tinę bei ekonominę mafiją), sensacijų gurmanai išskirtinio dėmesio neprogno-
zavo. Juk, ar mažai dabar skelbiama pareiškimų, siūlymų, rezoliucijų? Tačiau 
kai kurios politinės jėgos dėl šio pareiškimo ėmė pūsti nerimo trimitus. Tiesa, 
šie trimitai ne „antrino“ ar „tretino“ (kaip dabar madinga sakyti) minėtame 
pareiškime išdėstytoms mintims dėl dabarties realijų, bet priešingai – ėmėsi 
Lietuvos žmones gąsdinti tautininkais kaip politiniu baubu.

Ypač operatyviai į šį pareiškimą reagavo Aukščiausiosios Tarybos deputatų 
Centro frakcija, reiškianti Lietuvos socialdemokratų nuomonę. Jų antipareiški-
mas tautininkams (1992 02) susidėjo iš kiek atnaujintų tradicinių kairiųjų jėgų 
aliarmo šūkių apie „ultimatumą Lietuvos demokratijai“, „atvirą autoritarizmo 
skatinimą“, „grėsmę Lietuvos demokratinės tvarkos tapsmui“ ir net apie šian-
dieninių pozicijų priartėjimą „… prie jų pirmtakų veiklos 1926 metais rengiant 
valstybės perversmą“ ir t. t. Nežinau, kokios žvalgybos duomenimis naudojasi 
ponai socialdemokratai, įvertindami tautininkų kovinio pasirengimo pervers-
mui strategiją ir taktiką ir kokiais poliarizacijos stiklais buvo skaidoma minė-
to pareiškimo šviesa, kad būtų išgautas toks kraupus galimų įvykių spektras. 
Galbūt ir čia pasinaudota laisvos politinės improvizacijos principu, analogišku 
tam, kuriuo socialdemokratai kaip tradicinė kairioji politinė jėga šiandien Lie-
tuvoje įsivardijo centrininkais. Tačiau visa tai tegu pasilieka jų lyderių sąžinei.

Tiesa, perskaitęs centrininkų antipareiškimą tautininkams, maniau, kad ir 
jis paskęs laisvosios spaudos improvizacijų chaose, o jo sukelti politinių verpetų 
ratilai greitai išsisklaidys, deja taip neįvyko. Tai vienur, tai kitur vėl plyksteli 
nemaršumo gaidelė, nukreipianti visuomenės dėmesį ne į tikrąsias betvarkės ir 
socialinių įtampų priežastis ir jų kėlėjus, bet į tuos, kurie atskleidžia pirminio 
kapitalo (politinio ir finansinio) kaupimo piktžaizdes, ypač arogantišką kairių-
jų kapitalistų veiklą.
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Dabarčiai paaiškinti – raktas istorijoje.
Nuo seno žinoma, kad susiklosčiusi ar dirbtinai sukelta kai kurių visuome-

nės lyderių toleruojama anarchija kaip tik ir paruošia palankiausią dirvą valdžios 
virsmui totalitarizmo (nesvarbu kokio: raudono, rudo, violetinio ar kitokio) link. 
Tuo tarpu tvarka visuomenėje ir valstybėje – patikimas garantas demokratijos 
tapsmui. Taigi, drumstas vandenėlis šiandien Lietuvoje kažkam, matyt, reikalin-
gas, tik, aišku, ne tautininkams, linkusiems rodyti, kad karalius nuogas…

Svieto lyginimo apologetai, kokiais „de facto“ save laiko socialdemokratai, 
jau senokai bando pražydinti gerovės visiems simbolį – raudoną rožę, pražydi-
nimo vieta pasirinkdami ne kokį nors durpių pūdinio puodelį, bet proletariš-
ką kumštį. Istorijos faktai tvirtina, kad šitoks eksperimentas retai pasiseka, nes 
rožė kumštyje, dažnai karščiuojančiame dėl tramdomo noro įgyvendinti abso-
lutum dominum nuvysta ir draugei Darbo Klasei tenka ištiesti ne kvapnų žiedą, 
bet tik spygliuotų stagarų vainiką. Kalbant faktais, tektų pirmiausia paminė-
ti kaip iš Rusijos rožės nešiotojų partijos daugumos šio šimtmečio pradžioje, 
nusimetus riterio apsiaustą, išaugo daugumiečiai, ar didžiumiečiai (originalo 
kalba – bolševiki), kurie veikiai rožės žiedo spalva nudažė ne tik savąją vėlia-
vą, bet ir daugelio savųjų (originalo kalba – naši) ir svetimųjų (originalo kalba 
– narodnyj vrag) kūnus. Lietuvoje buvo irgi panašiai, tik čia sukapsukėjusių 
demokratų radosi mažuma, tačiau Rusijos didžiumiečiams padedant, šį bei tą 
suspėjo nuveikti. Todėl, prisiminus šias paraleles, šiandien kyla rimta abejonė 
– ar senas socialdemokratų principas – siekti priverstinės gerovės visiems (ar 
apibrėžtai visuomenės daliai) nuolatiniu gyvenimo sinusoidės išlyginimu, nėra 
užkoduotas šios partijos politiniuose genuose. Ir nors dabar šis siekis nedo-
minuoja, bet pagal vienuolio G. Mendelio dėsnį gali atgimti kurioje nors šios 
politikos tęsėjų kartoje senaisiais recidyvais. Antra vertus, jei šis siekis dėl to 
paties G. Mendelio dėsnio raiškos šiuo metu socialdemokratams įgyvendinti 
netinkamas, niekas netrukdo jį perduoti kitai kuriai nors broliškai politinei jė-
gai. Anarchijos mugė šitokiam sandėriui pati parankiausia vieta. (Tą pastebėjo 
net „Respublika“, 1992 m. isteriškai klykteldama: „– Jie ateina!“, tačiau sau pri-
prastu stiliumi parodė pirštu į kitą pusę…).

Galbūt aš perdaug įtarus? Bet kaip sakoma: už įtarumą – įtarumu…
Rožė kumštyje vysta. Jau vien dėl to, kad jos šaknys nutrauktos, todėl lapų 

ir žiedo nebemaitina, o karščiuojantis kumštis – tik spyglius stangrina. Gal kol 
dar laikas, pasodinkime rožę darželyje, težydi ji visų džiaugsmui.

Lietuvos aidas. 1992 m. kovo 21 d. P. 4.

Grabnyčių pūga spalyje

Žmonės sako, kad baisiausios pūgos būna vasaryje, per Grabnyčias. Net 
Advente pūgų retai pasitaiko. Gal tik migla apklotą kelią dažniau padengia 
plikšala, labiau sužvarbsta pakeleivis. Bet kad pūga būtų spalyje – net senoliai 
neatmena!

Deja, šiemet spalio pabaigoje, pamindama visus klimatologijos dėsnius, 
per Lietuvą nusiautė pūga, į kompaniją pasitelkusi šlapdribą, rūką, plikšalą ir 
kitus juoduosius gamtos monus. Ir išvedė pūga iš rikiuotės elektros ir telefono 
linijas, plentus, net geležinkelius.

Netikėtų šalčių pagauti, žmonės skubėjo į namus, juose rasdami sužvar-
busią šeimyną, dejuojančią dėl nepriteklių, kainų, infliacijos, valdininkų savi-
valės, netvarkos ir kitų žmogaus ir tautos dvasią tampančių traukulių, kuriais 
serga šiandien visas postkomunistinis pasaulis.

Tiesa, šaltis butuose, dėl Maskvos politikuojančių biznierių užmačių, Lie-
tuvos žmonių kaulus gelia dar tik antras mėnuo, o gėla širdyje kaupiasi nuo 
seniai. Gal nuo tada, kai pirmą kartą Vyriausybė pakėlė kainas, gal nuo tada, kai 
kaimyno arams valdininkai paskyrė svajotą atgauti tėvo žemę, gal nuo tada, kai 
policininkas atsisakė ieškoti vagį, nusivedusį žiemamitį buliuką, o gal tada, kai 
viršaitis, paprašytas malkų, patarė kreiptis į Landsbergį. Ir kas šiandien nusa-
kys žmogaus gėlos ištakas! O čia dar kūmas ar gudročius kaimynas, padejavus 
ar pasiguodus dėl negandų, meta žodžius, tartum iš anksto pasidėtą akmenį: 
„– Sąjūdis kaltas!“ „– Landsbergis kaltas!“, „– Nepriklausomybė kalta!“ Ir dar 
priduria: „– Prie komunistų valdžios buvo geriau!“. O paskutinę savaitę prieš 
pūgą šis gudročius kaimynas, tartum instrukcijos žodžius kartojo „– Balsuok 
tik už Brazausko sąrašą!“.

Atėjo spalio 25-oji. Grabnyčių pūgos ir įgrisusių politikierių šnekų nu-
kamuotas, ant viso pasaulio supykęs Lietuvos kaimo žmogus ėmė ilgus pavar-
džių sąrašus – rinkimų biuletenius ir į nieką daugiau nežiūrėdamas, atidavė 
savo kryželį tai partijai, už kurios numerio įžiūrėjo stotingiausio vadovo figūrą. 
Antrąjį kryželį, šį kartą raukydamasis, atidavė jų pačių išvytam, bet minkštai 
nutūpusiam pirmininkėliui, nes ir už jo numerio įžiūrėjo to paties vado silue-
tą. Trečią kryželį – už Konstituciją, atidavė jau be širdperšos. Ir lyg ką negero 
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padaręs, visą popierių gniužulą skubiai kišo į urną ir tuo savo apsisprendimu 
sugriovė ne tik savų, bet ir užsienio sociologų prognozes. Įvarė į visišką neviltį 
politinių centrų ir centrelių lyderius, bet užgniaužė kvapą ir patiems išrinktie-
siems: „– To-o-kia didelė pergalė!“.

Kitą dieną, kada Lietuva ir visas pasaulis būgnijo rinkimų rezultatus, 
daug džiūgaujančių nesimatė. Vieni jautėsi kaip po vestuvių su nemylimu, kiti 
– kaip žemę pardavę. Net LDDP, svajojusi apie pergalę sąrašo pradžiai, bet ne 
visam sąrašui, iš karto pajuto būsimosios atsakomybės naštą. Jų sąrašo viduryje 
ir pabaigoje – dėl solidumo patalpinti aštuntą ar devintą dešimtmetį įpusėję 
trijų persivertimų (KPSS, LKP-LDDP) veteranai, gausu aparatčikų, gabių ran-
kas kilnoti „Aukštajame soviete“, o ne Seime, kur teks dirbti galva. Netgi tam, 
kad būtų atšaukti ankstesni „nekompetentingosios“ Tarybos priimti įstatymai, 
– taip pat teks nemaža išmanyti. Juk „Tėvynės“ koalicija (Sąjūdis, krikdemai, 
tautininkai ir kt.), atsidūrusi mažumoje, atkakliai gins iš partokratijos iškovotas 
pozicijas. Gal būt ne vien didžiosios partijos šešėlio role tenkinsis ir socialde-
mokratai. Gaila, kad Grabnyčių pūga nušlavė iš parlamentinės politikos arenos 
liberalus, nuosaikiuosius, centristus, kurių gretose – daug parlamentinei veiklai 
reikalingų protų, taip pat ir tuos, kurie save laikė ar net pasivadino patriotais...

Išties, pūgoje žmogus neretai pameta ne tik kelio kryptį, bet ir nuovoką...
Grabnyčių pūga baigėsi. Orai tapo panašesni į Advento. Tikintiesiems 

Adventas, ne vien permainingų orų, bet ir vilčių bei susikaupimo metas, be-
laukiant Pažadėtojo. Daugelio apygardų rinkėjams ir daliai kandidatų į Seimo 
narius – pasiruošimo antrajam rinkimų turui metas. Taigi, po Grabnyčių spaly-
je, trumpo Advento lapkrityje, sulauksime Pažadėtojo-Naujojo Seimo. Antrasis 
rinkimų turas galutinai suformuos Seimo politinių jėgų proporcijas. Lietuva 
ir pasaulis pamatys, ar jis taps „Liaudies Seimu“, kaip 1940-siais (šitaip galėtų 
atsitikti, jeigu rinkimų antrajame ture daugumoje apygardų laimėtų dešiniųjų 
jėgų oponentai – LDDP kandidatai) ar kiek normalesniu jau visvien pakrypu-
siu kairėn, tik su stipria „Tėvynės“ bloko opozicija.

Žemdirbius labiausiai domina, kokios politinės jėgos juos atstovaus Sei-
me. Kas (ir į kurią pusę) vairuos Agrarinę reformą. Pirmojo rinkimų turo re-
zultatai parodė, kad į Seimą pateko veik tik kairieji agrarininkai. Tai V. Veli-
konis, A. Būdvytis, M. Pronskus. A. Albertynas, A. Kairys, Z. Adomaitis. A. 
Giedraitis, J. Bastys, A. Ražauskas. Visumoje kairiųjų Seimo narių skaičius ir 
nusiteikimas visiškai pakankamas, kad būtų galima kovoti už kolūkinės san-
tvarkos restituciją. Iš dešiniosios pakraipos agrarininkų kol kas į Seimą pateko 
vos vienas V. Lapė.

Beje, daugelis kairiųjų agrarininkų į Seimą pateko pagal LDDP sąrašą. Be 
to, nemaža dalis LDDP sąrašo kandidatų, pasiliekančių kovoti vienmandatinė-
se apygardose, taip pat jau išrinkti į Seimą pagal 15-jį sąrašą, todėl kovos ne už 
save, o už partijos bendražygius, patalpintus šios partijos sąrašo uodegoje. O 
čia įrašytieji partijos elito tarnai (kaip ir jų įrašytojai) nė nesapnavo, kad pas-
tariesiems teks Lietuvos Seime parlamentinį šėką smulkinti ir Lietuvos žmo-
nes (hm)... Tad nuo Jūsų, Lietuvos kaimiškųjų apygardų rinkėjai, priklausys, 
ar Lietuvos Seimas bus užpildytas net šios partijos autsaideriais, ar į jį pateks 
ir kitokio mąstymo agrarininkai, galintys sudaryti LDDP-iečiams konstrukty-
vią opoziciją ir siekiantys bent kiek subalansuoti Lietuvos kaimo žmones ats-
tovaujančias politines jėgas. Dėl to antrajame rinkimų ture Lietuvos žmones 
kviečiame pirmiausia balsuoti už tuos kandidatus į Seimo narius, kurie galės 
konstruktyviai dirbti opozicijoje, turi ką pasakyti, moka ir gali apginti pertvar-
kos idėjas, priešinsis kolūkinės santvarkos restitucijai, nesivadovaus vien siau-
rais grupiniais (arba dar blogiau – asmeniniais) interesais. Iš šitokių kandidatų 
paminėtini: Šilutės RA Nr. 32 ūkininkas Justinas Šmitas (jo argumentuoti siū-
lymai dėl valstiečių ūkių kūrimo kadaise privertė suklusti dar Sovietinės Lietu-
vos valdžios viršūnę). Nevalia pamiršti Dzūkijos RA Nr. 69 besibalotiruojančio 
žemėtvarkininko Valenso Čeginsko (niekas tiek neišsprendė skundų dėl žemės 
skyrimo, kiek jis). Su dideliu įdirbiu (rengiant agrarinės pertvarkos norminius 
dokumentus) ateina Lazdijų-Druskininkų RA Nr. 72 kandidatas į Seimo na-
rius Alvydas Baležentis. Seimui dar bus reikalinga patirtis, ruošiant Agrarinės 
pertvarkos įstatymus ir kovojant dėl žemdirbių teisių, kurią įgijo dabartinės 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai – agrarininkai: Leonas Milčius (Kauno-Kė-
dainių, Kauno kaimiškoji RA Nr. 66), Rimvydas Survila (Trakų RA Nr. 58), 
Jonas Mačys (Vilkaviškio RA Nr. 68). Ar nepatirs naudos kaimas, jeigu Seimo 
nariu taps Lietuvių tautininkų sąjungos, politiškai remiančios ūkininkus, lyde-
ris Rimantas Smetona (Ukmergės RA Nr. 61), savo rajonų interesus sėkmingai 
atstovavę deputatai: Klemas Inta (Akmenės-Joniškio RA Nr. 39) ar Vidmantas 
Žiemelis (Anykščių-Kupiškio RA Nr. 49). Šių, taip pat ir kitų „Tėvynės“ koali-
cijos deputatų buvimas Seimo mažumoje garantuos tai, kad Lietuvos laivas pa-
vojingai nepriartės prie kairiojo farvaterio krašto ir neužplauks ant pražūtingos 
tautai ir Valstybei seklumos...

Pirmasis šaltis visada sukausto ne tik žemę, bet ir žmogaus valią, jis tampa 
lengviau pažeidžiamas, puola į neviltį, patiki netikrų pranašų pažadais. Gal būt 
ir šio pirmojo šalčio nuostoliai mūsų gležnam demokratijos daigynui perdaug 
dideli, bet ne beviltiški. Per šį trumpą tarpsnį Lietuvos žmonės geriau pasiruoš 
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galutiniam pasirinkimui. Tikėkime, kad Lietuvos kaimo žmogus tiksliai įver-
tins spalio pūgos padarinius ne tik gamtai, bet ir savo dvasiai, atsigręš veidu ne 
į netolimą praeitį, kurios kelyje mes ilgai klampojome, netikrų pranašų genami 
ar gundomi, bet į ateitį – Europos kelią, kuriuo eis mūsų vaikai.

Valstiečių laikraštis. 1992 m. lapkričio 7 d. P. 2.

Pusiausviros tautoje beieškant

Gamta ir istorija lėmė lietuviams gyventi slavų ir germanų paribyje. Tai 
vieta, kur baigiasi Vakarų katalikiškoji kultūra ir prasideda Rytų pravoslaviško-
ji. Tai vieta, kur baigiasi gotika, barokas, kur nustoja skambėti vargonai, ir kur 
prasideda bizantiškosios formos ir ornamentai, rytietiškas grožio supratimas ir 
mąstysena.

Tačiau Lietuva ne vien Rytų–Vakarų, bet ir Šiaurės–Pietų (t. y. katalikiš-
kosios ir protestantiškosios) kultūros paribys, todėl mes ženkliai skiriamės kul-
tūra ir mentalitetu ne tik nuo slavų, net nuo brolių latvių, jau nekalbant apie 
tolimus estus, suomius, švedus.

Lietuvai šimtmečius teko lemtis būti Rytų ir Vakarų pusiausvyros garantu. 
Kol Lietuva dėl šios galutinai nenusilpo, per jos kūną germanai nenujojo į Ry-
tus, o rytų slavai – į Vakarus. Ties Lietuva užgeso ir totorių ekspansija.

Deja, garanto misija Lietuvai per daug kainavo: netekta ir daug žemių ir 
begalė žmonių. Ir jokios kompensacijos už tai. Dar daugiau. Lietuvą, kaip ne-
tekusį galios, nukraujavusį Rytų-Vakarų sargybinį kaimynams įkalinus, jos že-
mės buvo plėšomos, o žmonės toliau buvo blaškomi, todėl plotas, kur išsilaikė 
lietuvių kalba ir tautiškoji savimonė vis mažėjo kaip šagrenės oda. Ir šiandien 
dar tebemažėja.

Nepalanki geopolitinė padėtis ir istorija, amžinas apsiausties būvis, jaus-
minis katalikų tikėjimas lietuvių tautoje suformavo jausmo, bet ne pragmatiz-
mo perviršį, kuris daugelį amžių lėmė lietuvio mentalitetą, poelgius. Juose būta 
ganėtinai altruizmo, politinio asketizmo, kančios ir netekties kulto. Tuo tarpu 
mūsų šiaurės kaimynai tautoje išugdė pragmatizmo persvarą. Pietų kaimynai 
– mesianizmu teisinamą agresyvumą, o Rytų kaimynai – atviro imperinio agre-
syvumo sindromą, šimtmečius besireiškiantį „ėjimu už horizonto“.

Ilgai užtrukusi jausmo persvara politikoje ir ūkyje lėmė mūsų bajorų ne-

susiklausymą, vidaus priešų paieškas, valstybės degradaciją bei laisvės netek-
tį. Tačiau, antra vertus, jausmo persvara kėlė desperatiškas pastangas atgauti 
laisvę ir valstybingumą 1794, 1831 ir 1863 metų sukilimuose. Netekę realybės 
pojūčio, mes atkakliai kovojome už svetimųjų iškeltą šūkį „už jūsų ir mūsų lais-
vę“, nors net ir pergalės atveju, lemtis nei lietuvių tautai, nei Lietuvos valstybei 
nieko nežadėjo. Ir tuomet, kada mes beviltiškai kovojome, Šiaurės ir Vidurio 
Europos tautos jau sprendė pragmatinius savo kraštų likimo klausimus, skatino 
kultūrinį ir ekonominį atgimimą, į kurį mes beviltiškai pavėlavome. Praradusi 
bajoriją, turėdama silpną, vienpusišką inteligentiją, XX amžiaus pradžią Lietu-
va sutiko su uždrausta spauda, sparčiai lenkinamais Lietuvos Rytais ir vokieti-
namais Vakarais.

Tiesa, slinktis pragmatizmo link prasidėjo dar „Aušros“ gadynėje. Vertas 
dėmesio dialogas tarp J. Zauerveino ir J. Mačio-Kėkšto, kur pastarasis teigė, 
kad: „... poezija reikalinga, bet dusyk reikalinga – rūpintis apie draugijišką ir 
ūkišką būvį tautos“. Pragmatizmo link dar daugiau pažengta V. Kudirkos „Var-
pe“, nors iki I-ojo pasaulinio karo nei lietuvių tautos, nei jos inteligentijos gy-
venime jausminis pradas dar netapo adekvačiu pragmatiniam pradui ir tarp jų 
racionali pusiausvyra nenusistovėjo.

Lietuvos valstybė 1918 metais buvo atkurta tik sėkmingai subalansavus 
jausminį ir pragmatinį pradą (charakteringas pavyzdys – savanoriai ir žemės 
reforma!). Tai lėmė ir gilesnė Lietuvos politikų patirtis, jų bendravimas tar-
pusavyje ir su pragmatiškais Europos politikais. Tauta buvo pamažu konsoli-
duojama, kratantis iš įvairių pasviečių suneštų politinių lozungų, sintezės būdu 
ieškant nuosavo kelio (nors tas kelias ir nebuvo rožėmis klotas, ir ne viskas 
šių dienų masteliu žiūrint pateisinama). Viena galima tvirtai pasakyti: nepri-
klausomoje Lietuvoje, ypač 4-ajame dešimtmetyje, buvo pasiekta jausminio 
ir pragmatinio pradų pusiausvyra. Čia verta prisiminti ilgamečio tautos ūkio 
„gaspadoriaus“ J. Tūbelio vestą ūkio politiką, kuri pagarsėjo lito stabilumu, 
saikinga valstybės įtaka ūkiui ir racionali pagalba ūkininkui, išplėtota koope-
racijos praktika, apgalvotu specialistų ruošimu šalyje ir įvairių Europos šalių 
universitetuose.

Bolševizmo invazija lietuvio sąmonėje visas pusiausvyras sugriovė. Kaip 
atsvara prievarta diegiamam nuogam materializmui, tautoje vėl ėmė domi-
nuoti jausminis pradas. To prado išraiška – visuotinis tautos pasipriešinimas 
okupantams ir pokario Lietuvos partizanų kova. Šios kovos finalas – dešimtys 
tūkstančių žuvusiųjų ir keli šimtai tūkstančių ištremtų. Aš nebandau spręsti ar 
ši didžiulė tautos auka išgelbėjo Lietuvą nuo dar didesnių netekčių, tačiau viena 
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aišku – Lietuvos kolonizavimas vyko lėčiau negu Estijoje ir, ypač, Latvijoje, kur 
beprasmiškumo sumetimais anksčiau atsisakyta aktyvios kovos, imta taikstytis 
su okupacija.

Jausminio prado dominavimas tautoje pokario metais, stiprino nepasiti-
kėjimą okupanto ir jo kolaborantų institucijomis, sukūrė Lietuvoje ne tik šešė-
linę (antrinę) ekonomiką, bet ir antrinę kultūrą, spaudą. Išplito asmens laisvės, 
kaip aukščiausio gėrio adoracija, padėjusi pamatą ir tautos laisvės suvokimui, 
nepriklausomos valstybės atkūrimui. Šis tautos dvasinis užtaisas, susiklosčius 
palankioms aplinkybėms, spontaniškai iškilo 1988 metais Sąjūdžio pavidalu ir 
materializavosi 1990 metų kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
aktu. Pragmatiški latviai ir estai iš pradžių pasirinko ilgesnį ėjimo į Nepriklau-
somybę kelią ir Lietuva šiuo atveju atliko politinio ledlaužio vaidmenį.

Tačiau dominuojantis jausminis pradas tautoje, jai kovojant prieš nelais-
vę, prieš okupanto institucijas, daugelio pavergtos tautos narių sąmonėje su-
formuoja nihilistišką požiūrį ir į pačią valstybę, jos institucijas, ir tos nuostatos 
neišnyksta net tada, kai ta valstybė – jau sava. Tuomet ši nuostata jau tampa 
valstybės kūrimo ir stiprinimo stabdžiu. Ir šiandien mes Lietuvoje turime daug 
patirties kaip kovoti su valstybe, kaip tautos priešu ir beveik neturime patirties 
kaip stiprinti ir kurti savąją valstybę. Taigi šiandien, šalia visų kitų pastangų, 
būtina siekti pakeisti tautoje jausminio ir pragmatinio prado santykį pastarojo 
naudai. Šių pastangų kryptis – valstybino mąstymo tautoje ugdymas.

<...>
Jausmo ir pragmatiškumo paieškos, šių pradų tarpusavio kova aiškiai atsi-

spindi ir mūsų pastangose reformuoti ūkį. Pateiksiu pavyzdį iš žemės reformos 
praktikos.

Ilgametė kova už TĖVŲ ŽEMĘ suponavo žemės kaip simbolio, kaip lais-
vės sinonimo, kaip siektino idealo suvokimą. Dėl to jausmo persvara besiva-
dovaujantys tautos nariai ūkio reformos metu siekia žemę atgauti tik natūra 
(t. y. toje pačioje vietoje, tomis pačiomis ribomis), tuo pačiu pripažindami tik 
absoliučią turto restituciją be jokių reformos elementų.

Gryni pragmatikai (vadinamojo „nulinio varianto“ šalininkai) siekia per-
dalinti žemę ir ją privatizuoti, visiškai neatsižvelgiant į tai, koks buvo preten-
dento prarastos žemės plotas (ar kitokio atimto turto dydis), remiantis vien 
tik būsimąja reformos ekonomine nauda. Šiuo atveju deklaruojama reforma be 
jokių restitucijos elementų.

Asmenys siekiantys jausmo ir pragmatizmo pusiausvyros, siūlo ekonomi-
nį kompromisą – restituciją per reformą. Šio principo laikantis, reforma ir buvo 

pradėta. Tačiau dėl kintančio visuomenės nusiteikimo, politinių jėgų santykio 
pokyčių, ji „de facto“ vykdoma kaip politinis kompromisas, dėl to daugelis jos 
nuostatų buvo daug kartų kaitaliojamos, dėl to daugelis pretendentų ja nusivylė 
ir tikisi tiek „kairiojo“, tiek ir „dešiniojo“ revanšo. Šitoks „švytuoklinis“ politi-
zuotas reformos vykdymas – sąlygoja ilgai užsitęsusį kaimo nestabilumą, kelia 
aistras, tolina ekonominio kompromiso galimybes.

Kaip bebūtų paradoksalu, visos postkomunistinės šalys, bandydamos eiti 
laisvės, rinkos ir demokratijos keliu, pradėjusios reformas, bandančios demon-
tuoti socialistinę ūkio sanklodą, patyrė ekonominį, socialinį, galų gale kultūrinį 
ir moralinį nuosmukį. Kai kas tai vertina kaip nemalonią duoklę už išsilavini-
mą. Ir kuo reformos radikalesnės – tuo nuosmukio mastas didesnis. Senosios 
santvarkos apologetai šias negandas įžiūri kaip atsimetimo nuo komunizmo 
pasekmes. Gi naujieji radikalai šias bėdas suverčia reformų veiksniams (nepa-
kankamumui, jų lėtumui, jų vykdytojų sabotažui ir pan.). Deja, priežastis, ko 
gero, slypi kitur.

Išėjimas iš komunistinio klystkelio, kaip taisyklė visose šalyse vyko spon-
taniškai, be iš anksto parengtos strategijos, ryškiai dominuojant emociniam 
pradui. Visur (netgi Rytų Vokietijoje) stokota detaliai apgalvoto plano, kaip re-
alizuoti išlaisvinto žmogaus siekius kaip panaudoti ūkinį ir kultūrinį paveldą. 
Šiam laikotarpiui būtina tiek žmogaus, tiek ir ūkio konversijos programa, kuri 
sušvelnintų įvairiopus virsmo nuostolius. Taip elgiantis, reforma būtų geriau 
prognozuojama ir ekonominiais bei teisiniai svertais valdoma.

Kiekviena reforma uždeda jos sumanytojams ir vykdytojams atsakomy-
bę, kad jų išjudintos ūkinės (kultūrinės, teisėtvarkos, etc.) sanklodos, turtas ir 
pozityvi patirtis nežūtų be tikslo. Labai svarbu, kad šiuo laikotarpiu suvešėjusi 
merkantilizmo banga nenublokštų ūkinio ir kultūrinio paveldo už šalies ribų, 
kartais net už grašius. Svarbu ir tai, kad reformų metu turto sankaupos nebūtų 
išbarstytos vartojimui ar konjunktūriniams poreikiams tenkinti. Jeigu refor-
ma tik suardo visumą, tačiau negali surikiuoti tolesnės žmonių, materialinio ir 
dvasinio turto judėjimo krypties institucijų pokyčių, neprognozuoja rezultatų, 
laikytina neparuošta. Leisti įsisiautėti stichiškumui – reiškia iš karto susitaikyti 
su dideliais nuostoliais.

Kada kalbame apie vienokią ar kitokią pusiausvyrą, nesvarbu kur jos būtų 
siekiama: politikoje, ūkyje, reformose ar žmonių tarpusavio santykiuose, negali-
me nutylėti ir šia nuostata pagrįsti tautininkų ideologijos postulatų, kuriuos jun-
gia vienas – VIDURAINĖS – medianos įvaizdis. Dėl to tautininkų ideologijoje 
visada reikšmingos pusiausvyrai artimos sąvokos, kaip jungtis, sintezė ir pan.
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XX a. pradžioje tautininkai buvo jungtis tarp konfesinės ir pasaulietiško-
sios inteligentijos, jungtis tarp socialdemokratų ir krikdemų. Šiandien, tauti-
ninkai siekia būti jungtimi ir tarp pačių dešiniųjų (pvz., konservatorių ir libe-
ralų).

Norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl tautininkiškojo ekonomikos modelio 
suvokimo.

Konstruodami savąją ekonominės politikos koncepciją, tautininkai atme-
ta abu kraštutunumus: tiek valstybinės nuosavybės dominavimą, kolektyvizmą, 
paskirstymą ir kitus socializmo atributus, tiek ir absoliučiai laisvą rinką, abso-
liutų privataus kapitalo dominavimą, absoliutų individualizmą. Absoliutus in-
dividualizmas gimdo egoizmą, nuo kurio kenčia visuomenė, tautoje kyla įtam-
pa, priešprieša, silpnėja valstybė. Suteikiant persvarą kolektyvizmui, dingsta 
asmens atsakomybė, iniciatyva). Dėl to tautininkiškosios ekonominės politikos 
pagrindu laikoma SOCIALINĖ RINKOS EKONOMIKA, paremta racionalia 
valstybinio, kooperatinio ir privataus kapitalo proporcija, valstybei skiriant pa-
kankamai dėmesio gamintojų ir vartotojų interesų pusiausvyrai laiduoti.

Išeinant iš šių kertinių nuostatų, formuojami ir tautininkų ekonominės 
politikos strateginiai siekiai – didėjantis našumas ūkyje, gausėjanti produkcija 
ir paslaugos, augantis darbo užmokestis, stabilios kainos, stabilus nacionalinės 
valiutos kursas ir t. t.

Vienas iš tautininkų socialinių siekių – padėti susiformuoti kuo geres-
niam savarankiškų žmonių (savininkų-gamintojų) sluoksniui. Šis sluoksnis 
visada apsirūpins savimi ir papildys valstybės biudžetą. Šiuo atveju valstybės 
uždavinys – ne kurti šiems žmonėms gerovę, o tik sudaryti politines, ekono-
mines, teisines, fiskalines ir kt. sąlygas jiems tai padaryti patiems. Kas kita su 
nesavarankiškais visuomenės nariais. Jiems valstybė turi padėti sukaupti lėšų 
vartojimo reikmenų krepšeliui sudaryti, nors to krepšelio turinį, struktūrą, turi 
apspręsti pats remiamasis asmuo, pagal savo norą ar gyvenimo padiktuotą  bū-
tinybę (vienaip apsispręs moksleivis, kitaip pensininkas).

Reikia pažymėti tai, kad socialinės rinkos ekonomika – ne šių dienų Lie-
tuvos tautininkų išradimas, tačiau jos idėjas pirmasis Lietuvoje ėmė propaguoti 
tautininkų veikėjas ir įžymus valstybininkas doc. D. Cesevičius dar IV-ojo de-
šimtmečio pradžioje. Tuo laikotarpiu Tautininkų valdžia ėmė propaguoti orga-
nizuotos tautos kūrimo koncepciją, idėją apie tai, kad valstybė negali nusigręžti 
nuo socialinių ir ekonominių klausimų sprendimo, ne viską paliekant „rinkai“, 
ką dabar siūlo dar neseniai iš socializmo liūno išbridę naujieji kapitalistai.

Pagal anksčiau minėtus „vidurainės“ principus, tautininkai skiria dėmesį 

ne vienai kuriai nors visuomenės grupei, sluoksniui, o vaisingam bendravimui 
tarp tų sluoksnių, jų sąveikai, sintezei, nors šios politikos tikslas – ką jau anks-
čiau minėjome savininkų gamintojų sluoksnio kūrimas, jo gausinimas, ūkinin-
kiškojo (plačiąja prasme) mentaliteto ugdymas.

Pasisakydami už sintezę, už konstruktyvų pradą, pusiausvyrą, tuo pačiu 
tautininkai atmeta bet kokią destrukciją tiek politikoje (populistinių idėjų skel-
bimą, politinių spektaklių rengimą ir pan.) tiek ekonomikoje (klasių kovą), tiek 
žmonių santykiuose (amoralumą, šeimų irimą). Savo ruožtu tautininkai visada 
pasisako už TVARKĄ, kaip kūrybiškumo, sintezės pagrindą.

* * *
Tautininkiškoje ideologijoje dažnai tenka ieškoti pusiausvyros tarp tauti-

nio konservatyvizmo ir tautinio dinamizmo, tarp tradicijų ir pažangos.
Tautinis konservatyvizmas – materialaus ir dvasinio paveldo, įskaitant ir 

jo atgyvenusias ir sustingusias formas beatodairiško ekstrapoliavimo į ateitį. 
Tai ir bandymai daug kartų kartoti buvusius sprendimus, nežiūrint į tai, kad jie 
nedavė reikiamo efekto ar pakito situacija, aplinka. Laikas nuo laiko neperkai-
navus vertybių, savosios strategijos ir taktikos, visa tai tampa nebepatrauklu, 
pirmiausia mūsų pačių jaunajai kartai, kuri ateityje, pradėjusi jomis disponuoti, 
tas vertybes išmes, nuo jų atsisakys. Racionalus vertybių perkainojimas ir pa-
trauklus jų eksponavimas sau ir pasauliui, išplės mus pažįstančių ir pozityviai 
vertinančių ratą. Tuo pačiu ir pasaulis į mus žvelgia kaip į partnerį, o ne kaip į 
senų idėjų ir vertybių rezervatą.

Dinamiškasis (modernusis) tautiškumas turi siekti ne formos, bet esmės 
tęstinumo. Tautinio dinamizmo tikslas turėtų būti tautos genetinio kodo (kalbu 
ne tiek biologine, kiek kultūrine prasme) tobulinimas. Tai galima siekti dauge-
liu būdų. Suminėsiu keletą:

1) pažinti save ir savo tautos materialinį bei dvasinį paveldą geriau, negu 
mus pažįsta kiti;

2) savo silpnybes ir klaidas turime pirmiausia suvokti mes patys, pirma 
negu tai išreklamuoja kiti;

3) savo vietą pasaulyje rasti ir ten nuosekliai eiti pirmiau negu tai mums 
nurodys kiti;

4) siekdami fizinės ir dvasinės tautos pažangos būkime reiklesni sau;
5) ieškodami optimalaus santykio tarp kiekybinių ir kokybinių parame-

trų, orientuokimės pastarųjų link. 
Šiandien Lietuvoje kokybiškais galima vadinti tik dalį kultūros paveldo ir 
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gamtos objektų; kadangi Lietuva niekada neimponuos kiekybe, gausa, būtina 
siekti, kad visa tai, kas daroma sau ir pasauliui, būtų fizine ir moraline prasme 
kokybiška.

* * *
Iš viso to, kas pasakyta, galima padaryti šias išvadas:
1) lietuvių tautos sąmonėje, dėl įvairių objektyvių ir subjektyvių priežas-

čių dažniausia vyravo jausminis pradas, kuris ypač sustiprėdavo tautos kritiš-
kais gyvenimo momentais, tuo padėdamas jai išlikti ir išsaugoti savo vertybes. 
Tačiau šio prado persvara prieš pragmatinį, visada trukdė savosios valstybės 
stiprinimui ir modernizavimui;

2) atsikūrus nepriklausomai Lietuvai ir siekiant tautos ir valstybės pažan-
gos, būtina išugdyti visuomenėje jausminio ir pragmatinio prado pusiausvyrą;

3) Eidami į XXI amžiaus Lietuvą ir Europą ir norėdami joje išsaugoti sa-
vąją tapatybę, turime siekti tautinio dinamizmo ir papildyti jį ūkine ekspansija. 
Tik ši sąlyga, valstybei garantuojant piliečio teises ir laisves, sukurs gerovės Lie-
tuvą, kurioje doram ir darbščiam jos piliečiui bus saugu gyventi.

Tėviškės žinios. 1994 m. birželio 11 d. P. 3; birželio 18 d. P. 3; birželio 25 d. P. 3.

Iš Červenės sugrįžus

Birželis – žaliausias metų mėnuo. Tačiau birželio spalva – čia žalioji vilties 
spalva šio šimtmečio mūsų tautos teritorijoje tapo gerokai atmiešta juodąją – 
kančios ir netekčių spalva. Daugelį senesnės kartos žmonių šiurpas nukrečia 
vien prisiminus 1940 metų – okupacijos birželį, 1941 metų – tremties birželį ar 
1944 metų birželį – Armijos Krajovos vykdytas lietuvių skerdynes.

Šioje juodųjų birželių grandinėje neseniai prisiminta dar viena grandis – 
Červenės tragedija.

1941 metais, prasidėjus vokiečių-sovietų karui, dalis Kauno kalėjimo kali-
nių (daugiausia tardomųjų, dar nenuteistų) buvo paskubomis išgabenti iš Lie-
tuvos ir naktį iš birželio 26-osios į 27-ąją, maždaug 60-70 km į rytus nuo Mins-
ko už Igumeno miestelio (dabar Červenė), kartu su šimtais kitų, evakuotų iš 
Minsko kalėjimų buvo sušaudyti. Pakelės griuvėsiuose, jaunuolynuose bei mo-
lio karjeruose atgulė gausus lietuvių būrys, kurių tik nedidelės dalies pavardės 

šiandien žinomos. Tai skautų globėjas J. Šarauskas, Šaulių sąjungos vadovas V. 
Daudžvardis, pul. S. Rusteika, grupė įvairių laipsnių kariškių, inteligentų, šiaip 
niekuo nekaltų žmonelių, kadangi buvo šaudyta paskubomis, naktį, todėl kai 
kas lavonų krūvose išliko gyvi ir atskleidė pasauliui apie šią šiurpią enkavadistų 
piktadarybę. Ši istorija Lietuvos visuomenei geriausiai žinoma iš vokiečių oku-
pacijos metais išleistos (ir neseniai pakartotos) pul. J. Petruičio knygelės „Kaip 
mus sušaudė“, kuri kartu su „Lietuvių archyvu“ pokario metais buvo labiausiai 
bolševikų persekiojama knyga.

Jau treti metai kaip Lietuvos politinių kalinių sąjungos ir kai kurių kitų vi-
suomeninių organizacijų iniciatyva birželio skerdynių paminėjimui vykstama į 
Červenę ir kartu su patriotinėmis baltarusių organizacijomis einama „Mirties 
keliu“ prisimenami kritusieji, atstatomi paminklai, kryžiai, atminimo ženklai. 
Ir šiemet, paminint šią datą, iš Lietuvos į Červenę atvyko Panevėžio, Vilniaus 
ir Marijampolės politinių kalinių grupė, keletas Seimo narių. Červenėje su tau-
tinėmis vėliavomis mus pasitiko baltarusiai ir bendroje procesijoje patraukė-
me Mirties keliu link egzekucijos vietų. Kai kurios jų pažymėtos kaip mažyčiai 
memorialai. Viena jų – netoli kelio buvusiuose molio karjeruose, kurie dabar 
apžėlę mišku. Čia stalinistai žmones šaudė visą dešimtmetį – nuo 1930 iki 1941 
metų birželio (vienas senbūvis tvirtino, kad šią „tradiciją“ tęsė ir naciai, tuo 
pačiu paliudydami nacizmo ir bolševizmo bendrą prigimtį ir veiklos metodus). 
Įspūdingiausias paminklas – pastatytas lietuvių. Tai iš ąžuolo išskobta Pieta, 
aptverta gražia metaline tvorele. Tiesa, čia ir kitur palei kelią dabar kertamas 
miškas, ruošiama trasa dujotiekiui. Kažin ar ekskavatoriaus kaušas nesudrums 
daugeliui kankinių poilsio? Tačiau atrodo, Baltarusijos politinių ir ūkinių vado-
vų tai nedomina. Šiuose minėjimuose jie paprasčiausiai nedalyvauja…

Pakelėje sustojus, taria žodį ir lietuviai, ir baltarusiai. Pastarieji neatsi-
džiaugia savo atgimstančios kalbos skambesiu, šnekinami nenoriai kalba ru-
siškai. Bet tai tik Nacionalinio fronto (mūsų Sąjūdžio analogo) dalyvių nusitei-
kimas. Dauguma Baltarusijos gyventojų dar socialistinio letargo snaudulyje… 
Kalba baltarusių akademinių sluoksnių atstovai: prof. M. Savickis, prof. M. 
Krukovskis, prof. Antonovičius. Visi primena juodąsias jėgas, kurių Baltarusija 
dar neatsikratė, primena, kad šalis dar nelaisva, nes joje svetima – Rusijos ka-
riuomenė. Frontininkų teigimu, teritorinė Baltarusijos armija dabar rusiškes-
nė negu bet kada buvusi, nes daugelis baltarusių karininkų įvairiais pretekstais 
paleisti į atsargą, o iš kitų Rusijos dalinių baltarusiai negrąžinti į Tėvynę. Tiesa, 
šalyje veikia Savanoriška atsargos karių sąjunga, kurių uniformuoti atstovai, 
kaip vėliavnešiai, dalyvavo ir šioje procesijoje. Tačiau pastarosios organizacijos 



98 99

veikla – grynai visuomeninė. Prie ginklo jie neprileidžiami.
Minėjimo apeigose dalyvavo ir kitų užsienio šalių atstovai. Tarp jų buvo ir 

svečias iš Anglijos, Oksfordo universiteto profesorius Mykolas Giedraitis, kuris 
pastatė kryžių savo žuvusiam tėvui – kunigaikščiui Tadui Giedraičiui atminti 
(pastarasis kilęs iš Zarasų krašto, mokęsis Dorpato universitete, buvęs Lenkijos 
senatoriumi. Lemtingąjį birželį varytas kalinių kolonoje pro Červenę ir nusil-
pęs nušautas pakelėje. Sūnaus žodžiais, tėvas save laikė lietuvių kilmės lenku). 
Beje, ši garsi kunigaikščių Giedraičių giminė istorijos tėkmėje davė Lietuvai 5 
ar 6 vyskupus, daugelį įvairių, šviesių asmenybių. Červenėje, kaip likimų san-
kryžoje, buvo sušaudytas ir pulkininkas B. Giedraitis, savo laiku buvęs Lietuvos 
respublikos (krašto apsaugos ministras, gal būt taip pat istorinės Giedraičių gi-
minės atžala…

Beje, prof. M. Giedraitis gerai kalba rusiškai. Sakė, kad Sibiro tremties pa-
tirtis nenuėjo veltui. Lietuvos reikalams, atrodo, taip pat neabejingas. Tik ne-
jučiomis kyla mintis ar šito pakanka? Ar ne perdaug prarandama mūsų tautos 
kraujo, kuris ištekėjo iš senkančių tautos šaltinių į svetimas upes ir nebežada 
sugrįžti?

Baisiosios dienos minėjime kalbėjo ir Lietuvos politinių kalinių organiza-
cijos atstovai, jų tarpe visiems žinomi: Seimo narys p. A. Stašiskis, monsinjoras, 
A. Svarinskas. Beje, monsinjoras prie improvizuoto altoriaus, šalia lietuviško-
sios Pietos atnašavo šv. Mišias. Gražiai sugiedotos giesmės ir Lietuvos himnas 
sujaudino visus.

Baltarusiai savojo himno negiedojo, nes esąs perdaug bolševikinis. Dar 
nelabai susiderinusiais balsais užtraukė giesmę apie Baltarusiją, kuriai gal būt 
ateityje teks lemtis tapti šios šalies himnu.

Grįždami iš Červenės Minske aplankėme Baltarusijos Nacionalinio fronto 
lyderį Zenoną Pozniaką. Jis neseniai kandidatavo į prezidentus, bet nesėkmin-
gai (surinkęs tik 6,2 proc. balsų) liko trečiuoju ir antrajame ture nebedalyvaus. 
Tai mąstantis, perspektyvus politikas, atstovaujantis bekylantį baltarusių naci-
onalizmą, kuris mums gali turėti nevienareikšmių pasekmių. Z. Pozniakas ir jo 
bendražygiai – nuoseklūs kovotojai už baltarusių tautos ir valstybės atgimimą, 
už jos nepriklausomybę nuo Rusijos, už savąjį vystymosi kelią, savąją kultūrą, 
kalbą, ekonomiką. Atgimstančios savimonės banga iškelia ir kraštutinio patri-
otizmo – nacionalizmo apraiškas. Pradedamos atvirai kelti teritorinės preten-
zijos visiems kaimynams. Su mumis kalbėdamas Z. Pozniakas tvirtino, kad sie-
nos su Rusija ir Ukraina – neteisingos. Kitomis progomis „teisingų sienų“ ieš-
koma ir Vakaruose – už Bialystoko, Vievio ir Daugpilio… Į mūsų Seimo narių 

pasiūlymus glaudžiau bendradarbiauti su „frontininkais“ Z. Pozniakas atsakė 
bendromis frazėmis, rodančiomis, kad jų strategijai tai neparanku. Beje, „fron-
tininkai“ intensyviai eksploatuoja Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės istorinį 
paveldą, asmenybes, visa tai priskirdami sau… Charakteringa smulkmena – Z. 
Pozniako kabinete kabantis Radvilos Rudojo portretas. Gal būt šis energingas 
politikas – Z. Pozniako idealas?

Kol kas šiandieninė Baltarusija – ramiausia socializmo stagnacijos oazė 
visoje buvusioje SSSR. Čia dar nesuirę kolchozai, nors ir girgždėdamos dar su-
kasi stambiosios pramonės girnos… Valdžioje dar senosios nomenklatūros šu-
lai (jų lyderis – premjeras Kebičius).

Tuo pačiu metu iš komjaunimo aktyvistų bei KGB augintinių ryškėja nau-
joji nomenklatūros pamaina, atkreipianti savo dėmesį socialinės lygybės, kovos 
su mafija lozungais. Šios grupuotės lyderis – jaunas dar 30-ties metų neturintis 
Lukašenka. Šie senosios ir naujosios nomenklatūros  lyderiai ir tapo pagrindi-
niais konkurentais kovoje dėl pirmojo Baltarusijos prezidento kėdės… Pirma-
jame ture daugiau balsų prižvejojo Lukašenka, nors „frontininkų“ teigimu, jis 
neturi nei programos, nei suformuotos strategijos. Jis neslepia savo prorusiškos 
orientacijos, nesugeba kalbėti baltarusiškai. Panašu į tai, kad jam ir jį pana-
šiems, baltarusių tautinis atgimimas tėra tik rakštis nepatogioje vietoje. Jų ide-
alas – kapitalkomunizmo kūrimas. „Frontininkų“ teigimu, Lukašenkos pergalė 
pirmame rinkimų ture tėra tik tautos protesto forma prieš Kebičių. Tačiau šis 
protestas – baudžiauninkiško mąstymo išdava: gal jaunasis ponas bus geresnis 
už senąjį? Be to ne visiems patiko ir nė kiek neslepiama Maskvos parama Ke-
bičiui.

Tiesa, „frontininkai“ kalbėjo, kad Mogiliovo ir Gomelio srityse būta rinki-
mų rezultatų klastojimo. Matyt, siekta „pagelbėti Kebičiui, jeigu šie pažeidimai 
būtų buvę likviduoti, Lukašenka galimas dalykas būtų laimėjęs jau pirmajame 
ture, kuo „frontininkai“ visiškai nesuinteresuoti, jie dar tikisi, kad antrajam 
rinkimų ture gal būt niekas nebus išrinktas, tuomet kurį laiką šalį valdys parla-
mento spikeris M. Gribas, o po to bus skelbiami nauji rinkimai (beje M. Gribas 
atsargiau vertina Maskvos politiką Baltarusijos atžvilgiu).

Z. Pozniaką labiausiai rėmė vakariniai Baltarusijos rajonai – Palietuvė. 
„Ten nemažai gyvena lenkų, kurie bijo rusų“, – mums buvo atsakyta, paklausus 
apie rėmimo priežastis. Z. Pozniakas daugiau paramos tikėjosi ir Bresto srityje, 
tačiau ten dauguma parėmė Lukašenką.

„Frontininkai“ dabar ruošiasi ir kitais metais vyksiantiems Parlamento 
rinkimams, formuoja savo „šešėlinį kabinetą“. Nomenklatūra, kas visai nenuos-
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tabu, juos drabsto purvais, šmeižia…
Lietuvos negali nedominti Baltarusijos ateitis, nesvarbu, kuo ji taps: Ru-

sijos vasalu ar veržlaus nacionalizmo židiniu. Ji visada mums kels nemažai 
problemų. Ieškant susipratimo šerdies, nepaskutinę vietą turi užimti teisingai 
suprasta bendra istorija ir skaudžios likimo pamokos. Ir aišku – pastangos rasti 
bendrą kalbą.

Tėviškės žinios. 1994 m. liepos 2 d. P. 3.

Modernaus tautiškumo problemos

Pirmiausia, anot prancūzų filosofo R. Dekarto, pradėkime nuo sąvokų.
Sąvoka „modernus tautiškumas“ iš karto suponuoja mintį, kad gali būti ir 

kitoks tautiškumas, t. y. „nemodernus“. Nesileisdami į ilgesnes diskusijas, toles-
niame tekste tą „nemodernųjį“ tautiškumą vadinsime konservatyviuoju. Savai-
me aišku, šis skirstymas sąlyginis, todėl abi tautiškumo atmainos neturi griežtų 
ribų, juo labiau kokio nors smerkiančio ar aukštinančio atspalvio. Tai sąvokos, 
žyminčios tautiškumo (kitaip – tautinės minties, tautiškosios ideologijos) rai-
dos etapus savo šimtametės istorijos tarpsnyje. Nagrinėdami tautinės minties 
raidą plačiau, rastume ir šios minties pirmtakus, formuotojus, reformatorius, 
skaldytojus, priešininkus, ir, žinoma, daugybę šiai idėjai pasišventusių žmonių, 
siekusių sukurti ir sustiprinti tautinę valstybę, sutelkti bendram darbui lietuvių 
tautą bei jos politines pajėgas ir tam paaukojusių savo talentą, gyvenimą ar net 
gyvybę.

Lietuvių tautinė mintis formavosi kaip tautos ginties ir išlikimo ideologija. 
Tai negausios, laisvės netekusios, didelių valstybių paribyje gyvenančios tautos 
šviesuolių mąstysena, susiformavusi kritiškiausiu tautai laikotarpiu – XIX-XX 
a. sąvartoje, kada Lietuvos valstybės vardas kaimynų jau buvo seniai išbrauk-
tas iš Europos žemėlapio, o lietuvių tauta – lenkinama, rusinama, vokietinama. 
Tautiškoji mintis susiformavo iš „Aušros“ romantizmo, peraugusio „Varpo“ de-
mokratijos daigais ir iš karto pasukusi nuosaikia VIDURAINĖS (medianos) 
kryptimi, bandydama suvienyti du vienas nuo kito tolstančius negausios lietu-
vių inteligentijos sparnus: krikdemus ir socialdemokratus. Tautinė mintis toliau 
rutuliojosi „Vilties“ ir „Vairo“ puslapiuose, o jos nešėjai – A. Smetona, M. Yčas, J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Kubilius, L. Noreika ir kiti, jau įgiję ir pragmatizmo patir-

ties ir kompromiso meno pagrindų, suvaidino reikšmingą indėlį atkuriant Lie-
tuvos valstybę. Tautiškoji ideologija nedalomai įsiviešpatavo Nepriklausomoje 
Lietuvoje IV-jame dešimtmetyje, kuris laikytinas SMETONIŠKUOJU TAUTI-
NIO SĄMONINGUMO LAIKOTARPIU (terminas dr. V. Kavolio ir A. Eidin-
to). Tai ryškaus tautos įsipareigojimo savo valstybei tarpsnis, įtvirtinęs lietuvių 
sąmonėje pasitikėjimą savimi kaip tauta, pajėgiančia save valdyti. Tai laikotarpis, 
kada A. Smetonos iškelta tautos ir valstybės ugdymo samprata praktikoje buvo 
vaisingai papildyta J. Tūbelio pragmatiškumu, jo pasiūlytu ūkiniu racionalumu. 
Tačiau, drįstu teigti, kad visą šį laikotarpį, tiek žadinant tautą iš politinio letargo 
miego, tiek siekiant laisvės ar stiprinant valstybę, tautinė mintis buvo apvelka-
ma konservatyvizmo rūbu. Tiek teoriniai teiginiai, tiek ir praktiniai sumanymai 
buvo kreipiami išlikusių, anksčiau susiformavusių tautos vertybių išsaugojimui, 
kartu atsargiai žvelgiant į valstybės vidaus politinius pokyčius. Tai patvirtina ir 
tautiškosios ideologijos formuotojų – tuometinės Lietuvos respublikos vadovų 
nepasitikėjimas partijomis ir atstovaujamosios demokratijos valdžia – Seimu, 
valdančiosios politinės jėgos – lietuvių tautininkų sąjungos detalios programos 
nebuvimas ar per didelės atsakomybės naštos užkrovimas ant vieno asmens A. 
Smetonos – Prezidento ir Tautos vado pečių ir t. t.

IV-jo dešimtmečio pabaigoje, ypač 1939 m. politikos žurnalo „Vairas“ pus-
lapiuose ima ryškėti kitokio – modernaus, dinamiško tautiškumo samprata, dr. 
V. Alanto vykusiai pavadinta „žygiuojančios tautos“ įvaizdžiu. Tai pradėjusios 
intensyviai reikštis „jaunųjų tautininkų“ (D. Cesevičiaus, V. Alanto, J. Statkaus, 
B. T. Dirmeikio, V. Gustainio, K. Dausos, A. Valiukėno ir kt.) kartos politinės 
nuostatos. Ši karta dėl bolševikų invazijos savo idėjas realizuoti nespėjo, todėl 
ir modernaus tautiškumo samprata prieš karą liko neišplėtota.

Okupacijos, laisvės netektis, tautos genocidas, natūralu, vėl sąlygojo grį-
žimą prie tautos išlikimo ideologijos ištakų, tuo pačiu prie aktyvios ar pasyvios 
tautos ginties praktikos, ir taip tęsėsi per visą sovietmetį. Aišku, kad apie kokį 
nors tautinės minties plėtojimą, jos populiarinimą okupuotoje Lietuvoje ne-
galėjo būti nė kalbos. Prieš tautininkiškąją „vieningosios srovės“ teoriją, kaip 
ją tuomet vadino bolševizmo apologetai, ir, savaime aišku, prieš tos srovės ne-
šėjus buvo nukreiptas pats aštriausias propagandos smaigalys. Šios propagan-
dos recidyvai nesibaigia ir dabar. Tačiau mums dar ne kartą teks grįžti prie 
modernaus tautiškumo idėjos ištakų, atrinkti, kas šioje tėkmėje išsirutuliojo 
iš nuosavos lietuviškos patirties, iš savo medžiagos sintezės, ir kas norėta me-
chaniškai perkelti iš kitų tuomet plitusių idėjų, nors savosios patirties perviršis 
šiame procese – neabejotinas.
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Aptarkime būdingiausius lietuviškojo konservatyvaus tautiškumo bruožus.

1. TAUTOS GRĘŽIMASIS Į PRAEITĮ IR PERDĖTAS JOS PAVELDO 
ROMANTIZAVIMAS.

Šitokią tautiškumo sampratą V. Alantas pavadino kaip „gyvenimą iš pra-
eities paveldėtu dvasiniu kapitalu“. Šios nuostatos ateina iš S. Daukanto raštų, 
romantizmo epochos rašytojų ir poetų kūrinių, „Aušros“ puslapių ir labiausiai 
koncentruota forma išsakytos dr. V. Kudirkos „Tautiškoje giesmėje“, ypač jos 
pirmajame posme: 

„Lietuva, Tėvyne, mūsų,
Tu didvyrių žemė.
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybe semia“.
Šiandien šiuos Lietuvos valstybės himno žodžius daugelis suvokiame tik 

kaip simbolius. Tačiau jų motyvas, kaip didaktinė programa tautai, kartota 
tūkstančiais variacijų, formavo atbundančioje sąmonėje jausminį pradą, kuris, 
savo ruožtu, adoravo BUVUSIOS tautos ir valstybės galybę, BUVUSIUS gar-
bingus tautos narius, kurių nuveikti darbai mums turi būti kelrodžiu ateičiai. 
Ši pakylėta jausminė būsena buvo tautai veiksminga atrama kovojant PRIEŠ 
NELAISVĘ priklausomybių laikotarpiu, paralyžiuojant jos institucijų veiklą, 
neutralizuojant okupantų propagandą. Tačiau šiandien, kuriant ir stiprinant 
savąją valstybę, jausminio prado perviršis, neadekvatiškas dėmesys praeities ir 
ateities problemoms, kartais tampa trukdžiu tautos raidai, apsunkina gyvybiš-
kų dabarties problemų sprendimą.

2. NEKRITIŠKAS MŪSŲ TAUTOS SAVYBIŲ VERTINIMAS: NUO 
PERDĖTO LIAUPSINIMO IKI SAVIGAILOS IR SAVIGRAUŽOS.

Vietoje teorinės analizės, pamąstykime ir sau atsakykime: ar ne perdaug 
mūsų raštuose ir kalbose pagyros žodžių patiems sau, apie tai, kad esame 
darbštūs, dori, sąžiningi, kūrybiški, išradingi ir t. t.? Ar ne perdaug mėgstame 
cituoti kitataučius, kada jie kalba liaupses apie mus, tačiau dažniausia nutyli-
me jų karčios kritikos žodžius? Ar ne permažai skiriame dėmesio psichologijos 
pokyčiams (toli gražu, ne vien tobulėjimo link) įvertinti, tiek priklausomybių 
laikotarpiu, tiek ir dabar – visuomenės sparčios „Vesternizacijos“ laikotarpiu?

Ko gero į visus šiuos klausimus tektų atsakyti vienu žodeliu – „taip!“. Deja, 

konservatyvaus tautiškumo aruoduose, šio nekritiškai pamatuoto turto – į va-
lias. Kad šitoks tautos nusiteikimas nemobilizuoja, neaktyvina, bet užliūliuoja, 
turbūt daug kalbėti netenka.

Antra vertus, mūsų kalbose ir raštuose nuolatos pabrėžiama apie lietuvių 
tautos negausumą, nuolatinį apgyventos erdvės mažėjimą, visad blogas kaimy-
nų užmačias, nesaugią geopolitinę situaciją, neretai visa tai pakylėdami iki ri-
tualo, savotiško NETEKTIES KULTO.

Tačiau, išvardijant pasekmes, kuriomis nė vienas doras lietuvis nega-
li džiaugtis, retai lieka laiko ir vietos analizei, ką tauta, jos vadovai, Lietuvos 
valstybė (ypač tada, kai ji buvo tvirta, savarankiška, padarė (ar nepadarė), kad 
bent iš dalies skaudžių praradimų būtų išvengta, o netektys – kiek galima labiau 
sušvelnintos.

3. MITAS APIE LIETUVIUS, KAIP APIE IŠIMTINAI ŽEMDIRBIŠKOS 
PRIGIMTIES TAUTĄ.

Šį mitą sukūrė istorinės aplinkybės, nors ne be mūsų pačių (tiksliau – 
mūsų protėvių) pagalbos. Jau Lietuvos Statutuose buvo įrašyta, kad Lietuvos 
bajorui pritinka tik du užsiėmimai: kariauti ir dirbti žemę (būti žemvaldžiu). 
Jeigu bajoras imtųsi kitokios veiklos (sakysime, būtų tapęs pirkliu), prarastų net 
bajorystę. Ar tai nebuvo kitataučių „lobistų“ pakišta mintis įstatymų leidėjams, 
kad lietuvį palikus tik ant arklio ir prie arklo, aniems be jokios konkurencijos 
atitektų prekyba, amatai, finansai, o vėliau, iš tradicijos ir iš mūsų tautiečių iš-
melžtais pinigais – ir pramonė, netgi laisvosios profesijos. Dar ir to negana. Ba-
jorijai nutautus ir pasivadinus lenkais ar vokiečiais, lietuviai liko vien kumečių 
tauta, kuriai iš tiesų liko tik vienas kelias – dirbti į svetimas rankas atitekusią 
žemę, klausytis svetimo žandaro komandos, netgi širdgėlą malšinti svetimos 
valstybės monopolio degtine žydelio smuklėje... Per visa tai, mes per vėlai tau-
tiškai atbudome, lėtai ir sunkiai ugdėme inteligentiją, užtat į valias prikalbėjo-
me apie buvusią tautos ir valstybės didybę, gausiai priliejome savigailos ašarų.

Tiesa yra tai, kad lietuviai istorijos bėgyje įrodė, kad jie moka mylėti žemę, 
kaip vienintelę tautos maitintoją, tačiau tiesa ir tai, kad progai pasitaikius, lie-
tuvis, kad ir su širdperša, žemę iškeičia į asmens laisvę. Čia verta prisiminti, 
kad mūsų emigrantai Vakaruose, netgi pirmoji – valstietiškoji banga, daug 
mieliau rinkdavosi ne jiems pažįstamą darbą žemės ūkyje, bet kitus, jiems ligi 
tol neregėtus ir negirdėtus darbus. Ir garbė jiems – viską išmokdavo, visur su-
sitvarkydavo. Pagaliau prisiminkime ir daugelio ūkininkų (netgi pasiturinčių) 
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pastangas išleisti savo vaikus „į žmones“ (t. y. – iš kaimo). Pagaliau, kaip buvo 
bėgama iš kaimo sovietmečiu! Žemės kultas lietuvių sąmonėje gerokai sustiprė-
jo priklausomybių laikotarpiu, žemę iš jo atėmus ar jį patį nuvarius nuo žemės, 
ištrėmus. Šiuo laikmečiu lietuvio sąmonėje kova už laisvę susitapatino su kova 
už TĖVŲ ŽEMĘ, kuomet ji tapo materialiu laisvės simboliu, laisvės sinonimu. 
Todėl ir dabar, atgavus laisvę, tačiau esant tautoje jausminio prado perviršiui, 
žemės – simbolio įvaizdis, sprendžiant praktines (pvz., žemės reformos proble-
mas), kelia valstybei ir visuomenei daug sunkiai išsprendžiamų rūpesčių.

Kokie bruožai priskirtini moderniajam tautiškumui? Atsakydami į šį 
klausimą, pirmiausia pasitelkime į pagalbą prieškario „jaunuosius tautininkus“. 
Vienas ryškiausių jų atstovų dr. D. Cesevičius 1939 metais rašė, kad „... kie-
kviena gyva ir gyveniman besiveržianti tauta tol savęs ieško ir tiek kaitalioja 
savo kelius, kol ji gyvena ir kol ji kovoja dėl savo geresnės egzistencijos“ („Vai-
ras“, 1939, Nr. 23, p. 402). Kitas prieškario „jaunasis tautininkas“ V. Alantas, 
būdamas emigracijoje, jau gyvenimo saulėlydyje retoriškai paklausė: „Gal jau 
pakaks grimuoti istoriją romantine pudra?“ (V. Alantas. „Tauta istorijos vin-
giais“, p. 20). Šių abiejų citatų „bendras vardiklis“ – tautos veržimosi į ateitį, 
dinamizmo skatinimas.

Įvertinus šiandieninio modernaus pasaulio nuostatas ir padarius išvadas 
iš čia mūsų pateiktų kuklių samprotavimų, galime teigti, kad Lietuvoje, jai ta-
pus laisva ir nepriklausoma valstybe, ateitis priklauso tik modernaus, dinamiš-
ko tautiškumo ideologijai, kurioje iš senojo (konservatyvaus) tautiškumo per-
keliama tik turinio esmė, kas garantuos amžinųjų tautos vertybių perimamu-
mą ir neiškreiptos tautinės idėjos tęstinumą. Tačiau šios idėjos raiškos formos, 
būdai turi atitikti modernaus piliečio mentalitetą ir ateities Lietuvos poreikius. 
Tik šitokia ideologija galės veiksmingai konkuruoti su kitų – internacionalinių 
partijų ideologinėmis nuostatomis, kurias formavo ir glūdino daugelis žymių 
pasaulio politikų, o jas šiandien skleidžia ir populiarina solidūs tarptautiniai 
susivienijimai – internacionalai (krikščionių demokratų, socialdemokratų ir 
pan.). Tačiau pastarosios ideologijos turi vieną ydą – jų šaknys ir ūgiai susifor-
mavę ne lietuviškoje dirvoje, todėl jų idėjos mūsų sąlygoms turi būti adaptuo-
jamos, pritaikomos. Tautiškoji ideologija formuojasi iš savosios tautos patirties 
šaltinių (čia niekas neatmeta ir vaisingos kitų tautų ir partijų patirties), auga ir 
bręsta savoje tautoje, todėl visada lieka originali, vientisa. Šitokia ideologija jos 
nešėjams – STIPRYBĖS LAIDAS, BET TUO PAČIU IR NEDALOMA ATSA-
KOMYBĖS NAŠTA.

Modernus (dinamiškas) tautiškumas, kaip idėja ir ja pagrįsta veiksmų 

programa, sprendžiant bet kurios tautos ir valstybės reikalus, siekia ne formos, 
bet esmės tęstinumo. Jos kryptis – ne pastangos įamžinti, kas pasiekta, bet sie-
kimas numatyti ir įprasminti, kas siektina. Tai ir dėmesio kaita nuo užbaigto 
prie nebaigto, nuo pasisekusio prie nepasisekusio, nuo praėjusio – prie ateinan-
čio. Tai – ir tiltų tiesimas tarp skirtingų tautos kartų ir visuomenės grupių, tarp 
tautos kamieno ir išeivijos. Tai – ir užkardų blogiui statymas, nesvarbu, iš kur 
tas blogis ateitų: ar iš mūsų pačių suluošintų sielų, ar būtų atvežtas iš Rytų, ar 
iš Vakarų. Pagaliau – tai ir siekimas įpūsti išblėsusias Lietuvybės žarijas tiek čia 
Lietuvoje gyvenantiems, bet tautos pašaukimo nebesuvokiantiems, tiek ir už 
šiandieninių Respublikos ribų likusiems tautos nariams etninėse lietuvių žemė-
se ar plačiame pasaulyje išbarstytiems mūsų kraujo broliams ir sesėms.

Konservatyvaus tautiškumo virsmas moderniu, dinamiškuoju pirmiausia 
sietinas su dėmesio perkėlimu nuo TĖVŲ ŽEMĖS Į VAIKŲ ŽEMĘ. Šią sam-
pratą pirmasis yra išsakęs vokiečių filosofas F. Nyčė (F. Nietzsche) teikdamas, 
kad labiau už TĖVŲ ŽEMĘ, kaip apibendrintą praeities simbolį, reikia mylėti 
VAIKŲ ŽEMĘ, kaip ateities simbolį. Beje šią nuostatą savaip suformulavo es-
tai, 1918 metais skelbdami Nepriklausomybę: „Nukelkime kepures praeičiai, 
tačiau pasiraitokime rankoves ateičiai“.

Turbūt niekas šiandien neabejoja, kad mūsų tautos fizinės bei dvasinės 
stiprybės pagrindas – šių pradų sutelkimas vaikų žemėje. Dėl to mes negali-
me likti abejingi jaunosios kartos fizine ir psichine sveikata, išsimokslinimu, 
mūsų gamtinės aplinkos sveikumu, kultūrinio paveldo būkle ir prieinamumu 
visuomenei, ir t. t. Tačiau kiekvienas tautos narys, pereinantis į VAIKŲ ŽEMĘ 
– ateities Lietuvą, šiandien nors ir skurdžioje TĖVŲ ŽEMĖJE turi atsigerti ne-
maršumo vandens iš pažinimo šaltinio. Tik taip išsaugosime tautoje kartų ryšį 
bei savąsias šaknis, tuo pačiu ir tautiškumo prasmę.

Kiekviena tauta – ne uždaras biologinis ar socialinis organizmas, bet bran-
gakmenis pasaulio karūnoje, jau savo buvimu ir kultūros atnašomis ją puošian-
tis ir turtinantis. Ateityje, kuriantis Europos tautų bendrijai, visos tautos dar 
labiau atvers savuosius dvasinius lobius. Gal būt ir mūsų dvasiniai turtai ne-
bus menkiausi, jeigu jų ligi tol neišbarstysime ir savitumo nepamesime. Tačiau 
šiandienos pragmatiško pasaulio požiūris į tautas priklauso ne nuo jų nueito 
kelio istorijoje, ne nuo buvusios garbės ar nuo to, kiek jos kentėjo bei kovojo 
prieš pavergėjus (visa tai greit pamirštama), bet nuo to, kaip jos ugdo demokra-
tijos daigus, kovoja su savo negaliomis, sprendžia savąsias ateities problemas. 
Čia mums dar teks daug padirbėti.

Ir dar. Tauta pasaulyje pažįstama iš jos narių veiklos rezultatų. TAUTĄ-
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GENIJŲ pasaulis pripažins tik per jos asmenybes – TAUTOS GENIJUS. Todėl 
ir pozityvus lietuviškumo įvertinimas pasaulyje ateis, tik įvertinus lietuvių nu-
veiktus darbus, nesvarbu ar tie darbai – meno kūryba, mokslo ir technologijos 
pasiekimai, žemdirbio ar politiko triūso vaisiai. Tačiau dvasiškai ir materialiai 
skurdžioje tautoje asmenybės neišauga arba tik išryškėjusios išvyksta kitur, kur 
jų talentas labiau suprantamas ir geriau vertinamas. Mūsų tautos, ypač gabiau-
sių jos narių – asmenybių ugdymas turi tapti vienu iš tautinės idėjos praktinio 
pritaikymo kertinių akmenų, valstybinės politikos sudėtine dalimi.

Keletas minčių dėl tautinės idėjos realizavimo ekonomikoje.
Jau nebe šiandien keliama mintis, kad modernaus tautiškumo idėja eko-

nomikoje turėtų būti pagrįsta Lietuvos visuomenės grupių interesų pusiausvy-
ra, jų suderintumo principu. Peržvelkime kai kurias nuostatas:

1) pusiausvyra tarp liberaliosios ir reguliuojamosios (diriguojamosios) 
ekonomikos įgyvendintina per gausaus savininkų gamintojų sluoksnio forma-
vimąsi, socialiai orientuotos rinkos ekonomikos kūrimąsi, valstybės skatinamą 
ir prižiūrimą konkurenciją, paramą prioritetinėms ūkio šakoms;

2) pusiausvyra tarp individualizmo ir kolektyvizmo diegtina per smulkių 
gamintojų (pirmiausia ūkininkų) kooperaciją: ypač per aptarnavimo, kredito, 
žaliavos perdirbėjų ir kt. kooperatyvus. Individualus ūkininkavimas skatina 
gamintojų iniciatyvą ir didina jų atsakomybę už savo veiklos rezultatus, tuo 
tarpu kooperacija tų pačių gamintojų solidarizmą. Bendros talkos galia geriau 
įveikiami monopolininkai, greičiau randamos rinkos, gamintojai geriau atsto-
vaujami valstybės institucijose;

3) atsisakymas principo „viskas arba nieko“ sprendžiant postkomunistinio 
ūkio pertvarkos uždavinius. Tai sietina su „nuosavybės restitucijos per refor-
mą“ principo laikymusi, ekonominių ir socialinių prioritetų iškėlimu privati-
zuojant valstybės turtą.

Antra vertus, tautiškoji pertvarkos samprata pasisako prieš bet kokius 
moralinius kompromisus, taip pat prieš bet kokius turtinės (kaip ir politinės) 
veiklos apribojimus Lietuvos piliečiams, sietinus su jų gyvenamąja vieta, užsiė-
mimu, amžiumi ar su kitais žmogų diskriminuojančiais požymiais.

Išeiviai iš Lietuvos ir jų gyvensena – tai savotiškas (dažnai priverstinis) 
lietuvių gyvensenos eksperimentas kitomis negu Tėvynės sąlygomis. Šios aplin-
kybės išplečia pažinimą apie mus pačius ir išryškina tai, ko Tėvynėje patirti 
negalime. Kaip rodo patirtis, lietuvių, apsigyvenusių industrinėse šalyse (JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje ir pan.), antroji (iš dalies jau ir pirmoji) karta sėkmingai 
prisitaiko dirbti pačiose įvairiausiose sferose, susilaukia senbūvių pripažini-

mo. Visa tai – neįkainojama medžiaga socialiniam tautos paveikslui globaliniu 
mastu pavaizduoti, lietuvių polinkiams, gabumams, veiklos sėkmei atskirose 
srityse išryškinti.

Didelės reikšmės savosios tautos pažinimui ir palyginimui su kitataučių 
elgsena turi lietuvių patirtis gyvenant ant gyvybės ir mirties ribos ekstremalio-
se sąlygose (kalėjimuose, Sibiro tremtyje ir pan.). Taip pat reikšminga lietuvių 
autochtonų patirtis Gudijoje, Suvalkų krašte, Latvijoje, Rytprūsiuose, taip pat 
lietuvių persikėlėlių likimas Rusijoje, pergyvenant didžiulį kitų tautų spaudi-
mą, asimiliaciją, tautos genocidą ir netektis, ir vis tiek išliekant lietuviais. Iš 
visos šios patirties, ją surinkus ir apibendrinus, rastume tautos būties, jos elgse-
nos sprendimų stereotipus pačiomis įvairiausiomis sąlygomis. Tai galėtų turėti 
ne vien pažintinės, bet ir praktinės naudos tautos raidos procesams prognozuo-
ti ir valdyti. Deja, visa tai reikia daryti nedelsiant, nes patirties nešėjai sparčiai 
nyksta.

Lietuvos tautininkai ėmėsi iniciatyvos kviesti tautiečius iš viso pasaulio į 
talką saugiai Lietuvai kurti (saugumą suvokiant pačia plačiausia prasme). Šian-
dien Lietuvai reikalinga tautiečių protai, jų intelektinė parama ir asmeninis da-
lyvavimas formuojant Lietuvos respublikos centrines valdžios ir savivaldybių 
struktūras, kurių atsakingi vadovai neturėtų sovietmečio „nuodėmių“: vienpu-
siško profesinio pasiruošimo, menkos kompetencijos darbe, nomenklatūrinės 
praeities naštos, atstovavimo abejotinos reputacijos grupuočių interesams, po-
linkio korupcijai, eventualių ryšių su KGB ir kitomis destruktyviomis jėgomis 
ir t. t. Tautininkų nuomone, tautiečiai iš Vakarų šalių kviestini ir į pačius aukš-
čiausius Lietuvos Respublikos valdžios postus. Jų atėjimas greičiau morališkai 
suvienytų Lietuvą, nutrauktų visuomenės poliarizaciją apie du priešpriešos ly-
derius. Savo ruožtu pasaulio lietuviams ir jų ainiams turėtų būti suteiktos vi-
sos teisės dalyvauti politinėje ir ekonominėje veikloje, kokias jau turi Lietuvoje 
gyvenantys jos piliečiai. Lietuvių išeivijos glaudesnis ryšys su Tėvyne ir para-
ma jai, būtų naudingas ir pačiai išeivijai: ekonomiškai sutvirtėjusi ir politiškai 
stabilizuota Tėvynė taptų teigiamu pavyzdžiu lietuvių geram vardui pasaulyje 
palaikyti, tuo pačiu ir lietuvybės prestižui pakelti.

Kokie reikalavimai turėtų būti keliami modernios tautiškosios ideologijos 
nešėjams, t. y. žmonėms, kurie propaguos tautos ateities kelius, siūlys tautai jos 
ateities viziją, ir, gavus tautos mandatą, šią viziją imtųsi įgyvendinti tikrovėje. 
Paminėsiu keletą bruožų:

1) pažinti savo tautos materialinį ir dvasinį paveldą geriau negu tai pažįsta 
kiti;
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2) suvokti kiekvieno tautos ir valstybės raidos etapo ypatybes, tiksliai di-
agnozuoti negalias šalies ekonomikoje, politikoje ir socialiniame gyvenime, iš-
aiškinti jų priežastis, pasiūlyti realias išeitis;

3) savo klaidas suvokti ir pripažinti patiems prieš tai, kol jas suvoks ir 
išreklamuos kiti;

4) rasti savo vietą Europoje ir pasaulyje ir ten nuosekliai eiti pirmiau, negu 
tai mums pasiūlys kiti;

5) oponentų politinius ar ekonominius sprendimus, jeigu jie prieštarauja 
modernaus tautiškumo idėjai ar veiksmų programai NEIGTI savuoju TEIGI-
MU; nepritarti politikai ar politikams, jeigu jų veiksmai ir siekiai turi vien re-
klaminį politinio spektaklio pobūdį;

6) griežtai atmesti tezę: „kuo blogiau tautai, tuo geriau opozicijai“;
7) pagal galimybes realizuoti savo veiklos programines nuostatas, nelau-

kiant „palankaus šanso“ (buvimo pozicijoje, artėjančių rinkimų ir pan.).
Kur bręsta ir kas brandina tautiškąją ideologiją?
Modernaus tautiškumo ideologija bręsta tiek ją atstovaujančiose tautinė-

se politinėse ir visuomenėse organizacijose (pirmiausia paminėtinos Lietuvių 
tautininkų sąjunga Lietuvoje ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga Jungtinėse 
Amerikos valstijose), tiek ir šalia jų. Mūsų manymu, kiekvienas save laikantis 
lietuviu, jeigu jis suvokia asmens, tautos ir valstybės interesų vienovės principą, 
jeigu nepaskęsta iš svetur atneštose dogmose, bet ieško atramos ir atsakymo, 
pirmiausia, savo tautos patirtyje, jeigu nepasimeta postkomunistinės destruk-
cijos sukeltų sunkumų sumaištyje, jeigu išlaiko švarią sąžinę, skiria savo protą, 
fizines galias ir išteklius VAIKŲ ŽEMEI sukurti, jeigu užsiima ne tautos kir-
šinimu, ne takoskyrų, bet jungčių paieškomis, tas save gali laikyti tautininku. 
Tokių žmonių buvo, yra ir bus tautoje visada daugiau negu jų būna registruotų 
vienoje ar kitoje politinėje struktūroje. Tai ir yra šios idėjos stiprybės laidas.

Skaitytas pranešimas Pasaulio lietuvių tautininkų kongrese,  
Vilniuje-Verkiuose, 1994 m. liepos 8 d.

Tėviškės žinios. 1994 m. liepos 19 d. P. 2.; liepos 21 d. P. 2; liepos 23 d. P. 4; 
Dirva. Cleveland. 1994 m. rugsėjo 22 d. P. 2, 3; rugsėjo 29 d. P. 1, 3;  

spalio 6 d. P. 1, 4; Atgimimas. 1994 m. rugsėjo 31 d. P. 6-7.

Šiandieniniai tautiškumo klausimai

Vieni socialinės filosofijos atstovai tautiškumą ir tautinę ideologiją laiko 
praeities atgyvena (A. Šliogeris), kiti – išskirtine ateities ypatybe, į kurią vis la-
biau atsigręžia Europa (R. Grigas). Daugelis lietuvių bando balansuoti tarp šių 
dviejų kraštutinių nuomonių ir, deja, gana nemaža jų linksta į betautiškumą.

Kodėl taip yra? Juk dauguma šių žmonių vos prieš dešimtmetį visa širdimi 
palaikė tautos atgimimą, rėmė tautinės vienybės idėją, žavėjosi atgimstančia 
tautine mokykla, pirmosiomis posovietinėmis tautos savimonės apraiškomis! 
Kas šiandien pakirpo sparnus tautinei idėjai, sulėtino tautinės krypties visuo-
meninių organizacijų plėtotę? Kodėl per rinkimus tautinės krypties politinės 
organizacijos neperžengia 5 % barjer?

Yra kelios tokio reiškinio priežastys. Viena jų – didžiųjų politinių parti-
jų, pasukusių kosmopolitizmo keliu, nuostata, duodanti, kaip sakoma, toną ir 
visuomenei. Tiek krikščionys demokratai, tiek socialdemokratai yra partijos, 
priklausančios saviesiems tarptautiniams internacionalams. Jos vengia remti 
tautiškumo apraiškas, matyt, bijodamos būti palaikytos „provincialiomis“. Tuo 
pačiu keliu eina ir konservatoriai, įvairių politinių aplinkybių dėka atsidūrę 
tradicinėje tautininkų nišoje (apie kokias nors specifines konservatyvizmo tra-
dicijas Lietuvoje net neverta kalbėti). LDDP ir kitos save kairiosiomis vadinan-
čios partijos laikosi grupinių interesų virvutės. Joms BENDRI tautos interesai 
– taip pat tolimi. Visos šios, išoriškai skirtingos, ar bent tą skirtingumą nuolat 
pabrėžiančios partijos yra panašios savo betautiškumu, bendrų tautos interesų 
nepaisymu. Visa tai ir sukėlė katastrofišką susipriešinimą tautoje. Dėl to žinias-
klaidoje jau imame save vadinti „išsivaikščiojančia tauta“.

Betautiškumo ugdymas – parankus ir pasaulio didiesiems. Tautos savi-
monę praradusieji (ypač intelektualai) – puiki žaliava didžiųjų tautų kūrybinių 
galių papildymui. Atsisakydami savo šaknų, savosios tautos interesų, norėdami 
tapti „sau žmonėmis“, jie neišvengiamai nueina tarnauti vienų ar kitų „san-
draugų“ tautoms – vadovėms.

Dar vienas kosmopolitizmo židinys (tiksliau – židiniai) yra tarptautinės 
ekonominės organizacijos: Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir 
pan. Savąją politiką jos dažniausiai įgyvendina, naudodamos finansinius sver-



110 111

tus, formuodamos joms palankią ekonominę padėtį, kuriai paklūsta ir politi-
kai. Savuosius interesus puikiai gina bei įnirtingai populiarina ir tarptautiniai 
fondai (Soroso, Adenauerio ir pan.). Visos šios organizacijos Lietuvoje jau turi 
pakankamai įtakingų įgaliotinių, kurie pasistengia, kad visuomenė gautų tik 
jų dozuojamą informaciją, subtiliai kreipiančią visuomenę betautiškumo link.

Ne paskutinė vieta betautiškumo ugdyme tenka ir žiniasklaidai. Tai ne 
vien užsakyti straipsniai, aukštinantys „masinę“, betautę, hedonistinę kultūrą. 
Tai ir tos kultūros ar, tiksliau sakant, antikultūros raiškos formos. Užtenka pa-
minėti vien liūdnai išgarsėjusią „Radijo šou“ laidą ir jokių paaiškinimų daugiau 
nebereikia.

Šiandieniniame pasaulyje, taigi ir kiekvieno žmogaus sąmonėje vyksta 
nuožmi kultūros ir technologijos pradų kova. Daugelyje frontų kultūra privers-
ta trauktis iš kelio technologijai. Tačiau niekas nepaneigs to, kad technologija be 
kultūros tampa susvetimėjimo ir dvasinio-dorovinio nuopuolio įrankiu. Tai jau 
suprato ir daugelis Europos šalių. Prieš „makdonaldinę“ pseudokultūrą, nors 
ji būtų ir pačios aukščiausios technologijos, šiandien jau kyla ne tik mąstantys 
norvegai, suomiai, flamandai, bet ir prancūzai, kurie praeityje, šalia tikros kul-
tūros šedevrų, yra prisigaminę ir nemažą kiekį pseudokultūros.

Pirmoji Lietuvos respublika per palyginti trumpą laiką (1918-1940) mūsų 
tautoje išugdė daug teigiamų pradų: tikėjimą ateitimi, pasikliovimą savo jėgo-
mis ir savo valia. Šios savybės, kaip tvirtai sumūrytas pastato skliautas, sau-
gojo tautos vertybes, jos dvasinį genofondą per okupacijų sunkmečius. Tačiau 
užgrūdintieji jau išeina iš gyvenimo ar aktyvios veiklos. Jų vietoje, deja, stoja 
sovietmečio augintiniai, atsinešantys ne tik pasipriešinimo okupantams patirtį, 
bet ir sužalotą istorinę atmintį, netikrų vertybių bagažą, šiandien labai imlų 
pseudokultūros apraiškoms. Pastarosios agresyviai užima vietą to, kas dar va-
kar atrodė šventa, tikra ir vertinga.

Betautiškumo plitimui nemažai pasitarnavo ir tautiškumo nešėjų klaidos. 
Kai kurios jų ateina iš praeities. Tai ir buvę nesutarimai tarp A. Smetonos ir A. 
Voldemaro šalininkų, perdėtas „vado“ kultas. Šių klaidų dabartiniai tautininkai 
deramai politiškai neįvertino, palikdami tai daryti kitiems, kurie visada iš to 
siekia politinės naudos.

Kaltas ir dabarties tautinės ideologijos šalininkų susiskaldymas. Štai turi-
me bene penkias tautines krypties organizacijas, kurios tarpusavyje mažai ben-
drauja, o kartais netgi konfliktuoja. Bandant aiškintis šių konfliktų priežastis, 
atsakymas būna tik vienas – nesveikos grupinės ir asmeninės ambicijos.

Pagaliau, tautiškumui ypač kenkia šios ideologijos priešininkų skleidžia-

mas piktas mitas, kurį palaiko ir kai kurie nepakankamai sąmoningi tautinin-
kai. Anot šio mito, tautinė ideologija esanti vien tik praeities garbinimo ideolo-
gija, o tautininkai esą tik „praeitininkai“.

Argumentų šiam mitui atmesti yra pakankamai. Tautinė ideologija (ypač 
jeigu ji yra įsisąmoninta, o ne prisitaikėliška), orientuojasi ne į tautos praeitį, 
bet į jos ateitį. Ne kokiai nors kosmopolitinei partijai, bet tautinės ideologijos 
nešėjams labiausiai rūpi rasti kelius visos tautos ir šalies interesų tenkinimui 
bei gynimui. Jie netarnauja jokios svetimų interesų grupės ar tarptautinių kor-
poracijų labui. Tai jau ne kartą patyrėme ir šiame dešimtmetyje. Deja, kai buvo 
priimami reikšmingi, esminiai mūsų valstybei sprendimai, tautininkų balsas 
nebuvo išklausytas. Kadangi jų požiūris neatitiko galingų ir įtakingų, bet Lietu-
vai svetimų jėgų interesų, iš sprendžiamosios arenos jie buvo išstumti.

Mes, tautininkai, sakėme ir sakysime, kad tik pati tauta, bet ne svetimi 
patarėjai ar jų įgaliotiniai geriausiai žino, ko reikia tautai. Tik pati tauta gali 
pasirinkti savo ateities kelio kryptį, savuosius tikslus ir svarbiausius uždavinius. 
Ir tik pačiai tautai reikia pasirinkti patarėjus ir pagalbininkus, kurie iš tikrųjų 
padėtų, o ne trukdytų pasiekti savo pasirinktus tikslus.

Šiandien daug kalbama apie būsimą Europą ir Lietuvos ateitį joje – su-
vienytoje ir klestinčioje. Tautininkai – ne prieš tokią Europą. Tikėkimės, kad 
ir Lietuva joje suras prideramą vietą. Tik ateidami į ją, mes negalime prarasti 
savojo veido, savosios savimonės, savųjų vertybių, t. y. viso to, kuo mes galime 
būti įdomūs tiek patys sau, tiek savo partneriams, visiems tiems, kurie nori 
bendradarbiauti, bet ne mus valdyti.

Santrauka pranešimo, 1998 m. skaityto Kėdainiuose konferencijoje,  
skirtoje aptarti tautinės ideologijos problemas.

Dirva. Cleveland, 1999 m. vasario 2 d. P. 1.

Tiltų tautoje statytojai: tautinės ideologijos  
problemos vakar, šiandien ir rytoj

Lietuvių tautinės minties (kitaip – tautinės ar tautininkų ideologijos) isto-
rija – tai tiltų statytojų istorija. Šie tiltai tautoje sąmoningai statomi jau per 90 
metų. Jais bandyta suartinti savo ambicijomis bei svetimųjų kiršintojų pastan-
gomis nutolintas lietuvių visuomenės dalis ar viena kitą neigiančias politines 
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pajėgas. Vieni tautininkų pastatyti tiltai tvėrė ilgai, kiti griuvo dar neišsivadavę 
iš pastolių, o daug tautininkų sumanytų tiltų visuomenėje ligi šiol liko nepa-
statyti.

Tiltų statyba tautoje – tai moralinės jungties, tautos dvasinės vienybės 
paieškos, bendros talkos siekiai. Laikas parodė, kad neretai tautininkų – tiltų 
statytojų pastangos buvo Sizifo darbas. Tačiau būta ir pergalių, o kiekviena jų 
tapdavo didesne ar mažesne prošvaiste Lietuvai.

Nors prabėgomis peržvelkime šios statybos fragmentus.
Tautiškoji mintis, kaip ir pati lietuvių savimonė, lyginant su daugelio kitų 

Rytų Vidurio Europos tautų, susiformavo palyginti vėlai... Tai lėmė ypač nepa-
lankios sąlygos: nuo XVIII a. pabaigos okupuotas ir aneksuotas kraštas, nutau-
tėjusi bajorija, nuožmus lietuviškumo apraiškų slopinimas ir t. t. Dėl šitokios 
būsenos nuo pat pirmųjų tautinio atgimimo žingsnių lietuvių tautinės minties 
leitmotyvu tapo TAUTOS IŠLIKIMAS, DIDŽIAVIMASIS PRAEITIES BŪTI-
MI, MORALINIS GYNIMAS TO, KAS IŠLIKO.

Nežiūrint šių grynai gynybinių lietuvių tautininkų ideologijos pamatų, 
„tautininko“ sąvoka tiek saviesiems, tiek svetimiems oponentams kėlė ir te-
bekelia emocijas, neadekvatiškas tiesai. Šiai srovei dažnai bandoma suteikti 
nebūtas savybes ar priskiriami nebūti siekiai – nacionalizmas (jo negatyvią-
ja prasme, net šovinizmas, t. y. savybės, išbujojančios tik ofenzyvinėse ( t. y. 
puolančiose) ideologijose. Siekiantys tautininkus kompromituoti tuo ne kartą 
nedorai pasinaudojo.

Kaip minėjau, tauta atgimė per vėlai. Dėl to liko nepastatyti tiltai tarp 
lietuviais save išsaugojusių Lietuvos valstiečių ir nutautėjusių bajorų. Liko ne-
nutiestas tiltas tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos, tarp tautos kamieno ir 
suslavintų Rytų Lietuvos žemių. Kada tai buvo suvokta ir ištiesta ranka kraujo 
brolių vienybei, atsako jau dažniausiai nesulaukta, nes tie žmonės tautai jau 
buvo žuvę. Antra vertus, nepamirškime, kad ir svetimieji visada trukdė etninių 
žemių lietuviams sueiti draugėn, suremti pečius, sujungti širdis ir protus ben-
dram tautos reikalui.

Pirmasis daugiau ar mažiau pasisekęs tautininkų statytas tiltas, kuris 
įkvėpė jo statytojams ryžto ir pasitikėjimo, buvo bandymas XX a. pradžioje 
suartinti dvi tolstančias inteligentų sroves: „pirmeivius“ ir „klerikalus“, kurie 
tarpusavyje nesutardami poliarizavo ir skaldė ką tik tautiškai atgimusią visuo-
menę. Šį tiltą suprojektavo ir pastatė „VILTININKAI“ – 1907-1913 m. ėjusio 
„Vilties“ laikraščio bendradarbiai: A. Smetona (vyr. redaktorius), J. Tumas, M. 
Yčas, J. Kubilius, F. Kemešis ir kiti. „Viltis“ formavo VIDURIO SROVĘ. Jos ide-

alas „Vilties kvieslyje“ buvo taip suformuluotas: „Mūsų viršiausias tikslas yra 
telkti tautinės pajėgos ir taikinti jas taip, kad nebeprieštarautų vienos kitoms, 
kad išviena ar šalymais eidamos netrukdytų vienos kitų“. Kreipimasis buvo bai-
giamas žodžiais: „Mūsų viltis vienybėje“.

„Viltininkai“ (kuriuos vadinta ir tautininkais) dar neturėjo nei aiškiai su-
formuluotos programos, nei organizacinių struktūrų. Tai buvo viena silpnųjų 
šios srovės pusių, nes daugelis kitų (socialdemokratai, krikščionys demokratai, 
etc.) jau buvo susijungę į partijas. „ Viltininkai“, anot istoriko J. Puzino, tesuda-
rė tik savotišką moralinės vienybės partiją.

Viena iš „Vilties“ teigiamybių buvo tai, kad jos puslapiuose imta kreipti 
žvilgsnį ne vien į praeitį, kaip „Aušroje“, bet į Lietuvos ateitį. „Viltyje“ buvo 
skatinamas lietuvių kultūrinis atgimimas, materialinės ir dvasinės kultūros ug-
dymas, rūpintasi gimtąja kalba, mokslu, menu, aiškinta masinės emigracijos iš 
Lietuvos į Ameriką žala. Ūkininkai buvo raginami skirstytis į viensėdžius, steig-
ti kooperatyvus, išpirkti žemes iš svetimtaučių, dalyvauti Dūmos rinkimuose ir 
rinkti į ją lietuvius. Pasisakyta prieš lietuvių nutautinimą per bažnyčias ir t. t.

1913 metais „Vilties“ rėmėjai, daugiausia kunigai, panoro šį laikraštį pa-
naudoti vien savosios srovės labui. Dėl to jo vyr. redaktorius A. Smetona iš par-
eigų pasitraukė. „Viltis“ tapo dar vienu krikdemų laikraščiu, o pirmasis tiltas 
tarp dviejų inteligentijos srovių siekiant glaudesnio bendradarbiavimo sugriuvo.

Tautininkams praradus „Vilties“ laikraštį, nuo 1914 m. pradžios imta leis-
ti „Vairo“ žurnalą, kurį redagavo taip pat A. Smetona. Tai buvo, net šių dienų 
masteliu matuojant, iškilus kultūros ir politikos leidinys, tapęs vidurio linijos, 
tautos telkimo draugėn tęsėjas. „Vairas“ deklaravo, kad į „... Vairininkų būrelį 
dera tie, kurie, supratę dabartines lietuvių atgimimo sąlygas randa (...) reika-
linga žymėti (...) tai, kas vienija mūsų inteligentus krūvon, o ne kas skiria juos 
vienas nuo kito“.

Pradėjus leisti „Vairą“, dauguma buvusių „viltininkų“ tapo jo rėmėjais – 
„vairininkais“. Deja, neilgam. 1915 metų pabaigoje ir šį tiltą sugriovė pirmasis 
pasaulinis karas ir vokiečių okupacija. Didžioji „vairininkų“ dalis pasitraukė į 
Rusiją, o mažesnioji (jų tarpe ir A. Smetona) liko Lietuvoje.

Karo sukrėtimai paskatino „vairininkus“ glaustis draugėn, telktis į partiją. 
1916 m. pabaigoje Petrapilyje buvo įkurta TAUTOS PAŽANGOS partija. Jos 
steigėjai ir vadovai buvo: J. Kubilius (pirmininkas), L. Noreika, J. Tumas-Vaiž-
gantas. Šios partijos siekis – LAISVA LIETUVA IR APSISPRENDIMO TEISĖ. 
Jos programoje daug kalbama apie žmogaus teises (sąžinės, žodžio, susirinki-
mų, asmens neliečiamybės ir t. t, pasisakoma už visų žmonių ir tautų lygy-
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bę. Tiesa, visa tai deklaravo ir daugelis kitų partijų. Tautos pažangos partija 
visuomenei siūlė sutarimą religijos dalykuose. Jos nuostatose religija išskirta 
iš politinio gyvenimo, bet vertinama kaip pozityvus veiksnys, o krikščionybės 
principai nusakyti kaip visų darbų doros matas.

Tautos pažangos partija vidurio liniją siūlė ir ekonominiame gyvenime. 
„Pažangiečių“ nuomone, žemę turi valdyti tas, kas iš jos gyvena. Bežemiai ir 
mažažemiai turi būti aprūpinti žeme išsipirktinai. Privatinį kapitalą turi pa-
keisti organizuotas visuomenės kapitalas visokeriopos kooperacijos pavidalu.

Apskritai, šioje programoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas daly-
kams, kurie stiprina tautą, kelia jos medžiaginę ir dvasinę kultūrą. Apie ją bū-
rėsi nuoseklūs evoliucijos, bet ne revoliucijos šalininkai. Todėl ir jos programa 
buvo nedetalizuota, partijos politinį nusistatymą išreiškiant tik bendriausiais 
bruožais. „Pažangiečių“ nuomone, veiksmai turi atsirasti iš gyvenimo patirties, 
o ne iš doktrinos. Beje, nenoras detalizuoti programas – visų laikų tautininkų 
bendras bruožas, deja, neretai kenkęs jų interesams.

„Pažangiečiai“ aktyviai dalyvavo Visos Rusijos lietuvių seime Petrapilyje 
1917 05 27-06 03, ten nusiuntę 20 atstovų, kurių lyderis buvo A. Voldemaras. 
Čia aktyviai reiškėsi D. Bukantas, D. Blynas, M. Yčas, L. Noreika, J. Tumas-
Vaižgantas (pastarasis reikalavo Lietuvai nepriklausomybės, kada Lietuvos kai-
rieji – tik apsisprendimo teisės).

Lietuvoje likę „vairininkai“ ir jiems artimi asmenys, vėliau sutapę su „pa-
žangiečiais“ ir Ekonomine bei politine Lietuvos žemdirbių sąjunga (S. Banaitis, 
J. Basanavičius, D. Malinauskas, V. Mironas, A. Smetona), įėjo į Lietuvos Tary-
bą, kurios pirmininku buvo išrinktas A. Smetona. Jo straipsniai 1917 m. pra-
dėjusiame eiti „Lietuvos aide“ ruošė tautą nepriklausomam gyvenimui, kvietė 
visus vieningam darbui. Čia ir išryškėjo A. Smetonos credo – „Vienybė ir vals-
tybingumas“, kuris tapo viso jo tolesnio gyvenimo leitmotyvu.

1917-1918 m. Lietuvos Tarybai teko patirti didelį vokiečių okupacinės 
valdžios spaudimą. Pačioje Taryboje vešėjo atskirų partijų (ypač kairiųjų) am-
bicijos. Situacija Europoje ir Lietuvoje nuolatos keitėsi „Vairininkų“ ir jų ide-
ologijai artimų žmonių buvimas Taryboje, jų siūlomos kompromisų paieškos 
įgalino sėkmingai išspręsti Nepriklausomybės bylą, kas ir buvo realizuota 1918 
metų vasario 16-osios aktu. Šį aktą galiama laikyti dideliu Lietuvos Tarybos 
vidurio jėgų laimėjimu, jų pastatytu nesugriaunamu tiltu į Lietuvos valstybin-
gumo ateitį.

Rusijoje buvę „pažangiečiai“ grįžo į Lietuvą 1918 metų antroje pusėje. Ta-
čiau ši partija, nors ir turėdama daug inteligentų, visuomenininkų ir politikų ir 

pagal savo intelektualines pajėgas prilygusi krikdemams, artėjant rinkimams į 
Steigiamąjį Seimą, padarė apmaudžių klaidų: neišplėtojo savo veiklos krašte, 
nesteigė savo skyrių provincijoje, vos 1919 metų pabaigoje sukūrė savo spaudą. 
Be to, į Seimo rinkimus ji ėjo be tuo laiku madingų revoliucinių šūkių ir pra-
laimėjo – Steigiamajame Seime negavo nė vienos vietos. Visuomenė (kaip ne 
kartą taip buvo ir vėliau) tautos vidurio kelio vairininkų neįvertino. Tuomet 
laimėjo krikdemai, turėję tankų atramos tinklą provincijoje ir galingą rėmėją 
– bažnyčią.

Tautos pažangos partija ir jos lyderiai 1921-22 m. pamažu tapo užseimine 
opozicija, o pati partija reorganizavosi. 1924 08 17-19 d. vietoje Tautos pažan-
gos partijos ir 1919 m. įsikūrusios Ekonominės ir politinės žemdirbių sąjungos 
įkuriama Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS).

Seimų laikotarpiu Lietuva ryškiai poliarizavosi. Pradžioje, renkant Stei-
giamąjį Seimą, I-ąjį ir II-ąjį Seimus, visuomenė labiau pasitikėjo dešiniaisiais – 
krikdemais, tačiau vėliau jais nusivylė. Neįvertinusi vidurio jėgų kaip politinio 
stabdžio, tautos ir valstybės stabilizatorių reikšmės, Lietuvos visuomenė ren-
kant III-iąjį Seimą persvarą atidavė kairei. Deja, šie ėmėsi tvarkyti Lietuvą pagal 
pragaištingą jai modelį. Kairiųjų toleruojamu chaosu pirmiausia pasinaudojo 
bolševikuojantys ir lenkuojantys elementai. Kad būtų išvengta galimos valsty-
bės griūties, Lietuvos radikaliosios patriotinės jėgos (karininkija, studentai), 
taip pat nuo valdžios nustumti krikdemai ryžosi nereglamentuotai veiksmų 
sekai, kurių tikslas – pakeisti kairiąją valstybės vadovybę. Šio perversmo inici-
atoriai įvertino A. Smetoną kaip tautą ir valstybę stabilizuojantį veiksnį ir jam 
pasiūlė grįžti į valstybės vadovo postą. Šį žingsnį galima vertinti kaip pavėluotą 
sprendimą, kuris ekstraordinarinėmis priemonėmis turėjo ištaisyti kairiųjų po-
litinių jėgų padarytą pavojingą valstybės pokrypį. Tuo pačiu, kad ir pavėluotai, 
buvo pripažinta vidurio jėgų – tautininkų reikšmė valstybės stabilumui.

Čia reikėtų pridurti, kad ieškant naujo valstybės vadovo, A. Smetonos as-
menyje nebuvo ieškota „stiprios rankos“, kaip teigia kai kurie tautininkų opo-
nentai. Jei pasirinkime būtų lėmęs šis motyvas, valstybės vadovu būtų tapęs 
kitas asmuo.

Nors nei tautininkai, nei A. Smetona neinspiravo 1926 metų gruodžio 17 
d. įvykių, tačiau patriotinių jėgų pasiūlytą naštą tautos ir valstybės labui priėmė 
ir daug padarė, kurdami politiškai stabilią ir ekonomiškai pajėgią Lietuvą.

Po perversmo laikmečio situacija Lietuvoje, kaip ir beveik visoje Rytų bei 
Vidurio Europoje, A. Smetonai siūlė rinktis kelią tarp demokratijos ir dikta-
tūros. A. Smetona, kaip prezidentas ir jo gerbėjų tituluojamas Tautos Vadu, 
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nesuabsoliutino nė vienos valstybės organizacinės formos ir bandė surasti lie-
tuvišką jos kompromisinį variantą. Šių ieškojimų išdava – autoritarinis reži-
mas, eliminavęs partijų įtaką valstybės valdyme, vis didesnes galias suteikiant 
vykdomajai valdžiai, ypač Prezidentui. Dėl to ilgai užtrukęs (nuo 1927 iki 1936 
metų) beparlamentinės Lietuvos laikotarpis strofavo atstovaujamosios valdžios 
patirtį, kuri Lietuvoje ir nebuvo kaip reikiant įsišaknijusi. Tačiau šis laikotarpis, 
kaip ligotam žmogui bado dieta, gerokai apgydė Lietuvą nuo atstovaujamosios 
demokratijos negalavimų, partinių rietenų, demagogijos, pigaus populizmo, 
melagingų agitacinių pažadų ir pan., t. y. nuo viso to, ko neišvengia net senos 
demokratijos šalys.

Taigi, po 1926 metų perversmo tautininkai ėmėsi statyti tiltą ne tarp par-
tijų ar kitų politinių jėgų, bet pačioje visuomenėje, tarp jos sudėtinių dalių, 
skatindami jos aktyvių narių, ypač ūkininkų ir jų kooperatyvų, pramoninkų, 
verslininkų gausėjimą.

Čia reikia aptarti ir šiuo laikotarpiu kelis nepastatytus tiltus. Vieni galėjo 
atsirasti tarp pačių tautininkų, kiti – šalia jų. Aptarkime pirmuosius.

1. Tiltas tarp LTS ir Vyriausybės. Nors poperversminės Lietuvos vyriau-
sybės, išskyrus paskutiniąsias, formuotas 1939 metais, buvo sudarytos iš tau-
tininkų ar jiems artimų žmonių, tačiau LTS, jas formuojant ir jų veiklą kon-
troliuojant, praktiškai neturėjo įtakos. Ryšys tarp LTS ir Vyriausybės ėjo tik 
per Prezidentą A. Smetoną, kuris, beje, niekada nebuvo partijos pirmininku. 
Tik glaudesni ryšiai tarp LTS ir Vyriausybių nusistovėjo esant premjerams J. 
Tūbeliui ir V. Mironui (1931-1939 metais), nes šie premjerai tuo pačiu buvo ir 
LTS pirmininkai. Ši tradicija nutrūko 1939 m., premjeru tapus J. Černiui – ne 
LTS nariui (tuomet LTS pirmininku tapo dr. D. Cesevičius). Taigi „de facto“, 
LTS buvo nevaldanti pozicijos partija. Beje, jos statusą vienaip suvokė pati LTS, 
kitaip jos idėjinis lyderis A. Smetona, trečiaip opozicija, kuri už vyriausybės 
klaidas visada priekaištavo LTS. Šitoks „sufilosifintas“ LTS ir jos vaidmens po-
litiniame šalies gyvenime suvokimas nebuvo naudingas tautininkams ir šitokie 
santykiai tarp LTS ir Vyriausybės galėjo būti tik laikini, bent tol, kol valdžioje 
buvo A. Smetona. Dėl šių aplinkybių 1926-1940 metų politinę santvarką Lie-
tuvoje klaidinga vadinti tautininkų diktatūra, nors daugelis šią klaidą dar tebe-
kartoja.

2. Nepastatytas tiltas tarp nuosaikiųjų tautininkų (A. Smetonos, J. Tūbelio 
šalininkų) bei radikaliosios tautininkų dalies (A. Voldemaro ir jo šalininkų). 
Ko gero nesutarimų pirminė priežastis buvo asmenybių krizė. Beje, daugelis 
politikų pripažįsta tai, kad A. Voldemaro eliminavimas iš reikšmingų valstybės 

postų apsaugojo Lietuvą nuo galimo politinio pokrypio dešiniosios diktatūros 
link.

3. Nespėtas pastatyti tiltas tarp „senųjų“ ir „jaunųjų“ tautininkų. Pastarieji 
į Lietuvos politinę areną pradėjo kopti 1939 m. ir telkėsi apie „Vairo“ savaitraštį. 
Jų lyderiu laikytinas dr. D. Cesevičius. „Jaunųjų tautininkų“ veikloje aktyviai 
dalyvavo J. Statkus, B. T. Dirmeikis, B. Raila, A. Valiukėnas, V. Rastenis ir kt. 
„Jaunieji“ „senuosius“ kaltino dėl politinės ir visuomeninės stagnacijos, kon-
servatyvizmo, siūlė labiau atsižvelgti į laiko dvasią. Jie nesitenkino vien tarpi-
ninkų tarp A. Smetonos ir Vyriausybės statusu, nenorėjo būti vien Tautos Vado 
idėjų skleidėjais. „Jaunieji“ siekė tapti kelrodžiais tautai, aktyviai dalyvauti for-
muojant ir vykdant valstybės politiką. Tiesa, šis ginčas nebuvo antagonistinis, 
greičiau neišvengiama politinės kartos keitimo preliudija. (Beje, 1939 metais 
LTS vadovybė jau buvo perėjusi į „jaunųjų“ tautininkų rankas.) Tačiau Lietuvos 
okupacija šiuos procesus sustabdė, o visas tautininkų pajėgas išblaškė ar išžudė.

Už LTS ribų liko nepastatyti (tiksliau – neatstatyti) tiltai tarp LTS ir kitų 
Lietuvos partijų ir politinių organizacijų. Formalus jų paleidimas 1936 metais 
ir Seimo formavimas ne partiniu principu (kaip tautos atstovų) sulėtino atsto-
vaujamosios demokratijos idėjų ir praktikos raidą Lietuvoje, srovinių partijų 
formavimąsi ir vystymąsi, sąlygojo dalies visuomenės politinę apatiją ir lėmė 
ligi šiol besitęsiančius priekaištus tautininkams, nors jau seniai nebedeklaruo-
jantiems šių idėjų bei tik istorijoje likusios praktikos. Tiesa, jau ir anuo metu 
būta teigiamų poslinkių. 1939 m. pradėtos koalicinių vyriausybių kūrimo 
paieškos, grįžta prie partinių dialogų. Čia reikia pažymėti ir tai, kad tautinin-
kams siūlant visuomenės konsolidaciją nepartiniu principu, sulaukta kai ku-
rių pozityvių pasiūlymų ir iš kitų politinių jėgų. Štai J. Keliuotis ir katalikiškos 
orientacijos žurnalas „Naujoji Romuva“ ėmėsi propaguoti krikščioniškosios 
kultūros ir tautinės civilizacijos sintezės idealą, o senas „viltininkas“ kunigas 
prof. F. Kemėšis net iškėlė tautininkų ir krikščionių demokratų bloko idėją. Tai 
likęs neįgyvendintas, ko gero vienas racionaliausių, Lietuvai daug gero galėjęs 
duoti politinis projektas. Beje, konsolidaciniam procesui vystytis politinių jėgų 
sutarimo linkme, jau buvo susidariusios ir kitos prielaidos: susiformavęs sava-
rankiškas, pasaulio rinkose įsitvirtinęs ūkis, infliacijos išvengusi nacionalinė 
valiuta, iš esmės baigtos ir gerai užsirekomendavusios reformos kaime, išaugusi 
Nepriklausomybės metais išmokslintų žmonių karta ir kt. Manau, kad naujoji 
tautininkų karta, remdamasi objektyvia politologų analize visais klausimais dar 
tars savo žodį.

Okupacijos metais LTS buvo uždaryta, daugelis tautininkų represuoti, 
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nužudyti. Likę gyvi jungėsi į pasipriešinimo sąjūdžius ir „de facto“ pripažino 
atstovaujamąjį pradą, o kitos partijos rėmė tautininkų iškeltą vienybės šūkį.

Tautininkai ir jiems artimi asmenys pokario metais Vokietijoje įkūrė 
naują tautininkų darinį – Lietuvių tautinį sąjūdį. Šio sąjūdžio dalyviai atsisakė 
anksčiau deklaruotų autoritetinės politinės santvarkos bruožų ir tvirtai pasi-
sakė už atstovaujamąją demokratiją ir ja pagrįstą santvarką būsimoje Lietuvos 
valstybėje. 1948 metų 06 12-13 Bavarijoje, Garmiš-Partenkirchene, įvykusia-
me Lietuvių tautinio sąjūdžio atstovų suvažiavime buvo priimtos programinės 
nuostatos, kuriose buvo pažymėta, kad demokratinė valstybė yra tobuliausia 
visuomeninio gyvenimo institucija, o įstatymų leidėjo, vykdomosios valdžios 
ir teismo institucijos viena nuo kitos nepriklauso.

1949 m. daugeliui emigrantų iš Vokietijos persikėlus į JAV, čia, vietoje bu-
vusių ankstesnių tautinės krypties organizacijų įsikūrė Amerikos lietuvių tauti-
nė sąjunga (ALTS), kuri veikia ir šiandien. Ji turi savo skyrių tinklą visoje JAV.

JAV įsikūręs ir Lietuvių tautinio sąjūdžio centras, jungiantis ir kitose šaly-
se gyvenančius tautininkus. Per šį Sąjūdį ALTS ilgus metus buvo atstovaujama 
VLIKO veikloje.

Lietuvoje LTS atkurta 1989 metais. Per palyginti trumpą vystymosi tarps-
nį išryškėjo šios svarbiausios tendencijos:

1) LTS, pradžioje deklaravusi konservatyvizmo pradus (perdėtą orienta-
ciją į praeities vertybes, netekties kultą ir pan.), laipsniškai gręžiasi į Lietuvos 
ateitį, modeliuoja tautos tikslus ir ieško kelių tiems tikslams pasiekti;

2) LTS programa suformuota Garmiš-Partenkircheno nuostatų dvasia ir 
deklaruoja šiuolaikinės demokratijos vertybes;

3) Lietuvos parlamente LTS atstovavo ir atstovauja nariai, išrinkti ne pagal 
partinį sąrašą, bet apygardose, todėl Aukščiausiosios Tarybos laikotarpiu tarp 
LTS ir jos frakcijos Seime stokota glaudesnio ryšio, o dalis šios frakcijos depu-
tatų nutolo nuo tautininkų idealų ir praktikos, iš frakcijos pasitraukė;

4) dėl pakitusio Lietuvos politinių jėgų spektro bei dabartinio „dešinės“ ir 
„kairės“ suvokimo, LTS skelbiasi nuosaikia dešiniąja politine jėga, kurios vie-
nas tikslų – sutarimo tarp nesocialistinių partijų paieškos;

5) LTS politinę nišą tradiciniame Lietuvos politinių jėgų spektre šiandien 
tenka dalintis su kitomis naujomis partijomis (nepriklausomybininkais, tėvy-
nės sąjunga ir pan.), kurios ne tik bendrauja su LTS, bet ir konkuruoja dėl rė-
mėjų, potencialių narių, įtakos visuomenėje, o tarpusavio sutarimas ne visada 
pasiekiamas.

Ko šiandien turi siekti tautininkai?

1. Taip kaip ir praeityje – tapti visuomenės jungiamąją jėga. Tiesa, kol ša-
lies politinių jėgų spektras tik formuojasi, kol ryški politinių jėgų priešprieša, 
ypač jeigu joms vadovauja charizminiai lyderiai, nuoseklių visuomenės po-
litikų balso visuomenė „negirdi“. Jaunos politikos triukšme įsiklausoma tik į 
skaitlingiausias, spalvingiausiais socialiniais šūkiais pasidabinusias partijas. 
Tačiau visuomenės pasirinkimo švytuoklei atšokus nuo „kairės“ ir „dešinės“ 
(tai neišvengiama, esant sudėtingai ekonominei ir socialinei situacijai krašte 
ir esant menkai galimybei įgyvendinti išpūstus rinkiminius pažadus), į visuo-
menę grįžta sutarimo ilgesys, dialogo tarp visuomenės grupių paieškos. Mes 
esame tikri, kad netolimoje ateityje tautininkų balsas, kaip vienybės ir sutarimo 
paieškų idėja, bus išgirstas.

2. Atstovauti tautą , bet ne jos grupių interesus. Manau, niekas negali nu-
ginčyti teisės tautininkams ginti esmines, gyvybines lietuvių tautos nuostatas, 
ieškoti „bendrojo vardiklio“ tarp lietuvių gyvenančių čia – Lietuvos Respubli-
koje, etninėse lietuvių žemėse už Lietuvos ribų ar tolimuose kontinentuose. 
Kaip nedaloma ir neatimama tautos narių teisė į Tėvynę, taip nedalomos visų 
tautiečių politinės, ekonominės, turtinės, kultūrinės ir kitos teisės, kurias, savo 
apsisprendimu, jie galėtų realizuoti savo Tėvynėje. Antra vertus, tautininkai 
visada skatino ir skatins pasaulio lietuvius ekonominei ir politinei talkai Lie-
tuvoje. Be to, išeinant iš šių nuostatų dvasios, tautininkai kelia ne atstovavimo 
kuriai nors visuomenės grupei (darbininkams, ūkininkams, verslininkams, in-
teligentams ar pan.), bet UGDYMO PRIORITETUS. Pasisakome už savininkų-
gamintojų sluoksnio gausinimą, jo ugdymą. Dėl to, kiekvienam savarankiškam 
tautos nariui, pirmiausia, siūlome sudaryti ne lygias vartojimo, bet lygias mate-
rialinės ir dvasinės kūrybos galimybes.

3. Pastangas ir išteklius skirti SAUGIOS (politine, ekonomine, socialine 
prasme) ATEITIES LIETUVOS vizijai sukurti ir jai įgyvendinti. Dėl to turime 
siekti ne tautinių formų, bet tautiškumo esmės tęstinumo, t. y. nekintančių tau-
tos tikslų siekti kintančiomis priemonėmis. Tuo pačiu pasisakome prieš nepa-
sisekusių politinių ir ekonominių priemonių kartojimą, klaidų nepripažinimą, 
taip pat veiksmus valstybės bei visuomenės gyvenime, kurių rezultatai nepro-
gnozuojami.

4. Pasisakome už bekompromisiškumą įgyvendinant moralės ir etikos da-
lykus, tuo tarpu politikoje ir ekonomikoje paliekant vietos sutarimui, dialogui, 
kompromisui. Dėl to pasisakome už socialinės rinkos ekonomiką kaip kom-
promisą tarp liberalizmo ir socialumo; gamybos organizavimo srityje – už ko-
operaciją kaip kompromisą tarp individualios iniciatyvos ir solidarizmo. Taip 
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pat pripažįstame visuomeninių atstovavimo darinių (pvz., Prekybos ir pramo-
nės rūmų, Žemės ūkio rūmų, Vartotojų asociacijų ir pan.) reikšmę dialoge su 
valstybės institucijomis.

Dabarties tautininkai gali didžiuotis reikšmingais pirmtakais. Tačiau būtų 
klaida tautiškąją ideologiją sutapatinti su vieno ar kito jos praeities lyderio 
pažiūromis. Taip padarius, nuskurdintume ir pačią tautiškąją idėją ir tautinės 
minties istoriją, kurios didelė faktų ir idėjų dalis mūsų laikus pasiekė iškreipta, 
apjuodinta, apšmeižta. Tikėkimės, kad neilgam.

Lietuva mums, tautininkams, brangi ir niekuo nepakeičiama.
Tikime, kad mes Lietuvai taip pat esame reikalingi.
Užtat mes buvome, esame ir būsime!
Ir kuo mūsų bus daugiau, tuo mes būsime stipresni.
Ir pagaliau, kuo bus tvirtesnė tautos jungtis, tiltas tautoje, tuo stipresnė 

bus ir Lietuvos valstybė.

Pranešimas, 1994 m. rugsėjo 24 d. skaitytas Kaune, 
konferencijoje LTS 70-mečiui paminėti.

Atgimimas. 1994 m. spalio 12 d. P. 3; spalio 19 d. P. 3.

Nuomonių takoskyra dėl Karaliaučiaus krašto

Karaliaučiaus kraštas, kurio didžiąją dalį sudaro Mažoji Lietuva – lietuvių, 
save vadinančių lietuvininkais, žemė. Tai vienas reikšmingiausių mūsų tautos 
dvasinių centrų, davęs pradžią raštijai, išugdęs minties ir tautinio atgimimo ga-
liūnus – K. Donelaitį. M. Mažvydą, L. Rėzą, Vydūną, M. Jankų ir daugelį kitų. 
Jų sukurtas dvasinis paveldas – visos lietuvių tautos savastis. Jis nedalomas, taip 
kaip negali būti daloma tauta ar jos žemė.

Istorinės aplinkybės šiam kraštui lėmė kitokią istoriją, dar tragiškesnę 
negu Didžiosios Lietuvos istorija. Negavę įsijungti į bendrą visų lietuvių vals-
tybę, lietuvininkai, būdami vokiečių valdžioje, šimtmečius buvo vokietinami, 
jų žemės kolonizuojamos. Tačiau šviesiausi jų protai, net tremtyje gyvendami, 
iki mūsų dienų išlaikė savo tautinę tapatybę ir norą susijungti su Lietuva. (Čia 
verta prisiminti 1918 metų Tilžės ir 1946 metų Fuldos aktus, kur šis siekimas 
viešai ir nedviprasmiškai deklaruotas).

1946 metų spalio 16 d., sovietų armijai įsiveržus į Karaliaučiaus kraštą, jo 

gyventojai – tiek vokiečiai, tiek nutautėję ar tautinę tapatybę dar išsaugoję lie-
tuvininkai, mozūrai, kitos tautinės mažumos – patyrė visuotinį genocidą. Tūks-
tančiai krašto gyventojų naujų užkariautojų buvo išžudyti, o, pasilikę okupaci-
joje, visaip terorizuojami, marinami badu, kalinami, kol pagaliau, 1948 metais 
beveik visi – per 100 000 – buvo ištremti. Šiandien kaip pasityčiojimas skamba 
oriai cituojamas to meto stalinistinių karo vadų įsakymas: „...ne keršyti eina pas 
juos (suprask, pas Karaliaučiaus krašto gyventojus – M. T.) tarybiniai kareiviai, 
o gelbėti“, ir kad jau „pasirašytas įsakymas visam frontui apie taikių vokiečių 
gyventojų išsaugojimą ir rūpinimąsi jais“ („Kaliningardskaja pravda“, 1994 10 
21) – įsakymas, kurio nežinojo nė viena pasaulio armija nė viename kare.

Deja, istorija užfiksavo ir kitą nuomonę – stalinistų proteguoto rašytojo 
I. Erenburgo viešą kvietimą terorizuoti ir naikinti Vokietijos (savaime aišku, 
neskirstant pagal tautybes) gyventojus. Istorija patvirtino, kad ateiviams iš Rytų 
buvo daug mielesnis Erenburgo kvietimas prievartai negu dviveidiški karo 
vadų „doros pamokymai“.

Pokario metais Karaliaučiaus krašte buvo sistemingai naikinami vokiečių 
ir lietuvių kultūros paminklai, surusinti vietovardžiai ir vandenvardžiai, igno-
ruojama krašto lietuviška praeitis. Kraštą kolonizavo iš Sovietų Sąjungos atkelti 
gyventojai. Jis buvo paverstas karine baze, pavojinga visos Europos saugumui.

Kaip žinia, Potsdamo konferencija 1945 metais kraštą padalijo ir jo šiau-
rinę dalį, t. y. beveik visą Mažąją Lietuvą, pavedė valdyti Sovietų Sąjungai. Pas-
tarajai subyrėjus, šį kraštą „de facto“ administruoja Rusija, į jį neturinti jokių 
juridinių teisių. Reikia pažymėti, kad Sovietų Sąjungai teisė valdyti Karaliau-
čiaus kraštą buvo suteikta ne amžiams, o ligi būsimosios Taikos konferencijos, 
kuri, deja, iki šiol nesušaukta. Kadangi šitokių pavedimų maksimali galiojimo 
trukmė – 50 metų, nori to ar nenori Rusija, šio krašto likimas yra tarptautinės 
politikos reikalas.

Mažoji Lietuva mums šiandien – ne vien istorinė lietuvių žemė. Po karo 
čia persikėlė gyventi dešimtys tūkstančių lietuvių. Žymi jų dalis – politiniai ka-
liniai, tremtiniai. Tai savotiška mūsų tautiečių „skaistykla“ po Sibiro pragaro 
ar represijų Lietuvoje. Tačiau Karaliaučiaus krašto lietuvybė iki pat pastarųjų 
dienų neturi jokių teisių, panašiai kaip ir juodžiausiais hitlerizmo metais. Mūsų 
visų pareiga – padėti savo tėvynainiams išlikti tautoje, naudotis civilizuotų 
kraštų tautinių mažumų teisėmis.

Artėjant Karaliaučiaus krašto gyventojų genocido pradžios 50-mečiui, 
Lietuvių tautininkų sąjungos frakcija Seime pateikė rezoliucijos „Dėl Karaliau-
čiaus krašto gyventojų genocido atminimo“ projektą, kuriame buvo pasiūlyta 
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Vyriausybei: a) atsisakyti pareiškimų ir kitų veiksmų, kurie suteiktų Rusijos 
Federacijos suverenumo šiame krašte pripažinimą „de jure“; b) politinėmis ir 
ekonominėmis priemonėmis remti Mažojoje Lietuvoje gyvenančių lietuvių pa-
stangas išsaugoti tautinę tapatybę ir teisę į lietuviškumo apraiškas; c) siekti Ka-
raliaučiaus krašto demilitarizavimo (kadangi analogiško turinio nuostatą š. m. 
lapkričio 13 d. priėmė trijų Baltijos šalių parlamentarai – Baltijos asamblėja, tai 
vėlesnėje šios rezoliucijos redakcijoje mes pasiūlėme pritarti tai Baltijos asam-
blėjos nuostatai) ir d) įteisinti spalio 16-ąją kaip Mažosios Lietuvos genocido 
atminties dieną“.

Kaip reagavo Seimas į Tautininkų frakcijos rezoliucijos projektą?
Balsuojant iš esmės palaikė, nors pasiūlė „redaguoti“. Nors galutinis spren-

dimas dar nepadarytas, tačiau aiškiai matyti, kad LDDP daugumai Seime ši 
rezoliucija – ne prie širdies. Tą liudija ir lapkričio 21 d. LDDP frakcijos nario p. 
A. Griciaus parengtas Seimo pareiškimo projektas, kuriuo norima užbraukti ne 
tik tautininkų, bet ir Baltijos asamblėjos priimtos rezoliucijos dėl Karaliaučiaus 
krašto nuostatas. Čia teigiama, kad „Kaliningrado sritis yra Rusijos Federaci-
jos sudedamoji dalis, kurios tolesnis vystymasis priklauso nuo Rusijos valdžios 
institucijų ten vykdomos politikos“.

„Še tau, boba, ir devintinės!“ – pasakytų aukštaitis. Seimo vardu LDDP 
nori išduoti indulgenciją Rusijai ne tik už juodą šio krašto praeitį, bet ir atei-
čiai, nesvarbu, ką besugalvotų karštos politikų bei generolų galvos Maskvoje ar 
Karaliaučiuje. LDDP valia Seimą norima padaryti tyliu Rusijos „vanagų“ suo-
kalbininku, visai negalvojant apie pačios Lietuvos bei šiapus ir anapus Nemuno 
gyvenančių lietuvių interesus.

Europa neabejinga Karaliaučiaus krašto – postkomunistinio vulkano liki-
mui. Mes taip pat negalime būti abejingi. Juk čia pat, už Nemuno, ant lietuvi-
ninkų kaulų stovi didžiulė karo mašina. Ji turi būti demontuota!

O to, kas buvo mūsų tautos savastimi – taip pat nevalia atsižadėti!

Tautininkų žinios. 1994 m. gruodžio 3 d. P. 2.

Atstovaujamoji demokratija ir tautininkai

1995 m. gegužė. Šiandien švenčiame atstovaujamosios demokratijos Lie-
tuvoje 75-etį. Šioje laiko atkarpoje telpa Pirmosios Lietuvos Respublikos Stei-

giamojo Seimo ir kitų keturių Seimų laikotarpis, nors jo bendra trukmė tik 
11 metų. Čia telpa ir Antrosios Lietuvos Respublikos Parlamento daugiau kaip 
5-erių metų veikla.

Čia kiekvienam, be abejo, iškyla klausimas: kur šioje laiko skaičiuotėje dar 
59-eri metai? Atsakyme du dėmenys: tai 9-eri pirmosios Lietuvos respublikos 
beseiminio valdymo metai ir 50 okupacijos metų, kada tauta iš viso nebuvo 
atstovaujama ar jos vardu kalbėjo sovietinio pseudoparlamento deputatai.

Nuo seno patirta, kad atstovaujamoji demokratija būna veiksminga, jeigu 
vienu metu pasiseka du pasirinkimai: 1) jeigu tauta teisingai pasirenka ją atsto-
vauti siekiančias politines jėgas, ir 2) jeigu tautą atstovaujančios politinės jėgos 
teisingai pasirenka Tautos ir Valstybės raidą, jos įgyvendinimo būdus, žingsnio 
tempą, bei politinius partnerius. Deja, lietuvių tautos kelias į atstovaujamosios 
demokratijos pilnatvę vingiuotas ir prieštaringas.

Aš bandysiu paliesti tik vieną šio kelio atkarpą, kurią galima pavadinti 
„Atstovaujamoji demokratija ir tautininkai“.

Iš karto turiu pasakyti, kad šioje atkarpoje tautininkams teko sudėtingiau-
sia politinės lemties našta ir didžiausia politinių alternatyvų įvairovė, lėmusi 
ir teisingus ir abejotinus pasirinkimus. Nereikia pamiršti ir totalinio tautinin-
kų oponentų ir juo labiau – Lietuvos priešų puolimo prieš šią politinę srovę. 
Nepakantos tautininkams ir jų ideologijai recidyvų, deja, sutinkame ir mūsų 
dienomis.

Teisinį pagrindą atstovaujamosios demokratijos užuomazgai Lietuvoje 
susidaryti, t. y. Steigiamajam Seimui sušaukti padėjo Lietuvos valstybės Tary-
ba, 1919 m. lapkričio 20 d. priėmusi Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą. Tuo 
metu Taryboje reikšmingą įtaką turėjo tautiškosios srovės atstovai, o jų lyderis 
A. Smetona pagal I-ąją laikinąją Lietuvos Respublikos Konstituciją buvo išrink-
tas Lietuvos respublikos Prezidentu.

Išrinkus Steigiamąjį Seimą ir jam 1920 metų gegužės 20 d. susirinkus pir-
majam iškilmingam posėdžiui, jį pradėdamas Prezidentas A. Smetona, įver-
tindamas Steigiamojo Seimo reikšmę Lietuvos politinei raidai taip kalbėjo: „... 
dabar svetimos šalys mato, kad Lietuva, įveikusi didžiausias kliūtis, įstengė su-
daryti tautos valios reiškėją, įstengė sušaukti demokratingiausiu būdu Steigia-
mąjį Seimą. Dabar atsistojus Lietuvos priešakyje autoritetingai tautos įgaliotai 
valdžiai, niekas nebegalės jai prikišti nei šalies viduje nei užsieniuose to, kas 
buvo prikišama laikinajai valdžiai“.

Kitas įžymus tautininkas – rašytojas J. Tumas-Vaižgantas Steigiamojo Sei-
mo rinkimosi išvakarėse spaudoje jį taip sveikino: „Steigiamasis Seimas iškyla 
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aukščiau visų kitų tautos veiksmų, kokių tik randame mūsų istorijoje /.../ Svei-
kiname Naujos Valstybės Steigiamąjį Seimą ir visomis širdimis velijame jam, 
kad jis ir praėjęs paliktų tautos atminimuose toks pat skaistus rodės ir laukia-
mas!“ (Vaižganto raštai, III t., 1922, 66 p.).

Taip kalbėjo ir rašė tautininkai, atstovai tos politinės jėgos, kurios nariai į 
Steigiamąjį Seimą nepateko. Tai lėmė ne ryškių asmenybių stoka tautininkuose, 
bet kitos priežastys: kaip antai: proporcinė rinkimų sistema, palanki partijoms, 
turėjusioms tankų organizacijos tinklą (krikščionims demokratams) ar rinki-
mų agitacijos metu kėlusioms revoliucinius ar populistinius lozungus (social-
demokratams, valstiečiams liaudininkams). Tautininkai rėmėsi asmenybėmis 
ir nuosaikia tautos taikinamąja idėja ir... liko nesuprasti ir neįvertinti. (Ši situa-
cija iš dalies pasikartojo ir 1999-metų rinkimuose į V-ąjį Seimą.

1920 metų birželio 10 d. Steigiamasis Seimas priėmė II-ąją Laikinąją Lie-
tuvos respublikos Konstituciją, kurioje pirmą kartą Lietuvoje deklaruota par-
lamentinė santvarka. Tuo pačiu buvo aktyviai diskutuojama dėl Prezidento 
statuso.

Tautininkai tuomet (taip kaip ir dabar) pasisakė už VISOS TAUTOS, bet 
ne vien Seimo renkamą Prezidentą, pakankamai veiksmingą, turintį galią pa-
sirinkti Ministrą Pirmininką, kuris suformuotų Ministrų Kabinetą. Taip suda-
rytoji Vyriausybė nebūtų besąlygiškai paklusni Seimo partijoms, dėl to galėtų 
būti veikli ir patvari. Tačiau Tautos atstovai nuėjo kitu keliu – Seimo galių sti-
prinimo – SEIMOKRATIJOS kūrimo keliu. Steigiamojo Seimo pirmininkui A. 
STULGINSKIUI buvo pavesta eiti ir Lietuvos prezidento pareigos, kurias jis ėjo 
per visą Steigiamojo Seimo kadenciją, vienose rankose sutelkdamas dvi aukš-
čiausias galias: įstatymų leidybos ir vykdymo. (Pažymėtina, kad už A. Stulgins-
kį, kaip Seimo renkamą prezidentą buvo balsuota tik I-ajame Seime 1922 metų 
gruodžio 21 d., kur jis gavo 26 balsus iš 78, nes kairiosios partijos balsavime 
nedalyvavo.

Steigiamasis Seimas šalia kitų labai svarbių dalykų (žemės reformos, lito 
įvedimo, universiteto steigimo ir kt.) priėmė ir pirmąją nuolatinę Lietuvos res-
publikos Konstituciją, kurioje suvereno teisės pripažintos LIETUVOS TAUTAI, 
t. y. politiniam, teisiniam Lietuvos gyventojų junginiui. Šitokį tautos traktavimą 
tautininkai ne kartą kritikavo, nes, anot žymaus konstitucinės teisės specialisto 
Dr. K. Račkausko, Lietuvos valstybės atstatymas pagrįstas tautų apsisprendimo 
teise, kur subjektas etninė, bet ne teisinė tauta. Etninės tautos, kaip pirmapra-
dės valstybės kūrėjos traktuotė įteisinta tik tautininkų rengtose 1928 ir 1938 
metų Konstitucijose.

Seimokratija bei aiškios daugumos Lietuvos Seime nebuvimas lėmė ir ats-
tovaujamosios demokratijos krizę Lietuvoje III-iajame dešimtmetyje. Tiesa, ši 
krizė nebuvo vien mūsų šalies fenomenas. Ji suvaržė, apardė ar visai sunaikino 
jaunas demokratijas beveik visose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

Kalbant apie demokratijos (tiksliau – seimokratijos) krizę Lietuvoje 1926 
metų rudenį, dar ir dar kartą teks analizuoti laikmečio politinę situaciją, įver-
tinti vis didėjusią priešpriešą visuomenėje ir trapią politinių jėgų pusiausvyrą 
Seime, kuri priklausė nuo pačių nestabiliausių jėgų – tautinių mažumų atstovų 
malonės ar nemalonės. Ta pusiausvyra kiekvienu momentu galėjo būti suardy-
ta, o tauta ir valstybė nustumta į visišką chaosą. Todėl ir visiems žinomi 1926 
metų gruodžio 17 d. įvykiai vertintini kaip dalinis atstovaujamosios demokra-
tijos susivaržymas iš vidaus, sugniaužiant kumštį prieš realiai grėsusį totalinį 
tautos laisvių suvaržymą. Nors šią grėsmę skleidę šaltiniai buvo už Lietuvos 
ribų, tačiau, naudodamiesi tautos susiskaldymu ir nestabilia valstybės politine 
būsena, uoliai pureno dirvą eventualiems veiksmams ateityje. Gruodžio 1 d. 
įvykiai, kaip mažas priešpriešinis gaisras sustabdė ties Lietuvos sienomis nuož-
maus totalitarizmo gaisrą bent 14-ai metų, nes nepašalino (ir negalėjo pašalin-
ti!) išorinių šio gaisro priežasčių.

Dažnai diskutuojama: apie tai, kas nulėmė būtent tautininkų, o ne kitų po-
litinių jėgų atėjimą į valdžią 1926-1927 metais? Gal jų beatodairiškas valdžios 
troškimas? O gal ginkluotų partijos šalininkų gausa?

Deja, priežastys visai kitos.
Šią lemtį Lietuvai grėsusio chaoso akivaizdoje istorija tautininkams skyrė 

dėl 2-jų priežasčių:
1) tautininkų politinės nuostatos turėjo potencijos suvienyti tautą; 2) ne-

buvo kitų politinių jėgų, galėjusių tai padaryti (to Seimo daugumoje buvę so-
cialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai patys buvo atsakingi už apgailėtiną 
situaciją Lietuvoje, o tuo metu Seimuose dominavę krikščionys demokratai taip 
pat jau nebeturėjo absoliutaus pasitikėjimo tautoje).

Trumpam grįžkime prie tautininkų ideologijos principo kaip eventualios 
tautos suvienijimo doktrinos.

Iki I-ojo pasaulinio karo tautininkai ieškojo vidurio kelio tarp krikščio-
niškosios ir socialinės demokratijos idėjų. Tuo pačiu jie ieškojo jungties tarp 
šias idėjas Lietuvoje atstovaujamų krikščionių demokratų ir socialdemokratų 
partijų. Tarpukario Lietuvoje tautininkų vidurio kelio paieškos įgijo kitokį tiks-
lą – padėti Lietuvai išvengti dviejų didžiųjų laikmečio blogybių: fašizmo ir ko-
munizmo t. y. rasti kelią Lietuvai tarp Sicilės ir Charibdės, kurios tykojo Euro-
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pos tautų, ypač pergyvenančių jaunos demokratijos laikotarpį. Tautos jungties 
idėja ir nedalyvavimas Seimų partinėse rietenose ir buvo moralinis pagrindas 
misijai, kuri Lietuvos patriotinės visuomenės pasiūlyta ir teko tautininkams 
po 1926 metų gruodžio 17 d. įvykių, kurie patys savaime Seimo demokratijos 
nepanaikino. Senosios sudėties III-iasis Seimas (kairiosioms partijoms nedaly-
vaujant) išrinko A. Smetoną Prezidentu ir pilna sudėtimi tęsė darbą iki jo palei-
dimo 1927 metų balandžio 12 d. Tačiau Prezidentui A. Smetonai nepaskelbus 
naujo Seimo rinkimų datos prasidėjo 9 metus užtrukęs beseiminio Lietuvos 
valdymo laikotarpis, pagrįstas balansavimu tarp demokratijos ir autoritarizmo. 
Šiuo laikotarpiu prarasta gera galimybė susitarti dėl bendrų veiksmų dviem de-
šiniosioms politinėms partijoms (tautininkams ir krikščionims demokratams), 
kurios stabilizavus tvarką Lietuvoje ir įveikus kairiųjų ir dešiniųjų pučistų jėgas 
turėjo realų šansą laimėti demokratinius Seimo rinkimus. Taip ir liko tautoje 
nepastatytas realus politinis tiltas, nors minėtų partijų suartėjimui pritarė ne-
maža Lietuvos šviesuolių (paminėkime vien J. Tumą-Vaižgantą ir prof. F. Ke-
mėšį). Tikėkimės, kad tautininkų ir krikščionių demokratų politinio tilto pro-
jektas dar nepalaidotas.

Tautininkų grįžimas prie demokratijos pradėtas 1936 m. IV-ojo Seimo 
rinkimais, nors kai kurie dabarties politikai dar tebekartoja liūdnai pagarsėju-
sias bolševikmečio tezes apie buvusią fašistinę santvarką Lietuvoje ir nukelda-
mi IV-ojo Seimo kadenciją į 1992-1996 metus. Iškyla klausimas: kaip tada su 
„ano“ IV-ojo Seimo 1938 metasi priimtos Konstitucijos teisėtumu, kuri buvo 
etapiniu dokumentu atstatant Lietuvos respublikos tęstinumą 1990 metais?

Tolesni demokratijos plėtimo žingsniai Lietuvoje padaryti 1939 metais, 
formuojant koalicines Vyriausybes ir į Lietuvos politinę areną ateinant „jau-
nųjų tautininkų“ kartai, kurios lyderis dr. D. Cesevičius tapo paskutiniuoju 
prieškarinės Lietuvių Tautininkų sąjungos pirmininku. Tačiau, reikia pažymėti 
ir tai, kad lemtingomis 1940 metų birželio dienomis politiškai susvyravo ir, Vy-
riausybei balsuojant, nesipriešinimo sovietų agresijai nuostatą nulėmė kaip tik 
naujieji tautininkų partneriai Vyriausybėje.

Sovietų okupacija, sunaikinusi Lietuvos valstybingumą, žiauriausiu būdu 
suniokojo ir tautininkų politines struktūras ir jiems, kaip ir visoms kitoms Lie-
tuvos patriotinėms jėgoms liko vienas kelias – bendros kovos prieš bendrus 
priešus kelias, kuriuo ir eita visus 50 priklausomybės metų.

Galutinis žingsnis, įvertinantis tautininkų politinėse nuostatose atstovau-
jamosios demokratijos nuostatą buvo žengtas 1948 metų birželio 12-13 d. Vo-
kietijoje, Garmiš-Partenkirchene įvykusiame Lietuvių Tautinio Sąjūdžio suva-

žiavime, kurio priimtoje deklaracijoje buvo pripažinta, kad „demokratinė vals-
tybė yra tobuliausia visuomeninio gyvenimo teisinė institucija“. Šia nuostata 
visus pokario metus vadovavosi Vakarų pasaulyje veikę tautininkai. Ji įtvirtinta 
1989 metais Lietuvoje atsikūrusios Lietuvių tautininkų sąjungos politiniuose 
dokumentuose.

Šiandieniniame Lietuvos politiniame gyvenime tautininkai siekia kelti 
Tautoje ir Valstybėje ne tiek atstovavimo, kiek ugdymo prioritetus. Tautininkų 
tikslas – padėti susiformuoti kuo gausesniam savarankiškų žmonių – asmeny-
bių sluoksniui. Siekdami šio tikslo tautininkai ieško ir ieškos jungties ir sąlyčio 
taškų tarp visuomenės grupių ir politinių jėgų. Visų šių pastangų tikslas – rasti 
Lietuvai ir lietuviams prideramą vietą suvienytoje Europoje.

Lietuvių tautininkų ideologijoje visada vyravo sintezės pradas.
Tautininkiškoji tarpukario Lietuva, nors ir šiek tiek susivaržiusi atstovau-

jamąją demokratiją, nesuspėjusi įgyvendinti gerovės visiems, vis tiek sugebėjo 
išugdyti tokią lietuvių tautos generaciją, kuri dešimtmečius gynė laisvės, vals-
tybingumo ir demokratijos idealus. Duok Dieve šiandienos mūsų demokratijai 
tokio patrauklumo ir vidinės jėgos, kuri išugdytų ateities tautą, vertą 1930-1940 
metų kartos.

Užbaigti norėčiau citata iš gerai Lietuvą pažinojusio vokiečių mokslinin-
ko Dr. Viktoro Jungferio 1932 m. Karaliaučiuje išleistos knygos apie Lietuvą 
„Hinter den Seen, hinter den Walder“: „Anapus visokio jėgos troškimo, anapus 
visokių ūkinių grumtynių, kurios vyksta tarp atskirų klasių ir tautų, yra kraštas, 
kuriame tiek tarp atskirų žmonių, lygiai ir tarp tautų dar tebegyvi žmoniški 
santykiai“.

Norėčiau, kad pasaulis taip atsilieptų ir apie mūsų kuriamą ateities Lietuvą.

Tautininkų žinios. 1995 m. gegužės 26 d. P. 1; birželio 9 d. P. 1.

Atminties simboliams atgimstant

Poetas Bernardas Brazdžionis kadaise parašė eilėraštį „Žemė“, kurio vie-
nas posmas taip skambėjo:

„Mes už tavo pėdą tavo pėdoj žūsim,
Tu krauju žydėsi kraujo Nemune.
Iš tavęs išeisim, o tu verksi mūsų?
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Ne. – O palydėsi? – Ne.
Atminsi? – Ne.“
Šiame žmogaus pokalbyje su žeme poetas dar 1937 metais išpranašavo 

lietuvių tautai būsimą žiaurų likimą: kovą, daugeliui žūtį, tremtį, emigraciją, 
ilgus savųjų didvyrių maršinimo dešimtmečius. Šis eilėraščio posmas tampa 
raktu atskleidžiant juodžiausią Lietuvos istorijos tarpsnį, kurio pradžia 1940 
metų birželis, o trukmė – 5 nelaisvės dešimtmečiai.

Čia Kauno Karmelitų kapinėse po vaiskia birželio žaluma guli tūkstančiai 
žinomų ir nežinomų didvyrių – Nepriklausomybės kovų savanorių, sukilėlių. 
Jų auką Tėvynei kadaise simboliškai įprasmino paminklas – kryžius kaip kala-
vijas (o gal kalavijas kaip kryžius?). Per pirmąjį sunkiausią nelaisvės dešimtmetį 
šie didvyrių kapai ir šis paminklas buvo vienintelė Laisvės sala Kaune. Iš tiesų, 
nelaisvės metais laisviausi būna tik žuvę laisvės kovotojai. Visą tą laikmetį pa-
keltas kardas šaukė tautą atpildui, o kryžius laimino į kovą išeinančius ir į pilką 
Tėvynės žemę sugrįžtančius.

Tačiau šėtoniška okupanto galia kraujuje paskandino Lietuvą, galų gale 
nulaužė ir šį tautos pasipriešinimo simbolį kryžių-kardą, išrovė kryžius nuo 
didvyrių kapų, išniekino palaikus, siekė ištrinti iš atminties žuvusiųjų už laisvę 
vardus. Atrodė, kad amžiams nebeliko nei laisvės, nei jos atminimo. Bet šiose 
kapinėse, kaip ir visur Lietuvos žemėje liko žuvusiųjų didvyrių kūnai ir liko 
švytinčios jų auros. Kartu su Vėlinių žvakėmis jos švietė visiems, tačiau šią švie-
są matė tik tie, kurių sąžinė liko nesutepta išdavystės purvu. Žuvusiųjų aurų 
šviesoje tarpo VILTIS. Šių aurų šviesoje buvo atkurta ir ištarta atgimstančios 
Lietuvos laisvės formulė.

Sunkiai, labai sunkiai iš istorijos pelenų šiandien keliasi Lietuva. Vieniems 
ji atrodo kaip menka ir nuskurdusi pavargėlė, kitų vizijoje ji tauri, didinga ir 
laiminga.

DIDINGĄ LIETUVĄ MATO GARBĖS JAUSMO NEPRARADUSIEJI.
GAUSIĄ LIETUVIŲ TAUTĄ REGI JOS ISTORINĖS ATMINTIES NE-

PRARADUSIEJI.
LAIMINGĄ ATEITIES LIETUVĄ KURIA IŠMINTĮ IR DARBŠTUMĄ 

IŠSAUGOJUSIEJI.
Štai ir vėl Karmelitų kapinėse, kiekvienam lietuviui šventoje vietoje re-

gime atgimusį kryžių-kardą. Garbė tiems, kurie jį sulydė iš nuolaužų, nuvalė 
nuo praėjusios epochos purvo ir vėl iškėlė į Tėvynės padangę. Iškėlė tam, kad 
jis mus laimintų ir mums primintų: „LAISVĘ REIKIA GINTI. UŽ LAISVĘ 
REIKIA AUKOTIS.“ Tegu šio kryžiaus-kalavijo pavėsyje žydi vien tiesos gėlės. 

Ir kiekvieno lietuvio pareiga – palaistyti šias gėles iš savojo pažinimo šaltinio. 
Ir dar. Šio kryžiaus-kardo papėdėje kiekvienas atverkime tautai savo sąžinės 
paslaptis. Tik atlikę šią šventą pareigą, teiskime kitus, kalbėkime tautos vardu.

Dėl to, šioje šventoje vietoje noriu paprašyti tų, kurie šiandien valdo Lie-
tuvą ir kalba jos vardu:

NESIBARSTYKITE GALVŲ PELENAIS UŽ TAUTOS PADARYTUS AR 
NEPADARYTUS DARBUS, BET PIRMIAUSIA IŠPAŽINKITE SAVUOSIUS!

NESIPLAUKITE NUO RANKŲ TAUTOS NUODĖMIŲ, BET PIRMIAU-
SIA PRIPAŽINKITE SAVĄSIAS!

JŪSŲ ATGAILA UŽ TAUTĄ NEREIKALINGA, NES ISTORIJOS TEIS-
MAS TAUTĄ JAU IŠTEISINO.

Taip kalbame mes, čia susirinkusieji. Gal būt mums pritartų ir tie, kurie 
nutilę ilsisi čia, Karmelitų kapinėse, kitur Lietuvoje ar ten – prie Červenkos ar 
Červenės, Vorkutoje ar Norilske, visur kitur pasaulyje nuo Čiukotkos iki Ugnies 
Žemės, kur supiltas lietuvio kapas. Gal mums pritartų ir tie, kurių krūtinėje dar 
plaka Tėvynei ištikima lietuvio tremtinio širdis. 

Visuotinis tiesos pripažinimas, savo reikšmės istorijai pripažinimas kry-
žiaus-kardo papėdėje – preliudija tautos susitaikymui.

SUSITAIKYMAS – KELIAS Į VIENYBĘ!
VIENYBĖJE BUVO IR BUS MŪSŲ TAUTOS GALIA!
Tad, laimink mus, kryžiau, tiesai ir tautos vienybei!
Tad, stiprybės teik, karde, ginant mūsų Laisvę!

Kalba, pasakyta atidengiant atstatytą paminklą  
„Žuvome dėl Tėvynės“ 1995 06 14.

Tautininkų žinios. 1995 m. liepos mėn. P. 1.

Ar pastatysime politinį katamaraną? Pragmatikai, idealistai 
bei „vidurio žmonės“ Lietuvos politikoje

Žymi Lietuvos visuomenės ir jos politinių lyderių dalis pagal savo elgse-
nos nuostatas gali būti skirstoma į idealistus ir pragmatikus. Jų elgsenos takos-
kyra – požiūris į svarbiausius tautos ir valstybės strateginius tikslus, tų tikslų 
įgyvendinimo būdus (t. y. veiksmų taktiką), bendradarbiavimo su sąjunginin-
kais nuostatos, požiūris į valdžią, turtą, interesus ir t. t. Ši takoskyra ypač išryš-
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kėja lemtingais tautos ir valstybės likimo momentais: gręsiant okupacijai, esant 
tautai svetimųjų priklausomybėje, sprendžiant fundamentaliuosius tautos pri-
sikėlimo ir jos ūkio atkūrimo klausimus.

Vertinant aukščiau minėtus dalykus, idealistai pirmumą teikia dorovi-
nėms nuostatoms, kurias jie laiko objektyviomis, nekintančiomis. Praktikoje 
jie bando įgyvendinti moralios politikos bei moralios ekonomikos tezes, dekla-
ruoja veiksmų teisinį grynumą, bekompromisiškumą, pasisako prieš bet kokią 
„politinę kraujomaišą“, t. y. prieš bet kokį nuolaidžiavimą ne tik priešui, bet ir 
sąjungininkui ar politiniam bendrakeleiviui. Idealistai – tai politikos riteriai, 
maksimalistai, keliantys aiškiai apibrėžtus ilgalaikius tikslus ir siekiantys juos 
įgyvendinti jų pačių suformuluotos garbės kodekso principais.

Priklausomybių metais idealistai susakralina idėją, kovoja už ją net tada, 
kai nėra jokių vilčių pergalei pasiekti. Tuomet idealistų skatinamas pasiprieši-
nimas nelaisvei tampa visuomenės „politinės formos“ palaikymo, dvasios bu-
drinimo priemone.

Antra vertus, idealistai nesudeda ginklų ir tada, kai svarbiausi tautos ir 
valstybės politiniai tikslai jau būna pasiekti, tačiau kovos (ir pergalės) partne-
riai ima savintis tos kovos rezultatus ar susakralintą valstybės ateities viziją 
bando kreipti pragmatizmo, grupinės naudos tenkinimo link.

Idealistai visada išlieka politinio aktyvumo viršūnėje. Savo tikslams pa-
siekti jie steigia politines ar kovos organizacijas, siekia sukurti („išprovokuoti“) 
savo veiksmams palankias situacijas. Naujausioji Lietuvos istorija žino idealistų 
kurtus įvairius kovos ir pertvarkos sąjūdžius, įvairių formų rezistenciją. Laimė-
jus kovą, idealistai siekia gilių visuomenės ir ūkio reformų, tiesos triumfo.

Siekdami užsibrėžtų tikslų, idealistai pasitiki tik savo jėgomis. Savo šali-
ninkų gretas jie bando gausinti, pirmiausia emociniais motyvais, apeliuojant į 
tautos narių pareigą, patriotizmą, ištikimybę, visa tai pakeliant į dvasinio impe-
ratyvo rangą. Susiformavusi idealisto vidinė nuostata – kovoti už charizminių 
lyderių iškeltą aukščiausią tikslą (nelaisvės sąlygomis – už nepriklausomą Lie-
tuvos valstybę: laisvę iškovojus – už nepriklausomybės išsaugojimą). Tuo pačiu 
metu ši kova nukreipiama prieš okupantus, kolaborantus, nelaisvės metų fizinį 
ir moralinį paveldą, to paveldo nešėjus ir saugotojus.

Pragmatikai, lyginant juos su idealistais, turi daug silpniau išreikštą vidi-
nį dvasinį imperatyvą generuoti radikalias idėjas, nelaisvės sąlygomis vengia 
kurti veiklos vienetus ar „provokuoti“ situacijas. Pragmatikai (čia nekalbu apie 
aiškius kolaborantus su svetimomis jėgomis) visada linkę prisitaikyti prie su-
siklosčiusios padėties, t. y. plaukti situacijų srovėje. Juos tenkina kompromisai, 

vienokia ar kitokia galimybė dalyvauti materialinės naudos dalybose. Tačiau 
jie linkę analizuoti ir prognozuoti kitų pajėgų (tiek savosios tautos patriotų – 
idealistų, tiek priešininkų) veiksmų raidą bei galimus rezultatus (ir tai pada-
ro geriau už idealistus), todėl linkę laukti patogaus momento prisijungti prie 
idealistų akcijų, kada jų sėkme neabejojama. Sakoma, kad pragmatikai visada 
būna pasmerkti dalyvauti pergalės rezultatų dalybose, todėl mažiausia patiria 
nuostolių ir niekada nepralaimi). Laiku žengdami šį žingsnį, pragmatikai rea-
bilituojasi visuomenės akyse ir tuo pačiu įgyja moralinę teisę į bendro, nors ir 
nelygiaverčio darbo vaisius, tačiau visada stengiasi palenkti sau kuo didesnę jų 
dalį.

Dėl visų šių priežasčių, pragmatikai griežtai nereglamentuoja ne tik savo 
veiksmų taktikos, palikdami dideles galimybes politiniam manevravimui, ko 
niekada nedaro idealistai, bet be gilių vidinių pergyvenimų gali kaitalioti ir 
strategines nuostatas. Kaip taisyklė, jie gabūs išreklamuoti save, savo lyderius 
bei indėlį siekiant bendro reikalo. Jie taip pat nepamiršta užfiksuoti politinių 
sąjungininkų klaidas, kurias, esant reikalui, nevengia kelti į viešumą ir taip juos 
diskredituoti.

Kalbant metaforomis, idealistų pastangų tikslas – pajungti savo valiai ne 
tik artimus, apčiuopiamus, bet ir tolimus „už horizonto“ slypinčius dalykus. 
Dalis jų – realūs, reikalingi tautai, tačiau nelaisvės sąlygomis būna paverž-
ti galingų išorės jėgų, su kuriomis idealistai be kompromisų kovoja. Kiti „už 
horizonto“ esantys dalykai būna menami, netiksliai suvokiami, idealistų per-
daug sureikšminami, atitrūkę nuo šiandienos realijų. Bandant juos pajungti, jie 
„tolsta“ kartu su horizontu arba praranda savo patrauklumą. Į šitokių mena-
mų tačiau idealistų siekiamų dalykų sąrašą galėtume įrašyti daugelį tarpukario 
Lietuvoje buvusių organizacijų, senųjų kartų atmintyje egzistavusių žmonių 
bendravimo principų, buvusias ūkininkavimo sanklodas ir pan. Idealistai daug 
laiko ir pastangų skiria šių menamų dalykų restitucijai, sutaurinimui, naujos 
vertės suteikimui, nors pastangos ne visada duoda pageidaujamų vaisių.

Pragmatikus domina tik tie dalykai, tos vertybės, kurios turi realią vertę 
šiandien ir prognozuojamoje ateityje, todėl jie linkę siekti tik to, kas „šiapus 
horizonto“. Dažniausiai tai būna realios materialinės vertybės: subendrintas ar 
sovietmečiu sukurtas ūkinis paveldas. Jo siekdami, pragmatikai daug geriau už 
idealistus pasinaudoja „vieninteliu šansu“, kuris jiems suteikia nemažai divi-
dendų ateičiai.

Skirtingas požiūris į vertybes bei jų paskirstymo būdus, nepriklausomy-
bę atgavus, neišvengiamai sukelia trintį tarp idealistų ir pragmatikų, dėl to su-
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komplikuojami atkuriamieji procesai valstybėje, sulėtinama tautos ūkio atgai-
vinimo programa. Valstybėje plinta anarchija, visuomenės sluoksniuose gilėja 
konfrontacija, iškyla net nusivylimo laisve nuotaikos.

Be minėtų dviejų kraštutinių visuomenės ir jos politinių lyderių grupių, 
nemažą tautos dalį sudaro „vidurio žmonės“, kuriems svetimas tiek perdėtas 
idealistų emocingumas, tiek ir pragmatikų prisitaikėliškumas, materialinės 
naudos kriterijaus suabsoliutinimas. Pakilę (kas be ko, dalis – idealistų para-
ginti) laisvės kovai ir pookupacinei pertvarkai, „vidurio žmonės“ būna ganė-
tinai patvarūs, tačiau jie neadoruoja nei idealistų charizminių lyderių, nei jų 
menamų „užhorizontinių“ idėjų. Veiksmuose ir poelgiuose jie remiasi racio-
nalumu, bet ne emocijomis. Dėl savo psichologinės natūros, „vidurio žmonės“ 
daug nuosaikesni siekiant valdžios ar turto, todėl, net ir aplinkybėms kintant, 
retai tampa „grynaisiais idealistais ar pragmatikais, greičiau abiejų pastarųjų 
grupių pozityviais kritikais, nors nevengia bendradarbiauti nei su vienais, nei 
su kitais. „Vidurio žmonių“ mentalitetas atsparus „fobijoms“ – netikriems pa-
vojams, įtarumui, saviplakai.

Jie ryžtingai pasisako prieš įsisenėjusių visuomenės žaizdų aitrinimą, ne-
nešioja užantyje keršto akmenų. „Vidurio žmonės“ visada kovoja prieš nepa-
grįstą galios suteikimą valdininkams, taip pat nežabotą turto valdžią, valstybės 
pajungimą kurios nors visuomenės dalies interesams tenkinti kitų sąskaita. „Vi-
durio žmonės“ geriau negu idealistai ar pragmatikai gali parengti subalansuo-
tos valstybės kūrimo viziją, suartinti visuomenę ir jos pastangas nukreipti fun-
damentiniams ateities uždaviniams spręsti, ieškoti būdų, kaip sukurti saugią ir 
socialią valstybę, kaip ugdyti pažangai imlią ir amžinąsias vertybes išsaugančią 
tautą.

Esant pakankamai „vidurio žmonių“ pajėgai Seime, eliminuojama galimy-
bė ten susidaryti „politiniam patui“, t. y. apylygiai konkuruojančių idealistinių 
ir pragmatinių politinių jėgų pusiausvyrai, kuri neleistų suformuoti bent kiek 
veiksmingesnės vykdomosios valdžios. Pakankamas „vidurio žmonių“ atstova-
vimas neleistų susidaryti Seime ir Savivaldybėse įtakingoms „politinėms ma-
žumoms“, kurios keisdamos politinę orientaciją, gali staigiai pakeisti politinių 
jėgų balansą ir sukelti krizę ne tik valdžioje, bet ir valstybėje.

Po 1990 metų kovo 11-osios postkomunistinės Lietuvos sprendžiamojoje 
valdžioje (Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje), gavusi visuomenės 
mandatą, įsitvirtino idealistinė dauguma. Tuo tarpu vykdomojoje valdžioje, 
ypač jos žemutinėse grandyse vyravo pragmatikai, Lietuvos nepriklausomybę 
sutikę kaip istorinę neišvengiamybę. (Apie tai, kad šią neišvengiamybę pagrei-

tino, o gal sąlygojo net kelių kartų idealistų kova prieš pavergėjus, pragmati-
kai linkę nutylėti). Tačiau pragmatikai gerai įsidėmėjo ir plačiai išreklamavo 
idealistų padarytas klaidas atkuriant valstybę ir pertvarkant krašto ūkį (nepa-
miršdami jiems primesti ir savųjų klaidų), gerai manipuliuodami tiek politine 
retorika, tiek ir ekonominiais svertais, Aukščiausioje taryboje sukūrė politinio 
pato situaciją, kuri paralyžavo tolesnį valstybingumo vystymąsi. Be to, jie gerai 
prognozavo tolesnius politinius pokyčius Lietuvos visuomenėje, o valdžioje bu-
vusiems idealistams indukavo tokius sprendimus, kurie atvedė Lietuvą į prieš-
laikinius Seimo rinkimus 1992 metų rudenį. Gerai suvaldę situaciją, pragmati-
kai rinkimus į Seimą laimėjo ir savo rankose sutelkė visą realią valdžią.

Tačiau naujosios pragmatikų daugumos politika, atvirai tenkinanti no-
menklatūrinės kilmės neokapitalistų ir jų grupių interesus ir pavojingai flirtuo-
dama su Rytų revanšistais, ne tik nutolino idealistus ir pragmatikus į nesutai-
komus polius, bet suskaldė ir pačią visuomenę, ją perdėtai poliarizavo. Pastaroji 
(ne be idealistų ir pragmatikų lyderių aktyvios pagalbos) neįvertino „vidurio 
žmonių“ siekimo ir galimybių suvienyti tautą ir jos kuriamąsias galias nukreipti 
pozityviam darbui – postkomunistinio ūkio ir visuomenės konversijai. (Apie 
tai, kad tarpusavyje nesutardamos kraštutinės  srovės vieningai peikia tuos, ku-
rie siūlo vidurio kelią, tautininkų politikai pastebėjo dar prieš II-ąjį pasaulinį 
karą; „Vairas“, 1939, Nr. 14, P. 259).

Atvira politinė priešprieša tarp idealistų ir pragmatikų, tuo pačiu abiem 
ignoruojant „vidurio žmones“, artina Lietuvą prie dviblokės antagonistinių po-
litinių jėgų sistemos. Jeigu taip reikalai klostysis ir ateityje, pragmatikai ir ide-
alistai (tiksliau jų nuostatomis besivadovaujančios politinės partijos ar jų jun-
giniai) sieks valdyti Lietuvą pakaitomis, ir, būdami valdžioje didžiausią dėmesį 
skirs ne pozityvaus kuriamojo darbo tęstinumu, bet pirmtakų klaidų atidengi-
mui ir besikartojančiai padėties restitucijai. Šitokia valstybės būsena primena 
inkarą išmetusios valties siūbavimą nuo vieno borto ant kito. Toks politinis 
siūbavimas (su eventualia išorės jėgų „pagalba“ arba net ir be jos) gali baigtis 
valties (šiuo atveju – valstybės) katastrofa su vienodai tragiškomis pasekmėmis 
ne tik valtimi keliaujantiems pragmatikams ir idealistams, bet ir visai Lietuvai.

Tačiau valties įvaizdis mums gali pasitarnauti vienam naudingam politi-
niam sprendimui – kurti neapverčiamą valtį – katamaraną.

Jo politinis atitikmuo – valstybė, kurioje subalansuotos idealistų ir pra-
gmatikų galios, išsaugant racionalų grūdą ir vienų, ir kitų pozicijose. Tačiau 
tam, kad Lietuvoje būtų pastatytas jokių ūkinių, politinių, socialinių ir kt. krizių 
audroje neskęstantis politinis katamaranas, tiek politikai (pirmiausia, idealistai 
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ir pragmatikai), tiek ir plačioji visuomenė turi suprasti dviblokės (ar dvipolės 
politinės sistemos ydingumą šiandieninėse mūsų sąlygose ir be priešiškumo 
sutiktų žmones, kurie siūlo idealistų ir pragmatikų veiksmams politinės sinte-
zės idėją. Tai galėtų padaryti „vidurio žmonės“, turintys palankią psichologinę 
nuostatą bendradarbiauti su visomis Lietuvos nepriklausomybę ginančiomis 
ir įtvirtinančiomis jėgomis, sugebantys politinio revanšo tezę pakeisti politi-
nės jungties ar politinio tilto visuomenėje teze. „Vidurio žmonių“ yra ir tarp 
šiandienos politikų, bet dar daugiau tarp žmonių, ramiai dirbančių kuriamąjį 
darbą, abejingų poliarizuotų grupių batalijoms, tačiau neabejingų Lietuvos li-
kimui. Apie tai, kad visuomenė, šiais klausimais gavusi daugiau informacijos, 
palankiai priims „vidurio žmones“, aš neabejoju. Juk daugeliui mąstančių vals-
tybės piliečių siūbavimasis pririštoje valtyje savo pačių sukeltose bangose, jau 
ganėtinai pabodo.

Kalbėdamas apie idealistus, pragmatikus ir „vidurio žmones“, jų sąmonin-
gai nesusiejau su konkrečiomis Lietuvos politinėmis jėgomis. Ko gero nė vienos 
partijos VISI nariai nėra vien idealistai, vien pragmatikai ar „vidurio žmonės“. 
Norėčiau, kad skaitytojas pats nuspręstų, kokiose partijose dominuoja vienokio 
ar kitokio tipo politikai ir patys prognozuotų tų partijų reikšmingumą statant 
būsimąjį politinį katamaraną. Tuo pačiu tai palengvintų politiškai apsispręsti 
šiandien dar apolitiškai visuomenės daliai. Tai daryti dabar pats laikas.

Tėviškės žinios. 1995 m. rugpjūčio 12 d. P. 5; Atgimimas. Rugpjūčio 23 d. P. 3.

Šmėklų gaudytojai ir jų aukos

1995 09 20 „Kauno dienoje“ A. Radzevičiūtė patalpino straipsnį „Tėvynės 
išdavystės šmėkla“, kuris prasideda Seimo pirmininko p. Č. Juršėno nusistebė-
jimu, kodėl Lietuvos politikai ir partijos nereaguoja į „Kultūros barų“ žurnalo 
(1995 m. Nr. 8-9) išspausdintą istoriko p. Z. Butkaus straipsnį „Gauna paramą 
iš svetur...“. Šiame straipsnyje minimi faktai autoriaus sulesioti iš Sovietų Sąjun-
gos pasiuntinybės Kaune ir kitų panašių sovietinių diplomatų susirašinėjimo 
dokumentų... Jais remiantis „atkurti“ to meto tautininkų lyderių – V. Krėvės-
Mickevičiaus, A. Smetonos, A. Voldemaro finansiniai ir politiniai ryšiai su so-
vietais, kurie, esą, nukreipę tautininkų, o galų gale ir visos Lietuvos valstybės 
veiklą prorusiška, prosovietiška, užtat antilenkiška ir antibaltiška linkme. Kad 

šios tiesos būtų dar tvirčiau įkaltos visuomenei į galvą, šis p. Z. Butkaus straips-
nis šių metų rugsėjo 6 d. dar buvo pakedentas „Lietuvos ryte“. Tačiau, nesulau-
kus tikėtojo šurmulio, šį p. Z. Butkaus straipsnį ištisai, kaip sakoma, nuo kelmo 
savo paklodėse dar pakartojo „Diena“.

Tūlas pasakys: „ – Beje, tai tik retorika. O kur esmė?“
Artyn prie esmės ėmė artėti Rusijos spauda, visai neatsižvelgdama, ar tam 

laikas tinkamas ar ne. Populiaraus žurnalo „Echo planety“ šių metų 28-ajame 
numeryje buvo išspaudintas straipsnis „Nuo Kauno iki Bonos“, kuriame apra-
šoma ilgamečio Sovietų Sąjungos pasiuntinio Vokietijoje V. Semionovo diplo-
matinė karjera. Mus aišku labiausiai domino jos startas 1939 metais Lietuvo-
je, dirbant sovietų Sąjungos pasiuntinybės Kaune antruoju (po pasiuntinio N. 
Pozdniakovo) asmeniu.

V. Semionovas atvyko į Kauną tada, kai į Lietuvą jau buvo įvestas rau-
donasis Trojos arklys – sovietų įgulos. Diplomatiniu paštu jis siuntė Centrui 
pranešimus apie „nuolatines provokacijas“, kad „lietuviai atsisako sovietiniams 
žmonėms parduoti maisto produktų“, kad „šalia Raudonosios armijos kareivi-
nių steigiami viešieji namai“ ir kitos panašios „tiesos“, tačiau sovietų politikai 
labai reikalinga informacija. Maskvoje sėdėdami šitokios informacijos užsako-
vai, pagal „tikrus“ diplomatiniais kanalais gautus „faktus“ kurpė notų ir ulti-
matumų projektus ir Lietuvos okupacijos plano teisinis pagrindimas riedėjo 
pirmyn kaip žilvičio degutu patepti ratai. Kas buvo po to, visi žinome: prasidė-
jo akcija, kuriai pritiktų „zavladi zapad“ pavadinimas. Deja, kai kurių partijų 
pirmtakai ir šiandien Lukiškėse sėdintys jų metraštininkai tai pavadino tik so-
cialistine revoliucija Lietuvoje...

Kad pagal išankstinį planą rašydamas šitokius diplomatinius pranešimus 
V. Semionovas melavo, šiandien niekas neabejoja. Tačiau neretas vis tik pa-
klaus: – „Bet kuo čia dėti p. Z. Butkaus pateikti faktai?“

Ogi tuo, kad ir V. Semionovo pateiktieji ir p. Z. Butkaus sulesiotieji fak-
tai – išperėti iš to paties bolševikinės diplomatijos lizdo kiaušinių, su visais jų 
genetiniais ir sisteminiais trūkumais.

Beje, aš visiškai neabejoju p. Z. Butkaus moksliniu sąžiningumu renkant 
ir apdorojant faktus. Tikiu ir tuo, kad kažkada vėliau jie nebuvo „įkišti“ ar pa-
keisti. Aš tik abejoju pačia sovietinės diplomatijos, dirbusios ranka rankon su 
ČK, GPU, NKVD bei KGB faktų esme (palyginant faktus su grūdais, galėtume 
teigti, kad jie genetiškai išsigimę). Juos gadina ne tik pats revoliucijos eksporto, 
kuriam turėjo tarnauti sovietiniai diplomatai, mechanizmas, bet ir sovietmečiu 
visuotinai įsigalėjusi liga, vadinama „prirašymu“ („pripiska“). Juk kiekvienas 
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sovietmečio valdininkas, žinoma, neišskiriant nė diplomatų, bet kokią ataskaitą 
rašė, „pagražindamas“ esmę. Rašė tai, ko norėjo viršininkas. Dėl šio visuotinos 
„pripiskos“ tvano negalima absoliučiai tikėti nei sovietiniais faktų šaltiniais, nei 
vienašališkų šaltinių padarytomis išvadomis.

O išvados iš p. Z. Butkaus straipsnio, paremto vienpusiškais faktais – stul-
binančios! Tautininkai (ne socialdemokratai, liaudininkai, kuopininkai ar ko-
kie kiti palėpininkai) visą Nepriklausomybės laikotarpį laikėsi prorusiškos ir 
probolševikiškos politikos, buvo už skatikus paperkami!

Tai iš tiesų, iš kojų verčianti (bent jau tuos, kurie tuo tiki) sensacija. Juk 
nieko panašaus nebūtų atsitikę, jeigu kas nors būtų pateikęs kokią nors inty-
mią informaciją, apie tai, kad tautininkai bendravo su Hitleriu, Musoliniu ar 
Pilsudskiu. Nebūtų jokios sensacijos, nes tie štampeliai jau nudilę iki paties gy-
vuonio.

Neseniai skaičiau vieną NKVD politinį opusą – pažymą apie tautininkų 
organizaciją, jos vadovaujančius darbuotojus. Ją rengė Lietuvos TSR NKVD 
2-oji valdyba (ant pažymos – šios valdybos viršininko pavaduotojo papulki-
ninkio Počkajaus parašas ir data: 1947 05 23). Pažyma rasta buvusio Lietuvos 
Respublikos premjero, tautininko kunigo Vlado Mirono teismo byloje. Ji, kaip 
inkriminavimo standartas, gal būt tarnavo ir kitų tautininkų veikėjų bylose. 
Štai keletas šios pažymos sentencijų: „... su TSRS tautininkai formaliai laikė-
si „draugiškų santykių“, bet iš esmės – dviveidžiavo („dvurušničali“) ir noriai 
dalyvavo tarptautinės reakcijos intrigose. Pavyzdžiui, jie dalyvavo kuriant Ber-
lyno inspiruojamą „Baltijos Antantę“, kuri buvo nukreipta prieš TSRS... Anta-
nas Smetona – provokiškos orientacijos politikas... Vladas Mironas užsienio 
politikoje laikėsi anglų-amerikiečių orientacijos... Juozas Tūbelis laikėsi anglų-
amerikiečių orientacijos... Po Respublikos išlaisvinimo išaiškinus ir likvidavus 
buržuazines nacionalistines organizacijas ir bandas, iš paimtos medžiagos nu-
statyta, kad tautininkai ir šauliai iki šiol veda aktyvią kovą prieš Tarybų valdžią 
Lietuvoje ir yra nacionalistinio pogrindžio ir jo ginkluotų bandų idėjiniai įkvė-
pėjai ir organizatoriai“ (byla P-16211, sekimo byla, 66-21, versta iš rusų kalbos).

Palyginus šių dviejų sovietinių šaltinių diametraliai priešingą tautinin-
kų vertinimą, galima paklausti: kuri informacija patikimesnė: Kaune, Vytau-
to kalno papėdėje sėdėjusio sovietų pasiuntinybės  klerko, kuriuo remiasi p. 
Z. Butkaus straipsnis, ar NKVD, į kurios rankas pateko visi Lietuvos archyvai, 
tūkstančių politinių ir visuomenės veikėjų kvotos protokolai, apibendrinimai?

Aš atsakyčiau trumpai: „NETIKIU JAIS VISAIS!“
P. Z. Butkus savo straipsnyje išryškina tautininkų antilenkiškąją kortą, ku-

rią esą, inspiravę bolševikai, o iš konteksto aišku, kad tai buvę žalinga Lietuvai. 
Ar taip iš tiesų būta?

Kad šiandienos politiniame triukšmelyje bandomas raudonai padažyti 
A. Smetona laikėsi bekompromisinės politikos Vilniaus krašto (bet ne lenkų 
apskritai) klausimu – tai faktas. Tautininkų atkaklumas 1921 metais sutrukdė 
įgyvendinti Hymanso paktą (šį prolenkišką projektą, laidojusį Lietuvos politinį 
savarankiškumą „stūmė“ tiek krikdemai, tiek liaudininkai, ypač E. Galvanaus-
kas). Tautininkai ir A. Smetona tuomet Lietuvos politiniu priešininku Nr. 1lai-
kė Lenkiją, kuri buvo užgrobusi Vilnių ir trečdalį Lietuvos. Administracinės 
linijos „šluotos“ buvo iškeltos už Vievio, Kernavės ir Giedraičių. Gi bolševikinė 
Sovietų Sąjunga buvo už Molodečno, jau už lenkų nugaros. Tik lenkų ultima-
tumas 1938 metais ir realus okupacijos pavojus visam kraštui, privertė tauti-
ninkus išoriškai pakeisti nusistatymą ir užmegzti diplomatinius santykius su 
Lenkija.

Kas šiandien žaidžia lenkų korta, tegul realiai įvertina Lietuvos (ir pir-
miausia – tautininkų) poziciją 1939 metais vokiečių-lenkų karo metu, kada 
Lietuvos vadovybė daugkartinius vokiečių siūlymus (kuriems tarpininkavo 
K. Škirpa, beje, liaudininkas) atsiimti Vilnių jėga, sąveikaujant su vokiečiais ir 
smogiant lenkams į nugarą. Tokį „žestą“ padarė tik nacių sąjungininkai sovie-
tai, bet ne lietuviai, ne tautininkų valdžia. Ir vėliau, atgavusi Vilnių, Lietuva 
nepuolė sprogdinti J. Pilsudskio širdies kapo, bet priglaudė jo šeimos narius, 
nes jie bebuvo tik vargani karo pabėgėliai.

Beje, tautininkų žaistą „lenkiškąją kortą“, nežinau kokį faktą suabsoliuti-
nęs, visai kitaip vertino žymus lietuvių visuomenės veikėjas, bendro tautininkų 
ir krikdemų bloko architektas prof. F. Kemėšis, tautininkų valdžią pavadinęs 
pačia prolenkiškiausia iš visų buvusiųjų (Lietuvos MA biblioteka, F-280-7, P. 
3). Žinoma, tai irgi ne absoliutus tautininkų prolenkiškumo įrodymas, bet tik 
paties plačiausio nuomonių spektro patvirtinimas, liudijantis, kad bet kokie 
vienpusiški šaltiniai – nepatikimi).

Netenka abejoti, kad A. Smetona gerai jautė pasitikėjimo tiek lenkais, 
tiek sovietais ribą ir tos ribos neperžengė. Jis nepersikėlė į Vilnių, kuris atiteko 
Lietuvai per sovietų rankas, jau užmetus ant jos būsimosios okupacijos tinklą. 
Nepasiliko Lietuvoje 1940 metų biržely, šalį užplūdus raudonajam tvanui. Jis 
nepasiliko ir Vokietijoje ar kokioje kitoje jos satelitinėje šalyje (koks būtų buvęs 
patogus argumentas A. Smetonos provokiškumui įrodyti), bet patraukė link 
tautų laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo garanto JAV.

Norėčiau tiesiogiai paprieštarauti tik dėl dviejų p. Z. Butkaus teiginių.
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Pirma. Baltais siūlais siūtas teiginys, kad tautininkai (neturėdami nė vieno 
nario Seime!) sugebėjo taip „užspausti“ Seimo užsienio reikalų komisiją, kad 
buvo sužlugdytas Pabaltijo šalių konferencijos sušaukimas Kaune ir liko neį-
kurta Baltijos Sąjunga. (Proto pamiklinimui pagalvokime, kaip šiandien galėtų 
p. G. Venciaus liberalai ar p. J. Petraičio respublikonai paveikti p. K. Bobelį, kad 
būtų sugriauta Seimo daugumos aprobuota esminė valstybės akcija).

Antra. Keistokas p. Z. Butkaus tvirtinimas, kad A. Smetonos ir jo bendra-
žygių politinė logika lėmė nepasipriešinimą 1940 metų birželyje. Gerbiamajam 
istorikui turėtų būti tikrai žinoma paskutiniojo Vyriausybės posėdžio, įvyku-
sio, gavus sovietų ultimatumą (naktį į birželio 15-ąją), Vyriausybės narių apsis-
prendimo rezultatai. Tuomet už pasipriešinimą ginklu pasisakė tik tautininkai: 
A. Smetona, K. Šakenis ir K. Jokantas. Likusiųjų dauguma, kur dominavo ne 
tautininkai, pasisakė prieš pasipriešinimą ginklu ar iš viso tylėjo. Taigi jie, bet 
ne „rusofilas“ A. Smetona ir tautininkai užkirto kelią garbės šūviui...

Gaila, kad į šmėklų gaudytojų voratinklį pateko mano mylimas rašytojas 
V. Krėvė-Mickevičius. Deja, turime pripažinti, kad kūrėjas jis buvo daug geres-
nis negu politikas. Jis, nebuvęs artimas tautininkų pirmtakams – „viltininkams“ 
bei „vairininkams“, trečiojo dešimtmečio pradžioje netikėtai iškyla tarp tauti-
ninkų lyderių. Vardas ir pastangos spręsti tautininkų finansinius klausimus, 
1924 metais, kuriantis Lietuvių tautininkų sąjungai (LTS), V. Krėvę-Mickevičių 
iškėlė į LTS pirmininko postą, nors jame teišbuvo tik metus. Jo santykiai su 
kitais tautininkais greitai ėmė vėsti. 1927 metais, negavęs pageidauto švietimo 
ministro portfelio A. Voldemaro vyriausybėje, V. Krėvė-Mickevičius nuo tauti-
ninkų visai nutolo. Ėmė darbuotis Lietuvių draugijoje SSSR tautų kultūrai pa-
žinti. Galiausiai, 1940 metais tapo marionetinės LTSR vyriausybės premjeru. V. 
Krėvė, matyt, tikėjo sovietais, o pastariesiems – pseudodemokratijos žaidime 
jis buvo naudinga figūra. V. Krėvė „praregėjo“ tik 1940 liepos 1 dieną, Maskvo-
je susitikęs su Sovietų Sąjungos premjeru V. Molotovu. Beliko atsistatydinti, o 
bolševikams grįžtant, – emigruoti iš Lietuvos.

A. Voldemaro problema tokia sudėtinga, kad čia nėra jokių galimybių ją 
išgvildenti. Tai proga atskiram pašnekesiui.

Atsiveriantys archyvai į paviršių iškels ne vieną dešimtį faktų ir „faktų“. 
(„Faktais“ laikau ne tik atviras istorinių faktų falsifikacijas, okupantų ar kola-
borantų „pripiskas“ norint įsiteikti viršininkams, bet taip pat prievartos būdais 
išgautus parodymus ar pasižadėjimus). Pastarieji, kaip uždelsto veikimo bom-
bos, dar ne sykį sproginės, žalos mūsų sielas, torpeduos tarpusavio santykius. 
Jie ir jų apologetai, apsisiautę juodais šmėklų apsiaustais dar ne kartą bandys 

mus klaidinti, gąsdinti tol, kol ateis tautos vienybės ir susitelkimo kuriamajam 
darbui gaidgystės laikas, ir šmėklos, praradusios užsakovus, išnyks.

POST SCRIPTUM. Nieko neturėtų stbinti, kad kai kurios politinės jėgos 
šiandien imasi dažyti tautininkus kokia nors vaivorykštės spalva (gal net ke-
liomis spalvomis). Mat, tautininkai dabar, kaip ir į istoriją nuėjusiais laikais, 
bando įgyvendinti politinių jėgų santalkos principą nesocialistinių politinių 
jėgų pergalei pasiekti). Tai visada nepatinka kraštutinėms politinėms jėgoms, 
siekiančioms sau „grynos pergalės“, tai ne naujiena. Apie tai, kad tarpusavyje 
kovojančios kraštutinės srovės vieningai peikia tuos, kurie siūlo vidurio kelią, 
tautininkų politikai pastebėjo dar prieš Antrąjį pasaulinį karą („Vairas“, 1939, 
Nr. 14, P. 249).

Tačiau jeigu tarpusavyje konkuruojančios nesocialistinės jėgos „susivie-
nys“ tik vienam dalykui – kad sugriautų siūlomus bendradarbiavimo tiltus, 
pravartu prisiminti jau mūsų minėto prof. F. Kemėšio dar anais Seimokratijos 
laikais išreikštą mintį: „Jeigu negalime susivienyti kaip laisvi piliečiai, ateis tre-
čias ir suvienys mus kaip vergus“ (Lietuvos MA biblioteka, F-280-5, P. 5).

Šio daug teisingų politinių prognozių atskleidusio visuomenininko ir po-
litiko mintimis ir norėčiau užbaigti šį rašinį.

Kultūros barai. 1995. Nr. 8-9; Tėviškės žinios. 1995 m. rugsėjo 28 d. P. 3; 
Valstiečių laikraštis. 1995 m. spalio 10 d. P. 9.  

Tautininkų žinios. 1995 m. spalio 16 d. P. 2, spalio 30 d. P. 2.

Grįžtantis į tautos atmintį

Priklausomybės dešimtmečiais okupantai ne tik siekė sunaikinti Lietuvos 
valstybingumo požymius, jai vadovavusius žmones, bet ir visa tai norėjo už-
maršinti – ištrinti iš tautos atminties. Tauta be atminties, tauta, kurios praeitis 
„išvalyta“, galbūt lengviau būtų kūrusi iliuzinę ateitį.

Sovietmečiu ypač brutaliai buvo puolama ir niekinama tautiškoji idėja, 
jos materialinės ir dvasinės raiškos (paminklai, simboliai, rašytinis palikimas 
ir t. t.), taip pat šios idėjos skleidėjai – tautininkai bei kiti jiems artimi žmonės. 
Mat jų deklaruotoji ir praktikoje skiepytoji tautos vienybė, jos aktyvinimo, ne-
sitaikstymo su valstybės pamatų griovėjais ir chaoso meistrais idėja komunisti-
nio rytojaus trubadūrams buvo pati pavojingiausia. Tačiau, nepaisant okupantų 
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užmačių, laisvės, nepriklausomybės bei tautos vienybės sėklos nepražuvo, o at-
minimas apie šių idėjų nešėjus, nors ir padengtas užmaršties dulkėmis, išliko. 
Ir štai, Atgimimo metais vėl buvo ištarti kaip kadaise prelato M. Krupavičiaus 
pasakyti žodžiai: „Atėjo laikas mūsų laikui ateiti“.

Viena iškiliausių naujosios Lietuvos istorijos asmenybių – Antanas Sme-
tona. Šių, 1994 metų rugpjūčio 10 d. suėjo 120 metų, kai jis gimė, ir 50 metų, 
kai tragiškai žuvo.

A. Smetona – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, pirmasis ir pas-
kutinysis prieškarinės Nepriklausomosios Lietuvos prezidentas. Jis – politikas 
ir žurnalistas, kalbininkas ir filosofas. Šią savaitę jo jubiliejus buvo paminėtas 
gimtinėje – Užulėnyje (Ukmergės rajone), Vilniuje, Jelgavoje (Latvijoje) ir kitur.

Naujai peržvelkime šio žmogaus gyvenimo kelią.
Rugpjūčio 7-oji – A. Smetonos atminties diena gimtinėje – Užulėnyje. Mi-

nėjimo pradžia – pamaldos už didžiojo valstybės vyro vėlę Lėno bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė vyskupas J. Preikšas. Žmonių buvo gausu 
– pilna bažnyčia ir dar keliskart tiek apie ją. Pagerbti Prezidento susirinko ne 
vien ukmergiškiai. Vėjuje plaikstėsi tautininkų, šaulių, demokratų vėliavos iš 
Vilniaus, Tauragės, Utenos, Prienų, Akmenės, Kupiškio, Varėnos ir dar dauge-
lio kitų Lietuvos vietų. Po to ilga kolona iš Lėno patraukė į Užulėnį – prie atmi-
nimo kryžiaus bei A. Smetonos gimtojo namo pamatų, o paskui visai popietei 
apsistojo prie Prezidento vardu pavadintos mokyklos.

... Turbūt kiekvieną mūsų jaudina susitikimas su pradžių pradžia. Šito-
kį jausmą daugelis patyrė, stovėdami ir prie slenksčio akmens, kurį Smetonų 
Antanukas peržengė pradėjęs gyvenimo kelią, nuvedusį jį iš pradžių į pradžios 
mokyklą Taujėnuose, paskui – į Palangos progimnaziją, o iš čia į Mintaujos (da-
bar Jelgava) gimnaziją. Už reikalavimą melstis gimtąja kalba, jaunuolis Antanas 
kartu su kitais ryžtingaisiais tautiečiais iš gimnazijos buvo pašalintas. Vėliau gy-
venimo kelias jaunuolį atvedė į Petrapilį, kur jau baigė gimnaziją ir universitetą. 
Čia buvo kurį laiką balansuota, renkantis revoliucionieriaus-griovėjo ar evoliu-
cionieriaus-keitėjo, kūrėjo kelią. Ir čia tvirtai pasukta kūrėjo, keitėjo keliu.

Universitete A. Smetona įgijo teisininko išsilavinimą, nes ruošėsi padėti 
skriaudžiamiems lietuviams. Pasistengia sugrįžti į Lietuvą, į Vilnių, kur ima 
dirbti Žemės banke. Visa esybe pasineria į visuomeninį gyvenimą. Čia kartu su 
J. Tumu-Vaižgantu, J. Kubiliumi ir kitais leidžia „Viltį“, „Vairą“. Čia be kompro-
misų kovojama dėl lietuvybės teisių Vilniaus krašte. Čia kova už tautos teises 
baigiama nepriklausomos valstybės atkūrimu.

A. Smetona buvo Lietuvos Tarybos „spiritus movens“ – visų idėjų varo-

moji jėga. Jis išrenkamas šios Tarybos pirmininku, vėliau – pirmuoju Lietuvos 
Respublikos prezidentu.

Bolševikams okupavus Vilnių, visa Taryba persikelia į Kauną. Čia A. Sme-
tona Tarybą ir visą kraštą atveda iki Steigiamojo Seimo, jį atidaro ir... pasitrau-
kia į opoziciją. Tačiau jo politinei žvaigždei buvo lemta iškilti dar kartą ir ilgam. 
Po seiminės Lietuvos batalijų, po politinių jėgų švytavimo iš dešinės į kairę 
(nuo krikdeminio Seimo į socialdemokratinį), kai Lietuvos laivas ėmė blašky-
tis ir suktis ratu apie pavojingus rifus, vėl buvo prisimintas A. Smetona – tiltų 
tarp kairės ir dešinės statytojas, vidurio kelio vairininkas. Po 1926 metų gruo-
džio 17-osios perversmo patriotinės jėgos ir Seimas jam vėl patikėjo Prezidento 
postą. Šio pasirinkimo priežastis paprasta: kitos tokios asmenybės, galinčios 
suvienyti tautą ir ją nukreipti vienam tikslui, nebuvo. (Apie „smetoninės Lie-
tuvos“ laikotarpį čia nekalbėsime. Apie tai dar bus daug kalbama, ginčijamasi. 
Sutariant, o gal kai kur ir nesutariant).

A. Smetona – labai plataus spektro inteligentas, kūrėjas. Kai reikėjo lietu-
vių kalbos žinovų, jis talkininkavo J. Jablonskiui rašant lietuvių kalbos gramati-
ką. Kai trūko lietuviškų matematikos vadovėlių, A. Smetona juos vertė, pritaikė. 
Siekdamas priartėti prie politikos meno pamatų, jis studijavo graikų filosofus: 
Sokratą ir Platoną, svajojo apie idealios Lietuvos valstybės modelį. Siekdamas 
savąsias tiesas įrodyti politiniams oponentams, rašė begalę straipsnių (L. Kisi-
nas A. Smetonos 60-mečio jubiliejui 1934 m. išleistoje bibliografijoje sumini 
net 1617 jo spaudos vienetų. O kur dar paskutinio dešimtmečio straipsniai ir 
kalbos!)

A. Smetonos kalba ir raštai pasižymi žodžių vaizdingumu, stiliaus origi-
nalumu. Jis pats kūrė daug žodžių naujadarų, kurie šiandien tapo visos lietuvių 
tautos savastimi. Štai keletas jų: dėsnis, dalininkas, paklaida, paribys, savitu-
mas, šauklys ir t. t.

A. Smetona turėjo išugdytą nepaprastai jautrią asmens ir tautos garbės 
suvokimo jauseną. Tiek žmoguje, tiek ir tautoje jis nepaprastai vertino etinius, 
moralinius pradus, kuriuos ir pats nuosekliai brangino. Štai, sakysime, 1938 
metais lenkams privertus Lietuvą užmegzti diplomatinius santykius su jais ir 
atidarius Kaune ambasadą, A. Smetona kviečiamas joje apsilankyti. Tačiau jis 
atsakęs, kad ateis tik tada, kai ji persikels į Vilnių (t. y. kada Vilnius vėl bus 
grąžintas Lietuvai). 1939 metais Vokietijai ir sovietams užpuolus Lenkiją, ir 
Vokietijai primygtinai siūlant Lietuvai pačiai atsiimti beveik neginamą Vilnių, 
A. Smetona atsisakė, nes būtų buvę nemoralu smogti peilį į nugarą net ir tam, 
kuris Lietuvai daug skriaudų padarė. Antra vertus, sovietams grąžinus Lietu-
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vai Vilniaus krašto dalį (kartu su sovietų įgulomis), A. Smetona atsisakė kel-
tis į Vilnių, nes nujautė tos „dovanos“ dviprasmiškumą ir sovietų klastą. Šių 
principų vedinas A. Smetona apleido Lietuvą lemtingąją 1940 metų birželio 
15-ąją – sovietų invazijos į Lietuvą dieną, nes Vyriausybės dauguma nepalaikė 
jo plano ginklu priešintis agresijai ir jis nenorėjo perduoti valdžios okupantų 
statytiniams.

Tragiškiausias A. Smetonos gyvenimo tarpsnis – emigracija ir viso gyve-
nimo finalas – žūtis namo gaisre Klyvlende (JAV). Ši žūtis – analogas Dariaus 
ir Girėno žūčiai, kurios priežastis labiau nuspėjama negu įrodoma. Galimas 
dalykas, kad tai buvo politinė žmogžudystė. Vienas sovietinės Lietuvos „diplo-
matų“ – P. Rotomskis, tuo metu buvęs Amerikoje, privačioje aplinkoje gyręsis 
kažkokia sėkminga akcija... Juk artėjo Potsdamo konferencija ir dar vienos oku-
puotos valstybės Prezidentas sovietams buvo visai nepageidautinas.

Šiandien A. Smetonos ir jo žmonos palaikai ilsisi draugiškoje Lietuvai, 
bet svetimoje šalyje – JAV. Ten ir jo šeimos atžalos. Šiemet buvo tartasi su gi-
minėmis dėl Prezidento ir jo žmonos palaikų perkėlimo į Lietuvą. Nuspręsta 
dar palaukti. Lietuvoje dar toli gražu iki to, kas atitiktų A. Smetonos politinius 
ir moralinius principus. Galbūt kai kam būtų patogu dangstytis ir A. Smetonos 
vardu, pasidalijant su juo istorijos patikrintos garbės dalį. Įvertinant tai, kad 
A. Smetonos idėjų dvasia jau sugrįžo į Lietuvą, į tautą, kūno pelenams niekada 
nebus per vėlu sugrįžti...

Užugirio kaime (taip A. Smetona vadino savo dvarą – vasaros rezidenciją) 
daug metų buvo Naujosios Vilnios psichoneurologinės ligoninės filialas. (Neži-
nau, ar tai buvo atsitiktinė sovietinė nesąmonė, ar gilesnė juodašimtiška idėja). 
Dabar ligoniai jau iškelti į Naująją Vilnią. Namas tuščias, pusėtinai išsilaikęs, 
tačiau jo ateitis neaiški. Galbūt kas nors gviešiasi jį „prichvatizuoti“? Morali 
išeitis – jį grąžinti paveldėtojams ir suteikti sodybai Pirmosios Lietuvos Respu-
blikos muziejaus (kurio, deja, dar neturime) filialo statusą. Tačiau, kaip ir visur, 
stokojama veiklumo ir, aišku, pinigų.

Užulėnyje A. Smetonos paminėjimo renginiai tęsėsi visą dieną. Greta 
tautininkų būrio (ypač paminėtinas garbaus amžiaus sulaukusio LTS Ukmer-
gės skyriaus pirmininko S. Pociūno entuziazmas) renginyje aktyviai dalyvavo 
Ukmergės rajono vadovai, šauliai, SKAT‘o, skautų, kūrybinės inteligentijos at-
stovai, keletas Seimo narių. Dainas ir giesmes giedojo Vilniaus, Ukmergės ir 
Lėno chorai. Galima drąsiai pasakyti, kad tądien šūkis: „Tautos jėga – vieny-
bėje“ plazdėjo ne tik tautininkų vėliavose, bet aidu atsiliepė ir daugelio dalyvių 
širdyse.

Rugpjūčio 10-ąją, talkininkaujant Lietuvių tautininkų sąjungai Vilniuje, 
nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, buvo atidaryta Spaudos leidinių ir fo-
tonuotraukų paroda, skirta A. Smetonos 120-mečiui. Parodą atidarė LTS pir-
mininkas R. Smetona, kalbėjo opozicijos lyderis V. Landsbergis. Teko tarti žodį 
ir šių eilučių autoriui.

Rugpjūčio 11-ąją Vilniuje, prie namo Tilto gatvėje Nr. 1, kur Smetonos 
šeima ilgesnį laiką gyveno, buvo atidengta paminklinė lenta. Šį K. Bogdano 
darbo bareljefą atidengė ir šiltą žodį tarė Švietimo ir mokslo ministras V. Do-
markas. Apie A. Smetonos Vilniaus laikotarpį kalbėjos Seimo Tautininkų są-
jungos frakcijos seniūnas L. Milčius, apie A. Smetoną kaip politiką – V. Lands-
bergis, Vilniaus miesto Tarybos pirmininkas V. Šapalas.

... Dūdos grojo maršus, o susirinkę vilniečiai džiaugėsi dar viena atkurta 
tautos atminties ląstele. O istorijos maršintojų bei žalotojų darbai, anot K. Do-
nelaičio, „vis labiau į nieką pavirsta“.

Tėviškės žinios. 1994 m. rugpjūčio 13 d. P. 1, 3.

Tautos suvienijimo vizija prof. Fabijono Kemėšio darbuose

1. Paribio žmogaus ir idėjų problema

Nedaug Lietuvoje yra žmonių, visą gyvenimą vaikščiojusių paribiais: etni-
niais, politiniais, ideologiniais, moksliniais ir ieškojusių tarp gretimų, kartais 
konfliktuojančių bendrijų sandūros taškų ar net santalkos. Tai ir skirtingomis 
kalbomis kalbančios tautos, skirtingų tikslų siekiančios visuomenės grupės, 
skirtingas idėjas deklaruojančios partijos, skirtingus pažinimo objektus tirian-
čios mokslo šakos ir dar daugelis kitų skirtybes deklaruojančių dalykų.

Dar mažiau sutiksime žmonių, kurie, vaikščiodami minėtais paribiais, 
būtų radę jeigu ne bendrą vardiklį, trapią jungtį, tai nors efemerišką tilto viziją. 
Griežtai determinuotų nuostatų šalininkai į tokius ieškotojus dažniausiai žiūrė-
jo (ir tebežiūri) iš aukšto, jiems priekaištauja, kodėl jie neadoruoja vien MANO 
idėjos, kodėl jie nevykdo vien MANO partijos nurodymų, kodėl jie rūpinasi ne 
vien MANO mokslu ir t. t.

Dar tragiškesnis šitokių žmonių likimas lietuvių tautos kataklizmų metu, 
kada jie dėl savo šakotos asmenybės neišvengiamai užkliūdavo okupantui bent 
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vienu veiklos aspektu, o neretai ir keliais. Šitokių žmonių likimas, susidūrus su 
prievartos mašina, dažniausiai baigdavosi tragiškai.

Ne ką geresnė lemtis šiuos žmones (ar atminimą apie juos) lydėjo ir tau-
tai bundant bei keliantis iš okupacijos metų letargo. Paribio žmonių vardai il-
giausiai pasiliko užmarštyje, nes, atgimusios partijos ir visuomenės judėjimai į 
atminimo kalendorius pirmiausia įsirašė savo „grynuosius“ šalininkus, gi tiltų 
visuomenėje statytojai, tiek daug nuveikę daugelio labui, kaip bebūtų keista, 
ilgam pasiliko tautos atminties nuošalėje.

Vienas neabejotinai ryškiausių ir tauriausių Lietuvos daugiabriaunės par-
ibių problemos sprendėjų buvo Fabijonas Kemėšis – kunigas, ekonomikos pro-
fesorius, sociologas, politologas, moralistas, kooperacijos veikėjas, žurnalistas... 
Visą gyvenimą jis nenuilstamai siekė tautos ir jos politinių jėgų, pirmiausia – 
dešiniųjų, vienybės, santalkos bendram kuriamajam darbui. Jis kooperatyvinės 
tautos atstovybės šalininkas, ekonominių ir socialinių mokslų sintezės, tautos 
moralinio ugdymo, solidarizmo visuomenėje iniciatorius ir vykdytojas. Dau-
gelis F. Kemėšio spausdintų darbų, kaip ir gausaus rankraštinio kūrybinio pa-
likimo likučiai, skelbia jį buvus gilų ir nuoseklų mąstytoją, daugeliu klausimų 
pateikusį originalių vertinimų ir didele dalimi pasitvirtinusių prognozių.

F. Kemėšis ne tik kūrė idėjas, apibendrino pasaulio, ypač anglosaksiškojo, 
kurį jis gerai pažinojo, patirtį, bet visa tai siejo su Lietuvos realijomis, ieškojo 
tų idėjų spektre vietos Lietuvos tikrovei. Tačiau, užėjus pirmajam bolševikme-
čiui, už tas idėjas buvo išvarytas iš Žemės ūkio akademijos, kur profesoriavo, 
o, užėjus antrajam, – buvo įkalintas. Tačiau ir žiauriai tardomas F. Kemėšis ne-
palūžo. Tą rodo ir pačių NKVD tardytojų surašyti protokolai, kuriuose ryškus 
ne teisinimasis dėl padarytų „klaidų“, bet pozityvi savosios idėjos raiška, jos 
gryninimas, gynimas. Visa, kas F. Kemėšiui buvo labai svarbu laisvėje, liko mo-
rališkai apginta ir nelaisvėje, nors dėl to jis buvo ilgiems metams įkalintas ir 
žuvo kalėjime.

F. Kemėšis NKVD tardomas nieko neišdavė. Dar daugiau. Jo apklausos 
protokoluose nesuminėta nė vieno asmens, kuris būtų tuomet gyvenęs oku-
puotoje Lietuvoje, pavardė ir dėl to galėjęs patekti į NKVD akiratį, o iš ten – į 
naikinamosios mašinos ratus. Užtat totalistinė sistema savo bausmės įrankiu – 
NKVD sunaikino F. Kemėšį, kaip ir dešimtis tūkstančių kitų Lietuvos patriotų. 
Tačiau KGB archyvuose išlikę šių asmenų tardymo ir „teismų“ dokumentai, 
kartais net geriau negu bendražygių atsiminimai, kalba apie šių žmonių dvasios 
didybę. Tai visiškai tinka, kalbant ir apie F. Kemėšį. NKVD mašina, įgyvendin-
dama antitezę žmoniškumui P-16071 byloje rūpestingai surinko ir išgrynino 

šakotoje F. Kemėšio veikloje viską, kas pagal NKVD principus nusikaltimas, 
o pagal civilizuotos etikos principus – ŽMONIŠKIAUSIA, TAUTIŠKIAUSIA, 
MORALIAUSIA. NKVD, pagrobusi F. Kemėšio rankraščius, ganėtinai detaliai 
juos „išstudijavo“ ir, išsirinkusi idėjų esenciją, ją pateikė kaip nusikalstamosios 
veiklos įrodymą, už ką F. Kemėšis buvo nuteistas lėtai mirčiai GULAGe. Ši „nu-
sikalstamoji“ F. Kemėšio rankraštinio palikimo dalis (deja, vos kelios dešimtys 
mašinraščio lapų), išversta į rusų kalbą ir pateikta byloje kaip inkriminuojanti 
medžiaga, pasiekė mūsų dienas. Tačiau didžioji jo rankraštinio palikimo dalis 
šiandien nežinoma, galbūt sunaikinta. Tačiau, tiek išlikę tekstai, tiek ir kratos 
protokolai, šiandien teisia ne F. Kemėšį, bet nežmonišką bolševikų sukurtą sis-
temą ir jos vykdytojus, kurių pavardės (ačiū Dievui, beveik visos nelietuviškos) 
pedantiškai surašytos jo byloje.

2. F. Kemėšis – kunigas, visuomenininkas, mokslininkas

Fabijonas Kemėšis gimė 1879 metų sausio 20 dieną Vastapų kaime, Alan-
tos valsčiuje, Utenos apskrityje. Jo tėvas Dominykas (mirė 1894 m.) ir moti-
na Barbora (mirė 1940 m.) buvo vidutiniai ūkininkai, valdė 27 ha žemės. Fa-
bijonas turėjo dvi už save jaunesnes seseris: Margaritą (Sadūnienę) ir Juzefą 
(Nasvytienę). Pastaroji su žento Augustinavičiaus šeima, II-ajam pasauliniui 
karui baigiantis pasitraukė į Vakarus.

Fabijonas 1890-1895 m. mokėsi Palangos progimnazijoje, o vėliau, kaip ir 
daugelis kitų mokslus siekusiųjų aukštaičių vaikų, tęsė mokslą Latvijoje. 1897 
m. baigęs šešias Liepojos gimnazijos klases, F. Kemėšis įstojo į Kauno dvasinę 
seminariją, kurią baigė 1902 metais. Dirbo vikaru Tauragėje, Subačiuje, Vabal-
ninke ir Vilniaus lietuvių šv. Mikalojaus bažnyčioje. Aktyviai įsijungė į švietėjiš-
ką kooperacijos, blaivininkystės bei žurnalistinę veiklą. 1913 m. išvyko į Škotiją 
rūpintis ten apsigyvenusių lietuvių sielovados reikalais. Vikaravo Glazgove šv. 
Luko bažnyčioje ir redagavo „Išeivių draugą“. Netrukus persikėlė į JAV. Dirbo 
sielovadinį darbą Čikagoje, Bostone, Detroite. Gyvendamas Amerikoje, F. Ke-
mėšis tęsė Lietuvoje pradėtą žurnalistinę veiklą. Leido ir redagavo laikraščius: 
„Draugą“, „Darbininką“, „Vytį“, „Garsą“. 1916 metais, kartu su kitais tautiečiais 
ėmėsi organizuoti Lietuvos atstatymo bendrovę, įsteigė Tautos fondą Lietuvos 
laisvės kovai remti.

Nors būdamas labai užimtas, F. Kemėšis surado laiko siekti mokslo. Jis 
studijavo Čikagos Loyolos ir Vašingtono universitetuose (pastarojo Filosofijos 
fakulteto Ekonomikos skyrių baigė 1924 metais) ir gavo filosofijos mokslų dak-
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taro laipsnį. Jo disertacijos tema – „Amerikos lietuvių kooperatinis judėjimas“.
Baigęs universitetą, F. Kemėšis grįžo į Lietuvą ir nuo 1924 m. rugsėjo 23 

d. pradėjo dirbti Dotnuvoje, Žemės ūkio akademijos docentu. Nuo 1927 10 01 
F. Kemėšis – jau ekstraordinarinis profesorius. Jis vadovavo Bendrosios žemės 
ūkio ekonomijos katedrai, skaitė politinės ekonomijos, žemės ūkio kooperaci-
jos paskaitas, protarpiais dėstė anglų kalbą. Šiuo laikotarpiu jis parašė ir 1938 
m. išleido savo svarbiausią veikalą „Socialinės ir politinės ekonomijos įvadą“, 
kuris buvo naudojamas kaip vadovėlis Žemės ūkio akademijos studentams. 
1934 m. „Žemės ūkio vadovo“ 5-jame tome buvo išspausdinta jo stambi studija 
„Žemės ūkio kooperacija“. Pasirodė nemažai profesionalių, pilietiškų F. Kemė-
šio straipsnių politologijos, ekonomikos, moralės ir kitais klausimais.

F. Kemėšis buvo pirmasis Lietuvos mokslininkas, pradėjęs profesionalius 
sociologinius tyrimus. Tyrimams medžiaga, talkininkaujant 35 Žemės ūkio 
akademijos studentams, buvo surinkta 1925-1926 metais. Šių žemės ūkyje pra-
dėtų sociologinių tyrimų tikslą pirmojoje jų rezultatus apibendrinančioje stu-
dijoje „Lauko darbininkų atlyginimai Lietuvoje 1925-1926 m.“, F. Kemėšis taip 
apibūdino: „... pasirinkti tikslių žinių apie mūsų lauko darbininkus. Panorėjau 
ištirti jų darbo sąlygas (atlyginimą, darbo ilgumą, sveikatingumo sąlygas), soci-
alinę būklę ir švietimo sąlygas, pagaliau jų pačių pažiūras ir motyvus kai kuriais 
klausimais, surištais su jų būkle ir darbu...“ Iš surinktos tyrimo medžiagos F. 
Kemėšis pateikė dar dvi studijas: – apie socialinę ir kultūrinę lauko darbininkų 
būklę Lietuvoje ir ūkininkų nuomonę apie lauko darbininkus. Sociologinis as-
pektas sutinkamas ir vėlesniuose F. Kemėšio darbuose.

Dirbdamas Akademijoje, greta pedagoginės ir mokslinės veiklos, F. Ke-
mėšis Dotnuvoje suorganizavo švietimo ir savišalpos draugiją „Šviesa“, įkūrė 
smulkaus kredito draugiją ir amatų mokyklą. 1925 m. jo pastangomis Kaune 
buvo įsteigta kooperatinė bendrovė knygoms leisti „Žinija“. Visų šių pastangų 
tikslas – propaguoti kooperaciją kaip priemonę silpniems ūkio subjektams su-
stiprinti, visuomenės solidarumui ugdyti. Tačiau daugelį sumanymų F. Kemė-
šiui nebuvo lemta įgyvendinti.

3. Persekiojimų ir kančių metai

1940 metais, okupavus Lietuvą bolševikams, F. Kemėšis Akademijoje dir-
bo iki tų metų rudens, kol kartu su nemaža grupe jos darbuotojų (prof. B. Vit-
kumi, prof. J. Paltaroku, doc. V. Gaigalaičiu ir kitais) iš darbo buvo atleistas.

Bolševikų ir jų kolaborantų išvarytas iš Akademijos, F. Kemėšis vienerius 

metus jokių pareigų neturėjo. Jis apsigyveno Vilniuje ir daug dirbo prie so-
cioetninės studijos „Lietuviai ir baltarusiai“ bei ekonominės studijos „Krikš-
čioniškos ekonomikos linkme“. Išvarius bolševikus, nuo 1941 metų rudens F. 
Kemėšis vėl buvo pakviestas dirbti Akademijoje ir profesoriavo toje pačioje ka-
tedroje. Tačiau 1944 m., grįžus sovietams, jam buvo uždrausta dėstyti Politinę 
ekonomiją ir iki 1945 metų balandžio mėn. F. Kemėšis dėstė anglų kalbą, kol 
Lietuvos TSR Žemės ūkio ministro įsakymu iš Akademijos buvo atleistas (tuo-
metinis Akademijos rektorius prof. J. Kriščiūnas atleidimą jam pakomentavo 
kaip „... neturėjimą galimybės jį panaudoti darbui Akademijoje“, nors atleidi-
mo priežastys buvo aiškiai politinės.

Antrą kartą išvarytas iš Akademijos, F. Kemėšis kurį laiką kunigavo. 1945 
m. rugsėjo mėn. jis buvo paskirtas Viešintų klebonu, o 1946 m. liepą buvo per-
keltas toms pačioms bažnytinėmis pareigoms į Pandėlį. Tačiau čia jis netrukus 
buvo suimtas ir pradėjo GULAGo kelius.

Vienas iš F. Kemėšio suėmimo pretekstų – jo tariamas slapstymasis, ką F. 
Kemėšis jau suėmimo metu griežtai paneigė. Kitas pretekstas – priklausymas 
Lietuvių tautininkų sąjungai, kas irgi formaliai neatitiko tikrovės, nors tarp 
F. Kemėšio ir tautininkų nuo seno būta tam tikro idėjinio ryšio, tilto. Neliko 
NKVD „neįvertintos“ ir kitos F. Kemėšio veiklos sritys, ypač priklausymas at-
eitininkams, taip pat ilgametis buvimas Vilniui vaduoti sąjungos vadovybėje. 
Savaime aišku labai inkriminuojančiu dalyku vertintas F. Kemėšio dalyvavimas 
1943 m. balandžio 5 d. Kaune įvykusioje Lietuvių tautos atstovų konferencijoje, 
kur buvo tartasi dėl kovos prieš artėjantį naują bolševikinės okupacijos pavojų.

Ir vis tik didžiausią dėmesį NKVD skyrė F. Kemėšio kūrybinei veiklai, kuri 
įvertinta kaip šmeižikiška Sovietų Sąjungos ir jos Kompartijos atžvilgiu. Ypač 
F. Kemėšis buvo puolamas už Vokiečių okupacijos metais „Ateities“ laikraštyje 
tilpusius jo straipsnius: antikolūkinį „Kaip rusų valstietis liko be žemės“ ir apie 
besitraukiančių bolševikų nužudytus tris kunigus Skaruliuose (Jonavos raj.) – 
„Trijų kankinių kapas“. Įkalčių dozę gerokai papildė ir kratos metu surastos jo 
rankraštinės studijos: „Lietuviai ir baltarusiai“, „Apie kapitalizmą“ (t. y. studijos 
„Krikščioniškosios ekonomikos linkme“ I-oji dalis bei „Socialinės minties ir 
institucijų evoliucija“).

Medžiagą apie F. Kemėšio antisovietinę veiklą NKVD pradėjo rinkti dar 
1945 metais, remiantis agentų: „Žukov“, „Ąžuolas“, „Lastočka“ ir kitų prane-
šimais, taip pat liudininkų, ypač A. Mikšiūno parodymais. Pastarasis, NKVD 
tardomas, išvardijo daug Akademijos darbuotojų ir studentų, priklausiusių Lie-
tuvos laisvės armijai bei „Lietuvos išlaisvinimo komitetui“ (LIK). A. Mikšiūno 
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teigimu, LIK vadu Akademijoje buvęs F. Kemėšis, nors pastarasis tai atkakliai 
neigė. Remdamasi šia informacija, NKVD-NKGB 1945 06 05 užvedė sekimo 
bylą, užkoduotą „Mąstytojų“ (Mysliteli) pavadinimu, kur į vieną grupinę bylą 
bandyta jungti Akademijos darbuotojus: F. Kemėšį, A. Zuperską, J. Kinską, J. 
Valą. Tačiau nepasisekus įrodyti šių asmenų bendros antisovietinės veiklos, tų 
pačių metų pabaigoje „Mąstytojų“ byla buvo nutraukta ir „mąstytojus“ imta 
sekti ir gaudyti pavieniui.

F. Kemėšis buvo suimtas 1946 metų spalio 11 dieną ir tuojau pat atgaben-
tas į Vilnių, Lukiškių kalėjimą. Jį tardė trys tardytojai: Pyrikovas (daugiausia), 
Kardamatskis ir Golicynas. Kvotos protokoluose užfiksuotos šios tardymo da-
tos: 1946 spalio 16 ir 22, gruodžio 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ir 1947 
metų sausio 3, 6 ir 10 dienos.

Byla buvo užbaigta 1947 m. sausio 13-ąją. F. Kemėšis buvo apkaltintas 
trimis RTFSR Baudžiamojo Kodekso 58 straipsnio punktais: 58-la, 58-10-2, 
ir 58-11. Užbaigta byla buvo pateikta Vilniaus garnizono kariniam tribunolui. 
Pastarasis 1947 02 04 posėdyje pripažino F. Kemėšį kaltu dėl pirmųjų dviejų 
kaltinimų, išskyrus priklausomybę Lietuvos išlaisvinimo komitetui, kadangi šis 
faktas liko neįrodytas. Tačiau SSRS Aukščiausiojo Teismo plenumas 1947 04 
04 nutarimu dėl šitokio „liberalizmo“ nušalino šią tribunolo sudėtį ir pareika-
lavo bylą nagrinėti nauja sudėtimi. Taip ir buvo padaryta 1947 05 10. Tačiau ir 
naujoji tribunolo sudėtis atmetė F. Kemėšiui inkriminuojamą dalyvavimą LIKo 
veikloje kaip neįrodytą.

Tribunolo posėdyje, atsakydamas į klausimus, F. Kemėšis išliko orus, ne-
palaužtas. Protokolas išsaugojo šias jo išdėstytas mintis „Aš, kaip ir visa lietuvių 
tauta siekiau, kad Lietuva taptų nepriklausoma valstybė. Tarybinę santvarką ne 
tik aš blogai vertinau, bet ir visas pasaulis nepatenkintas bolševikais. Kada 1940 
metais atėjo „raudonieji“, pasigirdo gandų, kad Lietuvoje bus greitai „kolcho-
zai“. Aš buvau prieš sovietinius „kolchozus“ ir apie tai ėmiau rašyti savo straips-
niuose... Aš įsitikinęs, kad prie Sovietų valdžios lietuviai neteko laisvės, nėra 
jokios demokratijos. ... Dabar tarpusavyje kovoja dvi sistemos: kapitalizmas ir 
komunizmas, tačiau aš įsitikinęs, kad jos nepasiliks amžiams. Aš tikiu, kad bus 
kažkoks naujas, trečias kelias ir į jį žmonija ateis. Naujai atgimti (pereroditsia), 
persiauklėti man neįmanoma“.

Baigiamajame žodyje F. Kemėšis prašė vieno: nekonfiskuoti ir nesunaikin-
ti rankraščių, o grąžinti jam, nes be jų visas triūsas nueis perniek...Deja, NKVD 
tam ir buvo sukurta, kad sunaikintų tokių žmonių, kaip F. Kemėšis triūsą, o 
kartu ir juos pačius.

Karinis tribunolas F. Kemėšį nuteisė 10-čiai metų pataisos darbų koncla-
geryje ir dar 5-eriems metams atėmė pilietines teises. Taip pat buvo konfiskuo-
tas ir visas jo turtas, savaime aišku, ir rankraščiai. Po teismo F. Kemėšis parašė 
kasacinį skundą Pabaltijo karinės apygardos kariniam tribunolui, tačiau pasta-
rasis nuosprendį paliko galioti.

F. Kemėšis pradėjo kančių kelius GULAGuose, kurie tęsėsi veik 7-erius 
metus, kol 1954 metų sausio 21 dieną Marijinsko kalėjime (Kemerovo srityje, 
Sibire) nustojo plakusi šio tauraus lietuvio širdis.

Dešimtmečius F. Kemėšio asmenybę, kaip ir jo nuveiktus darbus gaubė 
užmarštis. Tik 1990 metų pradžioje Lietuvos žemės ūkio akademijos vadovy-
bė kreipėsi į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl F. Kemėšio reabilitavimo ir 
konfiskuotų rankraščių grąžinimo.

1990 04 10 d. F. Kemėšis buvo reabilituotas, tačiau dėl rankraščių grą-
žinimo tuometinė prokuratūra pasiūlė kreiptis į KGB. Taip ir buvo padaryta. 
Pastarosios funkcionierius A. Palačionis Akademijai atsakė, kad „... rankraščių 
nėra, kadangi jie sunaikinti, kaip neturintys įrodymų nusikalstamoje veikloje“. 
Tai esą buvo padaryta remiantis 1947 01 07 d. aktu. Tiesa, kagėbistai „susimylė-
jo“ ir Akademijai atsiuntė išlikusių F. Kemėšio darbų fragmentų vertimų į rusų 
kalbą kopijas.

4. Žurnalistinė F. Kemėšio veikla

F. Kemėšis pusšimtį metų darbavosi kaip solidarumo tautoje, jos ideolo-
ginio suvienijimo strategas. Šios veiklos pradžia – 1911-1913 metai – dalyva-
vimas „Vilties“ laikraščio leidime ir telkiant pastangas suartinti konfesines ir 
pasaulietiškosios inteligentijos sroves, ieškant vidurio kelio tarp krikščionių 
demokratų ir socialdemokratų ideologijų. Šiuo laikotarpiu F. Kemėšis, atėjęs 
į „Vilties“ redakciją iš konfesinės aplinkos, daug prisidėjo telkdamas lėšas (vėl 
gi daugiausia iš konfratrų tarpo) „Vilties“ laikraščio leidimui. Jis buvo savotiš-
kas pusiausvyros garantas tarp ankstyvųjų tautininkų (A. Smetonos, J. Tumo-
Vaižganto, J. Kubiliaus, M. Yčo) iš vienos pusės ir „Vilties“ bei „viltininkų“ idė-
jas rėmusios liberaliosios konfesinės inteligentijos iš kitos pusės. Tuometinės 
„Vilties“ turinys leidžia teigti, kad tame laikraštyje (ne be F. Kemėšio paramos) 
buvo racionaliai suderinti du pradai: tautinis ir religinis. Tuo pačiu tai buvo pir-
mas nusisekęs bandymas tautininkų ir krikščionių-demokratų santalkai. Deja, 
1913 metais F. Kemėšiui išvykus į Škotiją ir vietoje jo „balansuotojais“ tapus 
kitiems asmenims (ypač P. Dovydaičiui), „Vilties“ ideologinė pusiausvyra buvo 
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pažeista. Laikraštis perėjo į krikdemų rankas, o tautininkai įkūrė kitą spaudos 
leidinį – „Vairo“ žurnalą, ir taip iš „viltininkų“ tapo „vairininkais“.

F. Kemėšio buvimo užsienyje laikotarpis (1913-1924 metai) labai mažai 
tyrinėtas. Jo pastangas stiprinti lietuvių tautines parapijas, ugdyti tautinę sa-
vimonę, taip pat konkretus indėlis į „Išeivių draugo“, „Darbininko“, „Vyties“, 
„Garso“, „Draugo“ ir kitų lietuviškų laikraščių leidybą dūli išeivijos spaudos 
puslapiuose.

5. Neišgirstas tautos vienybės šauklys

Iš Vakarų F. Kemėšis grįžo į Lietuvą Seimų laikotarpiu, gerai politiškai iš-
prusęs, gerai susipažinęs su demokratijos privalumais ir trūkumais. Tada, dirb-
damas Žemės ūkio akademijos docentu, jis dėjo daug pastangų suvienyti Lie-
tuvos valstybingumą remiančias demokratijos jėgas Seime, mažinti pozicijos ir 
opozicijos priešpriešą, prognozavo eventualias demokratijos Lietuvoje žlugimo 
galimybes ir pasekmes.

Neskelbtame straipsnyje „Nepriklausomybė pavojuje“, parašytame artė-
jant II-ojo Seimo kadencijos pabaigai, F. Kemėšis labai griežtai pasisakė prieš 
politinių jėgų konfrontaciją, nes šitokia situacija neišvengiamai atvers kelią vie-
nokiai ar kitokiai diktatūrai: „... dar vieni kiti rinkimai, dar vienas kitas politiš-
kas krizis ir diktatūra nukris ant tautos stalo kaip prinokęs vaisius, kaip logiška 
išvada iš visų mūsų santykių ir kovų... Rytų kaimynas irgi nesnaustų... Gal jam 
tada būtų parankiausia dirva savo sėklai sėti ir revoliucijai ruošti... Bet kuris iš 
mūsų kaimynų netruktų mus pagrobti“. Iš šios grėsmingos situacijos F. Kemėšis 
siūlė šitokią išeitį: „Kol dar nevėlu, reikia sukrusti veikti visiems nepriklauso-
mos ir demokratinės Lietuvos mylėtojams. Jų rasis daugybė visose partijose, vi-
suose sluoksniuose. Lai... jie sudaro viešąją opiniją, prieš kurią turėtų nusilenkti 
mūsų partijų diktatoriai“.

Kitame straipsnyje „Kodėl mes pakrikome“, rašytame jau III-iojo Seimo 
laikais, F. Kemėšis pasisakė prieš besitęsiančią ir vis stiprėjančią partijų prieš-
priešą: „... ar daug beliko mūsų tautai bendrai visų branginamų reikalų? Ti-
kėjimas, bažnyčia nebevienija mūsų. Gal vienija valstybė?.. Deja, taip nėra... 
Yra partijų, yra sluoksnių, kurie dar nepripažįsta valstybės ir net knisasi po 
jos pamatais. O iš tų, kurie pripažino... kiek yra tokių, kurie valstybę beįžiūri 
tik pro partijų akinius. Valstybė nustumta tolimesnėn vieton, partija pastatyta 
aukščiau viso ko...“

Nemaža karčių žodžių dėl katalikiškosios krypties pralaimėjimo III-iojo 

Seimo rinkimuose F. Kemėšis išsakė referate „Mūsų laimėjimų kelias“, skaity-
tame Šiauliuose 1926 06 23 d. Jis teigė, kad „... mūsų krikščioniškoji valdžia 
nesugebėjo pakelti Lietuvoje nei tikėjimo, nei doros, netgi įvesti ar sustiprinti 
gražių, garbingų papročių. Priešingai, ateities istorikas turės pažymėti, kad di-
džiausio krikščioniškųjų partijų įsigalėjimo politikoje ir valdžioje laikais, tautos 
gyvenime buvo ryškus tikėjimo ir doros nupuolimas“.

Šitokį valstybės kelią F. Kemėšis laikė keliu į pražūtį: „... kada ateis tas 
laikas, kai lietuviai nebeturės bendrų idealų... jie paliaus būti tauta. Tuomet jau 
bus pribrendęs momentas svetimiesiems okupuoti Lietuvą. Visos primetamos 
iš viršaus diferenciacijos tik priartina šį momentą“. Savotišku šių visų sampro-
tavimų epigrafu galėtų būti F. Kemėšio cituojamas šūkis, kurį jis perskaitė ant 
vienos mokyklos sienos: „Jeigu negalėsime susivienyti kaip laisvi piliečiai, ateis 
trečias ir suvienys mus kaip vergus“.

Šiuo laikotarpiu, ypač po III-iojo Seimo rinkimų, pralaimėjus katališka-
jam sparnui, F. Kemėšis ima nusivilti politika ir politikais. Šiai nuostatai susida-
ryti lėmė kai kurios objektyvios priežastys, kurias F. Kemėšis taip nusako: „Mes 
norėjome savo valstybės pagalba ir žmonių kūnus aprūpinti ir jų sielas išganyti. 
Tačiau pasirodė, kad mūsų pastatytieji... politikai teturėjo menkų priemonių 
dideliems tikslams siekti.“ Iš čia F. Kemėšis prieina praktiškos išvados: „Kol 
mūsų politikos įrankiai (apšvietos stovis, moralė ir ekonominės žmonių jėgos, 
organizacijos, spauda) yra silpni ir menki, per daug politika nepasitikėkime. 
Tokioms sąlygoms esant, politinė jėga, nors ir išauginta, – bus milžinas su mo-
linėmis kojomis.“ Esant šitokiai padėčiai, F. Kemėšis pasisakė prieš daugelio 
profesijų inteligentų brovimąsi į politikos barus, siūlant juos išsaugoti vaisin-
gesniam – kultūros darbui, nes „... politika mokslininkui bus liga, menininkui 
– pančiai, pedagogui – jo bergždumo priežastis, kunigui – pagundų šaltinis“. 
Parlamentaro darbą F. Kemėšis siūlo pirmiausia palikti teisininkams, ekono-
mistams, sociologams.

Kultūros tautoje (kalbant plačiausia prasme) stoka F. Kemėšio manymu 
buvo ir parlamentarizmo Lietuvoje žlugimo priežastis. Tą galima patirti ir iš F. 
Kemėšio parengto bei grupės nepartinių inteligentų 1927 11 12 d. pasirašyto 
memorandumo „Svarbiausiuoju momentu atsiliepkime“, kur ši situacija taip 
įvertinama: „Mūsų politika negalėjo viršyti mūsų kultūrinių jėgų bagažo.“ Ir 
čia pat teigiama: „Ne tas yra svarbu, kuri partija artimiausioje ateityje įsigalės, 
svarbu tai, kad visi, kas gyvas imtų gaivinti kitus, kad kiltų mūsų tautos kultūra, 
apšvieta, gerovė, sutarimas. Pagaliau ir ateitis priklausys tiems, kurie daugiau-
sia nudirbs gražaus ... kultūros darbo.“ Kiek vėliau, komentuodamas šį memo-
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randumą, F. Kemėšis iškelia klausimą, kuris reikalauja bekompromisio atsaky-
mo: „Ar (eisime) per politiką į kultūrą, ar per kultūrą į politiką?“ ir tęsia „... kas 
būtent dėti į pagrindus, nuo ko pradėti, siekiant tautos progreso ir gerovės: ar 
grynai kultūros darbuotę, t. y. kelti apšvietą, dorą, materialiąją gerovę ir t. t. ar 
nukreipti pirmąją energiją ir darbus į politikos sritį: stiprinimą partijų, plėtimą 
jų įtakos, partijų lenktynes ir t. t.“ Dar viename straipsnyje „Kokia turėtų būti 
mūsų organizacija?“ F. Kemėšis kultūros ir politikos santykį apibūdina dar kon-
krečiau: „Politika privalo parūpinti kultūros darbams visų reikiamų priemonių: 
visiškos laisvės, teisinės ir reikale – materialinės paramos.“

1926 metų gruodžio 17 d. perversmą F. Kemėšis sutiko kaip neišvengia-
mybę, kuriai kelią nutiesė partijų nesusikalbėjimas ir priešprieša. Naująją situ-
aciją jis įvertino ne kaip demokratijos krizę apskritai, o „... kaip krize partijų 
ir jų pagrindais sudaromo parlamentarizmo“. Iš šių įvykių Lietuvoje, taip pat 
analogiškų procesų kitose Europos šalyse, F. Kemėšis laipsniškai susiformavo 
nuostatą, kad Tautos atstovybę reikia formuoti ne partiniu principu, o iš visuo-
menės sluoksnių, t. y. korporatyviniu principu, bet apie tai kiek vėliau.

1927 metais, dar tebekunkuliuojant politinėms aistroms dėl Seimo pa-
leidimo, F. Kemėšis (beje, jau tapęs profesoriumi) imasi iniciatyvos nuraminti 
tautą, greičiau imtis kuriamojo darbo. Straipsnyje „Kultūrinis ir politinis ap-
sisprendimas“, parašytame 1927 12 06 d., F. Kemėšis, pažymėjęs, kad „... tau-
tos sąmonė skausmingai ieško išeities iš politinių rietenų chaoso į kultūrinio, 
tautinio ir politinio apsisprendimo kelią“, griežtai kritikuoja kai kurias poli-
tines ir kultūrines organizacijas, taip pat kai kuriuos krikščionių demokratų 
lyderius dėl besitęsiančio politinių aistrų kurstymo. Čia F. Kemėšis pažymi: „... 
kada tasai pavojingas žaislas tęsiamas, kada kraštui neleidžiama susitvarkyti ir 
nurimti, kada politinis donkichotizmas baigia nuslopinti tautinės savisaugos 
instinktą – jau didelis laikas šaukti vadus prie sąžinės perkratymo. Dėl Dievo 
meilės, dėl Lietuvos labo, kiškite savo politiko kardus atgal į makštis, pamirškite 
nors trumpam momentui savo politines ambicijas. Leiskite kraštui susitvarkyti 
ir nurimti.“

Deja, nei F. Kemėšio griežti perspėjimai, nei siūloma santarvės idėja tarp 
Lietuvos politinių jėgų pozityvaus atgarsio nesulaukė.

6. F. Kemėšis – dešiniojo bloko architektas

III-iojo ir IV-ojo dešimtmečio sąvartoje F. Kemėšio darbuose ir pasisa-
kymuose ima formuotis dešiniojo, t. y. tautininkų ir krikščionių demokratų 

bloko idėja. Jos pradmenų randame jau minėtame memorandume „Svarbiau-
siuoju momentu atsiliepkime“, kur sakoma, kad „...gruodžio 17-osios dienos 
kariuomenės žygis, išgelbėjęs tautą nuo suirutės pavojaus, verčia peržiūrėti iš 
pagrindų mūsų politinio gyvenimo normas...“ Jau minėtame Memorandumo 
komentare „Kultūrinis ir politinis apsisprendimas“ F. Kemėšis kviečia katalikų 
visuomenę pasitikėti tautine vyriausybe, paremti jos sumanytąsias reformas. 
Kalbėdamas apie galimą katalikiškojo sparno bendradarbiavimą su Lietuvos 
politinėmis jėgomis, F. Kemėšis siūlo tartis ne su tais „...su kuriais mus beveik 
viskas skiria (turima galvoje liaudininkai – M. T.), bet su tais, su kuriais mus 
taip daug kas jungia“ (turima galvoje tautininkai – M. T.).

IV-ajame dešimtmetyje F. Kemėšis, vietoje anksčiau skelbtų moralinių im-
peratyvų vienybei ir susitelkimui, ima populiarinti konkrečių veiksmų progra-
mą dešiniųjų politinių jėgų blokui sukurti. Tai jis išdėstė 1931-1932 m. „Naujo-
sios Romuvos“ žurnale talpintuose straipsniuose. Peržvelkime kai kurias ten jo 
išsakytas mintis: „Abu bandymai (krikščionių ir tautininkų) valdyti vieniems... 
nedavė ir negalėjo duoti gerų rezultatų... Gyvenimas... parodė, kad valdžia turi 
remtis ne tik minia, bet ir jos mėgiamais ir suprantamais vadais... Tad galų gale 
ir prieiname išvadą, kad sėkmingiausią ir tvirčiausią bloką Lietuvoje šiais lai-
kais tegali sudaryti CENTRAS+DEŠINĖ, visvien, kas tame centre bus – krikš-
čionys ar tautininkai...“.

Tačiau sukurti naują dešiniųjų bloką – Lietuvių tautininkų sąjungos ir Lie-
tuvos krikščionių demokratų partijos pagrindu, F. Kemėšis jau nebesitiki, nes 
reikalingi politiniai kompromisai, tariamas prestižo praradimas ir kiti ambicin-
gi dalykai. Ieškant išeities F. Kemėšis pasiūlė originalų, nors ir sunkiai įgyvendi-
namą planą: 1) tiek Krikščionių demokratų, tiek ir Lietuvių tautininkų sąjunga 
sustabdo savo tolesnę politinę veiklą ir grįžta į nepartinę (visuomeninę) veiklą; 
2) šios abi jėgos inicijuoja tautoje judėjimą už krašto atstovybės sudarymą ne 
partijų, bet profesijų pagrindu“.

Reikia pažymėti, kad korporatinės valstybės kūrimo idėją tuomet siūlė ir 
rėmė ne vien prof. F. Kemėšis. Šiai idėjai susiformuoti būta ir pavyzdžio – Mu-
solinio Italija. Ten šis visuomenės atstovavimo modelis bandytas diegti prakti-
koje, tačiau be didesnio pasisekimo. Lietuvoje buvo įgyvendinti kai kurie kor-
poratinės valstybės institutai: įsteigti Žemės ūkio rūmai, Prekybos ir pramonės 
rūmai, Darbo rūmai, nors jie nepretendavo į tiesioginį visuomenės sluoksnių 
atstovavimą valstybėje. Korporatyvizmo principas nebuvo pritaikytas ir 1936 
metais renkant Seimą. Tačiau nežiūrint į kintančias realijas F. Kemėšis visada 
išliko skeptikas dėl politinių partijų veiklos, deklaravo korporativinio atstova-
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vimo pranašumą.
Greta politinio solidarumo, F. Kemėšis daug dėmesio skyrė ekonominiam 

tautos solidarumui, kurį jis siūlė ugdyti per kooperaciją. Šią idėją jis skiepijo 
Žemės ūkio akademijos studentams, propagavo ūkininkams ir amatininkams. 
Kooperacijos klausimais IV-ajame dešimtmetyje F. Kemėšis parašė keletą stu-
dijų, nemaža straipsnių spaudoje, rėmė praktinius kooperacijos žingsnius.

Dėl nenusisekusios dešiniojo bloko sukūrimo idėjos F. Kemėšis kaltino 
abi dešiniąsias politines jėgas: krikščionis demokratus, siekusius politizuoti 
Bažnyčią ir ją panaudoti vienos partijos (krikščionių demokratų) autoritetui 
remti. Ir tautininkus – už turėto idealizmo praradimą, rinkimų principų panei-
gimą, Tautos vado institucijos įvedimą, nepakankamai apibrėžtą jos religinį ir 
tautinį idealą. Pastarosios mintys ypač ryškiai pabrėžiamos 1940 metų biržely-
je parašytame, tačiau jau nebeatspausdintame straipsnyje „Tautininkų sąjungą 
uždarius. Kas toliau“. Tačiau šiame straipsnyje F. Kemėšis tvirtai gina trejopo 
idealo: tautinio, religinio ir socialinio vienovę, t. y. principą, kurį jis išplėtojo 
tolesnėse studijose.

7. Sunaikinti išminties vaisiai

Paradoksalu, kad priklausomybių metai (ypač 1940-1945-ieji) F. Kemėšiui 
kūrybos požiūriu buvo patys vaisingiausi. Pirmuoju bolševikmečiu, būdamas 
atliesta iš darbo Akademijoje F. Kemėšis skiria studijų: „Lietuviai ir baltarusiai“, 
„Socialinės minties ir institucijų evoliucija“ bei „Krikščioniškosios ekonomikos 
linkme“ rašymui. Šiuo laikotarpiu ypač išryškėjo F. Kemėšio intelektinė branda 
ir sintetinis minties apibendrinimas.

Studija „Lietuviai ir baltarusiai“ buvo skirta lietuvių ir gudų etninėms ri-
boms tirti bendroms atgimstančiųjų Lietuvos ir Baltarusijos valstybių proble-
moms nagrinėti. Deja, studiją NKVD atrodo sunaikino. Išliko nedidelis fra-
gmentas iš IV-osios dalies, pavadintas reikšmingu teiginiu: „Būtina susitarti“. 
Be to, Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne yra Uosio (F. Ke-
mėšio) 1942 m. data pažymėtos knygelės „Mes ir mūsų kaimynai slavai“ ran-
kraštis. Temos ir laikotarpio sutapimas leidžia teigti, kad ši knygelė parašyta re-
miantis dingusios studijos medžiaga. Iš šių dviejų išlikusių dalykų, taip pat kvo-
tos protokolų, įrašų, galima padaryti išvadą apie, F. Kemėšio siūlytus susitarimo 
tikslus: 1) tarp lietuvių ir etninių baltarusių (ypač įvertinant patirtas vienodas 
nuoskaudas nuo tų pačių kaimynų) būtina vengti bet kokių tarpusavio kivirčų); 
2) reikia išvesti teisingą sieną tarp šių valstybių ir dėl jos ateityje nesiginčyti; 3) 

būtina bendradarbiauti, nes abiem vienodai gresia potenciali agresija iš kaimy-
nų, iš kurių abi tautos išsiveržė. Studijoje buvo keltas klausimas dėl Lietuvos ir 
Baltarusijos valstybingumo atkūrimo, kas 1946 metų realijomis „enkavedistus“ 
ypač šokiravo.

NKVD sunaikino ir studiją „Socialinės minties ir institucijų evoliuci-
ja“. Išliko tik jos įvadas, pavadintas „Politinės reorganzacijos pagrindai“. Jame 
glausta forma išdėstoma Lietuvos politinių jėgų raidos istorija ir ateities Lietu-
vos politinės reorganizacijos metmenys. Šioje studijoje, F. Kemėšis iškelia tilto 
tarp ideologijų idėją, kurios statybai būtinos šios prielaidos: 1) Į kiekvieną pa-
triotinę programą reikia žvelgti su draugiška nuostata, nes toje grupuotėje tokie 
patys lietuviai, tik kitaip mąstantys; 2) F. Kemėšis pastebėjo, kad lietuvių tautos 
politinė sąmonė subrendo vėliau negu ideologinė sąmonė, o vėliausiai susifor-
mavo politinės organizacijos (beje kairiosios politinės organizacijos, pvz., so-
cialdemokratai, susiformavo daug anksčiau negu dešiniosios, pvz., krikščionys 
demokratai ar tautininkai).

Kadangi minimą studiją F. Kemėšis rašė jau okupacijų metais, tai ir jo 
siūlytoji politinė reorganizacija iškėlė tam laikotarpiui būdingus prioritetus: 1) 
susigrąžinti laisvę; 2) atkurti sugriautą materialinę ir dvasinę kultūrą; 3) sukurti 
kiekvienam piliečiui materialinį gerbūvį, garantuoti sąžinės ir kultūros laisvę. 
F. Kemėšio nuomone, visi šie tikslai bus pasiekti, jeigu visi Lietuvos piliečiai 
susitars ir bus aktyvūs.

F. Kemėšis pasiūlė ir šio tikslo įgyvendinimo priemones: 1) demokratiją 
politiniame gyvenime įgyvendinti per parlamentarizmą; 2) demokratiją socia-
liniame gyvenime įgyvendinti per profesinės sąjungos ir 3) garantuoti ideolo-
gijos laisvę.

Šioje studijoje F. Kemėšis nesuabsoliutina korporatyvizmo reikšmės ir 
tuo pačiu neneigia partijų svarbos atstovaujant tautą. Tačiau kituose darbuo-
se (pvz., 1943 m. parašytame, deja neišlikusiame straipsnyje „Lietuvių tautos 
ideologinis suvienijimas“, kuris žinomas tik iš griežtos dr. J. Grigo recenzijos 
ir F. Kemėšio atsakymų kvotos metu), tebevyrauja korporatyvizmo idėja, tautą 
siūloma organizuoti ne politinių partijų pagrindu, bet pagal profesinį atstova-
vimą. Beje, minėtame straipsnyje (kaip ir kituose ankstesniuose darbuose), F. 
Kemėšis daug dėmesio skyrė trims tautą vienijantiems idealams: religiniam, 
tautiniam ir socialiniam (minėtasis recenzentas dr. J. Grigas siūlė pasitenkinti 
tik dviem socialiniu ir tautiniu).

Prof. F. Kemėšio idėjos, ypač pasipriešinimo prieš okupantus laikotarpiu, 
buvo ne vien teorinė abstrakcija. Nepartinio vienijimosi metmenų randame 
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1941 m. susikūrusio „Lietuvių aktyvistų fronto“, vėliau „Lietuvių fronto“ vei-
kloje. Šios idėjos kaip prieškarinės „Naujosios Romuvos“ skelbtų religinių ir 
tautinių idėjų vienovės tęsinys, ryškios ir pokario Vokietijoje išleistuose „Trem-
tinių Romuvos“ dokumentuose. Tačiau visumoje, nei Lietuvoje, nei išeivijoje, 
jos neįsišaknijo. Jau lietuvių aktyvistų frontas suskilo į ideologines sroves, o 
antinacistinis pasipriešinimo sąjūdis – VLIKas 1943 metais formavosi partijų 
sąjūdžių, kitokių visuomeninių sambūrių atstovavimo principu.

Prie nepartinio tautos susivienijimo idėjos „de facto“ dar kartą buvo grįžta 
Atgimimo laikais, 1988 metais kuriant „Sąjūdį“. Ši idėja ir veiklos praktika buvo 
pakankamai gyvybinga iki „Sąjūdžio“ supartinimo, t. y. transformavimo į „tė-
vynės Sąjungą“ – konservatorių partiją. Beje, visais atvejais nepartiniu principu 
susikūrusio visuomeninio darinio supartinimas ganėtinai sudėtingas ir nevie-
nareikšmis procesas, neišvengiamai sukeliantis daugelį šalutinių pasekmių, ku-
rias sunku įvertinti ir prognozuoti.

Pati stambiausia F. Kemėšio studija – ekonominė – „Krikščioniškosios 
ekonomikos linkme“ (deja, nebaigta) išliko. Ji pradėta rašyti dar prieš 1940-uo-
sius metus, tačiau intensyviausiai prie jos buvo dirbama pirmojo bolševikmečio 
ir vokiečių okupacijos metais, o III-ioji dalis buvo parašyta 1945 metų vasarą. 
Visas šis darbas – ko gero buvusi pirmoji (o pačioje Lietuvoje ligi šiol vieninte-
lė) lietuviškai parašyta originali studija apie ekonomikos ir socialinės minties 
vystymąsi. Jos sudarymo koncepcija paremta principu: tezė-antitezė-sintezė. 
Tezė – kapitalizmas; antitezė – komunizmas, sintezė – krikščioniškosios mora-
lės nuostatomis pagrįsta ekonominė sistema.

Kapitalizmu F. Kemėšis nesižavi. Šios santvarkos leitmotyvas – pelnas, ku-
ris leidžia įsiviešpatauti materialiajam pradui. Pamirštamas dvasingumas. Dar 
didesnių kraštutinumų pasiekiama, kada vietoje individualių ūkių subjektų į 
konkurencinę kovą stoja akcinės bendrovės, kurių kolektyvinė valia iškyla virš 
atskirų individualių ūkio subjektų valios. F. Kemėšio nuomone, kapitalizmą 
gali pataisyti kooperacija, „... nes ji iš pagrindų yra etinio pobūdžio judėjimas“.

Jokių simpatijų F. Kemėšis nejaučia ir kapitalizmo antipodui – komuniz-
mui, kurį jis nagrinėja suskirstęs į dvi fazes: teorinį – marksinį ir praktinį – le-
nininį. Nežiūrint išorinių skirtybių, komunizmo, kaip ir kapitalizmo pagrindas 
– materializmas, papildytas revoliucingumu, neapykantos sklidina klasių kovos 
teorija, neatsakingumu, kas „... pasmerkė visą sistemą pilnam nepasisekimui“.

Rašydamas apie kapitalizmą ir komunizmą F. Kemėšis daugiau rėmėsi li-
teratūros šaltiniais, tačiau ryškios ir paties autoriaus nuostatos, negailima aš-
trios kritikos, ypač komunizmo praktikai. Trečioji dalis (sintezė) turėjusi būti 

labiau idealizuota, išreiškianti paties autoriaus ekonominę sampratą. Kai kurios 
užuominos darbe rodo, kad F. Kemėšio ekonominio ir socialinio idealo kryp-
tis buvo tai, kas vėliau (V-ojo dešimtmečio pabaigoje Vokietijoje susiformavo 
kaip socialinės rinkos ekonomikos teorija ir Dr. L. Erhardo sėkmingai įgyven-
dinta praktikoje). Įdomu ir tai, kad F. Kemėšis, skirtingai nuo daugelio kitų 
autorių, neneigė šios ekonominės ir socialinės teorijos kilmės, jos pirmtakų, 
susiformavusių prieškario Vokietijoje ir Italijoje. Dėl to ir parašytieji (ar tik iš-
likusieji?) III-iosios dalies šeši skyriai nagrinėja fašizmo socialekonomiją. Čia 
autorius 1945 metų gyvenimo realijų pagautas, skeptiškai žiūri į dviejų anta-
gonistų (JAV ir Anglijos iš vienos pusės) ir Sovietų Sąjungos su savo satelitais 
iš kitos pusės) bendradarbiavimą kuriant Jungtinių tautų organizaciją. Jis taip 
pat prognozuoja būsimojo kapitalizmo trūkumus ir pateikia 1945 metams visai 
nekonjuktūrišką mintį, kuri gal būt daug ką šokiruos ir dabar: „... kada taika 
galutinai užsiviešpataus ir kapitalistinė sistema vėl ims rodyti savo trūkumus, 
bus atsimintos Musolinio ir Hitlerio dėtos pastangos surasti išeitį, einant vi-
durio keliu“. Ir priduria: „... kad jų... buvo prieita savo kraštuose žymiai arčiau 
socialinio teisingumo, kaip Smito su Rikardu ar Markso su Leninu“.

Ši idėja, ko gero ir buvo F. Kemėšio ekonominės sintezės išeities taškas. Ta-
čiau dėl bolševikinės žmonių ir idėjų naikinimo praktikos, dėl arešto, kalinimo 
ir žūties, senosios ekonominės santvarkos vizijos nespėjo išplėtoti. Lygiai taip 
pat socialinės rinkos paieškų keliu dar iki II-ojo pasaulinio karo žengė žymus 
tautininkas ekonomistas, dukartinis GOLAGo kalinys Dr. Domas Cesevičius.

Šiandien socialinės rinkos teorija ir praktika Lietuvoje pradedama anali-
zuoti ir propaguoti kaip visai naujas dalykas. Tai sveikintina. Tačiau negalima 
pamiršti ir mūsų tėvynainių, pradėjusių šį darbą jau prieš 4-5 dešimtmečius.

* * *
Visa daugeriopa F. Kemėšio veikla – jungties, tilto ieškojimas tautoje, jos 

visuose raiškos baruose. Visuose jo darbuose reikštas dvasingumo primatas 
prieš materializmą, evoliucinis vystymasis prieš revoliucingumą, kultūros pri-
matas prieš politiką, ypač prieš partijų politinę kovą. F. Kemėšis neneigė indivi-
dualistinio prado žmoguje, tik siūlė jį derinti su kilniu visuomeniniu darbu. Tai 
ką deklaravo – diegė į gyvenimą, esant reikalui, – be kompromisų gynė, laisvės 
netgi gyvybės kaina. (Tą rodo NKVD sekimo bei teismo bylų medžiaga.)

F. Kemėšio, kaip ir kitų brutalios jėgos nepalaužtų mąstytojų, likimas pa-
rodė, kad gyvybingų idėjų sunaikinti neįmanoma. Galima tik sutrukdyti, atito-
linti jų įgyvendinimą.
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Šiandienos Lietuvoje taip pat pribrendusi būtinybė ieškoti būdų kaip su-
vienyti tautą jos ateities darbų vardan. Atėjo laikas prideramai įvertinti ir tų 
idėjų skelbėjus. Tarp jų labai reikšmingą vietą užima ir kun. prof. F. Kemėšis.

Negali be pėdsakų išnykti ir nepastatytų tiltų visuomenėje projektai, jeigu 
jų poreikis objektyvus.

Tai pasakytina ir apie politinio tilto tarp krikščionių demokratų ir tauti-
ninkų statybos būtinybę (ir galimybę) mūsų dienomis. Tai darant būtina atsi-
gręžti ir į dešimtmečių patikrinimą išlaikiusias F. Kemėšio idėjas.

Tautininkų žinios. 1996 m. vasario 24 d. P. 4; kovo 9 d. P. 4;  
kovo 23-balandžio 5 d. P. 4.

Meteoru praskriejęs gyvenimas

Pamažu iš nežinios grįžta vardai ir veidai tų, kurie Lietuvai atidavė viską: 
ir talentą, ir gyvybę. Vienas jų – žurnalistas ir rezistentas Antanas Valiukėnas.

A. Valiukėnas gimė 1913 03 25 Utenos apskrities, Daugailių valsčiaus, 
Taukelių kaime. Mokėsi Utenos ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijose. Patarąją 
baigė 1931 metais ir įstojo į VDU Humanitarinių mokslų fakultetą. Čia reiš-
kėsi „Neo-Lithuanijos“ korporacijoje, ėmėsi administruoti „Studentų balso“ 
laikraštį, rašė jame. Jis buvo vienas iniciatorių, šį laikraštį paverčiant kultūros 
žurnalu ir tai buvo padaryta 1933 metų pradžioje. Vietoje „Studentų balso“ 
pasirodė „Akademikas“, o jo redaktoriumi tapo dvidešimtmetis (!) studentas 
Antanas Valiukėnas. Žurnalas greit sutelkė apie save nemažą žinomų rašytojų 
ir žurnalistų būrį. Jame ėmė telktis ir gabūs jaunieji, daugiausia tautinės minties 
propaguotojai: V. Čepas, Z. Blynas (Vetusius), S. Povilavičius (Vykintas), B. T. 
Dirmeikis, V. Vileišis ir kt.

1934 m. A. Valiukėnas priima kvietimą redaguoti „Jaunosios kartos“ žur-
nalą ir jį pasuka tautinės kultūros ugdymo linkme, plečia bendradarbių ratą. 
Jame bendradarbiauja poetai: J. Kossu-Aleksandravičius, N. Mazalaitė, K. 
Binkis, A. Miškinis, rašytojai: L. Dovydėnas, S. Zobarskas ir kiti. 1935 metais, 
nesutarus su leidėju, A. Valiukėnas iš redaktoriaus pareigų pasitraukė. Vėliau 
dirbo Radiofone, o, 1937 m. gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, išvyko stu-
dijų tęsti Zuricho universitete Šveicarijoje. Išvykęs į užsienį, Antanas žurnalisto 
plunksnos nemetė ir tapo „Lietuvos aido“ korespondentu Europoje: aprašė kul-

tūrinio ir politinio gyvenimo apraiškas Šveicarijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje 
(taip pat pastarosios „anšlisą“). 1939 m., atšaukus valstybės stipendininkus, A. 
Valiukėnas grįžo į Lietuvą, aktyviai dalyvavo „Vairo“ leidime, ypač nuo 1940 
metų jį pertvarkius į kultūrinį žurnalą.

Okupavus Lietuvą, A. Valiukėnas 1940 m. liepos 21 d. per „žaliąją sieną“ 
pasitraukė į Klaipėdos kraštą. Ir taip nusitęsė vargų odisėja per Pėžaičius, Gleis-
garbeną, Gešviečius ligi Berlyno, kur jis kurį laiką dirbo juodadarbiu Deutscher 
Verlag leidykloje, o nuo 1941 m. vasario pabaigos perėjo į tiesioginę Lietuvos 
tarnybą sukilimui prieš bolševikus ruošti, formaliai tapdamas Lietuvos pasiun-
tinio Berlyne K. Škirpos asmens sekretoriumi, o faktiškai – vienas Lietuvių 
aktyvistų fronto organizatorių, jos programos rengėjų. Dėl ankstesnių antivo-
kiškų straipsnių, A. Valiukėnui nebuvo leista grįžti į nacių okupuotą Lietuvą ir 
turėjo policijoje periodiškai registruotis. Tačiau tai jam nesutrukdė keletą kartų 
slapčia atvykti į Lietuvą (viena tokių jo kelionių aprašyta K. Škirpos „Sukili-
me“), tartis su antinacinės rezistencijos dalyviais, rinkti medžiagą apie politinę 
ir ekonominę Lietuvos padėtį ir įvairiais keliais (pvz., per Švedijos karo ataše C. 
H. Julin-Dan-felt) perduoti Lietuvos atstovybėms Vakaruose, o iš jų – laisvajam 
pasauliui (7 tokias analitines apžvalgas JAV nacionaliniame archyve aptiko dr. 
B. Nemickas ir atspausdino žurnale „Naujoji viltis“ 19-22 numeriuose). 1943 
metais A. Valiukėnui buvo pavesta atstovauti VLIKĄ Vakarų Europoje.

Artėjant sovietų armijai prie Berlyno, A. Valiukėnas nepasitraukė kaip 
daugelis į Vakarus, bet liko Berlyne ir ruošėsi kovoti su naujais Lietuvos pa-
vergėjais. Čia jį 1945 metų pavasarį, čekistų grupė, ieškojusi gen. P. Kubiliūno, 
atpažino ir suėmė, nors jam dar pavyko trumpam išsilaisvinti. Suėmus antrą 
kartą, buvo atgabentas į Vilniaus Lukiškes, o, nuteisus, išvežtas į Tolimuosius 
Rytus ir maždaug po metų (1946 06 16) Nachodkos persiuntimo stotyje A. Va-
liukėnas mirė ar buvo nužudytas. Jam tuo metu ėjo tik 34-ti metai.

A. Valiukėnas turėjo daug talentų: jaunystėje piešė, tapė. Išbandė ir vertėjo 
amatą (1937 m. išėjo jo versta P. Merime „Kolomba“). Buvo daugelio mėgsta-
mas, labai visuomeniškas.

1990 m. gegužės 25 dieną Daugailių kapinėse šalia gražaus kryžiaus prie 
tėvo kapo buvo pašventintas ir kenotafas – tuščias kapas Antanui. Gal, anot 
senovės graikų, grįš į Tėvynę, jeigu ne kūnas, tai bent vėlė... o mūsų visų pareiga 
– atminti užmaršintuosius.

Tėviškės žinios. 1992 m. gegužės 7. P. 3.
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Apie trijų sakralinių sąvokų ryšį  
(Pamąstymai apie tautos tėvynės ir valstybės sąvokų turinį)

Turbūt nė nesusimąstome, kiek kartų savo kalboje ištariame žodžius: 
„tauta“, „tėvynė“, „valstybė“. Tai žodžiai, išreiškiantys ypatingas sąvokas, tai žo-
džiai simboliai, neretai ištariami pakylėtu tonu, atskirti nuo kasdienybės apna-
šų. Juk „tautos“ sąvoka išreiškia kiekvieno iš mūsų santykį su savo genetiškai ir 
mentališkai artimiausiais žmonėmis pasaulyje – tautiečiais. „Tėvynės“ sąvoka 
nusako mūsų santykį su tais žmonėmis, kurie gyvena mūsų artimiausioje geo-
grafinėje aplinkoje, kuri priklausomybių metais mums dažnai pakeisdavo žodį 
„valstybė“. Pagaliau trečiasis sakralinis žodis „valstybė“ nusako mūsų santykius 
su tautos antstatu, suvienijančius visus tėvynainius ar „tėvynininkus“ į vieną 
piliečių bendruomenę.

Dabar panagrinėkime, koks yra dviejų pirmųjų sąvokų „tautos“ ir „tėvy-
nės“ santykis su trečiąja – sąvoka „valstybe“.

Be ilgų išvedžiojimų galima teigti, kad „tautos“ sąvoka semantiškai arti-
mesnė „valstybės“ sąvokai (žinoma, jeigu prioritetą teiksime tautinei valstybei, 
o ne valstybėms – tautų konglomeratams) negu analogiškas ryšys tarp „ tėvy-
nės“ ir „valstybės“ sąvokų.

Kuo tai galima paaiškinti?
Tauta yra etniškai (kitaip sakant – genetiškai) artimų visuomenės narių 

korporacija, todėl ir tos tautos narių valia sukurtoji ir jų interesus atstovaujanti 
valstybė yra ne kas kitas kaip visuotinė TAUTOS INFRASTRUKTŪRA. Be to 
tam tikroje laiko atkarpoje tautos ir valstybės supratimas yra aiškiai apibrėžtas 
ir baigtinis dalykas, nes susiformavusi tauta ir tautinė valstybė nesant išorinės 
intervencijos yra ganėtinai stabilūs dalykai. Štai, sakysime, lietuviai Lietuvos 
valstybėje yra ŽEMĖS TAUTA turinti savo tautinę valstybę, todėl ir prasminis 
ryšys tarp lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės yra tiesioginis (Lietuva – lietuvių 
valstybė, lietuvių tautos žemė), neturintis jokių išlygų ar kompromisų.

„Tėvynė“ nebe vien genetinė, bet ir pragmatinė sąvoka, todėl griežtai nea-
pibrėžiama, galėtume sakyti – tęstinė sąvoka, talpinanti ir genetinį, ir emocinį, 
ir pragmatinį pradą. Tėvynė – tai didžioji mūsų tėviškė, tai šalis, tai žemė, ku-
rioje gyvena tautos nariai. Bet ne vien tai. Lietuvą savąja Tėvyne laiko ne vien 

žemės tauta – lietuviai, bet ir prieš šimtmečius į šią šalį atvykę ir čia apsigyvenę 
žydai, totoriai, karaimai (tiksliau – jų tolimi ainiai), pagaliau prieš kelis dešim-
tmečius atvykusių rusų, ukrainiečių ar armėnų čia gimę vaikai ar vaikaičiai. Ir 
visiškai nė motais, kad vieni jų kaip politiniai pabėgėliai, atvyko čia ieškodami 
ramios užuovėjos nuo politinio ar religinio persekiojimo: kiti atvyko ieškodami 
sotesnio duonos kąsnio, o treti atsiųsti kaip okupacinės administracijos nariai, 
turėję slopinti lietuvių laisvės kovą, engti juos ekonomiškai, rusinti, lenkinti ar 
vokietinti. Visiems kitų tautų nariams Lietuva – užgyventoji Tėvynė, kurioje 
šiandien pasilikę gyventi, jų ainiai siekia nors ir ne prigimtinių, bet „įgytinių“ 
teisių į ją. Tik lietuviams Lietuva yra etninė (genetinė) tėvynė.

Taigi, giedant V. Kudirkos „Tautiškąją giesmę“, po žodžiais „Lietuva, Tė-
vyne mūsų…“ pasirašyti siekia ne vien lietuviai, bet ir dar kelios dešimtys čia 
gyvenančių tautybių atstovų.

„Tautos“ ir „Tėvynės“ sąvokų turinio skirtumai lemai ir išvestinių sąvokų 
– „tautiečių“ ir „tėvyniečių“ (ar tėvynainių) skirtybes.

Lietuvos tautiečiai – vienintelė žemės tauta be jokių abejonių yra lietuviai. 
Tiesa, ši priklausomybė deklaruojama bent dviem požymiais:

1) genetiniu (arba kitaip tariant – etniniu). Šiuo požymiu vertinant, Lie-
tuvos tautiečio (arba paprasčiausiai – lietuvio) sąvokoje tilps ir tie lietuvių kil-
mės asmenys, kurie dėl įvairių aplinkybių, (nutautinimo politikos, deportacijų 
ir pan. šiandien nemoka savo tėvų ar protėvių kalbos, atitolę nuo jos kultūros 
taip pat lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys lietuvių etninėse žemėse, šiandien 
priklausančiose kitoms valstybėms, taip pat lietuviai emigrantai bei jų palikuo-
nys, išsibarstę po visą pasaulį;

2) kultūrinės bei mentalinės integracijos į lietuvių tautą prasme. Tai kitų 
tautų asmenys, apsigyvenę tarp lietuvių, tapę tautos „žentais“ ir „marčiomis“, 
patys perėmę tautos dvasinį paveldą, kurį perdavė savo ainiams. (Beje, grynų 
tautų genetiškai nėra).

Antra vertus, lietuvių tautinėje ideologijoje niekada nebūta rasistinio prado.
Įvertinant tai, kas pasakyta, galima teigti, kad, kalbant apie genetinę pri-

klausomybę tautai, tautiečius, visada akcentuojamas sintezės, integracijos, tau-
tos narių buvimo dvasinėje vienovėje principas. Mūsų dienomis šį principą 
skatina ne vien tautos narių vidiniai genetiniai ryšiai, bet ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės politika, kuri veikia ne vien kaip moralinis, bet ir teisinis, 
ekonominis ir kultūrinis tautos narių vienytojas, tiesa, ne visada kryptingai pa-
naudojamas.

Lietuvos tėvyniečiai (ar tėvynininkai) – sąvoka, kurioje vyrauja ne sinteti-
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nis, bet mozaikinis pradas. Lietuvos tėvynainiais, savaime aišku, pirmiausia bus 
lietuviai, tačiau pagal kontekstą, tik tie, kuriems Lietuva – pirmapradė Tėvynė, 
t. y. gimusieji Lietuvoje. Kitose šalyse gimę Lietuviai ir pasilikę gyventi už Lie-
tuvos ribų, ypač ne jos etninėse žemėse, semantikos prasme į Lietuvos tėvynai-
nius jau nebepretenduoja. Užtat Lietuvos tėvynininkais bus visų kitų tautybių 
nariai, jeigu jie Lietuvoje gimę, jiems Lietuva – pirmoji Tėvynė. Kai kurie jų, 
pragyvenę Lietuvoje ilgesnį metų skaičių, yra gimę svetur, jie turbūt Lietuvą 
laiko „antrąja Tėvyne“. Tiesa, kitataučiui Lietuvos tėvynininkui visai nekeliama 
sąlyga kultūriškai bei mentališkai suartėti su žemės tauta lietuviais. Su pastarai-
siais kitatautį Lietuvos tėvynainį (tėvynininką) jungia bendra pilietybė (pagal 
mūsų įstatymus labai lengvai suteikta) ir bendras darbas bei socialinių sąlygų 
vienovė. Netgi politinė vienovė dažniausiai nebūna. Kai kurios tautinės mažu-
mos pabrėžtinai kuria politines organizacijas, jų pabrėžtam skirtingumui de-
klaruoti, išlaikyti,netgi mentalinei ir kultūrinei ekspansijai įgyvendinti.

Tiesą sakant, visos šios kitataučių Lietuvos tėvynininkų nuostatos, jeigu 
jos nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir LR įstatymų didesnių 
problemų nekelia. Tegul Lietuvą myli ir savąja Tėvyne laiko ne vien lietuviai, 
bet ir kitų tautybių žmonės, gyvenantys Lietuvoje ir besistengiantys išlaikyti 
savo tautinį savitumą ir tuo pačiu vykdantys LR piliečio pareigas.

Tačiau, kalbant apie skirtingos kilmės tėvynininkų sąveiką, ypač jeigu jų 
politiniai tikslai skiriasi, liberalistinis „tėvynininko“ sąvokos pradas suponuoja 
vieną galimybę, kuri tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis gali būti pavojinga 
ar net pragaištinga žemės tautai ir jos sukurtai (ar dar tik kuriamai) tautinei 
valstybei.

Kada į kurią nors šalį atvyksta daug imigrantų ar kolonistų, jie gali net nu-
stelbti žemės tautą, imti dominuoti skaičiumi ir politine veikla, ypač jeigu šalis 
okupuota, o ateiviai – okupanto tautos nariai ar kiti žemės tautai priešiškai nu-
siteikę asmenys. Tokiu atveju tėvynininkų dauguma gali tapti nebe žemės tauta, 
bet atvykėliai. Šitokia situacija yra daugelyje Rusijos autonominių respublikų, 
kur žemės tautos (totoriai, čuvašai, baškirai, jakutai, karelai ir t. t. taip pat kai 
kuriose NVS šalyse (sakysime, Kazachstane) jau yra tautinės mažumos padė-
tyje, kurių valstybinio apsisprendimo klausimus visada torpeduos tėvynininkai 
– atvykėliai. Visiškai nedaug tad trūko, kad šitaip būtų atsitikę ir Latvijoje).

Istorija mums teikia ganėtinai pavyzdžių, kuomet atvykėliai nustelbė že-
mės tautą ir pavergė ją ne tik politiškai, ekonomiškai, kultūriškai, galų gale ją iš-
sklaidė ar asimiliavo, išsaugodami, tačiau tuo pačiu ir pasisavindami tos tautos 
žemės vardą. Mums artimiausias (ir skaudžiausias) – prūsų tautos sunaikinimo 

pavyzdys. Kryžiuočių užkariauti, vokiečių politinės okupacijos sunaikinti, jie 
paliko savo šalies žemę ir vardą užkariautojui. Taigi, Prūsijos tėvynininkai, is-
torijos bėgyje buvusi, tačiau vis kitusi prūsų ir vokiečių tautų pusiausvyra galų 
gale buvo pakeista visiška vokiečių persvara. Taigi, XX a. pradžios Prūsijos tė-
vynininkai jau buvo visiškai kitas elementas negu teoriškai galėję išlikti Prū-
sijos tautiečiai, jeigu istorijos likimas jiems būtų buvęs bent kiek palankesnis. 
Beje, Prūsijos žemėje vokiečiai sunaikino ir/ar asimiliavo ne vien prūsus, bet 
ir XV-XVIII a. čia juos pakeitusius lietuvius. Laipsniška Prūsijos tėvynininkų 
struktūros kaita vokiečių atvykėlių ir jau anksčiau suvokietintų prūsų ir lietu-
vių naudai tęsėsi iki pat Prūsijos kaip Vokietijos eksklavo sunaikinimo II-ojo 
pasaulinio karo pabaigoje, kada sovietai sunaikino ar ištrėmė visus likusius po 
karo Prūsijos tėvynininkus, tiek etninius vokiečius, kažkada atvykusius ir ap-
sigyvenusius šiame krašte, tapusiame jų Tėvyne, tiek ir suvokietėjusių prūsų ir 
lietuvių ainius, tiek ir tautinę savimonę dar išsaugojusių lietuvių likučius.

Beje, tarpukario metais Lietuvai atitekusiame buvusios Prūsijos dalyje 
Klaipėdos krašte, kuriame (bent kaimuose) dominavo lietuviškas etninis ele-
mentas, besitęsusios germanizacijos sąlygomis susiformavo įdomus savimonės 
tipas – KRAŠTO (ŽEMĖS) SAVIMONĖ. Tai vadinamieji klaipėdiškiai – me-
melenderiai. Tai bevokietėjantys Klaipėdos krašto lietuviai, kuriems tėvynė – 
jau nebe Lietuva, tačiau dar ir ne Vokietija. Šie asmenys Tėvyne laikė kraštą, pa-
mažu atitrūkstantį nuo Lietuvos ir dreifuojantį link Vokietijos. Tai atsispindėjo 
ir jų suskilusioje tautinėje savimonėje : save suvokti jau nebe lietuviu (tiksliau 
– lietuvininku, kaip save vadino dar savosios tautinės savimonės nepraradę šio 
krašto autochtonai), bet dar ir ne vokiečiu. Klaipėdiškių mentaliteto likučių dar 
sutinkama ir mūsų dienomis Vokietijoje šio krašto persikėlėlių tarpe, yra taip 
pat tarp negausių senųjų Klaipėdos krašto gyventojų.

Panašiu „suskilusios savimonės“ principu, etninius lietuvius veikiant pa-
syviai (gudų) ir aktyviai (lenkų) tautų ekspancijai, Rytų Lietuvoje susiformavo 
vadinamųjų „tuteišių“ t. y.vietinių gyventojų savimonė. Ji formavosi panašiu 
laikotarpiu kaip ir vad. „klaipėdiškių“ savimonė – XX a. sąvartoje ir „tuteišių“ 
sąmonėje, Tėvynė atitrūkusi nuo etninės tautos žemės Lietuvos, tačiau neta-
patinama su išties šiems žmonėmis svetimomis žemėmis: Gudija ir Lenkija. 
„Susiedai“ suvokia save su krašto žeme, „tuteišiai“ ją regi tartum plūduriuojan-
čią erdvėje tarp Lietuvos, Gudijos ir Lenkijos. Jie save suvokia kaip tos žemės 
šeimininkus – „vietinius“, ne atvykėlius, ne kolonistus. Šios savimonės formavi-
mosi metu „tuteišių“ suartėjimui su tautos žeme – Lietuva reikėjo tik nedidelio 
politinio, kultūrinio, gal net švietėjiško žesto iš sąmoningų lietuvių pusės arba 
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politinės priklausomybės atsikūrusiai Lietuvos valstybei. Deja, XX a. sąvarto-
je šių žmonių nepasiekė lietuvių nacionalinio atgimimo idėjos, o Lenkijai šį 
kraštą okupavus ir veikiant kryptingam polonizacijos poveikiui, buvo vis labiau 
tolstama nuo lietuviškosios etninės, ir vis gilyn grimztama į lenkiškumą ir gu-
diškumą. Tačiau negalima teigti, kad „tuteišių“ savimonė išnykusi ir šis kraštas 
lietuvybei negrįžtamai prarastas. Šią savimonę pripažįstančių, nebūtinai dekla-
ruojamomis priemonėmis, gausu ir šiapus ir anapus Lietuvos valstybės Rytų 
sienos.

Kaip rodo patirtis, tautiškumo idėjų nustūmimas į antrąjį planą, jų nuver-
tinimas visuomenėje, netgi tarp sąmoningų žemės tautos narių ir jų pakeiti-
mas „tėvyniškumo“ sąvokomis, eroduoja ir išplauna patį tautiškumo turinį. Šie 
pokyčiai silpnina tautos ir jos žemės jungtį, padeda įsitvirtinti betautiškumo 
idėjoms, pamažu nutrina tautiškosios valstybės prioritetą prieš konglomera-
tinę valstybę, mažina tautos savisaugos imunitetą, kas lemtingomis tautai ir 
valstybei valandomis gali sukelti skaudžių, net nebepataisomų padarinių. Vien 
Lietuvos vėlyvoji istorija rodo, kad nutautintą kraštą nė vienu atveju nepavyko 
dvasiškai regeneruoti bei teisiškai grąžinti prie žemės tautos kamieno: nei ma-
žosios Lietuvos kairiojoje Užnemunėje, nei didelės dalies Rytų Lietuvos.

Šiandien, atrodytų Europoje nusistovėjo kitokie tautų ir valstybių tarpu-
savio santykiai ir negausioms tautoms nebegresia išnykimo pavojus. Tačiau 
Europoje jau užkaistas naujas tautų lydymosi katilas Europos Sąjungos vardu 
vadinamas. Didžiųjų tautų propagandiniai ruporai bando suformuoti labai 
palankią psichologinę atmosferą šiam ekonominiam susivienijimui, kas, savo 
ruožtu skatina kultūrinės, politinės bei kalbinės integracijos reikalus. Tikėki-
mės, kad netrukus ateis laikas, kai bus imta kalbėti apie Tėvynę Europą ir bus 
liaupsinami kultūriniai, moraliniai ir ekonominiai akcentai, savo esme tolimi 
mūsų mentalitetui ir patirčiai. Susidaro pavojus, kad tautinių vertybių „išplo-
vimu“, jų nuvertinimu, bus bandoma pasiekti tai, ko per šimtmečius nepadarė 
kryžiaus ir kalavijo sąjunga ar Sibiro tremtis.

Ne, nesu Vakarų europietiškos kultūros priešininkas ar rytietiškos kultū-
ros adoratorius. Ko gero ir būsimasis Europos pasirinkimas padarys Lietuvą 
paribio valstybe. Ir neteks daug mąstyti: kur geriau būti: vakarų kultūros ry-
tiniu forpostu, kuo šimtmečius buvome iki šiol nešdami, atrodytų, negausiai 
tautai nepakeliamą naštą, ar būti Rytietiškos kultūros ir jos gyvensenos formų 
smaigalyje, nukreiptame į Vakarus. Tačiau turime viską padaryti, kad išliktų 
Lietuva visų Lietuvių Tėvynė, o Europa taptų lygių Tėvynių bendrija, o lietuvis 
tegu neieško vyresniojo brolio, nesvarbu, kas juo bebūtų: anglas, vokietis ar 

rusas. Jeigu visi išliksime dvasiškai ir teisiškai lygūs ir kiekviena tauta turės sa-
vąją žemę ir Tėvynę ir šioje skirtybėje išliksime vieningi. Ir svarbiausia – niekas 
nejausime nei dydžio naštos, nei mažumos komplekso.

Tėviškės žinios. 1997 m. rugpjūčio 28 d. P. 5; rugpjūčio 29 d. P. 5.;  
Tautininkų žinios. 1997 m. rugpjūtis (Nr. 16), P. 2-4.

Tarp dabarties ir ateities

Beveik penkis dešimtmečius Lietuva buvo priversta suktis susovietinių 
kraštų orbitoje. Visą šį laikmetį mūsų tautos kelyje švietė ir geso netikros žvaigž-
dės, kilo ir griuvo genijais vadinti stabai. O mus pačius okupantai ir „savi“ ko-
laborantai vis labiau tolino nuo savo šaknų bei Vakarų civilizacijos idealų. Jau 
trečiosios kartos jausmus ir protą slėgė netikra kultūra, iškreipti ekonominiai 
santykiai, amorali politika.

Tačiau visa šį pasaulį užvaldyti siekusi utopinė santvarka patyrė katastrofą 
– subyrėjo nuo savo pačios beprasmybių naštos. Jos idėjas generavę ir paverg-
tus protus valdę centrai, netekę prievartos aparato atramos, kaip mat subyrėjo, 
nepalikdami jokių vilčių atsikurti, regeneruotis.

Dingus prievartos traukai, subyrėjo ir socialistiniu lageriu vadinto poli-
tinio dinozauro ribas žymėjusi geležinė uždanga. Dešimtmečiais nuo laisvojo 
pasaulio atskirti subjektai: valstybės, tautos, žmonės savuoju nedviprasmišku 
apsisprendimu pasuko laisvės, nepriklausomybės, tiesos ir žmoniškumo link.

Lygiai prieš aštuonerius metus mūsų šalis, aktyviai prisidėjusi prie spar-
tesnio sovietinės metagalaktikos žlugimo, ir mes visi kartu apsisprendę šuoliui 
iš nelaisvės, 1990 metų kovo 11-ąją dieną, alegorijų kalba tariant, nukritome į 
dabartį.

Kas gi yra toji DABARTIS?
Sakoma, kad dabartis yra būties upės atkarpa, nešanti mus iš praeities į 

ateitį. Ir ši upė neša ne vien mus – artesnės ar tolesnės praeities liudytojus, bet 
ir gausias praeities paveldo skeveldras. Jos lyg istorijos posūkyje subyrėjusio 
plausto nuolaužos lydi mus ir savaisiais teigiamybių ir neigiamybių ženklais 
primena apie mus lydintį praeities moralinį ir materialinį kraitį. Ir upė visai ne-
boja, ar šio paveldo nuolaužos mums reikalingos, prisimintinos, ar ne. Juk šių 
nuolaužų samplaikoje – ir ilgai saugotos brangintos protėvių relikvijos, ir oku-
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pacijos laikų pseudovertybės, mūsų taikstymosi ar net išdavysčių liudijimai. 
Dėl to ir mūsų karta, keliaujanti dabartimi iš praeities į ateitį, drauge su paveldo 
nuolaužomis, tampame savotiškais praėjusio laiko ir įvykių eksponatais, ku-
riuos kas nors tirs, įvertins, klasifikuos ir patalpins į vienokias ar kitokias tautos 
atminties kertes. Ir nereikia šiandien plaukiančiajam, iš patirties (dažnai atro-
fuotos) fragmentų, atsitiktinių liudijimų, daryti galutines išvadas apie praėjusį 
laikmetį, žmones, patekusius į istorijos girnas, ką nors beapeliaciškai smerkti ar 
teisinti. Palikime tai padaryti ateityje tiems, kuriems nebekils noras ATRODY-
TI kitokiais, negu juos matys amžininkai ir kurių vertinimų nebeslėgs patirtos 
prievartos ir dvasinių kompromisų našta.

Keliaujant dabartimi, kasdien į būties upę įsilieja vis nauji pažinimo šal-
tiniai, upokšniai ir upės, papildydami mūsų pažinimą nauju, kitokios kilmės 
turiniu, ypač tuo, kurį sukaupė nelaisvės nepatyrusieji. Ir taip pamažu, iš sa-
vos sukauptos ir naujai įgytos patirties, mąstančiųjų protuose formuojasi nauji 
pažinimo daigai, verčiantys perkainuoti vertybes, kitokiu žvilgsniu pažvelgti į 
kartu su mumis keliaujančius, taip pat ir į mus supančio paveldo turinį. Visa 
tai grynina ar net keičia susiformavusius mūsų mąstymo, vertinimo ir elgse-
nos stereotipus. Gi dalis senojo paveldo reliktų, nebeįveikdami naujos pažini-
mo srovės, ima grimzti į dugną, skęsti. Prasideda tiek būties upės, tiek ir ja 
keliaujančio žmogaus dvasios apsivalymas nuo nelaisvės laiko apnašų. Tai ne 
praradimas! Nuo to tik skaidrėja būties upė ir žmonių sąmonė. Iš keliaujančių 
veidų ima nykti priešpriešos, įtarumo, pavydo, graužaties grimasos. Ir ne buvu-
si svetima valia ar aplinkos atsitiktinumai pradeda lemti mūsų elgseną, bet mes 
patys imame sąmoningai formuoti savojo palikimo rytdienai kraitį.

„ – Ką gi verta pasiimti su savimi keliaujant į rytdieną? – paklaus nere-
tas. Ko gero, prasminga imti tik tai, kas vertinga MŪSŲ ATEIČIAI, ko netu-
rėdami prarastume savo veidą, pamirštume savo kelionės tikslą, savo amžinąją 
priesaiką istorijai. Tai – asmens ir tautos savimonė, žmogiškoji ir ir tautiškoji 
savigarba, psiryžimas būti laisvam, nepakantumas blogiui. Tik su šiomis pa-
matinėmis plytomis, atsivežtomis į bet kurį erdvės ir laiko tarpsnį, sugebėsime 
išlikti savimi.

Plaukdami dabarties upe ir žvelgdami į ateities krantą, vienas kito neiš-
vengiamai paklausime: „ – Ar ateitis nepatvenks naujų slenksčių, ar mūsų valtis 
neužplauks ant povandeninių uolų ?“

Deja, nei Loido draudimo kompanija, nei pasaulio politikai, mums pati-
kimų vekselių dar neišdavė. Dėl to ir tolesnis plaukimas rytdienos link, bus dar 
ne savaitgalio poilsis, o nelengvas galerininko triūsas mūsų (ir tų, kurie bus po 

mūsų) ateities vardan.
Tačiau plaukti turime tik pirmyn. Atgalios – niekados. Ir te skamba šie 

žodžiai, tartum priesaika kovo 11-osios atminimui.

Tautininkų žinios. 1998 m. kovas-balandis. Nr. 4. P. 1.

Mokytojau, uždek lietuviškumo židinį!

Netrukus rugsėjo 1-oji. Tuojau bus atverčiamas naujas lapas ugdant Lietu-
vos priaugančiąją kartą, laisvą nuo praeities skriaudų naštos.

Ši karta privalės atsakyti į XXI amžiaus jai iškeltus klausimus: kokią Lietu-
vą ji norės matyti ir kurti, už kokios Lietuvos idealus ji pasiryš kovoti ir aukotis. 
Būsimieji atsakymai didele dalimi priklausys nuo to, kokiu turiniu prisipildys 
priaugančio jaunimo protai ir jausmai.

Su atgimimo banga pasirodę pirmieji pragiedruliai skelbė viltį, kad de-
šimtmečiais okupanto formuotą betaučio ir beveik „homo sapiens“ mąstysena 
pasiliks tik kaip slogios praeities reliktas, o daug žadėjusios lietuviškos tautinės 
mokyklos idėjos, papildytos pilietiškumo ir valstybiškumo turiniu, taps jauno-
sios kartos ugdymo kelrodžiu.

Deja, taip neįvyko.
Net aštuntaisiais atkurtos Lietuvos valstybės metais, su kartėliu turime 

pripažinti, kad daugelio mokyklų (bendrojo ir profesinio rengimo, netgi uni-
versitetų) vadovai, mokytojai ar dėstytojai, užuot ruošę jaunąją kartą aktyviais 
tautinės bendruomenės nariais ir sąmoningais valstybės piliečiais, šalinasi šio 
darbo. Tarkim mokyklos nupolitinimo pretekstu, jie palieka besiformuojantį 
protą siautėjančios pseudokultūros ir kosmopolitinių idėjų rinkos „globai“.

Mokyklų (ir atitinkamų šią veiklą skatinančių ar bent už ją atsakingų vals-
tybės institucijų) neveiklumą ir abejingumą su kaupu „kompensuoja“ žinias-
klaidos priemonės ar abejotinos kilmės ir paskirties fondai, brukte brukdami į 
imlaus jaunuolio sąmonę smurto, amoralumo, malonumų kulto, neveiklumo, 
betautiškumo filosofiją ir jos juodosios praktikos patirtį.

Šioje dviejų pradų sankirtoje plinta esminių tautos vertybių erozija ir kyla 
pavojus, kad per kančias ir kraują išsaugotas pozityvus tautos dvasinis paveldas 
gali būti prarastas jau atgautos nepriklausomybės metais.

Šito nevalia leisti!
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Mokytojau, tautos sąmonės formuotojau, pabusk! Tu atsakingas už tau-
tos ir valstybės ateitį ir už tuos žmones, kurie vairuos Lietuvą nežinomais XXI 
šimtmečio keliais.

Pakilk pats aukščiau buities kasdienybės, pakelk skurdo bei nevilties nu-
kamuotą savo kolegą ir rytdienos vardan jaunų žmonių sąmonėje uždek lietu-
viškumo ir pilietiškumo židinį.

Mes tikimės, kad tauta Tave supras ir įvertins, mokytojau.

Tautininkų žinios. 1997 m. rugsėjo 6-26. P. 1.



Mintis apie tai, kad ūkininko ainis nuomotų žemę iš valstybės tiek teisi,
kiek sakymas, kad žmogus nuomoja gyvenimą iš savęs.

Lietuvos  
kaimo istorijai

Rankraščio „Grąžinkime žemei jos vardą“ faksimilė.
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Kas prikels saulelę

Dauguma autobusų keleivių snūduriavo arba abejingu žvilgsniu stebėjo 
nuobodoką Vidurio Lietuvos peizažą. Mano dėmesį patraukė patriarchališkas 
senukas, kuris neatidžiam kaimynui garsiai aiškino, kokį gerą alų daro pasva-
liečiai ir kokie keisti jų vestuvių papročiai. Iš tolimesnės kalbos aiškėjo, kad 
senukas, tikriausiai dzūkas, grįžta iš anūkės vestuvių, vykusių Pasvalio apylin-
kėse. Jo išmonė, matyt, autobuso keleiviams buvo įkyrėjusi, ir jie nebekreipė 
dėmesio. Tačiau, ūpo pagautas, senukas užtraukė:

„Kas prikels saulelę,
Kas nukrės raselę?
Mes, jauni berneliai,
Kaimo artojėliai.“
Po šios dainos akiniuota moteriškė skeptiškai burbtelėjo: „Tik tokie dabar 

beknisa žemę. Jaunesni – gudresni...“.
Gal būt ši replika būtų visai išdilusi iš atminties, jeigu ne kitas epizodas, 

savo esme lyg pakartojantis senuko dainos leitmotyvą.
Vieno kolūkio pirmininkas, suteikiant Nusipelniusio kolūkiečio garbės 

vardą šešiasdešimtmečiui karvių šėrikui, kalbėjo:
– Beveik visų darbščiausių ir sąžiningiausių kolūkiečių amžiaus vidurkis 

– gerokai virš penkiasdešimties. Praeis dar dešimt metų, ir jie visi bus pen-
sininkai. Jaunimo kolūkyje veik nebeliko. Kas dirbs žemelę, augins gyvulius? 
Kiek patylėjęs, pirmininkas pridūrė: „Ir man jau virš penkiasdešimties. Išeisiu 
į pensiją su jumis kartu...“

Jo nerimą nesunku suprasti. Juk ūkių vadovai pirmiausia nori žinoti, kas 
dirbs (ir kokiomis sąlygomis) po 10 ar 20 metų, kas prikels saulelę.

Šie klausimai svarstomi kolūkiečių susirinkimuose, aukšto rango posė-
džiuose ir mokslininkų diskusijose. Kalbančiųjų nuomonės neretai būna kraš-
tutinės. Optimistai nesibaimina darbo jėgos defliacijos. Priešingai, dar skai-
čiuoja, kiek dešimčių tūkstančių iš priaugančios žemdirbių kartos bus galima 
nukreipti į kitas liaudies ūkio šakas. Jiems šnekos apie darbo jėgos trūkumą – 
tik blogų ūkių vadovų skydas savo neūkiškumui pridengti. Kai pakyla į tribūną 
pesimistas, viską nudažo tamsiomis spalvomis.

Kur tiesa?
Respublikos kaime gyventojų skaičius tiek absoliučiai, tiek santykinai ma-

žėja. Jeigu 1923 metais net 84 gyventojai iš 100 gyveno kaime ir vertėsi žemės 
ūkiu, tai 1959 metais kaime gyveno 61 proc., o 1970 m. – mažiau kaip 50 proc. 
visų respublikos gyventojų.

Tiesa, lyginant su kitais išvystytos industrijos kraštais, santykinis Lietuvos 
kaimo gyventojų skaičius dar gana didelis. Jis žymiai didesnis ir už Latvijos (38 
proc.) bei Estijos (35 proc.) kaimo gyventojų procentą. Tačiau, kaip matome, 
Lietuvos kaimo versmės, davusios ne vieną šiandieninį inteligentą ir darbinin-
ką, sparčiai senka. Vien per paskutinį dešimtmetį kaimą paliko daugiau kaip 
ketvirtadalis milijono žmonių, iš kurių apie 180 000 buvo darbingi duonos ir 
gyvulių augintojai. Ekonomistai prognozuoja, kad 1975 metais Lietuvos kaime 
gyvens 44 proc., o 1980 m. – 38 proc. visų respublikos gyventojų.

Ir absoliutus, ir santykinis kaimo gyventojų skaičius – tik viena meda-
lio pusė. Ji dar neparodo tikrojo žemdirbių skaičiaus. Mūsų dienomis ne tik 
kaimas keliasi į miestą, bet lygiagrečiai vyksta ir kitas procesas – dalis žemdir-
bių važinėja dirbti į miesto įmones. Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo 
duomenys parodė, kad tik 57 proc. dirbančių kaimo gyventojų užimti žemės 
ūkiu. Kiti dirbo pramonėje, statybose, miško ūkiuose ir t. t. Todėl žemdirbių 
tikrasis lyginamasis svoris bendrame respublikos dirbančiųjų skaičiuje mažėja 
dar sparčiau negu bendras kaimo gyventojų skaičius. Jeigu 1965 m. iš 100 dir-
bančiųjų 42 buvo žemdirbiai, 1970 m. – 34, tai 1975 m. bus tik 28.

Kaip vertinti šį žemdirbių „nukaimėjimo“ procesą? Ar jis neišvengiama? 
Objektyvus, racionalus?

Sunku būti bešališka Temide. Nelengva svarstyklės sustabdyti ramybės 
taške, kada kalbama apie kaimą ir jo žmones. Juk bemaž devyni mūsų nacijos 
dešimtadaliai – tai tiesioginiai žemdirbių ainiai. Ganėtinai skaitome straipsnių, 
kuriuos taikliai suvienytų paantraštė: „Mano svajonių žemė...“ Tai pasakojimai 
apie tėviškę, vaikystės prisiminimai. Švelnus praradimo graudulys lyg rugsė-
jo voratinklis pinasi tarp žodžių. Panašus jausmas kyla ir skaitančiajam, kurio 
gyslom tebeteka žemdirbiškas kraujas. Jis nevalingai atsiliepia į žemės šauksmą, 
pats nesuvokdamas, ar dera tėviškę vadinti prarastąja. Jau daugeliui ji – nume-
lioruotoji“.

Varu niekas mūsų nevarė. Išėjome mes patys. Dar daugiau. Dažnas kolū-
kio vadovas šaukia savo žemiečius: „Grįžkite!“ Ir kviečia ne tuščios rankos mos-
tu, bet siūlydamas atlyginimą dvigubai didesnį, negu tas, kurį gauna „sūnus 
paklydėlis“ dideliame mieste. O retas išeivis atsiliepia į šį kvietimą... Dažniau 
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išeinama, rečiau sugrįžtama. Toks visuomenės vystymosi dėsnis. Jį pergyveno, 
pergyvena ar pergyvens visos tautos, iš patriarchališkos kaimo ramybės ženg-
damos į industrinės visuomenės pasaulį. Mes lietuviai, dar taip neseniai tikėję 
savo mitais apie kaimietišką tautos dvasią, dabar šį procesą pergyvename spar-
čiau ir audringiau už kaimyno.

Vadinasi, šis procesas – objektyvus.
O pozityvumo išryškinimui prisiminkime istorijos prieblandoj palikusius 

„tautos vadų“ postringavimus apie mūrinę Lietuvą...
Kadaise buvusi naivi fantazija – dabar tikrovė. Mūriniai sodžiai, šimtai 

įmonių, tūkstančiai kilometrų asfaltuotų kelių, užtvenktos upės, jūrų laivai va-
goja viso pasaulio platumas...

Kitas dalykas, ar žemdirbių defliacijos procesas vyksta planingai, ar kar-
tais nepažeidžiama proporcija tarp „ėmimo“ (iš kaimo) ir „davimo“ (kaimui)?

Dar kartą pažvelkime statistiką.
Žymi išvykstančiųjų iš kaimo dalis – jauni, darbingi žmonės, paliekantieji 

tėviškėje senstančius tėvus. Todėl kaime mažėja gimstamumas, santykinai di-
dėja vyresnių žmonių skaičius. Kaimas sensta. Valstybinio darbo resursų nau-
dojimo komiteto duomenimis, dirbančio kolūkiečio amžiaus vidurkis – 44-45 
metai. Daugelyje ūkių laukininkystės brigadose esama po 2-3 darbingo am-
žiaus vyrus. 32 proc. respublikos kolūkiečių šeimų neturi nė vieno darbingo 
asmens. Atskiruose rajonuose šis procentas dar aukštesnis: Rokiškio – 38 proc., 
Ignalinos – 36 proc., Anykščių – 33 proc. ir t. t. Atskiruose ūkiuose vien išlai-
kytinius turinčios šeimos sudaro 40-50 proc. bendro šeimų skaičiaus. Be to, 
kaimas pastebimai atsilieka nuo miesto savo žiniomis. Jeigu iš 1000 miesto dir-
bančiųjų aukštąjį ir vidurinį išsilavinimą turi 373, tai kaime – 111. 704 kaimo 
dirbantieji turi pradinį išsilavinimą (mieste – 344). Šį skirtumą didina dar ir tai, 
kad kaimą dažniausiai palieka jaunuoliai, įgiję aukštesnį bendrąjį išsilavinimą 
ar kokią nors technišką specialybę. Taigi, pasiliekantieji kaime nei kiekybiškai, 
nei, juo labiau, kokybiškai negali atsverti išeinančiųjų.

Kai kas teigia, kad darbui kaime daug mokslo nereikia. Šį perdėm mies-
čionišką požiūrį kartais palaiko ir patys kaimo jaunuoliai. Bet kiek gi tiesos jų 
žodžiuose? Praėjo šakės ir grėblio gadynė. Juo toliau, tuo ryškiau, kad kiekvie-
nas žemdirbys taps platesnio profilio mechanizatoriumi. Jis turės mokėti kelio-
lika ar net keliasdešimt darbų, privalės operuoti tokiu pat skaičiumi mašinų. 
Kas išdrįs teigti, kad toks darbas paprastesnis negu prie konvejerio?

Deja, kaime vis sunkiau surasti rezervus mechanizatorių kadrų paruoši-
mui. Žymi paruoštųjų specialistų dalis, kaip rodo statistika, iš jų išeina. Per dvi-

dešimtmetį apmokyta mechanizacijos specialistų daugiau kaip 100 000 žmonių 
(vien per paskutinįjį penkmetį – apie 45 tūkstančius). Dabar kolūkiuose ir tary-
biniuose ūkiuose jų iš viso dirba tik apie 34 tūkstančiai. Kur kiti? Kitose liaudies 
ūkio šakose!

Kaimo darbo jėgos ištekliai mažėja visoje respublikoje. Ši tendencija reiš-
kiasi ir tuose rajonuose, kur apsirūpinimas darbo jėga pakankamas, ir ten, kur 
aiškiai jaučiamas jos trūkumas.

Aplinkybės taip susiklostė, kad dabartiniu metu didžiausi kaimo darbo 
jėgos ištekliai yra Dzūkijoje (Lazdijų, Varėnos, Alytaus ir kt. rajonuose). Sąly-
gos intensyviai žemdirbystei šiuose rajonuose žymiai blogesnės negu, sakysi-
me, Vidurio arba Šiaurės Lietuvoje. Čia apsirūpinimas darbo jėga 1,5-2 kartus 
blogesnis negu Dzūkijoje. Reguliuojant darbo jėgos migraciją iš kaimo, būtina 
pasirūpinti šio santykio pagerinimu. Jeigu darbo jėgos ištekliai kaime mažės ta 
pačia proporcija ir toliau, gamybos intensyvinimui Šiaurės Lietuvos rajonuose 
nebeužteks žmonių. Pats laikas planingai sutelkti darbo jėgą kaime.

Anykščių rajone, kurį galima laikyti vienu tipiškiausių kaimiškųjų rajonų, 
anketomis buvo apklausti aštuntųjų klasių moksleiviai ir nustatytas jų požiūris 
į žemdirbiškas profesijas. Apdorojus anketų duomenis paaiškėjo, kad tik 14,9 
proc. visų apklaustųjų pareiškė norą mokytis žemės ūkio profilio mokyklose ir 
įgyti žemdirbiškas profesijas. Dauguma kitų pabrėžė, kad žemdirbio profesi-
jos nepatinkančios, nes nepatenkina kaimo buities ir darbo sąlygos. Žinoma, 
tai nėra plataus masto sociologiniai tyrimai. Iš to daryti griežtos išvados dar 
negalima. Aišku tai, kad jaunimas, rinkdamasis profesijas ir prognozuodamas 
savo ateitį, jautriai pasveria įvairius argumentus: kur ir kokiomis sąlygomis bus 
dirbama, kokį moralinį (ne vien materialinį!) pasitenkinimą jis jaus darbe ir 
gyvenamoje aplinkoje.

Žemdirbių defliacijos procesas susijęs ne vien tik su jų skaičiaus mažėji-
mu. Kita klausimo pusė sunkiau išreiškiama skaičiais. Vyksta kaimo vertybių 
perkainojimas ir žymus jų nuvertinimas.

Kur slypi kaimo buities grožio ir kaimietiškos pasaulėjautos devalvacijos 
priežastys? Ne tik jaunuoliai nusigręžia nuo žemės. Tam tikru mastu keliasi iš 
kaimo pusamžį jame pragyvenę žmonės, savo sūraus prakaito kaina perpratę 
margąją žemės knygą.

Pamėginkime įvertinti aplinką, kuri formavo ir tebeformuoja požiūrį į 
žemdirbio dalią, jo būtį.

Daugelį amžių mūsų žemdirbio gyvenimo prasmę buvo galima išreikšti 
triada – žemė-darbas-uždarbis. Turėti savo žemės, ją dirbti ir naudotis savo 
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darbo vaisiais – buvo jų svajonė, vidinis alkis. Šio alkio vedina ne viena žemdir-
bių karta kalė iš dalgių ragotines, trokštamos žemės kelius mirkė savo ir priešų 
krauju. Šio alkio genami žmonės spraudėsi į svetimų laivų triumus ir išsvajo-
tosios žemės ieškojo Brazilijos džiunglėse ar Patagonijos savanose. Daugelio 
tūkstančių mūsų žemdirbių kapai išbarstyti visoje planetoje.

Žemės valstietis visada troško. Ją mylėjo, bet ir... neapkentė. Jis matė, kad 
visi tie, kurie sočiausiai naudojosi žemės vaisiais – jos nedirbo. Nedirbo jos nei 
caro žandaras, nei pirklys, nei kunigas, į nepalyginamą aukštį pakilęs nuo savo 
varganų „avelių“. Ir valstietis dar tvirčiau kibo į žemę, vienintelę savo maitin-
toją, kad praturtėtų ir ... atsiplėštų nuo jos. Bent atplėštų savo vaikus...Retam 
tepavykdavo. Dažniausiai žemę nuo valstiečio atplėšdavo antstolio rankos.

Kolūkinė santvarka staiga perkirto neišnarpliojamą Gordijaus mazgą, nu-
malšino žemės alkį. Ark, kiek tinkamas! Tačiau ši socialinė permaina gerokai 
sudrebino ir valstiečio būties pamatus.

Žemė, buvusi vienintelė jos atrama, nebeteko nepasiekiamo idealo, sim-
bolio bruožų. O čia dar ištisas dešimtmetis neįprastų, kartais skausmingų ir 
skubotų pertvarkymų! Šnarėjo, putojo triukšmingi to laikmečio srautai, vie-
tomis paplaudami žemdirbio pasitikėjimą kai kuriomis vertybėmis, net pačia 
žeme.

Vėliau žemdirbių gyvenimas nubrėžė tiesesnes, patvarias vėžes. Dabar jis 
plaukia ramia vaga. Ši ramybė – gilios tėkmės ir didelės jėgos sinonimas. Tačiau 
žemdirbio pasitikėjimas žeme atgyja lėčiau. Po didžiųjų socialinių potvynių 
žemdirbio sąmonėje išliko du buvusios triados elementai – darbas-uždarbis. 
Šią tendenciją skatina ir nuolat didėjantis apmokėjimas už dalyvavimą visuo-
meninėje gamyboje, ir nemenkos pajamos už pasodybinio sklypo gėrybes. 
Atsirado naujų stimulų. Vienas jų – sparčiai besikeičianti kaimo buitis, tapusi 
labai imli miesto atributikai, reikalaujančiai platesnės piniginės apyvartos.

Laikas išvarpė tradicinę žemdirbio pasaulėjautą. Anksčiau šalia sunkaus 
ir alinančio fizinio darbo žemdirbys atsiduodavo intuityviai suprastam grožiui. 
Tų vertybių kraitskrynės pastebimai senka. Supoetintą gėrio ir grožio suprati-
mą, kurį nuostabiai atskleidžia tautosakos turtai, vis labiau išstumia materia-
lusis pradas. Ar mes dažnai girdime dainą kaime, žinoma, ne vaišėse? Kokias 
poringes seka, suėję į būrį, jaunieji žemdirbiai!.. Atsakymas vargu ar mus pa-
guos. Žemdirbio triūsas ir būtis netenka savo naiviojo poetiškumo ir žavesio 
apdaro, kadais nuo mažumės supusio jaunąjį artoją ar grėbėjėlę. „Nupoetintas“ 
triūsas mažiau patrauklus. Todėl nepaprastai svarbu tinkamai ugdyti naujus 
kultūros pradus kaime, nes jais (kinu, knyga, teatro spektakliu, televizija) turi 

būti kompensuojama prarastoji darbo ir grožio pusiausvyra, atveriamas kelias 
savęs tobulinimui.

Atsimenu tokį atsitikimą. Prieš keletą metų, vidurvasarį, vienas tarybinis 
ūkis Jonavos rajone gavo nemokamą kelialapį į tarpkolūkinius poilsio namus. 
Greitai buvo parinktas kandidatas – pasižymėjęs darbe traktorininkas. Jis labai 
nenoromis sutiko važiuoti. O po poros dienų iš poilsio namų... pabėgo ir grįžo 
į darbą. Užklaustas paaiškino, kad esą nuobodu nieko neveikti, be to, jis nieko 
neuždirbsiąs. Apie jokį poilsį, ekskursijas ar knygų skaitymą traktorininkas ne-
norėjo girdėti. Vengdamas gėdos rajono darbuotojų akyse, ūkis varu išsiuntė 
mechanizatorių atgal „baigti poilsio“, patylomis pažadėjo mokėti vidutinį atly-
ginimą... Ar ne dėl panašių priežasčių kartais į ekskursiją vykstama... organi-
zuotai apsipirkti, nenoriai lankomi gastroliuojančių teatrų spektakliai, gausiai 
vartojami alkoholiniai gėrimai, o kaimo bibliotekų skaitytojų daugumą sudaro 
moksleiviai bei vietos inteligentija? Galima išvardinti ir priešingų faktų, tačiau 
bendra nesmagi tendencija matysis.

Kartais žemdirbio profesijos devalvacijai patalkininkauja kitų profesijų 
žmonės. Jie neapdairiai šlovina darbą, užmiršdami patį žmogų. Perdėtai aukšti-
nama melžėja ar šėrėja, kuri „... nesiskaito nei su savo sveikata, nei su darbo va-
landomis...“. Šitaip daromos meškos paslaugos. Neretai gyvulininkystės fermų 
darbotvarkėje atsižvelgiama vien į gyvulių fiziologinius reikalavimus. Melžėja 
turi pradėti darbo dieną 3-4 val. ryto ir baigti 21 val. vakaro, o išeiginės, o atos-
togos? Argumentuojama visaip: trūksta melžėjų, kombinatai atsisako priimti 
pieną kitu laiku, nuo seno šitaip buvo ir t. t. Argumentuojama, užuot organi-
zavus pamainas, o pasodybinio sklypų įdirbimas bei asmeninių gyvulių prie-
žiūra? Koks paradoksas! Mechanizatorius ar melžėja, visuomeniniame ūkyje 
visą dieną valdę sudėtingą techniką, namuose vos ne kita tiek laiko skiria paso-
dybinio sklypo bei asmeninių gyvulių priežiūrai, dirbdamas senelių metodais. 
Tiesa, kai kuriuose respublikos ūkiuose plinta kolektyvinis pasodybinio sklypų 
įdirbimas ūkio technika, kai kolūkiečiui faktiškai pateikiama gatava produkci-
ja. Vienas kitas kolūkis nuėjo dar toliau – moka pinigines kompensacijas. Ta-
čiau šios išimtys dar labiau paryškina bendrą taisyklę, kad pasodybinių sklypų 
sistema – patriarchalinio ūkio apendiksas šiuolaikinėje prekinio ūkio sistemo-
je. Iš kitos pusės, pasodybinis sklypas – pagrindinis pragyvenimo šaltinis kai 
kurioms žemdirbių kategorijoms, ypač pensininkams. Ekonomiškai stipriuose 
ūkiuose, matyt, laikas ieškoti kelių šiam „apendiksui“ išoperuoti.

Lietuvos žemdirbių pasiekimai garsūs visoje šalyje. Gamybos intensyvu-
mu mūsų respublika užtikrintai pirmauja, pralenkusi savo kaimynes – Latviją ir 
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Estiją, kurios seniau Lietuvai buvo ūkininkavimo meno pavyzdys. Tačiau mate-
rialinių vertybių gamybos didinimas negali atstoti žmonių tobulėjimo proceso. 
Komunizmo sukūrimui be materialinių vertybių gausumo reikalinga dvasiškai 
tobula ir kultūringa visuomenė. Deja, nesunku atsakyti, kaip auklėjami vaikai 
mechanizatorių ir ypač gyvulininkystės darbuotojų šeimose. Dar neretai tėvai 
ir seneliai, prisimindami savo sunkią jaunystę, siekia atitraukti savo vaikus nuo 
žemės ir išleisti „į žmones“.

Nėra ko žvelgti į kaimą vien praeities mylėtojo akimis. Vakardienos ir 
šiandienos kaimas netapo muziejumi, o jo žmonės – eksponatais. Šiuolaiki-
nė žemėvalda likviduos viensėdžius – buržuazinės žemės reformos palikimą, 
lygiai kaip ši likvidavo gatvinį kaimą – trilaukės žemdirbystės laikų ir rėžinės 
gadynės padarinį. Pasikeitus turiniui, esmei, senoji forma nebetenka prasmės, 
tikslingumo ir palaipsniui apmiršta.

Kaimui elegijų nereikia. Reikalinga konkreti, jautri parama. Reikia dar 
daugiau pastangų gamybos industrializavimui bei buities modernizavimui. 
Reikia pagaliau suprasti, kad darbas reikalauja poilsio, kad dvigubas ūkis klesti 
kultūros ir dvasinių turtų sąskaita. Tai ne mocionas kolektyviniame sode kur 
nors Neries atšlaitėje. Poilsis senatvėje pelnytai priklauso visoms dirbančiųjų 
kategorijoms. Darbo jėgos planavimas, sutelkimas ir koncentravimas, buhal-
terine terminologija kalbant, negali vykti vien su neigiamu saldo kaimui. Ži-
noma, teneišnyksta iš spaudos puslapių ir mintys apie kaimą – svajonių žemę. 
Jausmai ir prisiminimai taurina žmogų, tirpdo šaltus prakticizmo lopus. Tad 
kalbėkime ir rašykime apie mūsų mielą kaimą, o svarbiausia veikime jo labui.

Straipsnis buvo įteiktas žurnalui „Nemunas“ 1970 m. Cenzūros atmestas.

Grąžinkime žemei jos vardą

Viename dviejų kolūkių susitikime yra tekę girdėti tokius sveikinimo žo-
džius: „Mes, „keliasįgyvenimiečiai“, sveikiname draugus „žingsnispirmynie-
čius“. Dažnas pasakytų, kad čia kažkokia nesąmonė arba, geriausiu atveju, – 
nevykęs kalambūras.

Ne, tai gyva kalbos realybė, pagimdyta kito kalbos fakto – naujųjų mūsų 
vietovardžių, tikriau kvazivietovardžių. Šiuo atveju kolūkio „Kelias į gyvenimą“ 
atstovas tik kopijavo normalų kalbos modelį – „vilniečiai sveikina kauniečius“, 

„aušriečiai sveikina pažangiečius“.
Dabar kartais labai gali apsirikti ir girdėdamas tokį pasakymą: „Savaitgalį 

praleisiu Palangoje“. Suprastum – ant jūros kranto, Palangos miestely... Ir la-
bai apsirinktum. Taip, pasirodo, vadinasi kolūkis Kupiškio rajone. Rašte tokią 
tariamą „Palangą“ gali atskirti iš kabučių, bet šnekamojoje kalboje kabučių ne-
padėsi. Mūsų kolūkių pavadinimai skiriasi nuo pramonės įmonių, organizacijų 
ar kitų žmonių kolektyvų pavadinimų tuo, kad jie pirmiausia turi vietovardžių 
funkciją.

Trumpai paanalizuokime mūsų kolūkių pavadinimų visumą. Šiuo metu 
mūsų respublikoje yra 1340 kolūkių. (Tiesa, šis skaičius nėra stabilus: kolūkiams 
jungiantis, jis nuolatos mažėja). 426 kolūkiai (31,8 proc. bendro skaičiaus) pa-
vadinti kaimų ar miestelių, kur jie įsikūrę, pavadinimais. Ir Lietuvos TSR tary-
biniai ūkiai daugiausia pavadinti vietovių vardais. Tokie pavadinimai visiškai 
atitinka orientacinę ir informacinę vietų vardų funkciją. Tiesa, respublikoje yra 
keletas ūkių, kurie puikuojasi tokiais vardais, kaip minėtasis „Palangos“ kolū-
kis. Tokie vardai jokiu būdu nelygiaverčiai su tikraisiais vietovardžiais, nes jie 
neturi pastarųjų istorinės informacinės ir orientacinės funkcijos. Be to, jie rodo 
jų „krikštatėvių“ gigantomanijos užmačias. Taigi kolūkių vadinimas didžiųjų 
miestų vardais tikrai yra niekuo nepateisinamas.

96 kolūkiai (maždaug 7 proc.) pavadinti upių ar ežerų vardais. Tarp jų 
vyrauja „Nemunas“ (net 15 kolūkių), „Neris“ ir „Nevėžis“ (po 4 kolūkius) ir t. 
t. Tokius kolūkių pavadinimus iš dalies galima toleruoti. Tik vis dėlto, kažin ar 
reikalingas dažnas tų pačių vardų pasikartojimas, ypač vietovėse, geografiškai 
nutolusiose nuo vardo reiškiamo objekto (pvz., „Nemunas“ ar „Dubysa“ – Ute-
nos rajone).

207 kolūkiai (15,4 proc.) pavadinti žymiųjų žmonių vardais. 36 respubli-
kos kolūkiai turi Lenino vardą, 21 kolūkis pavadintas M. Melnikaitės, 14 – Mi-
čiurino, po 13 – Janonio ir Ždanovo, po 12 – K. Požėlos ir Černiachovskio, 10 
– Žemaitės, 9 – P. Cvirkos ir t. t.

Žymiųjų žmonių vardų suteikimas ūkiams visai pateisinamas, tačiau turi 
būti laikomasi saiko ir logikos. Dėl P. Cvirkos kolūkio Klangiuose ar S. Nėries 
Kiršuose pavadinimų tikslingumo niekas nesuabejos. Tačiau tokie pat kolūkių 
pavadinimai Jonavos, Molėtų rajonuose neturi jokios įvardijimo logikos. Ats-
kirai reikėtų kalbėti apie ūkių vadinimą didžiojo proletariato vado V. Lenino 
vardu. Šiuo metu be keleto žinomų, ekonomiškai stiprių ir gerai susitvarkiusių 
ūkių, tokių kaip Šakių rajono Lenino (kuris, beje, stambiausias kolūkis Lietuvos 
TSR), Akmenės rajono Lenino (tai pirmasis Lietuvos TSR teritorijoje susikūręs 
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kolūkis), Ukmergės rajono „Lenino keliu“, yra nemaža ūkių, turinčių Lenino 
vardą, tačiau niekuo nepasižyminčių ar net reikiamai nesitvarkančių, ekono-
miškai silpnų. Ar nebūtų tikslingiau ir prasmingiau šį garbingą vardą palikti 
tik tiems, kurie jo tikrai verti? Juk pramonės įmonėms ar kitiems kolektyvams 
Lenino vardas suteikiamas tik pasiekus ypač didelių gamybos, ekonomikos 
ar darbo ir buities kultūros laimėjimų. Lenino vardu turėtų vadintis tik tokie 
ūkiai, kurie gali būti pavyzdys kitiems.

Daug kolūkių (611 arba 45,6 proc.) pavadinti abstrakčiai, šabloniškais, 
išgalvotais vardais. Tai tokie bereikšmiai vardai, kaip „Giedra“, „Pažiba“, „Vil-
tis“, „Liepsna“, „Kibirkštis“ ir pan. Yra griozdiškų pavadinimų, pvz.: „Į šviesią 
ateitį“, „Gražus rytas“, „Kelias į šviesą“, „Pirmoji vaga“ ir t. t.  Nors tokios pras-
mės žodžių arba junginių galima sukurti begalinį skaičių, bet kai kurie jų vis 
tiek kartojasi kone kiekviename rajone. Respublikoje yra net po 25 „Pergalės“ 
ir „Aušros“ kolūkius, 19 kolūkių pavadinti „Gegužės pirmosios“, 18 – „Naujo-
jo gyvenimo“, 16 – „Švyturio“, 15 – „Vienybės“, 14 – „Draugystės“ ir panašiais 
vardais. Toks kolūkių pavadinimų kartojimasis sukelia painiavą, dezorientuoja. 
Prieš keletą metų Utenos rajone buvo kone anekdotiškas atsitikimas. „Aušros“ 
kolūkis užsisakė degalų, kuriems iš bazės atvežti buvo pasiųstas vietovę mažai 
pažįstantis vairuotojas. Pavažiavęs keliolika kilometrų Utenos-Molėtų plentu, 
vairuotojas paklausė sutiktą žmogų kelio į „Aušros“ kolūkį. Bet atsitiko taip, 
kad jis klausė kelio jau įvažiavęs į Molėtų rajono teritoriją. Paklaustasis nuošir-
džiai paaiškino ir nurodė... savąją, molėtiškę „Aušrą“, kur vairuotojas nuvežęs ir 
išpylė degalus. Klaida paaiškėjo tik po kelių dienų, uteniškei „Aušrai“ atkakliai 
teiraujantis dingusio krovinio.

Šis faktas rodo, kad kolūkių pavadinimai (kaip ir visi vietovardžiai) visų 
pirma turi orientavimo teritorijoje funkciją. Pavyzdžiui, kur yra Viešintos, 
Meškuičiai ar Kvėdarna, pasakys dažnas mūsų respublikos gyventojas. Tačiau 
šiose vietovėse įsikūrusių kolūkių pavadinimai: „Gimtoji žemė“, „Raudonoji vė-
liava“ ir „Naujas gyvenimas“ tokią orientacinę reikšmę gali turėti tik tų pačių 
apylinkių gyventojams. Pagaliau kolūkių vardai, jeigu jie neatitinka vietovės 
pavadinimo, nežymimi ir jokiuose žemėlapiuose. Būdami tokie šabloniški bei 
schematiški, kolūkių pavadinimai ne tik nepraturtina vietovardžių lobyno, bet 
dar ir „nupopuliarina“ gyvus, liaudiškus kaimų ar vienkiemių pavadinimus.

Kas gi nulėmė šios, dabar atrodančios nepagrįsta, kolūkių pavadinimų sis-
temos formavimąsi?

Kolektyvizacijos metu kiekvienam naujai suorganizuotam ūkiui buvo tei-
kiamas agitacinis, mobilizuojantis vardas, išskiriantis sukolektyvintą kaimą iš 

kitų, dar nekolektyvinių. To meto sąlygomis tokie kolūkių pavadinimai, kaip 
„Pakelta velėna“, „Kolektyvinis darbas“ ar „Naujas gyvenimas“, išreiškė naujo, 
socialistinio kaimo turinį ir atitiko laiko dvasią. Kai kurie ūkiai „avansu“ gavo 
ir prakilnius vardus, tokius kaip „Pirmūnas“, „Spartuolis“ ir pan., tik, deja, ne 
visi juos pateisino. Be to, mūsų respublikos kolūkių vardynui nemažos įtakos 
turėjo ir kitų respublikų praktika, kur kolektyviniai ūkiai susikūrė anksčiau. 
Tik ta patirtimi čia ne visuomet kūrybiškai pasinaudota.

Ilgainiui dėl dažnų ūkių bei rajonų ribų keitimo kolūkių pavadinimai 
nuolat kito, nors jų nomenklatūra liko iš esmės ta pati. Dabar, kai mūsų kaimai 
yra visuotinai sukolektyvinti, daugelis pavadinimų neteko savo aktualumo ir 
virto abstrakčiomis, nieko nesakančiomis, šabloniškomis etiketėmis, kartais tik 
gimdančiomis nesusipratimus ir kuriozus.

Mūsų nuomone, daugelį kolūkių pavadinimų (kaip ir kolūkių brigadų 
numeraciją) reikia pakeisti tos vietovės gyvenamųjų vietų vardais. Žymiųjų 
žmonių vardus reikėtų palikti tik tiems ūkiams, kuriems tie vardai pateisinami 
istoriniu požiūriu ar turi konkrečią memorialinę arba išskiriamąją (ūkių nuo-
pelnų) reikšmę. Tiesa, jungiantis kolūkiams, jų vardai keičiami kaimų vardais. 
Bet juk stambinama palyginti nedaug kolūkių, tad ir tų dirbtinių vardų pakei-
čiama labai nedaug. Toks keitimas, šiaip ar taip, tėra stichiškas reiškinys. O juk 
ekonomiškai ir kultūriškai nuolat turtėjantys mūsų žemdirbių kolektyvai tikrai 
verti vadintis vardais, turinčiais vardo vertę. Kolūkių pavadinimų keitimo rei-
kalą turėtų spręsti autoritetinga komisija, į kurią be administracijos darbuotojų 
įeitų kalbininkų ir istorikų.

Kultūros barai. 1973. Nr. 4. P. 69-70.
(Dėl paskelbto straipsnio buvo nubaustas žurnalo vyriausiasis redaktorius.)

Kooperacijos ištakos

1. Talka ir talkininkai.

Sakoma, kad ne viską galima nudirbti vieno žmogaus rankomis ir ne viską 
galima tinkamai nuspręsti viena galva pasikliaujant. Dėl to nuo senų senovės 
trobai pastatyti, šuliniui iškasti, javapjūtei, mėšlavežiui dažnas Lietuvos valstie-
tis šaukdavosi kaimynų ar giminių pagalbos. Taip gimė talkos – pačios papras-
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čiausios ūkiško bendradarbiavimo formos.
Jeigu kvietiesi talką, nerašytas įstatymas liepė talkininkauti ir pačiam. Taip 

susiburdavo žmonės į liaudies bendrijas, kuriose darbas tapdavo lengvesnis, 
spartesnis, vaisingesnis. O kur dar bičiulystė, bandžiulystė ir kitos etnografų 
aprašytos „specializuotos“ talkos!

Žmonės dėjosi į bendrijas ir ekonominiams dalykams spręsti. Pavyzdžiui, 
nepasitikėdami sukčiais pirkliais, susidėję kaimiečiai pirkdavosi druskos, silkių, 
žibalo ar ūkiško inventoriaus. Mat visiems urmu perkant, susilaukdavo nuolai-
dos, kuri šiaip jau atitekdavo pirkliui-tarpininkui. Kai kur valstiečiai, bendrai, 
vadovaujami labiau patyrusio, gabendavo savo gaminius į tolimesnius miestus 
(pvz., linus į Rygą, vaisius, uogas, medų – į Peterburgą ir pan.), taip bandydami 
brangiau parduoti.

Šiuos nereguliarius bendros valstiečių veiklos poelgius galima vadinti ko-
operacijos pradmenimis.

Ką reiškia žodis kooperacija?
Lotyniškai „kooperatio“ reiškia „bendrą veikimą“, „bendrą darbą“. Lietu-

viškai šį reiškinį galėtume vadinti sandarba arba jau įprastu talkos vardu. Taigi 
ir šia veikla užsiimančius žmones-kooperatininkus galime vadinti sandarbi-
ninkais ar tiesiog talkininkais.

Prancūzų rašytojas V. Hugo yra pasakęs, kad kariuomenė yra nepaprastos 
kombinacijos šedevras, kur jėga sudaroma iš didžiulės bejėgiškumo sumos. Ši 
teiginį galima pritaikyti ir kooperacijai: „kooperatyvas-organizacija, kurio eko-
nominė galia sukuriama iš ekonomiškai bejėgiškų ūkinių vienetų sumos“.

Išties, kur slypi kooperacijos galia?
Kibernetiniu požiūriu, kooperatyvas – sistema, sudaryta iš pirminių ele-

mentų – žmonių ir gamybos priemonių visumos. Tie žmonės, jungdamiesi į 
kooperatinę bendriją, visuomet turi aiškų tikslą ir numato priemones, kaip 
jį pasiekti. Žmonėms, dirbantiems talkoje, susiformuoja bendra ekonominė 
energija (vadinama sinergija), analogiška sugniaužto kumščio ar į ataką pakilu-
sios karių grupės energijai. Taip dirbant, pasiekiamas ir papildomasis sąveikos 
efektas padedantis realizuoti kooperatyvo narių užsibrėžtus tikslus. 

Kas buvo pirmieji kooperatininkai?
Ūkio istorija kooperacijos pradus suranda Anglijoje. Dar 1659 metais 

P. K. Plackbojus teoriškai išdėstė idealios bendruomenės, susibūrusios, mūsų 
dienų žodžiais tariant, į kooperatyvą, principus. Jis bandė šią idėją įgyvendinti 
ir praktikoje, bet įvairios kliūtys sutrukdė tai padaryti. Panašias mintis 1696 
metais išdėstė ir kitas anglų švietėjas Dž. Belersas. Šių mąstytojų idėjos turė-

jo nemažos įtakos formuojant didžiojo anglų utopisto R. Oveno (1771-1858) 
pažiūras. Kooperacijos idėjas populiarino ir daktaras V. Kingas, 1827 metais 
įkūręs Braitono vartotojų bendrovę, o 1828 metais pradėjęs leisti mėnraštį „Co 
operator“, kur išdėstė ir šio judėjimo teoriją. V. Kingo nuomone, kooperacijos 
pagrindą turi sudaryti vartotojų bendrovės. Jų tikslai – išgelbėti narius nuo ne-
turto, siekti jų gerovės ir ekonominio savarankiškumo. Visa tai turėjo laiduoti 
bendras narių kapitalas ir pastangos – bendras darbas.

Kooperacijos teoretikai parengė dirvą praktinei veiklai, jų idėjas 1844 me-
tais pirmieji sėkmingai įgyvendino Anglijos Ročdeilio miesto „Teisingųjų pio-
nierių bendrovė“, veikusi kaip kooperatinė prekybos įmonė ir taupomoji kasa. 
Svarbiausius jos principus paminėsime:

1. Kapitalą sudaro narių įnašai.
2. Bendrovėje parduodami gaminiai turi būti kokybiški, tinkamo svorio ir 

saiko, realizuojami vidutinėmis rinkos kainomis.
3. Perkama ir parduodama tik už grynus pinigus.
4. Pelnas skirstomas proporcingai įpirkimams.
5. Visuotiniame susirinkime visų narių teisės lygios.
6. Valdybą sudaro periodiškai perrenkami asmenys.
7. Tam tikra pelno dalis skiriama auklėjimo ir švietimo tikslams.
Atrodo, kad daugelis ročdeiliečių principų aktualūs ir nūdienos koopera-

tininkams.
Dar XIX a. svarbiu kooperacijos idėjų židiniu tapo ir Vokietija. Čia žy-

miausiu kooperacijos teoretiku laikytinas V. A. Heleris (1800-1889), per var-
totojų bendroves tikėjęsis išspręsti socialinius klausimus. Praktiniais koopera-
cijos klausimais daug nuveikė H. Šulcė-Deličas (1808-1883), organizuodamas 
kredito bendroves, taip pat F. V. Raifaizenas (1818-1888), steigęs kaimo koope-
ratines bendroves ir joms vadovavęs.

Rusijoje kooperatyvizmo idėjas ikisocialistiniu laikotarpiu populiarino 
narodnikai ir kai kurie ekonomistai (M. Tugan-Baranovskis, V. Totomiancas ir 
kt.). Darbo valstiečių kooperacijos idėjas skleidė ekonomistas ir jaunos Tarybų 
valstybės veikėjas profesorius A. Čajanovas (1888-1939). Tai vienas žymiausių 
gamybos organizavimo mokyklos bei darbo valstiečių ūkio teorijos atstovų. Jo 
idėjos Tarybų Sąjungoje buvo ypač populiarios pereinamuoju iš kapitalizmo į 
socializmą laikotarpiu.

A. Čajanovas teigė, kad viską, ko negali duoti valstiečio ūkis, gali duoti 
pačių įvairiausių formų kooperacijos: kredito, draudimo, melioracijos, veisli-
ninkystės, technikos naudojimo, tiekimo, realizavimo, produkcijos perdirbimo 
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ir sujungiamos šeimos darbo įmonės, kur dirba „šeimininkas-darbininkas“, 
teigiamybės su techninėmis ir ekonominėmis stambiosios gamybos potencijo-
mis. A. Čajanovas numatė ir kooperacijos perspektyvas: paprastesnės formos 
peraugs į gamybines. Jo mokymo apie kooperaciją kertinis akmuo yra „koo-
peravimasis iš apačios“, t. y. idėja, kad kiekviena aukštesnė kooperacijos forma 
nepanaikina žemesniųjų. Visos kooperatyvų formos gali egzistuoti greta viena 
kitos, nes gyvenimas patikrina ir atrenka tas, kurios gyvybingiausios, bet ne tas, 
kurios primetamos iš viršaus.

Suprasdamas, kad žemės ūkyje „horizontalioji koncentracija“ (t. y. ūkių 
stambinimas jungiant) turi optimalias ribas, kurias peržengti ekonomiškai ne-
apsimoka, A. Čajanovas plėtojo „vertikalios koncentracijos“ idėją. Jo vadovau-
jamas institutas dar 1923 metais pradėjo rengti „vietinių kombinatų“ – dabar-
tinių agropramoninių įmonių prototipų projektus. Vienas jų – Digoro agroin-
dustrinis kombinatas Osetijoje – buvo pradėtas kurti 1930 metais, bet vėliau 
statyba buvo nutraukta, o pati idėja apšaukta žalinga ir oportunistine. Tarybų 
Sąjungoje prie agropramoninių ryšių grįžta tik praėjus beveik 40-čiai metų.

Prasidėjus masinei žemės ūkio kolektyvizacijai (t. y. horizontalinei kon-
centracijai), A. Čajanovas teigė, kad pastaroji negali pakeisti vertikalių ryšių, 
todėl greta kolūkių turi išlikti ir buvusios kooperacijos formos. Šiuo atveju 
turėtume nebe valstiečių ūkių, bet žemės ūkio artelių kooperatyvus. Deja, po 
1930 metų visos kooperatyvų formos, išskyrus kolūkius, buvo likviduotos.

A. Čajanovas neneigė kolūkių, kaip vienos iš kooperatyvų formos kūri-
mo galimybių, tik išreiškė „kolektyvinimosi“ idėją, t. y. visišką kolektyvizacijos 
savanoriškumą, kada tempai reguliuojami ne administravimu, ekonominiu ar 
politiniu spaudimu. Individualų ūkį turi paveikti kolūkių ekonominis prana-
šumas.

Stalinui likvidavus „nepą“ ir administraciniais metodais spartinant kolek-
tyvizaciją, A. Čajanovas vis labiau puolamas: spaudoje vadinamas buožių gynė-
ju, kolektyvizacijos priešu, o 1930 metų vasarą jis areštuojamas. Po to tremtis 
į Kazachstaną, 1937 metais – naujas areštas ir nuosprendis – sušaudyti. Po pu-
santrų metų nuosprendis buvo įvykdytas.

A. Čajanovas buvo reabilituotas 1987 metų liepos 16 dieną.

2. Taip buvo Lietuvoje.

Peržvelkime kooperacijos idėjų nešėjus ir išraiškos formas Lietuvoje.
XIX a. Lietuvos teritorijoje pirmiausia ima kurtis vartotojų bendrovės. 

Pirmą tokią bendrovę 1869 metais įkūrė Vilniaus teismo institucijų valdininkai, 
ir ji tarnavo jų reikalams. Kelmės dvarininkas J. Ivanavičius 1881 metais įkuria 
„krikščioniškus kromus su užvažiuojamaisiais namais“ Kelmėje, Kražiuose ir 
Raseiniuose. Tiesa, tai nebuvo tikri Ročdeilio tipo kooperatyvai.

Pirmoji Ročdeilio principais veikusi ūkininkų vartotojų bendrovė buvo 
įkurta 1899 metais Pabiržėje. Šios bendrovės sėkmė paskatino ir kitus imtis 
darbo. Netrukus Kaune įsikūrė „Nemuno“ bendrovė, taip pat vartotojų krau-
tuvės Tauragėje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kitur. Kauno gubernijoje 1913 metais 
buvo 104 vartotojų bendrovės, Suvalkų gubernijoje – 17, Vilniaus – 18.

Greta vartotojų kooperacijos Lietuvoje plito ir Kredito kooperacija. Pir-
masis Šulcės-Deličo tipo kredito kooperatyvas Rusijoje (Taupomoji Skolina-
moji draugija) atsirado 1865 metais, o Lietuvoje (Vydiškiuose) – 1873 metais. 
Kredito kooperatyvai sparčiausiai ėmė plisti po 1905 metų revoliucijos, 1915 
metais jau būta 155 taupomųjų skolinamųjų bendrovių ir 52 kredito bendrovės.

Nei Lietuvos vartotojų, nei kredito bendrovės ilgai savo centrų neturėjo. 
Pirmoji vartotojų bendrovių sąjunga „Kooperatorius“ įsisteigė Šiauliuose tik 
per I pasaulinį karą (1915 metais). Deja, užėjusi karo banga nušlavė visas koo-
peratines bendroves, sunaikino jų turtą ir žmonių indėlius.

Iki I pasaulinio karo Lietuvoje, ypač Suvalkijoje, būta ir kitokių koopera-
tinių draugijų. Štai 1907 metais įsisteigė „Marijampolės ūkininkų draugovė“ ir 
lietuvių krikščionių bendrovė žemės ūkio dalykams įsigyti ir parduoti „Žagrė“. 
Pastaroji vėliau savo veiklą labai išplėtė, rūpinosi žemės ūkio kultūros reika-
lais (1913 metais įsteigė Gižų žemės ūkio mokyklą). Tuo laikotarpiu steigėsi ir 
įvairūs žemės ūkio rateliai, produktų, ypač pieno, perdirbimo bendrovės. (Pa-
minėtina 1899 metais Kauno gubernijos dvarininkų įsteigta pieno perdirbimo 
bendrovė „Biruta“. Steigėsi ir kooperatinės draudimo organizacijos – 1902 me-
tais įsisteigė „Kauno žemės ūkio savitarpio draudimo bendrovė“, aptarnavusi 
dar ir Vilniaus guberniją.

Kooperacijos idėjos Lietuvoje pradėtos propaguoti dar spaudos draudimo 
metais. Jau „Aušroje“ randame straipsnių, kuriuose raginami gyventojai dėtis 
į „būrius“, „bendrystes“, kurie sujungtomis jėgomis „pradėtų varyti prekybą“. 
Taip pat siūlyta steigti ir „liaudies bankus“. Šio laikraščio pirmajame numeryje 
atspausdintai J. Zauerveino minčiai, teigusiai, kad reikia derinti „medžiagiškus 
ir dvasiškus“ reikalus“, J. Mačys priduria: „Poezija reikalinga, bet dusyk reika-
linga – rūpintis apie draugijišką ir ūkišką būvį tautos...“. Jei šią mintį būtų išsa-
kęs pragmatiškas pirklys, mes jo žodžius santūriau vertintume, bet taip kalbėjo 
poetas.
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Kooperacijos klausimais plačiau prabilo P. Liūtas (P. Leonas) 1887 ir 1888 
metų „Šviesos“ laikraščio puslapiuose. Straipsnyje „Apie bendroves“ jis pirmą 
kartą Lietuvos spaudoje atpasakojo Ročdeilio pionierių istoriją, aptarė Šulcės-
Deličo bendrovių veikimą Vokietijoje, bandė teikti patarimų, kaip tokias ben-
droves „... prigulėtų lietuviams įsteigti...“.Šiuos klausimus dėstė ir P. Vileišis 
savo 1901 metais Tilžėje išleistoje brošiūroje „Ūkiškos draugystės įvairiuose 
kraštuose“. Atgavus spaudą, kooperaciją propaguojančių straipsnių randame 
„Lietuvių laikraštyje“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Viltyje“, „Šalti-
nyje“, „Žemdirbyje“ ir kitur. 1910-1911 metais bandyta leisti ir specialų „Žem-
dirbio“ priedą kooperacijos reikalams „Kooperatorių“ (išėjo 15 numerių). Tai 
buvo pirmas kooperacijos laikraštis lietuvių kalba. Nustojus eiti šiam priedui, 
kurį laiką buvo leidžiamas kooperacijos reikalams skirtas mėnraštis „Bendrija“. 
Deja, abu minėti leidiniai netapo masiniais kooperatyvų organais. Tam sutruk-
dė ideologinių srovių ginčai ir nepakankamas inteligentijos dėmesys koopera-
cijai.

Pirmaisiais Lietuvos respublikos gyvavimo metais kooperatinis judėjimas 
buvo skatinamas „iš viršaus“, bet vyriausybės parama buvo tik moralinė ir ju-
ridinė. Pradžioje daugiausia kūrėsi vartotojų ir kredito bendrovės. Spartesnį 
kooperatyvų kūrimąsi stabdė nesavarankiška ir vis labiau infliacijos sekinama 
valiuta. Tuometinė Lietuvos valiuta – auksinas buvo susijęs su Vokietijos mar-
ke, kurios vertė katastrofiškai krito. Tad 1922 metų pabaigoje įvedus Lietuvoje 
stabilią valiutą – litą, įvairių kooperacijos organizacijų kūrimasis žymiai pa-
spartėjo. Štai 1922 metais buvo užregistruotos tik 78 kooperatinės organiza-
cijos, o 1923 metais – jau 214, 1925 metais – net 488. Lietuvoje 1930 metais 
veikė 1117 bendrovių, iš jų daugiausia kredito kooperatyvų (432), vartotojų 
bendrovių (318), pieninių (219), žemės ūkio draugijų (110) ir t. t. Tuo laiko-
tarpiu susiklostė ir dvi svarbiausios kooperatinių bendrovių kūrimosi kryptys: 
neutralioji (kooperatyvams vadovavo partijoms nepriklausantys asmenys, iš 
dalies socialdemokratai ir liaudininkai) ir krikščioniškoji (vadovavo krikščio-
nys demokratai). Kredito bendrovėms finansuoti neutralistai 1920 metais įkū-
rė „Kooperacijos banką“, o krikščionys demokratai 1924 matais – „Centralinį 
ūkininkų banką“. Be to, prekybos kooperacijai koordinuoti neutralistai 1920 
metais įsteigė „Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungą“, o 1923 metais – „Lie-
tuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungą“ („Lietūkį“). Panašias krikščioniškosios 
krypties bendroves vienijo 1925 metais įkurtas „Lietuvos kooperatyvų centras“ 
bei 1927 metais įsteigta „Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjunga“. Partiniu 
principu buvo suskaldyta ir pieno ūkio kooperacija. Neutralistai pieno koope-

ratyvų veiklai koordinuoti 1927 metais įkūrė Centralinę Lietuvos pieno perdir-
bimo bendrovių sąjungą „Pienocentrą“ (1923-1927 metais šią funkciją vykdė 
„Lietūkis“), o krikščioniškieji pieno ūkio kooperatyvai – „Pieno perdirbimo 
bendrovių sąjungą“. O 1925 metais susikūrė ir du idėjiniai kooperatyvų centrai: 
neutralistų – „Lietuvos kooperatyvų taryba“, krikščioniškųjų – „Lietuvos koo-
peracijos vyriausiasis komitetas“.

Po 1926 metų perversmo, atėjus į valdžią tautininkams, krikščioniškuo-
sius kooperatyvus valstybė nustojo remti ir jų organizacijos palaipsniui likvi-
davosi. Iš visų kooperatyvų sąjungų 1931 metais liko tik „Lietūkis“, „Pienocen-
tras“, „Kooperacijos bankas“ ir „Lietuvos kooperatyvų taryba“. Tiesa, vėliau įsi-
kūrė kai kurios kooperatyvų sąjungos. Pavyzdžiui, 1934 metais įsikūrė Lietuvos 
žemės ūkio smulkiųjų šakų ir specialių kultūrinių augalų augintojų draugijų 
sąjunga „Sodyba“, bei 1939 metais ji persitvarkė į akcinę bendrovę. Be to, 1939 
matais įsikūrė kooperatyvų sąjunga „Linas“, kurios didžiausi pajininkai buvo 
„Lietūkis“ ir „Pienocentras“.

Keletas žodžių apie stambiausias Lietuvos kooperatyvų sąjungas. Pirmiau-
sia apie „Lietūkį“.

„Lietūkis“ vertėsi augalininkystės produktų (linų, grūdų, bulvių, žolių 
sėklos) supirkimu vidaus rinkoje ir jų eksportu. Jis taip pat importavo mine-
ralines trąšas, žemės ūkio mašinas, statybines medžiagas, naftos produktus 
ir visa tai pardavinėjo vidaus rinkoje. Turėjo elevatorių, malūnų, didmeninės 
prekybos sandėlių ir parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje. „Lietūkio“ padaliniai 
vietose – žemės ūkio draugijos ir kooperatyvai, kurių narių daugumą sudarė 
ūkininkai. „Lietūkis“ 1940 metų pradžioje jungė 160 kooperatyvų. Jeigu 1923 
metais jo metinė apyvarta tesiekė 2,6 mln. litų, tai 1933 metais ji buvo 60,5 mln. 
lt, o 1939 – 138,9 mln. litų. Vietoje „Lietūkio“ 1940 metais buvo įsteigtas varto-
tojų kooperacijos centras – Lietkoopsąjunga.

Kita stambi ir labiau specializuota kooperatyvų sąjunga – „Pienocentras“. 
Jai 1939 metais priklausė 176 pieninės, 2159 pieno nugriebimo punktai. „Pie-
nocentrui“ pieną tiekė maždaug 40 proc. valstiečių ūkių. Didžiausia supirkto 
pieno dalis buvo perdirbta į sviestą, kuris buvo eksportuojamas į daugelį šalių. 
„Pienocentro“ eksportas 1939 metais sudarė apie ketvirtadalį Lietuvos eksporto 
vertės. „Pienocentro“ organizacinė struktūra iš esmės išliko iki 1948 metų.

Lietuvos kooperatyvai buvo konkrečios ekonominės veiklos organizacijos, 
tačiau, tampriai susijusios su valdančiąja viršūne. Dėl to krikščionių demokra-
tų valdymo laikais valdžia palaikė krikščioniškuosius kooperatyvus. Po 1926 
metų, atėjus į valdžią tautininkams, buvo siekiama kooperatyvus „nupolitinti“ 
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ir centralizuoti, paskirstyti pagal ekonomines funkcijas. Taip susidarė žemės 
ūkio (iš esmės – prekybos) kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“, pieno perdirbimo 
ir jo produktų eksporto kooperatyvų sąjunga „Pienocentras“, žemės ūkio kre-
dito kooperatyvų sąjunga „Lietuvos kooperacijos bankas“. Mėsos perdirbimo ir 
mėsos produktų akcininkai buvo valstybė ir minėtosios kooperatyvų sąjungos.

Lietuvos kooperatyvai nuo daugelio Vakarų Europos to paties tipo orga-
nizacijų skyrėsi tuo, kad pirmuosius vienaip ar kitaip palaikė valstybė. Be to, 
charakteringas Lietuvos kooperatyvų bruožas – jie steigė akcines bendroves. 
(Tokia iš dalies buvo „Maisto“ akcinė bendrovė. Kitą akcinę bendrovę „Lietu-
vos Loydas“ savo kapitalu įsteigė „Lietūkis“, „Pienocentras“ ir akcinė bendrovė 
„Maistas“.

Lietuvos respublikos laikotarpiu kooperacijos ideologai ir organizatoriai 
dažnai būdavo tie patys žmonės. Kooperacijos iniciatoriai buvo valstybės vei-
kėjas J. Tūbelis, buvę žemės ūkio ministrai (be to, mokslininkai ir pedagogai) 
– prof. J. Krikščiūnas ir doc. J. Aleksa , taip pat prof. F. Kemėšis ir ypač „Lietu-
vos kooperacijos tėvas“ prof. P. Šalčius. Lietuvos kooperacijos praktikai daug 
nusipelnė J. Glemža, J. Jasiūnas ir daugelis kitų.

Tarybų valdžios metais kooperacija Lietuvoje labai pasikeitė. Pokario lai-
kotarpiu (iki 1948 metų) daugiau ar mažiau pakitusios veikė prieškarinės „Pie-
nocentro“ bei „Lino“ kooperatyvų sąjungos. Vartotojų kooperacijos centru tapo 
Lietkoopsąjunga, beje, pastaruoju metu mažai beturinti kooperatinės organiza-
cijos bruožų. Kurį laiką buvo plėtojama verslinė, kredito ir paprastoji gamybinė 
kooperacija. Abi pastarosios formos nustojo egzistuoti kaimo kolektyvizacijos 
laikotarpiu. O 1960 metais buvo likviduota ir verslinė kooperacija. Nors kolū-
kiai – kooperatinės organizacijos ir vaidina lemiamą vaidmenį gamindami že-
mės ūkio produktus, jų organizavimo ir veiklos principai, įsivyravę socializmo 
deformacijų laikotarpiu, tėra tik iškreiptas kooperatinės organizacijos atspin-
dys. Tačiau tai jau būtų atskiro pokalbio tema.

Tėviškės žinios. 1989 m. sausio 5-10 d. Nr. 2 (5658), Nr. 4 (5660).

Mūsų kelias

Sustokime ant kalvos, kuri vadinama ŠIANDIENA ir pažvelkime į kelią, 
kuriuo atėjome.

Šio kelio ilgis – beveik 50 mylių (o gal 50 metų?). Jo pradžia – Lietuvai 
lemtingų 1940 metų kryžkelėje. Šis kelias vingiuotas ir duobėtas.

Pakelėje išbarstyta daug prakaitu užgyvento turto, bet daug ir beprasmiš-
ko darbo vaisių. Čia daug kur želia sava ar svetima ranka pasodinti brūzgynai, 
kurie einant drasko rankas, pančioja kojas, žeidžia širdį. Toli paliko vienkiemių 
Lietuva, jos šiaudiniai stogai, pakelės kryžiai ir ilgesinga daina. Arčiau ŠIAN-
DIENOS regime platesnius laukus ir gausesnes gyvulių bandas, įsiviešpatavusią 
silikatinių plytų ir šiferio monotoniją. Vis daugiau ir vis didesnių mašinų sutin-
kame. Bet kurgi kaimo žmonės? Deja, jų veik nematyti.

Pokario Lietuvos kaimas išleido laimės kitur ieškoti daugiau kaip milijoną 
savo augintinių. Ir dabar kasmet jį palieka kas 10-tas jo gyventojas. Be to, kai-
mas sensta. 15-je rajonų per metus karstų padaroma daugiau negu lopšių. Taigi, 
sodybų tuštėjimo metas tebesitęsia, o kaimas vėl kryžkelėje.

Ir vėl pažvelkime į kelią ir pamąstykime, kokį vardą suteiksime kiekvienai 
jo atkarpai.

Kaip pavadinsime 1940 metais Lietuvoje prasidėjusį ir iki 1956 metų užsi-
tęsusį stalinistų viešpatavimo laikmetį. Greičiausiai, nebe „raudonųjų gurguo-
lių era“. Jam labiau tiktų kaimo genocido (arba kaimo marinimo) vardas. Jo 
atributai – politinis teroras, nepakeliami mokesčiai, „buožinimas“, kalėjimai ir 
tremtys, prievartinė kolektyvizacija ir po to kaimą ištikęs ekonominis bankro-
tas. Atgimė dar XIX a. viduryje numarintos baudžiavos metodas – atodirbio 
renta – lažas. Žmogus lenkė nugarą nebeprasigyventi tikėdamas, o tik atidirbo 
už 60 arų sklypą bei pašaro kuokštę karvei. Daug metų ne bendri hektarai, o šie 
vargani arai tapo beveik vieninteliais žemdirbio maitintojais.

Patekęs į teisinės savivalės gniaužtus ir nebegalėdamas iš kolūkio ištrūkti, 
žemdirbys abiem rankomis stūmė vaikus. Stūmė nuo savęs ir nuo žemės. Ir jau-
nimas, nebeklausydamas ilgesingos dainos: „Neišeik, neišeik, tu iš sodžiaus!“ 
– ėjo iš kaimo, kur akys vedė, kur kojos nešė.

1956 metais prasidėjo politinis atlydys. Jis šiek tiek ištirpdė stalininį paša-
lą ekonomikoje ir žmogaus dvasioje, bet jo nemažai dar paliko ilgiems metams.

Tik šautuvų teisę pakeitė kumščių teisė. Atėjo administracinės savivalės 
dešimtmetis. Sužaliavo ir sužydėjo stalinizmo epochos išauklėtų ir jo praktiką 
praėjusių biurokratų karta. Visagalinti ir visažinanti nomenklatūra vėl pertvar-
kinėjo ūkius (prisiminkime 1956-1959 metais vykusį subankrutavusių kolūkių 
pertvarkymą į tarybinius ūkius, galutinai suvalstybinant kuklų, bet dar forma-
liai kooperatinį valstiečių turtą). Kumščiais į stalą trankydamiesi, nemokšos 
tobulino mokslą (žalienų naikinimas, kukurūzmetis, kvadratinė-lizdinė sėja, 
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pupų auginimo vajus ir t. t.). Visi buvome pakelti vytis Ameriką bei griebti 
už horizonte bekyšančių šviesios ateities ausų. Vienus masino pieno, kitus – 
šnapso upės, kurios turėjo tuojau atitekėti dar Stalino laikais išraustais kanalais. 
Kiek buvo paleista muilo burbulų, besidžiaugiant savo sukurtais mitais, kada, 
paėmę į rankas ateities mūrininkų kodeksą, giedojome Osana žmogui – bičiu-
liui, broliui, draugui...

Kaip ilgai mes dirbome darbus, juos pradėdami nuo pabaigos – iškelda-
mi būsimosios pergalės vėliavas. Deja, antrą kartą vėliavų kelti dažniausiai ne-
bereikėdavo... Žinoma, muilo burbulai išsisklaidė, pranašai pasitraukė į tyrus. 
Vietoje žadėto pertekliaus, TSRS tapo pasauline maisto produktų importuo-
toja. Ne vieną penkmetį žemės ūkio produktų gamybos planai TSRS nebuvo 
įvykdyti. Atrodo tvirtai laikysimės šios tradicijos ir šį penkmetį.

1965 m. buvo pradėta vykdyti ekonominė reforma, kuriai prigijo jos ini-
ciatoriaus A. Kosygino vardas. Ji grąžino į apyvartą praeityje prakeiktas ir ka-
pitalizmu atsiduodančias sąvokas: ūkiskaitą, kainas, pelną, rentabilumą. Tačiau 
greitai ši reforma paskendo biurokratizmo liūne. Nors ūkį tvarkyti pabandyta 
lyg ir ekonominiais svertais, bet pačius svertus ėmėsi valdyti biurokratai. Jie 
vis labiau plėtė valdymo aparatą, karpė ir klijavo ūkius, juos specializavo ir 
koncentravo. Buvo galutinai monopolizuota ne tik gamyba, skirstymas, kaimo 
aptarnavimas, galų gale net vartojimas (ar ne praeitis sudaigino šiandien subu-
jojusią kortelių sistemą?). Buvo sukurtos ne tik daugelio pakopų raketos, bet ir 
daugelio pakopų privilegijos, bent 4 rūšių pinigai ir visa kita, kas lydi nomen-
klatūros žmogų nuo specgimdyklos iki speckapinių.

Būkime teisingi. Šiuo laikotarpiu Lietuvos žemės ūkis padarė nemažą 
žingsnį į priekį. Bet tai pačių žemdirbių, jau šiek tiek atsitiesusių, o ne biuro-
kratų nuopelnas. Tačiau kuo daugiau maisto gamina Lietuvos žemdirbys, tuo 
daugiau jo atiduodama stipriam Centrui išlaikyti. Ir dar mums primenama, 
kad esame jam vis daugiau ir daugiau skolingi.

O parduotuvių lentynos tuštėja ir tuštėja... Iš gamybos prieauglio Lietuvai 
lieka tik ekologinės šiukšlės ir nuo infliacijos tirpstantys sąjunginiai rubliai.

Dažnai pasakoma, kad 1965-1985 metai – ypač šio laikotarpio antroji 
pusė – tai stagnacijos (stingulio) laikotarpis. Tai tiesa. Tačiau stingulys – ne 
priežastis, o jau pasekmė. Priežastis – jau minėta ekonominė savivalė. Tik taip 
galima suprasti šio laikotarpio esmę.

Po 1985 metų TSKP XXVII suvažiavimo prasidėjo ir dabar tebesitęsia 
ekonomikos atkūrimo laikotarpis. Jo artimiausius uždavinius Lietuvos žemdir-
bių sąjūdis bando išreikšti rezoliucijose, kurios iš esmės nesiskiria nuo Sąjūdžio 

programos žemės ūkio klausimu. Tik ją įgyvendinus, nuo ŠIANDIENOS kal-
vos mes užkopsime į ATEITIES kalvą, kurioje kaip J. Biliūno aprašytas Laimės 
žiburys spindi mūsų visų troškimas – EKONOMINIS SUVERENITETAS. Jis 
remsis suverenios Lietuvos rinkos ekonomika, prekiniais-piniginiais santy-
kiais, visų ūkių teisine ir ekonomine lygybe.

Kas slypi tarp ŠIANDIENOS IR ATEITIES kalvų? Gal pelkė, gal upė, gal 
bedugnė. Kaip mes įveiksime šį tarpsnį? Mažais žingsneliais? Ar šuoliu? Viena 
išmintis sako, kad per prarają dviem šuoliais nešokama. Gi kiti teigia, kad sto-
vint prie prarajos krašto, kiekvienas žingsnis gali būti paskutinis...

Šiandien mes visi turime progą pamąstyti ir pasitarti. Anot buvusio Lietu-
vos respublikos žemės ūkio ministro Mykolo Krupavičiaus „Atėjo laikas mūsų 
laikui ateiti“.

Pabandykime bent punktyru nužymėti mūsų ateities kelio gaires.
Viena iš kertinių Lietuvos žemdirbių sąjūdžio nuostatų – teisinė-ekono-

minė lygybė, kuria galėtų naudotis tiek kolektyviai, tiek individualiai dirbantys 
žemdirbiai. Tuo pačiu būtina įteisinti valstybinių, kooperatinių ir privačių ūkių 
lygiateisiškumo principą.

Be to, būtina įteisinti nuostatą, kad žemdirbys gali laisvai pereiti iš vieno 
ūkio tipo į kitą. Ja remdamiesi, tarybinio ūkio darbininkai galėtų pasiūlyti ūkį 
pertvarkyti į kolūkį, kaip demokratiškesnę tvarkymosi formą (prisiminkime ir 
tai, kad daugelis tarybinių ūkių įkurti buvusių valstiečių žemėje!). Ši nuostata 
suteiktų galimybę kolūkiui ar tarybiniam ūkiui persitvarkyti į kooperatyvus ar 
akcines bendroves, visur galėtų kurtis privatūs ūkininkų ūkiai. Žinoma, jeigu 
dabartinis kolūkis ar tarybinis ūkis patenkina jo darbuotojų lūkesčius, tesitvar-
ko jie po senovei nors šimtą metų. Tačiau, jeigu kas nors pageidauja kitaip, 
tebūna suteikta jiems ši teisė. Prievartos – nei ekonominės, nei administracinės 
– negali būti. Prievarta jau buvo. Kolūkiai buvo šautuvu sukurti. Nei šautuvu, 
nei plunksna jų neardykime.

Labai svarbi žemės nuosavybės nuostata.
Lietuvos žemdirbių sąjūdis savo programoje teigia, kad žemė visos Lie-

tuvos nacionalinis turtas. Tačiau teisę disponuoti žeme, (t. y. ją teisėtai įgyti, 
naudoti, perleisti savo vaikams) turi būti suteikta tiems, kurie ją dirba, t. y. ko-
lektyviniams ir individualiems ūkininkams. Taigi, greta valstybinės žemės nuo-
savybės statuso, atkurtinas ir privačios nuosavybės statusas. Pastarąją nuostatą 
priimti mus paskatino gausūs žemdirbių laiškai ir rezoliucijos, priimtos rajonų 
žemdirbių Sąjūdžio konferencijose. Juose ryški viena mintis: jeigu nebus įtei-
sintas žemdirbys, kaip realus žemės ir turto šeimininkas, bet kokius žemdirbių 
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suvažiavimus rengti ir juose tuščiai kalbėti, būtų beprasmiška. Ne abstraktūs 
žodžiai ar kilnūs mostai atgaivins šeimininko jausmą, o tik juridiniai aktai ir 
ekonominės sąlygos.

Svarbi ir turto įteisinimo nuostata.
Kiekvienas žemdirbys, nesvarbu ar jis pasilieka dirbti kolūkyje (tarybinia-

me ūkyje), ar nuo jo atsiskiria, turi turėti apibrėžtą ir juridiškai įteisintą kon-
krečią turto dalį. Šios dalies dydį lemtų trys veiksniai: 1) praeityje žemdirbiui 
priklausęs ir ūkiui atitekęs žemės plotas; 2) suvisuomenintų gamybos priemo-
nių vertė ir 3) bendru darbu visuomeniniame ūkyje užgyvento turto dalis. Pra-
dėdamas savarankiškai ūkininkauti, žemdirbys savo dalį išsineštų kaip teisėtą 
kraitį. Kelių žemdirbių sudėtinis turtas taptų jų sukurto kooperatyvo pajais. 
Pasiliekantys dirbti visuomeniniame ūkyje, pagal šio turto dydį galėtų gauti ati-
tinkamus dividendus. Apskaičiuojant kiekvienam darbuotojui tenkančią turto 
dalį, negalima pamiršti mirusių, žuvusių bei iš kaimo išvykusių žemdirbių (ar 
jų palikuonių), taip pat dabartinių pensininkų. Jiems taip pat priklauso teisė į 
ūkio turtą.

Aišku, kai kas prieštaraus: „Kam to reikia? Labai sunku viską apskaičiuoti 
ir padalinti. Kam bejudinti senas žaizdas?“

Manau, kad šie skeptikų priekaištai nepamatuoti. Jeigu kelias į teisinę 
valstybę, t. y. į tiesą ir teisingumą sunkus, dar nereiškia, kad jo reikia atsisakyti. 
Būtina tik padvigubinti pastangas.

Žemdirbių ateities rūmai turi būti pastatyti ant teisingumo pamatų. Ant 
ašarų, kraujo ir kaulų – jau statėme...

Daug kas mums šiandien perša nuomą. Esą ji atgaivins šeimininką ir iš-
gelbės žemės ūkį. Manyčiau, kad ši teorija nuo pradžios iki pabaigos klaidinga. 
Nuoma intensyvų ūkį (toks jis yra šiandien Lietuvoje) tik pražudytų. Nuomo-
jama žemė būna visada alkana, nes jai nuomininkas neskiria nei pakankamai 
maisto, nei meilės. Jeigu nuomininku taps pasipinigautojas, jis negalvos apie 
ateitį ir žemę paliks agonijoje, ją nualinęs. Alkanas liks ir nuomininkas, nes jis 
negaus iš žemės to, ko nori ir ką ji gali duoti tikram, o ne tariamam jos šeimi-
ninkui. Alkanas alkano nepapenės.

Nuoma, ypač antrine (t. y. nuomojant kolūkių žemę), kaip dabar siūlo 
mokslininkais tapę kai kurie biurokratai, norima išsaugoti „šiltas kėdes“. Šie 
nuomotojai jau pasirūpintų kaip padalinti nuomininkų uždirbtus pinigus, sa-
vaime aišku neskriaudžiant savęs. Įteisindami antrinę nuomą, mes tik įteisin-
tume modernesnę baudžiavos atmainą – činšą. Tokia ūkininkavimo sistema 
mums nepriimtina.

Labai svarbi ūkių savivaldos nuostata.
Nesvarbu kokiame ūkyje: kolūkyje ar akcinėje bendrovėje, kooperatyve 

ar privačiame ūkyje žemdirbys dirbtų, jis pats turi spręsti, ko ir kiek auginti, 
kada sėti ir kada pjauti, iš ko pirkti ir kam parduoti, kokius specialistus samdyti 
ir kiek jiems algos mokėti. Žinoma, ši nuostata bus veiksminga, kada įsigalios 
visiems vienodos trąšų, degalų, technikos ir kitų gamybos priemonių kainos, 
kada be vargo galėsime jas įsigyti. Savaime aišku, visiems turi būti vienoda ban-
kų kredito ir turto draudimo (pastarąjį suprantame tik laisvą) sąlyga. Rinka 
žemės ūkio produktams taip pat turi būti visiems atvira, o kainos už valstybės 
superkamus produktus iš greta esančių įvairių tipų ūkių – vienodos. (Su kitais 
pirkėjais žemdirbys, manome, susitars pats).

Jau artimiausioje ateityje teks sukurti patikimą žemdirbių aptarnavimo 
(agroserviso) sistemą, pertvarkyti mokymo įstaigas, kad jos ruoštų ne vadovus-
valdininkus, o vadovus-darbininkus. Būtina mokslo pertvarka. Užtenka moks-
lininkams linkčioti galvas, vien pritariant iš viršaus „nuleidžiamoms“ idėjoms. 
Galbūt ateis laikas, kada žemdirbiai padėkos ženklan linkčios galvas moksli-
ninkams. Teks išmokyti konkretaus darbo gausius kontrolierius, nurodinėtojus 
ir svetimų pinigų skaičiuotojus. Teks priprasti ir žemdirbiui vaikščioti, išdidžiai 
galvą pakėlus, žvelgti oriu šeimininko žvilgsniu.

Ir, žinoma, teks nelengvai dirbti. O kada gi žemdirbys lengvai dirbo?
Pabaigai pacituosiu Lietuvos respublikos ministro, docento Jono Aleksos 

mintį: „Ūkininkai gerbia savo darbą, savo verslą ir patys save. Jie... savo gerovės 
laukia ne iš kokio išorinio veiksnio, o iš savo darbo... savo kūrybinių pastangų. 
Mūsų gerovė, tai gerai žino žemdirbys... yra mumyse, o ne kažkur kitur“.

„ARIMAI“: Lietuvos žemdirbių sąjūdžio tarybos biuletenis. 1989. Nr. 2.  
P. 1-5; Žemės ūkio specialistas. LŽŪA. 1989 m. vasario 24 d.

Nebūkime dvasios klajūnais

Žmogus linkęs svajoti. Istorija prisimena daugybę žmonijos svajonių – 
utopijų, siekusių padaryti žmonėms gero. Deja, tik nedaugelis jų įsikūnijo ir 
tapo realybe. Be to ir įsikūnijusios ne visada teikė žmonėms tik gėrį. Kodėl?

Dažniausia žmonių sukurtosios utopijos, siekdamos gerovės visiems, pa-
miršta atskirą žmogų, t. y. per žmoniją (dar blogiau – per rasę, klasę ar luomą) 
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nebemato žmogaus. Ir dar: utopijos nori PADARYTI žmonėms gera ir sukurti 
rojų žemėje (nesvarbu, kokiais vardais jį pavadintum), užuot tik PALENGVI-
NUS žmonių pastangas tai padaryti patiems. Dėl to utopija dažnai tampa antiu-
topija. Abelis tampa Kainu, angelas – šėtonu, laimė – nelaime, šviesios ateities 
mitas – visuotine skriauda. Šie žodžiai tinka ir KOOPERACIJAI – suvienytoms 
žmonių pastangomis siekti svaresnių darbo vaisių ar lengvesnės gyvenimo naš-
tos.

Prancūzų kooperatininkas Š. Židas apie kooperaciją rašė labai žaismingai: 
„Padėti kitiems padedant sau… Kooperacija kyla į žvaigždes, bet tvirtai laikosi 
žemės…“ Anglas V. Maksvelis pridūrė: „Kooperacijos principų pergalė perkals 
kalavijus į arklus, geriau paskirstys turtus ir pagerins darbininkų egzistenciją.“ 
Bet ar visada taip buvo? Deja, ne visur ir ne visada!

Ten, kur kooperacija tik siekė padėti žmonėms, suklestėjo ir ji pati ir jos 
globojamos tautos, pavyzdžiui, Danija, Anglija, Olandija ir kt. Ten, kur ji bandė 
„įvaryti žmoniją į laimę per kooperacijos vartus“ (Rusijoje, vėliau SSRS ir dau-
gelyje jos satelitų), utopoja tapo antiutopija, o džiaugsmo ašaras pakeitė kitos 
– krauju atmieštos…

Įžymus Rusijos kooperacijos veikėjas A. Čajanovas kadaise rašė: „Mūsų 
tėvynės ateitis, mūsų demokratinio valstybingumo stiprybė priklausys nuo to, 
kaip greitai ir energingai kils mūsų žemdirbystė, nuo to, kaip pasiseks mums iš-
auginti dvi varpas ten, kur auga viena.“ Jis daug nusipelnė pasauliui, kurdamas 
kooperacijos teoriją, nors SSRS, įsigalėjus stalinizmui buvo įkalintas, ištremtas, 
galiausiai nužudytas…Kaip žinome, Stalinas didelių skaičių nemėgo. Jam už-
teko vieno sukirpimo kitelio, vienos partijos, melo paversto vienintele tiesa ir 
vieno visiems primesto žemės ūkio kooperacijos modelio – kolūkių (iš esmės 
– antikooperatyvų). Kai kas dar prisimena vieną stalinistų išmintį: „PADARY-
SIME kolūkius bolševikiniais, PADARYSIME kolūkiečius pasiturinčiais.“ Ir 
DARĖ! Tik šio darymo rezultato – žmonių ir turto netekties turbūt nepajėgs 
apskaičiuoti jokia elektronika.

Dar prieškario metais įžvalgūs Lietuvos protai šį bolševikų eksperimentą 
įvertino trumpai ir aiškiai: „… staiga prievartos keliu pasukus į priešingas vė-
žes, abejotini bus ir pasukimo rezultatai… Rusijos eksperimentas, nors ir ilgai 
tvertų… visuotinio žemės ūkio plėtojimosi nesulaikys“. Taip kalbėjo ŽŪA pro-
fesorius F. Kemėšis, pokario metais numarintas Sibiro lageriuose.

Čia būtinai verta prisiminti, kad Nepriklausomos Lietuvos respublikos 
laikotarpiu (ją reikėtų vadinti „Pirmąja respublika“, nes dabar turime „Antrąją 
Respubliką“) žemės ūkio gaminius į pasaulio rinkas išvedė TIKROJI, LAISVA 

žemės ūkio kooperacija per „Lietūkio“, „Pienocentro“, „Sodybos“, „Lino“ ir kitų 
kooperatyvų sąjungų tinklą. Nepamirškime ir to, kad tikroji kooperacija ugdė 
žmonių dorą, vienybę, moralę. „Ten kur nėra dorovinio pamato, negali būti ir 
tvirtos kooperacijos“ – rašė Lietuvos kooperacijos veikėjas M. Ragevičius.

Deja, jau 1940 metais sovietai Lietuvos laisvosios kooperacijos tinklą ėmė 
uoliai naikinti, o šį juodą darbą užbaigė pokario metais sukurdami stalininius 
antikooperatyvus – kolūkius. Tiesa, šio juodo darbo užmačias stalinistai pra-
džioje nuo Lietuvos žmonių uoliai slėpė. Štai 1940 m. LTSR žemės ūkio minis-
tras M. Mickis teigė, kad „ne tik niekas nesirengia varyti valstiečių į kolūkius, 
bet ir visokie bandymai versti valstiečius prieš jų valią burtis į kolūkius bus 
vertinami kaip kenksmingas provokacinis žingsnis… Kas kalba apie tokią prie-
vartą…, arba pats yra kvailys arba ieško už save kvailesnių“.

… Kartais patyrę apsirinka, užtat nepatyrę išpranašauja. Štai ką tuo metu, 
Lietuvos nepriklausomybės saulėlydyje įžvelgė jaunas poetas E. Matuzevičius:

„Naktis praeis baisaus laukimo paskutinio –
Tuoj rankos svetimos duris atvers –
Girdžiu raudojimą, lyg gūdų vėją rudeninį,
Tėvų ir brolių, ir sesers…“
Praėjo tremčių, karų, buožinimų ir rezistencijos dešimtmetis. Brutali jėga 

sugriovė nusistovėjusią Lietuvos kaimo ūkinę sanklodą, pakeitė žmonių tarpu-
savio santykius ir moralines nuostatas. Ūkininkai tapo svetimos valdžios ber-
nais, susikūrė ligi tol Lietuvoje neregėta prievartos sistema, kuri naikino žmo-
gų, žlugdė jo dvasią, atėmė teisę į darbo vaisius.

Štai kelios J. Augustinavičiaus (save jis laikė kooperatininku-praktiku) 
pastabos, užrašytos 1954 metais apie Kauno rajono P. Cvirkos kolūkio (dabar 
čia Zapyškio kolūkis) reikalus: „… Kol kolūkio laukai nebuvo įsėti, buvo už-
drausta kolūkiečiams savo bulves sodinti. Kolūkiečiai naktimis, prie mėnulio 
šviesos mėšlą vežė ir rytą iki pusryčių bulves sodino. … Nustebau P. Cvirkos 
kolūkyje išgirdęs rajono pareigūnus pravardžiuojant „rykliais“. Pasirodo, kad 
„rajonai“ (iki tol Lietuvoje neįprastas vardas, nes rajonais Lietuva suskirstyta 
tik 1950 m. panaikinus apskritis – M. T.) liaudies lūpose sulietuvėjo ir pagal 
savo pobūdį „rajūnais“ virto, nes visas kolūkio derlius į „rajūno“ nasrus suva-
žiuoja. Todėl ir „rajūno“ atstovams ryklių vardas prilipdytas.“

„Už darbadienius (liaudies „vargadieniais“ pakrikštytus) pirmąjį kolekty-
vizacijos dešimtmetį Lietuvoje mokėta vidutiniškai nuo 4 iki 26 kapeikų ir nuo 
0,7 iki 3,9 kg grūdų.

Ir kur tavyje tilpo nuoskauda, vargas bei pažeminimas, o Lietuvos žmo-
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gau! O tu dar iš tų vargo kąsnių šelpei į Sibirą ištremtą brolį ar seserį, siuntei 
siuntinius Vorkutos lageryje įkalintam tėvui ar sūnui, galų gale, tikėdamas pa-
daryti laimingesnį gyvenimą vaikams, juos leidai į mokslus, rėmei juos ir… 
stūmei nuo savęs ir nuo žemės, kuri tapo svetima.

Priverstinis darbas ir nuolatinis komandavimas kaime formavo nebe savo 
ateitimi pasitikinčių kūrėjų, bet skurdokų vartotojų (tiek materialine ir ypač 
dvasine prasme) kartą. Be to, nuolat vykdant komandas, dažnai beprasmiškas, 
atrofuojasi žmogaus jausmai, gniaužiama valia. Ryškesnės asmenybės bando iš 
to rato ištrūkti. Tačiau, keisdami vietą, jie dažniausiai pakeisdavo tik „poną“, 
nes visur rasdavo tą pačią sistemą su jai būdinga betvarke, net jeigu žemdirbys 
tapdavo pramonės darbininku, statybininku ar net valdininku. Išrautas iš na-
tūralios aplinkos jis naujoje vietoje dažniausiai ilgam neapsistodavo ir tapdavo 
klajokliu, t. y. nomadu. Šis reiškinys įgavo didžiulį mastą didesnį kolektyvizaci-
jos „stažą“, turinčiose SSSR respublikose, nors ir Lietuvoje šis procesas gerokai 
paspartėjo, likviduojant vienkiemius ir mechaniškai formuojant gyvenvietes.

Tiesa, galima priekaištauti, kad prasmingas vienkartinis persikėlimas – 
dar ne katastrofa. Blogiau, kada persikėlimų stichija tampa sistema, kai žmogus 
lengva ranka krauna lagaminus, jeigu jam kas nors pasiūlo, nurodo, įsako, o 
galų gale ir pats to imasi, numojęs į prigyventą, o dažniausiai – į nugyventą 
turtą.

Girdėjau tariant skambią frazę: „Žmogus, kaip ir paukštis, visada turi būti 
pasiryžęs skrydžiui“. Deja, ši mintis tinka tik plakatui, puošusiam praeityje 
puoselėtą fasadinę kultūrą. Realiame gyvenime ši idėja gimdo tik klajoklius, su 
įkvėpimu giedojusius „moj adres – ne dom i ne ulica…“. Šių žmonių psicholo-
giją vienąkart tiksliai išreiškė vienas „Jedinstvos“ lyderių: „Man visur gerai“. Šį 
idėjinį credo lietuvių filosofas K. Stoškus taip iššifruoja: nomadas visur jaučiasi 
kaip namuose kaip tik dėl to, kad tikrai nebūva namuose. Šie žmonės, prievar-
tos ir paklusnumo kulto išauginti, „tautų susiliejimo“ ideologų genami niekad 
nebuvo savo vietos ir padėties šeimininkai. Tai jų, kartu ir valstybės tragedija.

Trumpam persikelkim į dabarties Lietuvą, jau atgavusią juridinę nepri-
klausomybę. Vietoje pavasarinio potvynio plūstelėjo naujųjų klajoklių (juos 
pavadinčiau komerciniais emigrantais) banga į Vakarus. Jų dvasios nuostata 
visiškai kitokia negu politinių pokario emigrantų – siekusių Vakaruose išgel-
bėti lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės politines, kultūrines ir dvasines verty-
bes, t. y. atsarginį „tautos genofondą“. Šių dienų komercinių emigrantų nuostata 
artima visiems Rytų klajokliams – geresnės vietos ieškojimas. Jie nesupranta 
(gal ir nenori suprasti), kad geresnę vietą būtina susikurti darbu savo tėvynėje. 

Vienas pagyvenęs Gulagus iškentęs lietuvis po paskutinės televizijos „Sekma-
dienio ryto“ laidos, kur ši problema buvo nagrinėjama, šiuos žmones pavadino 
„dvasios šungrybiais“, kurie ieško riebesnio komposto krūvos…

Gal šis palyginimas perdaug drastiškas, tačiau sovietinė praeitis mūsų tau-
tos ateičiai paliko dar vieną uždelsto veikimo AIDS: silpną dvasinį imunitetą 
aplinkai ir paviršutiniškai suprastai vakarų kultūrai. Jei komercinė emigracija 
spartės, ji ims sekinti tautos kamieną labiau negu ekonominė blokada iš Rytų, 
nes barstys tautos genus, jos raumenis ir protą į svetimą dirvą, kurioje visa tai 
vargu bau prigis.

Atsipeikėkime! Bundančiai iš letargo miego tautai darbštūs, kūrybingi 
žmonės svarbūs, kaip nusilpusiam ligoniui šviežias kraujas. Tad, neparsiduoki-
me nei už rublius, nei už dolerius!

Šiandien daugeliui kyla du nerimastingi klausimai: ar sustabdysime fizi-
nes ir dvasines šaknis praradusių klajoklių gausėjimo procesą? Ar šis procesas 
grįžtamas?

Į abu klausimus drįsčiau atsakyti teigiamai.
Sėslus žemdirbys tapo klajokliu, svetimai jėgai atėmus iš jo žemę, turtą 

ir padarius jį valstybės bernu. Kad jis grįžtų iš šios būsenos į tikrąją, į visoms 
civilizacijoms pasaulyje įprastą, jam būtina pirmiausia atiduoti tai, kas praras-
ta, pirmiausia, žemės ir turto nuosavybė. Be to, būtina kuo skubiausia sukurti 
teisines garantijas ir ekonominį mechanizmą, kuris visiško ar dalinio koman-
davimo sistemą ekonomikoje pakeistų natūralia rinkos ekonomika.

Pradžia jau padaryta. Geriausios teisininkų ir agrarinių ekonomistų jė-
gos ruošia daugelį teisinių dokumentų, kurie padės svetimųjų valia sukurtoms 
ūkinėms piramidėms (t. y. taip vadinamoms visuomeninėms žemės ūkio įmo-
nėms „išsimontuoti ir persitvarkyti į mobilesnius, savarankiškesnius ūkinius 
vienetus (žodį „išsimontuoti“ rašau sąmoningai, nes „išmontuoti“ čia netinka). 
Ūkių decentralizacija ar vidinės struktūros pakeitimas turi būti pagrįstas vidi-
niu žemdirbio nusiteikimu, bet ne vienokia ar kitokia prievarta.

Suteikime realią galimybę kiekvienam, kuris nori išeiti iš tos bendros ūki-
nės piramidės ir kurti savo ūkį ar keliese – savarankišką kooperatyvą. Ir savai-
me aišku, suteikime šiems žmonėms materialines garantijas. Tai nebus lengva 
padaryti. Patirties iš pasaulio nepasisemsime. Niekas kitas už mus pačius geriau 
nežino prievartinės ūkinių piramidžių statybos praktikos. Niekas kitas tik mes 
patys turėsime rasti būdus, kaip jas demontuoti be didesnių lūžių, deformacijų, 
turto nuostolių. Užtat turėsime bent du ūkinės praktikos patentus, kurių, deja, 
pasaulyje niekas mums nepavydės.
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Ir vėl laikas prisiminti laisvąją kooperaciją. Praeis nedaug laiko, kai Lietu-
vos žemdirbiai, ištiesinę dešimtmečiais deformuotus sąnarius ir sielą, įvertinę 
savo galimybes bei tikslus, neabejotinai tars: „Junkimės, broliai lietuviai, lais-
vam darbui į laisvų žmonių bendrijas“. Taip bus, nes kitaip būti negali.

Per istorijos bedugnę šių metų kovo 11 dieną peršokome vienu šuoliu. Jau 
esame kitame krante ir kelio praeitin nebėra. NIEKADOS ATGALIOS! Toks 
turi būti mūsų dienų politinis šūkis.

O koks šios dienos moralinis šūkis? Manyčiau jis mus kviečia žvelgti kita 
kryptimi: atsigręžti į žmogaus, šeimos, tautos praeitį. Juk ne veltui mūsų himno 
žodžiais pasakyta: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“.

Tad prieš atidarydami Antrosios Respublikos rūmą, kiekvienas sugrįžki-
me prie savo namų slenksčio ir jam nusilenkime (jei nebėra slenksčio, gal išliko 
bent vienas pamatų akmuo). Būtinai priklaupkime prie savo tėvų ar vaikų kapų, 
jei jie jau supilti (tik ką patarti jų nesurandantiems?). Apsispręskime kiekvienas 
ir visi vienybei, taip kaip apsisprendėme „Baltijos kelyje“.

Dainuojanti revoliucija pasibaigė. Prieš berdami grūdą naujam derliui, 
išsigydykime ir nuo visuotinio neapibrėžto politikavimo epidemijos. Imkime 
spręsti Lietuvos reikalus profesionaliai. Kviečiu visus imtis realaus darbo Lie-
tuvai, nesivaikant pigaus pripažinimo. Istorija nemarši ir viską atseikės. Purslai 
paviršiuje – upokšnio džiaugsmas. Tad, paverskime Lietuvą ramios galingos 
tėkmės upe, kuri neardydama krantų atplukdys savo vandenis į pasaulio tautų 
okeaną.

Tėviškės žinios. 1990 m. balandžio 5, 10 d.

Provincijos sindromas

Visos sovietinio laikmečio gyvenimo apraiškos (politika, ideologija, eko-
nomika, etc.) pasižymėjo dviem savybėmis: santykiniu pastovumu ir hierarhiš-
kumu. Pastovumą lėmė dogmatiška ideologija ir pagal ją brutalia jėga rikiuo-
jamas viešasis gyvenimas, o hierarchiškumas buvo savotiškas šio pastovumo 
garantas, padėdavęs vyresnybei įgyvendinti principą „kiekvienam savo“. (Tiesa, 
šį mįslingą aforizmą labiau deklaravo sovietų išoriškas antipodas – naciai, bet 
tai nė kiek nekeičia esmės, nes abu labu tokiu...).

Kalbant apie hierarchiškumą sovietinėje ekonomikoje, tenka pažymėti tai, 

kad atskiri ūkio sektoriai (šakos) čia turėjo aiškiai apibrėžtą vietą, sąlygojusius 
jų buvimą vienoje ar kitoje ekonominės piramidės pakopoje, kuri nebuvo kei-
čiama nuo pat pirmųjų stalininių „piatilietkų“, iki pat garbačiovinės „perestroj-
kos“. Nesvarbu, kur ir ko mokėmės, sovietinė politinė ekonomija mums tvirtai 
įkalė į galvas, kad „A“ grupės (gamybos priemonių gamybos) šakos visada turi 
pranašumą (plečiant, finansuojant, aprūpinant) lyginant su „B“ grupės šakomis 
(vartojimo priemonių gamyba). Visuotinio trūkumo (arba anot vengrų eko-
nomisto J. Kornajo – „deficito ekonomikos“) sąlygomis šių prioritetų absurdas 
praktikoje neišryškėjo, tačiau jeigu būtų bent kiek priartėta prie subalansuotos 
rinkos, ši gamybos šakų proporcija iš esmės autarkinės sovietinės ekonomikos 
sąlygomis būtų atsiskleidusi kaip visiškas nonsensas: audimo staklių – daugiau 
kaip audinių; statybos mašinų – daugiau negu butų, ir, savaime aišku – patran-
kų daugiau negu sviesto...

Nuolatinis „centro“ raginimas daugiau kaupti, mažiau vartoti suponavo 
pseudodėsnį „gamybą – gamybai“, kuris su kiekviena piatilietka, kaip pragaro 
mašinos smagratis, turėjo įsibėgėti su vis didesniu ir didesniu pagreičiu...

Žemės ūkiui, kaip specifinei ir sovietų ideologų labai nemėgstamai ūkio 
šakai, pjaunant socialistinį šėką dvigubai nepasisekė. Jam, kaip gaminančiam 
ir gamybos priemones, ir vartojimo reikmenis, todėl įsipainiojusiam tarp „A“ 
ir „B“ grupių ir dėl savo biologiškos prigimties nuolat paneigiančiam visas so-
vietinių pranašų prognozes, visada kelią tekdavo užleisti pramonei. Be to ir pa-
čiame šakos viduje, „A“ grupės pirmumo prieš „B“ grupę dėsnis reikalavo kuo 
daugiau grūdų supilti pašarams ar sėklai, o mažiau skirti duonai, kuo daugiau 
gyvulių palikti išplėsti bandai, o mažiau skirti mėsai ir t. t., visada prisimenant 
gamybą (pačia abstrakčiausia prasme), bet pamirštant tų produktų gamintoją 
bei vartotoją. Ir taip žemės ūkis sovietinės ekonomikos teoretikų ir praktinių 
vykdytojų pastangomis buvo nugrūstas į pačią liaudies ūkio periferiją  (pri-
taikant A. Tiūneno modelį – į patį tolimiausią nuo „centro“ koncentrinį ratą).

Padarius žemės ūkį gilia sovietinės ekonomikos provincija, jį veikė ne tik 
sveikai logikai prieštaraujantys socialistinio ūkininkavimo „dėsniai“, bet ir geo-
grafinės bei hierarchinės provincijos sindromas. Tiesa, provincijos sindromo po-
žymių: konservatyvumo pažiūrose, atsargumo, prieš diegiant naujoves, pastangas 
„status kvo“ išlaikymui žemdirbio mentalitete ir veiksmuose niekada nestokojo.

Kas-ne-kas, bet Lietuvos kaimas, žemdirbiai, išsaugojo lietuvių kalbą, 
būdą, papročius, kada dvare ar mieste plito „madingesnės“ kalbos ar „poniš-
kesni“ papročiai. Beje, Lietuvos kaimo pozityvus konservatizmas, dar iki galo 
neištirtas.



200 201

Provincializmas sovietinėje agrarinėje ekonomikoje buvo gerokai pasū-
dytas ideologizuotu biurokratizmu, ir pasireiškė neadekvačia reakcija ir žymiai 
ilgesniu laiko atotrūkiu (lagu) tarp priežasčių, sukėlusių kokius nors pokyčius, 
ir padarinių, savaime aišku, ir pastangoms atkurti ankstesnę būseną.  Pra-
džioje provincijos sindromas, kaip istoriškai paveldėta inercija, kaimo sovieti-
zacijai trukdė. Dėl to sovietinių ideologų „centre“ užmaišytas raugas Lietuvoje 
neveikė, nes veikė sena inercija, pagrįsta sveiku protu ir patirties tęstinumu. Šį 
nesveiką sovietinį raugą gesino tiek ūkininkas, tiek ir gerokai praretinti senieji 
specialistai agrarininkai (kas be ko, buvo ir greitosiomis „persikrikštijusių“). 
Čia ypač verta prisiminti kolūkių tvėrimo kančias, kukurūzmetį, dobilų arimo 
ir totalinį kaupiamųjų augalų auginimo vajų, kėlimą į gyvenvietes ir kt. Jeigu 
kurios nors „centro“ spaudžiamos priemonės ir būdavo įdiegiamos, tai tik ge-
rokai apipešiotos, pavėlavusios ar iki įmanomų ribų suprotintos.

Nepaskutinę vietą provincijos sindromui įsitvirtinti turėjo agrarinės poli-
tikos vykdytojai.

Lietuvos kaimo kolektyvizacijos pradžioje, stokojant vietinių „specų“ 
– kolaborantų ir organizacinį darbą dirbo patys okupantai arba iš miestų at-
vykę, žemės ūkyje nieko neišmanantys „part-kom-žen“ ar kitokie „orgai“. Jų 
užmačios, net ir labai prispaustam Lietuvos kaimo žmogui sukeldavo vien tik 
atatranką ir dvasinį imperatyvą viską daryti priešingai arba, geriausiu atveju, 
taikytis prie brutalios jėgos.

Sakoma, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo... Smurtas ir ūkinis chaosas, 
neapmokėtas darbas ir beprasmybių propagavimas per dešimtmečius gerokai 
apardė Lietuvos žemdirbių moralinį skliautą. Kaimas ne tik retėjo, seno, bet ir 
morališkai degradavo. Plito vagystės, girtuokliavimas, veidmainiavimas, klajo-
klystė ir kitoks Pandoros skrynios šmėklų siausmas. Kiek sugebėjo, tiek jį stab-
dė vis giliau į pogrindį varoma Bažnyčia, dalis supratingesnės inteligentijos. 
(Teisybės vardan paliudysime, kad jų visada buvo ir tarp žemės ūkio specialis-
tų, vadovų). Tik propagandos malūnus, deja, suko ne jie.

Laikas darė savo. Visu pajėgumu veikiant sovietinei „kadrų atrankos, 
paruošimo ir išdėstymo“ mašinai periferijoje kaupėsi vis daugiau partinės ir 
administracinės nomenklatūros, kurių veikla rėmėsi jau susiformavusiu so-
vietiniu konservatyvizmu, arivizmu, prisitaikymu, šiuo požiūriu kartais netgi 
viršijant „kolegas“ iš metropolijos – miestų ir kitų ūkio šakų nomenklatūrinin-
kus. Gausėjant kaime partijos parankinių, per pastaruosius 2 dešimtmečius iki 
Atgimimo laikų, visos „centro“ sukurptos ir prisitaikėliško mokslo palaimintos 
iniciatyvos, nežiūrint neigiamų pasekmių, buvo be atodairos diegiamos. Tai ir 

totalinė landšafto rekonstrukcija, siautulingas vienkiemių, kaip buržuazinės 
tvarkos paveldo, naikinimas, nepagrįstas sėjomainos laukų stambinimas, gi-
gantiškų gyvulininkystės kompleksų statyba, ūkių stambinimas ir pan. Ir pla-
kėsi žemdirbių galvose kokteilis, iš propagandinių tezių, užsakyto (tiksliau – 
papirkto) mokslo rekomendacijų, gąsdinimų, pažadų, prisitaikėliškumo ir dau-
gelio kitų sovietinės būties elementų, vis labiau gilindamas moralinį pašalą, dar 
labiau užblokuodamas tradicines žemdirbio vertybes, kol atėjo „perestrojka“. 
Tiesa, dėl suprantamos inercijos, kaime ji liko praktiškai nepastebėta.

Pagaliau ir 1990 metų kovo 11-oji. Atbudo miestas, pakilo inteligentija. 
Net darbininkai ėmė reikalauti ne tik žmoniškesnio gyvenimo, bet ir visuome-
nės posūkio demokratijos link. Tačiau kaime dar ilgam išliko politinė gavėnia, 
pagiringas užmigdytos dvasios poilsis. Lyg iš už stiklo sienos kaimas sekė „Są-
jūdžio“ gūžynes su TSKP, pastarosios tapsmą LKP, o vėliau – LDDP. Iš tolo, veik 
neįsijungdami, žemdirbiai sekė naujų politinių partijų ir judėjimų kūrimąsi. 
Bet abejingumo monolitas pamažu aižėjo, ir vieni žemdirbių lyderiai – refor-
matoriai susitelkė į Lietuvos žemdirbių sąjūdį (deja, jų buvo mažuma) ėmė gal-
voti apie Lietuvos kaimo posūkį privataus ūkio ir rinkos ekonomikos link, kiti 
ir toliau gynė socialistinio kaimo „vertybes“ (tokių taip pat buvo ne dauguma). 
Tuo tarpu žymi vadovų ir eilinių žemdirbių dalis, jau mums pažįstamo pro-
vincijos sindromo veikiami, plaukė pasroviui, savo neapsisprendimu ir abejo-
ne amortizuodami „reformatorių“ siūlomos kaimo pertvarkos mastą, tempus, 
gylį, valingai ar nevalingai siekdami išlaikyti brežnevinio „klestėjimo“ etaloną, 
nors idėjinių vadų neliko nei Vilniuje, nei Maskvoje. Tiek karštesni reformų 
stabdžiai, tiek ir dalis abejingųjų beveik tris metus nuo Atgimimo pradžios 
blaškėsi ieškodami sau vietos ir atramos šioje vertybių perkainojimo mugėje, 
kai kurie jų paleido profesines vadžias, kai kas įjunko į subendrintą turtą, kai 
kas, įvertindami Valstiečio ūkio įstatymo neapibrėžtumą, skubiai atsimatavo 
žemės ir pigiai prisipirkę technikos, ėmėsi ūkininkauti. Dar kiti nekvaršinda-
mi sau galvos geresnės ateities (nors sau) paieškomis, kvaršino ir tebekvaršina 
galvas kitiems, gąsdindami Lietuvą badu, prapultimi, ponais ir bernais. Šitokios 
provincijos sindromo, palaikančio sovietizuoto mąstymo ir veiklos (tiksliau – 
neveiklos) inerciją, apraiškos, gerokai lėtino ikireforminius kaimo pertvarky-
mus; valstiečių ūkių steigimąsi ir realią paramą jiems, stambių ūkių skaidymąsi, 
demokratiškesnių gamybos organizavimo formų paieškas, vienur išpūsdami, 
kitur sumenkindami sodybinių sklypų, neprivatizuotinų žemių išskyrimo pro-
blemą ir pan.

Tačiau laikas ir situacijos keičia žmogų, nors ir didžiausią skeptiką, pa-
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mažu keičia. Šiandien jau visi suvokia, kad sovietiniai ekonominiai santykiai 
kaime – jau praeitis. Tas kelias, kuriuo eita dešimtmečius – toliau niekur ne-
veda. Teks ieškoti krypties, kuria nuėjo laisvosios Europos tautos, tolokai mus 
aplenkusios ir gamybos lygiu, ir vartojimo mastais. Antra vertus, šiandien visi 
supranta, kad Agrarinė reforma – ne vienadienė kampanija. Dėl jos sprendi-
mų, projektų variacijų, ūkininkavimo formų santykio, ypač pereinamuoju lai-
kotarpiu teks dar daug ginčytis, tartis, abejoti, taisyti. Mūsų ekonomika sunkus 
ligonis, kuriam gali padėti tik operacija. Niekas neabejoja, kad ji mus iškamuos, 
neišvengiamai atims daug jėgų, kas be ko – ir išteklių. Bet ji – neišvengiama.

Tiesa, tiek tarp žemdirbių, tiek ir tarp jų interesų gynėjų esama žmonių, 
kuriems pritiktų „rojalistų“ vardas. (Rojalistai – po prancūzų revoliucijos – ka-
raliaus šalininkai; apibendrintai – buvusios santvarkos ir jos teiktų privilegijų 
bekompromisiniai gynėjai). Kalbėdami apie reformas, „agrariniai rojalistai“, 
kaip taisyklė, neatpažįstamai iškreipia jos idėją, todėl kritikuoja ne tiek ją, kiek 
savąją jos interpretaciją. Dėl to, jų teigimu, žemės suteikimas ūkininkams (ne-
svarbu, ar ji grąžinama ar parduodama) laikomas jos atėmimu, o turto privati-
zavimas – konfiskavimu ir t. t. Šitokioms „rojalistų“ mintims plačiai atverti V. 
Petkevičiaus „opozicijos“ nasrai. Bauginančiu vanago šešėliu panašios mintys 
nuplasnoja ir kitų baugintojų straipsniuose „laisvojoje“ ar angažuotoje spaudo-
je, išsakoma kraštutinių Agrarinės reformos neigėjų lūpomis.

... Gervės rudenį išskrisdamos klykia. Joms sunku atsisveikinti ne tik su 
miela šilta vasara, bet ir su visokių gyvių kupina bala. Tik kodėl nuo jų klyksmo 
šiandien turi krūpčioti žemdirbys? Juk ne ruduo ateina, bet pavasaris...

Kaip jau kalbėjome, Lietuvos kaimo konservatyvizmas visada apsaugo-
davo žemdirbį nuo skubotų ir nepamatuotų sprendimų karštligės. Tad, ar nėra 
konservatyvios kritikos sraute racionalaus išminties grūdo? Be abejo, yra. Iš 
pirminių reformos idėjų, kurias kėlė Lietuvos žemdirbių sąjūdis, iš to, kas buvo 
pateikta svarstyti, pasižvalgius pas artimesnius ar tolimesnius kaimynus, iš to, 
ką siūlė reformos radikalai, perėjus per visuomeninės nuomonės (taip pat ir per 
konservatyvios kritikos) filtrą, agrarinės reformos teisiniuose dokumentuose 
pasiliko labiausiai išgrynintos, sakyčiau – kompromisinės nuostatos. Be to jas 
šlifuos ir glūdins pats gyvenimas. Tas, kas iš tiesų trukdys pažangai ar darys ku-
riai nors žmonių grupei nepamatuotą skriaudą, ateityje bus atmesta. Tad šaltas 
konservatorių dušas – ne vien netikrumo sėja. Jis turi ir vieną teigiamą savybę 
– stratifikuoja NAUJO sėklas, daro jas gyvybingesnes. Konservatyvus šaltukas, 
sėkloms sudygus, jarovizuos ir NAUJO daigus.

Agrarinė reforma, kaip NAUJO daiginimas jau prasidėjo. Kiekvienas 

žemdirbys žino – kada daigas dygsta, jam nevalia trukdyti. Manau, kad šian-
dien Lietuvoje tai suvokiama. O jeigu taip, – lietuviškas mentalitetas reikalauja 
veikti, suvienijus visų pastangas, nes GALIA-TALKOJE.

Šiaurės Atėnai. 1992 m. vasario 28 d. P. 7.

Daugiau dvasingumo kaimui

Dešimtmečius vyravęs subendrintas ir komanduojamasis darbas, savo-
sios žemės ir turto netektis suardė lietuvio dvasią. Vienkiemių naikinimas ir 
stambių gyvenviečių kūrimas, žmonių maišymosi skatinimas sugriovė nusi-
stovėjusius kaimynystės ir giminystės ryšius, žmonių pasitikėjimą vienų kitais. 
Daugelis kaimo gyventojų prarado sugebėjimą reikšti savo iniciatyvą, išradin-
gumą darbe, buityje, versle. Dažnos svetimo (dažnai turinčio savininką) žemės 
ir turto dalybos padidino kaimo gyventojų tarpusavio susipriešinimą, paskati-
no susvetimėjimą. Sumenko tradicinių kaimo autoritetų: bažnyčios, mokyklos, 
kaimo šviesuomenės, vyresniųjų žmonių įtaka. Šiandienos kaime stokojama 
bendruomeninio susitelkimo, solidarumo, pagarbos nepriklausomybei, savajai 
valstybei, jos šventėms, simboliams.

Kaime vis labiau gilėja žmonių turtinis susiskaldymas. Didelė dalis smul-
kių ūkininkų bei sodybinių ūkių naudotojų gauna nepakankamas pajamas šei-
mai išlaikyti. Daug kaime ir bedarbių. Visa tai didina nemažos dalies kaimo 
gyventojų nusivylimą, netikrumą dėl ateities. Dėl to kaime daug dorovinės bei 
socialinės degradacijos reiškinių: girtuokliavimas, netvirtos šeimos, palikti li-
kimo valiai vaikai. Gausėja pasikėsinimų į asmens sveikatą, gyvybę bei svetimą 
turtą.

Kaime mažėja mokyklų, uždaromos bibliotekos, sveikatos įstaigos. Vis la-
biau sunkėja susisiekimas su kitomis gyvenvietėmis, miestais. Susidaro ypač 
nepalankios sąlygos jaunosios kartos mokymui ir ugdymui. Dėl to ir kyla realus 
pavojus sunykti šimtmečius nuo svetimųjų gintai ir puoselėtai lietuviškai kai-
mo kultūrai, ūkininko savimonei, pakertamos šaknys Lietuvos kaimo gyvybin-
gumui, žemės ūkio, kaip labai svarbios tautos ūkio šakos, išlikimui.

Šių neigiamų reiškinių priežastys bent kelios:
pirma, sovietinių dešimtmečių paveldas, pakeitęs nusistovėjusią kaimo 

gyvenseną ir suardęs tradicinius Lietuvos kaimo žmonių ryšius, paniekinęs jų 
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vertybes;
antra, Nepriklausomybės laikotarpiu valdžioje buvusių ir esančių politi-

nių jėgų nesugebėjimas suvokti realių Lietuvos kaimo problemų ir nenoras jas 
spręsti racionaliais ir kaimui priimtinais būdais;

trečia, daugumos Lietuvos partijų visiškas abejingumas tautos vertybėms, 
pasidavimas svetimų valstybių propaguojamai ir mūsų valstybininkų uoliai pa-
laikomai kosmopolitinei smurto ir dvasinio nuopuolio kultūrai, kuri brukama 
visais žiniasklaidos kanalais, nepaliekančiai vietos lietuviškumui, tautinės savi-
monės bei savigarbos ugdymui.

Šitokia politika – kelias į visišką tautos nuopuolį, degradaciją. Tai kelias 
valstybingumo netekties, tautos išsivaikščiojimo link. Tai kelias beteisių ir be-
dvasių minios, pasaulio samdinių formavimui. Minios, kuri eis paskui kiekvie-
ną savos ar svetimos šalies „pranašą“, pasiūliusį didesnį kąsnį, daugiau svaigalų 
ar malonumų. Jeigu mes visi tapsime žmonėmis be savųjų šaknų, idealų, būsi-
me nereikalingi nei Europos Sąjungai, dėl kurios tikrų ar tik tariamų reikala-
vimų šiandien beatodairiškai atsisakome savųjų interesų, vertybių, net suvere-
numo ženklų.

Lietuvių tautininkų sąjunga ir jos specialistai yra teikę daugybę siūlymų, 
kaip stiprinti kaimo ekonomiką, spręsti socialines problemas, geriau ugdyti 
kaimo žmogaus savimonę ir savigarbą, geriau pasiruošti Lietuvos integracijai 
į Europos Sąjungą bei NATO. Deja, nei buvusi valdžioje LDDP, nei dabar val-
danti Konservatorių partija į daugumą mūsų siūlymų neatsižvelgė. O gyveni-
mas ne kartą įrodė mūsų teisumą. Jausdami atsakomybę tautai dabar ir ateityje 
atkakliai sieksime, kad būtų sustabdyti neigiami poslinkiai kaimo ekonominėje 
ir socialinėje politikoje bei žmonių sąmonėje ir imamasi priemonių situacijai 
pagerinti. Tai būtina padaryti nedelsiant, kol tie procesai dar netapo negrįžta-
mi.

Šiam tikslui skatinsime kooperatinių darinių (technikos naudotojų rate-
lių, pardavimų, kredito, aptarnavimo ir kitų kooperatyvų) steigimąsi ir imsi-
mės priemonių jų veiklai palaikyti. Imsimės iniciatyvos ieškoti naujų šiandie-
nos kaimo lyderių ir padėsime jiems tobulėti. Remsime ūkinės, kultūrinės bei 
karitatyvinės veiklos bendrijų kūrimąsi. Stengsimės išsaugoti ir remsime kaimo 
švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos židinius. Remsime kaimo bendruome-
nių ugdymą, sieksime, kad seniūnus rinktų patys kaimo gyventojai. – „Nė vie-
na teritorinė reforma negali būti vykdoma prieš vietos gyventojų valią“, – toks 
mūsų nusistatymas dėl administracinės reformos.

Kaunija – didelių galimybių kraštas. Ateityje čia kryžiuosis tarptautiniai 

transporto srautai, kursis laisvoji ekonominė zona. Čia daug gerų žemių ir di-
delės žemės ūkio mokslo pajėgos. Tai gera terpė kurtis pažangiems ūkininkų 
ūkiams, erdvė žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitiems kaimo verslams. 
Manome, kad nuosaikią ir subalansuotą politiką propaguojantys Lietuvių tau-
tininkų sąjungos atstovai vietos savivaldoje, rinkėjams pritarus, galės įnešti sva-
resnį indėlį į kaunijos atgimimą, jos materialinę ir dvasinę plėtrą.

„Tautininkų žinių“ priedas Kauno rajonui. 2000 m. vasario mėn. Nr. 5. P. 3.



Ar galima mokslą administruoti?
Mokslinio pažinimo procesą valdyti ne tik galima, bet ir būtina.

Absoliuti mokslinių darbų dauguma skirta spręsti toms problemoms, 
kurios iškilo vakar ir šiandien. 

Tačiau dalis mokslininkų turi spręsti rytdienos problemas. 
Šių problemų santykis turi būti racionalus: 

kad nebūtų skriaudžiama dabartis, bet kad ir ateitis neužkluptų  
nepasiruošusių.

LŽŪU  
istorijai

Rankraščio „Nešęs tiesos ir pažinimo fakelą“ faksimilė.
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Rytų ir Vakarų tremtys

Laikas vis labiau nutolina nuo mūsų Dotnuviškės Žemės ūkio akademi-
jos žmonių vardus ir veidus. Bet ne visur kaltas laikas. Savi ir svetimi istorijos 
sukirpėjai ir dirigentai ilgus dešimtmečius iš mūsų norėjo padaryti žmones be 
istorinės atminties, bedvasius, užtat su iliuzine ateities perspektyva. Laimei šis 
juodas darbas nespėtas iki galo padaryti. Tauta pabudo, o su ja ir mes kartu.

Kadaise buvęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir visuomenės 
veikėjas M. Krupavičius kalbėjo, kad atėjo laikas mūsų (suprastume: tautai 
ištikimų žmonių) laikui ateiti. Čia prie jo žodžių norėčiau pridurti, kad atėjo 
laikas ir prarastam laikui sugrąžinti. Tiesa, fizikai mane kritikuos, nes to pa-
daryti neįmanoma. Nesiginčysiu. Tik pridursiu, kad laikas užfiksuoti prarasto 
laiko pėdsakus, dar išlikusius žmonių širdyse ir atmintyje. Čia kalbu apie laiko 
pėdsakus, kuriuos paliko žmonės, ilgai gyvenę „gyvenimo nuošalėje“ (terminas 
pavartotas žymaus ekonomisto, Sibiro kalinio ir tremtinio dr. D. Cesevičiaus).

O gal aš klystu?
Gal per praeities dešimtmečius mes patys pasilikome gyvenimo nuošalė-

je su savo mažais džiaugsmais ir cento nevertomis aistromis, lyginant su tais, 
kurie žuvo nelygioje kovoje, neišdavę savųjų idealų? Šiandien susirinko daug 
garbingų žmonių, kurių širdies kertelėse išsaugota atmintis apie užmaršintus 
Akademijos žmones. Jie mums padės atstatyti tiltą tarp praeities ir dabarties, iš 
pirmųjų rankų perduos tiesos estafetę ateičiai.

Kada pagalvoju apie Lietuvos žmones, liūdna darosi: kiek mūsų mažai. 
Kada pažvelgiu į kryžių eiles kapinėse sakau: kiek mūsų daug. Juk tautą sudaro 
gyvieji ir mirusieji: pastarieji tol, kol juos tauta atmena.

Kryžių laukas tautiečiams būtų daug didesnis, jeigu juos pastatytume vi-
siems, kritusiems kelyje nuo Kolymos iki Ugnies žemės. Juk stalinistinio geno-
cido sprogimas išbarstė mūsų žmones po visus kontinentus, kur rasime įvar-
dintą ar bevardį ir mūsų Alma Mater absolvento ar jo mokytojo kapą.

Pastatykime ir jiems kryžius nors savo atmintyje, ir mūsų tauta pagausės.
Akademija hitlerinio ir stalininio genocidų laikais prarado ne tik daug 

žmonių, bet ir savo rašytinę atmintį – archyvus. Liko tik jų skeveldros. Mūsų 
uždavinys – atmintį restauruoti. Nepraeikime pro šalį, nepaliesdami nė ma-

žiausio praeitį menančio daikto ar dokumento. Palieskime juos ranka, sušildy-
kime širdimi ir užmaršties plėnys dings, fakto tiesa suspindės, teikdama infor-
macinį ir emocinį krūvį.

Štai mano rankose ŽŪA firminis blankas ir data: 1941 metų birželio 15 
diena. Jame šitoks įrašas: „Šiuomi liudijama, kad pil. Jonas Grigas, lydimas pil. 
Zažeckio, Mastauskio, ir Purvino, Kėdainių Valstybės saugumo viršininko lei-
dimu vyksta į Kėdainių gelžk. stotį perduoti išvykstantiems pil. V. Vilkaičiui, 
Tonkūnui ir Stanišauskui algą ir nepaimtus daiktus.“

Visiems žinoma, kur išvyko rašte minimi du buvę Akademijos rektoriai ir 
docentas. Mirties ešelonas juos išgabeno į Rytų tremtį, iš kur po daugelio metų 
sugrįžo tik prof. J. Tonkūnas. Beje, šį raštą už tuometinį ŽŪA rektorių prof. J. 
Kriščiūną, tuo laiku buvusį komandiruotėje Maskvoje, kur ir užklupo prasidėjęs 
karas, pasirašė Tarybų valdžios prorektoriumi paskirtas doc. Pr. Mickus, kuris (o 
likimo ironija!) netrukus vokiečių okupacijos laikų spaudoje „plovėsi“ tarybinio 
laikmečio „nuodėmes“... Taigi, kiek daug gali pasakyti viena popieriaus skiautė...

Ilgai tylėjus, pagaliau prakalbėta apie Akademijos žmonių kryžiaus ke-
lius Rytų tremtyje. Tačiau beveik neprabylama apie vakarų tremtį: Akademijos 
žmones, nublokštus į Užatlantę ar dar toliau. Mat Atlantas, kaip tas legendinis 
Rubikonas, ilgai dalijo mūsų tautą, kultūrą ir atmintį apie ją į dvi dalis, kurios 
kaip žaibai vienos kitą kapojo ir keikė. Bet informacija pamažu grįžta ir apie 
vakarų tremtį. Čia galės daug pagelbėti dabar pas mus lengviau patenkanti lie-
tuvių emigrantų spauda.

Štai mano rankose JAV leidžiamo politikos ir kultūros žurnalo „Naujoji 
viltis“ 1988 metų 21 numeris. Jo skyrelyje „Pagarba mirusiems“ aptarti buvusio 
Agronomų sąjungos valdybos nario A. Gilvydžio (1895-1987) bei ŽŪA absol-
vento, diplomuoto agronomo, nemažai pasidarbavusio prieškariniuose Žemės 
ūkio rūmuose A. Musteikio (1900-1988) gyvenimo keliai. Čia talpinama recen-
zija apie ŽŪA absolvento ir vėlesnio docento B. Povilaičio stambią monografiją 
„Lietuvos žemės ūkis 1918-1940, jo raida ir pažanga“.

Pavartykime praėjusių metų „Aidų“ žurnalo 4-tą numerį. Jame taip pat gau-
su mus dominančios informacijos. Čia pranešama apie iškilaus Lietuvos Respu-
blikos laikų kooperacijos vadovo J. Glemžos mirtį, beje jam einant 102-uosius 
metus. Čia taip pat randame pranešimą, kad 1988 metų spalio 5 dieną, eidamas 
91-uosius metus Čikagoje mirė buvęs ŽŪA rektorius prof. B. Vitkus. Ar paminėjo 
šiuos faktus žemdirbių spauda? Atsakymas, kaip visada, negatyvus.

Žinios apie žmonių mirtį visada sukrečia. Net ir tada, kai mirštama sulau-
kus pagarbaus amžiaus. Beje, šitokio amžiaus sulaukė tik Vakarų tremtiniai. Jų 
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likimo broliai Rytuose krito pačiame jėgų žydėjime. Jų gyvenimo keliui apibū-
dinti geriausiai pritiktų poeto, Vakarų tremtinio J. Meko žodžiai: 

„Laiko staklėmis
Mirtis audžia.“
Spaudai vaduojantis iš specfonfų kalėjimų, daugiau informacijos galima 

rasti ir Lietuvoje kadais išleistuose leidiniuose. Štai kokia gili mintis užfiksuota 
ŽŪA „Jaunosios Lietuvos“ korporacijos 1939 metais išleistame leidinyje „Nu-
eiti žingsniai“. Šios minties autorius – tuometinis rektorius prof. V. Vilkaitis: 
„Agronomijai ir agronomo darbui tenka daug naudotis biologijos mokslu... 
Mokslų šeimoje biologija ir šiandien yra dar bene mėgstamiausias vaikas. Mat, 
jai rūpi atskleisti gyvenimo paslaptis... Tačiau atrodo aišku, kad ten gyvenimas, 
kurį tiria biologija, tėra tik gyvenimo dalis... Būtų pavojinga visą gyvenimą 
susiaurinti tik į biologinį gyvenimą. Žmogus tokiame gyvenime nesutelpa. Iš 
kito vėl šono – dvasios gyvenimo srityje – istorija nepripažįsta tokio žmogaus, 
kuris būtų tik žmogus apskritai, bet ji pažįsta anglą, prancūzą, ispaną ir t. t. – 
trumpai tariant, ji pažįsta tautų ir jų kultūrų narius. Ir tik realybės nuovokos 
neturįs svajotojas galėtų tvirtinti kitaip, galėtų neigti šios istoriškai kultūrinės 
priklausomybės neišvengiamą būtinumą... Tik savo tautoje veikdami pakylame 
į asmens pilnatį. Tad į darbą tautos biologinio ir dvasinio gyvenimo gerovei, 
taigi ir savo asmens naudai.“

Tiltą nuo praeities į ateities krantą nutiesime, jeigu jaunieji perims kar-
tų estafetę. Čia pravartu pacituoti minėtame leidinyje pateiktus pirmojo ŽŪA 
rektoriaus prof. P. Matulionio žodžius: „Aš esu gyvas naujos kartos gyvenimu, 
nes po manęs jų eilė bus.“ Šie žodžiai buvo įrašyti į šio rektoriaus atminimo 
bareljefą, beje, vėliau dingusį ar sunaikintą.

Šią savaitę minime mūsų pirmojo tautos genocido pradžios – „baisiojo 
birželio“ sukaktį. Kokie gi žodžiai tiktų atminimui tų, kurie ilsisi pakelėse nuo 
Dotnuvos iki Bijsko Altajuje ir paupiuose nuo Bijsko iki Trofimovsko Lenos 
deltoje. Atmintyje iškyla kadais Vakarų tremtinių spaudoje skaityti žodžiai 
(juos cituoju apytikriai): „Lietuviai, ilsėkitės Sibiro platybėse. Jūs savo nekal-
tumu nuplovėte bent dalį budelių kaltės. Ramiai miegokite, nes jūsų sustingę 
kūnai bent kiek sušildė šią visų prakeiktą Visatos provinciją.“

Amžina pagarba nekaltai žuvusiems!
Mūsų širdžių šiluma – iškentėjusiems!

Žemės ūkio specialistas. LŽŪA. 1989 m. birželio 16 d.

Užmaršinti ŽŪA istorijos puslapiai

Sakoma, kad tolimai praeičiai pažinti, reikalingas archeologo žvilgsnis, 
artimesnei – pakanka istoriko, o visai netolimai, kurią dar siekia gyvųjų atmin-
tis, – pakanka jautraus visuomenės pilietiško žvilgsnio. Tiktai svarbu, kad šiam 
visuomenės norui ištiestų ranką galimybė.

Dabar viešumo metas. Jau trūkinėja užmaršties gijos, kuriomis buvo ap-
raizgyta mūsų tautos netolimos praeities istorija. Tad pabandykime išrauti iš-
sikerojusias dilgėles nuo Lietuvos žemdirbių Alma mater – dotnuviškės žemės 
ūkio akademijos tako, kuriuo ji žengė lemtingais 1940-1941 metais. Taip pat 
nutraukime paslapties skraistę nuo ŽŪA įvykių, vaizdų ir veidų, kurie buvo 
uždangstyti ne tik stalinizmo, bet ir vėlesniais metais.

Pirmoji „baltoji dėmė“ dengia 1940 metų Akademijos valymus nuo „liau-
dies priešų“ ir kitų „reakcingų“ elementų. Jų aukomis tapo nemaža žinomų pe-
dagogų ir mokslininkų. Jau liepos 28 d. iš rektoriaus pareigų buvo atleistas, 
tačiau paliktas profesoriauti Vincas Vilkaitis, rektoriumi išdirbęs lygiai 6 me-
tus. Taip pat iš prorektoriaus pareigų atleistas ir iš Akademijos pašalintas prof. 
Jonas Paltarokas.

Mokslo metų pradžia sutapo su naujais masiniais atleidimais. Buvo atleisti 
katedrų vedėjai profesoriai: F. Kemėšis ir B. Vitkus, katedros vedėjas docentas 
V. Gaigalaitis (pastarasis, kaip kilęs iš Klaipėdos krašto, pasinaudojo repatri-
acijos į Vokietiją teise ir išvyko iš Lietuvos) bei doc. P. Raulinaitis. Atleidimų 
iš darbo banga palietė ir nemažai žemesnių rangų pedagogų: K. Reklaitį, E. 
Reklaitienę, J. Randomanskaitę, K. Radušį, M. Glemžaitę, S. Vaičių, K. Ruginį 
bei J. Urmoną. Taip pat buvo atleistas Akademijos dvaro (t. y. jos mokomojo 
ūkio) administratorius B. Dūda. Dauguma netekusių darbo išvyko iš Dotnu-
vos, pragyvenimo ieškodami giminių ūkiuose ar gaudami nereikšmingas tar-
nybas „svieto lygintojų“ žvilgsniams nekliūnančiose vietose.

Tuo pačiu metu docentui Jonui Kriščiūnui buvo suteiktas profesoriau 
vardas ir pavesta eiti rektoriaus pareigas, o doc. J. Stanišauskis paskirtas pro-
rektoriumi. Į atleistųjų pedagogų vietas buvo paskirti docentai: J. Čepinskis, 
P. Mickus, J. Petraitis, Anisimovas (jo vardo nei dokumentai, nei amžininkų 
atmintis neišsaugojo), taip pat dėstytojai: K. Bėčius, J. Bulavas, M. Merkevi-
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čiūtė, I. Sinkevičiūtė bei D. Sragytė. Vienų vardai nepaliko ryškesnio pėdsako 
Akademijos istorijoje, gi kiti tvirtai prigijo Akademijoje ir vėliau įnešė nemažą 
indėlį į respublikos agrarinį mokslą.

1940-1941 mokslo metais mokymo progresas pradėtas tvarkyti pagal 
TSRS aukštųjų žemės ūkio mokyklų mokymo planus ir programas. Buvo ati-
dėtas kai kurių disciplinų (ž. ū. politikos, ž. ū. ekonomijos, ž. ū. kooperacijos, 
bei ž. ū. teisės dėstymas, kol bus išeitas Politinės ekonomijos ir marksizmo-le-
ninizmo kursas (pastarasis buvo dėstomas visiems studentams). Socialistiškai 
pertvarkant ŽŪA, visos buvusios studentų organizacijos (korporacijos: „Agri-
kola“, „Gabija“, „Jaunoji Lietuva“, „Fraternitas Samogitiae“ ir kiti įvairūs būreliai 
bei draugijos, kurių būta apie 15) buvo uždarytos. Veikė tik pirminė partinė bei 
komjaunimo organizacijos, profsąjunga ir laisvamanių draugija.

Antra ŽŪA istorijoje „balta“ (tiksliau „kruvina“) dėmė dengia 1941 metų 
birželio 14 dienos trėmimus. Tada buvo ištremtas antrasis Akademijos rekto-
rius, buvęs Lietuvos respublikos švietimo ministras prof. Juozas Tonkūnas (Pir-
masis ŽŪA rektorius prof. P. Matulionis mirė 1932 metais). Tuo pačiu metu 
buvo ištremtas jau anksčiau iš pareigų atleistas trečiasis ŽŪA rektorius prof. V. 
Vilkaitis. Tai buvo žymus botanikas ir fitopatalogas. Amžininkai teigia, jį buvus 
puikų pedagogą ir mokslo organizatorių. Dar 1927 m. jis suorganizavo ir greta 
rektoriaus pareigų iki 1939 metų vadovavo Dotnuvos Augalų apsaugos stočiai 
bei Taikomosios botanikos katedrai. Kartu buvo ištremta ir jo žmona – ŽŪA 
vokiečių kalbos dėstytoja Sofija Orvidaitė-Vilkaitienė su vaikais. Tos pačios 
lemties sulaukė ir Tarybų valdžios prorektoriumi paskirtas ŽŪA inžinerijos 
katedros docentas J. Stanišauskis (praeityje Lietuvos respublikos laikotarpiu 
dirbęs įvairiuose administraciniuose postuose, įskaitant Susisiekimo ministro). 
Taip pat buvo deportuotas Geognozijos katedros dėstytojas M. Žemaitis bei 
keli anksčiau iš darbo atleisti ŽŪA darbuotojai: pedagogikos ir psichologijos 
dėstytojas K. Ruginis, etnografė M. Glemžaitė bei namų ūkio sekcijos laborantė 
G. Sasnauskienė.

Koks buvo šių tremtinių kelias?
Iš Lietuvos, per Maskvą ir Čeliabinską užkalti gyvuliniai vagonai juos at-

vežė į Krasnojarską. Čia vieni ešelonai pasuko į Altajaus kraštą, kiti Irkutsko 
link. Šiose vietose tremtiniai praleido pirmąją rūsčią karo žiemą. 1942 metų 
vasarą, matyt dėl darbo jėgos stokos ir poreikio ieškoti naujų maisto išteklių 
šaltinių, didžiulės tremtinių masės buvo vėl iškeltos iš pirmųjų tremties vietų ir 
viena svarbiausių Gulago arterijų – Lenos upe nukreiptos šiaurės link. Pro Ja-
kutską, Žiganską, Sangarą jos buvo atgabentos į daugelio tremtinių apraudotus 

ir prakeiktus „Stulpus“ („Stolby“). Iš čia tremtinių keliai pasuko į negyvenamas 
Lenos deltos salas, toli įsirėžusias į atšiaurią Laptevų jūrą. Trofimovskas, Tit 
Ary, Bykov Mys... Nuo šių paslaptingų vardų kruvino ledo skraistę spaudoje 
pirmoji nuplėšė tremtinė, vėliau dirbusi gydytoja D. Grinkevičiūtė („Pergalė“, 
1988 m. Nr. 9). Čia randame ir lakoniškus žodžius, liudijančius apie baisią ŽŪA 
rektoriaus prof. V. Vilkaičio tragediją: „Lietuvos žemės ūkio akademijos rekto-
rius profesorius Vilkaitis buvo paskirtas sargu. Išsekęs nuo bado, profesorius 
sukniubo ant statinių (su tremtinių sugauta žuvimi – M. T.) ir numirė. Žmonės, 
gerbdami profesorių, kurio vardas buvo žinomas ir už Lietuvos ribų, padarė 
jam karstą. Bet po savaitės karstas dingo, ir profesorius gulėjo kartu su visais 
bendroj krūvoj. Prof. žmona S. Vilkaitienė susirgo nuo sunkių dvasinių pergy-
venimų. Mirė vėliau. Sūnus ir duktė liko vieni“.

1984 metais išleistos „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos 12 tomo 
250-me puslapyje prof. V. Vilkaičio mirties vieta nurodyta „Trofimovskas (Ja-
kutijos ATSR)“. Mirties data – 1943 01 19. Tačiau jo kančių kelias apibūdintas 
vienu aptakiu sakiniu: „1941-43 dirbo ūkinį darbą Jakutijoje“. Apie tai, kas jį 
nukreipė šiam „ūkiniam darbui“, aišku, nė žodžio... Profesoriaus V. Vilkaičio 
našlė S. Vilkaitienė mirė 1948 metais Jakutske. Ten iš Lenos deltos salų buvo 
perkelti gyvi likę tremtiniai. Profesoriaus V. Vilkaičio vaikai išliko gyvi. Sūnus 
Arvydas, sugrįžęs į Lietuvą, baigė LŽŪA Miškų ūkio fakultetą ir darbuojasi 
Birštono girininkijoje.

...Trofimovsko salą, o kartu ir joje buvusius broliškus tremtinių kapus ban-
gos pradėjo griauti jau 1949 metais. Net ir mirtis tremtiniams nesuteikė ramy-
bės. Kaip „Skrajojantys olandai“ jų kūnai tęsia tremties odisėją. Norisi paklausti 
D. Grinkevičiūtės žodžiais: „Kokiomis jūromis ir vandenynais tebeklajoja Jie, 
ieškodami kelio į tėvynę?“ (Mokslinė spauda paliudijo, kad Trofimovsko salą 
bangos ir ledai visiškai sunaikino).

Dar vykstant karui, ledinė Sibiro tundra ir taiga taip pat pasiglemžė ir 
kitų dviejų ŽŪA pedagogų – doc. J. Stanišauskio ir vyr. dėstytojo M. Žemaičio 
kūnus.

Vietoje „Rekviem“ žuvusiems, bandysiu atpasakoti lietuvių kultūrologo 
J. Ambrazevičiaus žodžius: „Miegokite, lietuviai, lediniame Sibiro krašte. Jūs 
savo nekaltumu nuplovėte nors dalį budelių kaltės. Ramiai ilsėkitės, nes Jūsų 
stingstantys kūnai nors truputį sušildė šią visų pamirštą ir prakeiktą žemės pro-
vinciją“.

Tie ŽŪA dėstytojai – Sibiro įkaitai, kurie liko gyvi, vėliau sugrįžo į Lietuvą.
Žvilgtelėkime į pamirštus ŽŪA istorijos puslapius hitlerinės Vokietijos 
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okupacijos metais.
Pirmųjų tarybinių metų ŽŪA rektorius prof. Jonas Kriščiūnas dar prieš 

prasidedant karui tarnybos reikalais išvyko į Maskvą, kur ir pasiliko. Karui pra-
sidėjus, Akademiją paliko ir keletas dėstytojų: prorektorius doc. P. Mickus, doc. 
Anisimovas, doc. J. Čepinskis, doc. J. Petraitis, asist. M. Merkevičiūtė. Reakcin-
gai nusiteikę studentai paskelbė, kad minėtiems dėstytojams nebus leista grįž-
ti į Akademiją. Neleista pasilikti dėstytojų pareigose ir prof. Ruokiui (jis karą 
praleido, dirbdamas savo ūkyje prie Dotnuvos) bei doc. S. Nacevičiui (persikėlė 
dirbti dėstytoju į Vilniaus sodininkystės-daržininkystės mokyklą, kur labai var-
go dėl maisto stokos) bei dėst. J. Bulavui (jis kurį laiką buvo kalintas Dotnuvo-
je). Tuo pačiu metu į darbą sugrįžo Tarybų valdžios metais atleisti profesoriai: F. 
Kemėšis ir J. Paltarokas. Į pasitraukusiųjų vietą buvo priimta naujų darbuotojų.

Hitlerinės okupacijos metais ŽŪA, nors ir vargingai vegetuodama, išsau-
gojo savo personalą bei studentus nuo priverčiamojo darbo Reiche, vykdė šio-
kius tokius mokslinius tyrimus. Dviem dėstytojams: B. Baginskui ir J. Grigui už 
atliktus mokslo darbus buvo suteikti mokslų daktaro laipsniai.

1943 metų kovo 17 d. vokiečių valdžia ŽŪA studentus išvaikė. Pasiremda-
mas Akademijos dėstytojų pasitikėjimu ir gausiais apylinkės valstiečių parašais, 
rektorius prof. B. Vitkus vedė derybas su okupacinės valdžios pareigūnais dėl 
Akademijos atidarymo ir jam pavyko šį tą laimėti: buvo leista baigti mokslą 
paskutiniam ir prieš paskutiniam kursui. Jokia kita Lietuvos aukštoji mokykla 
tuo metu oficialiai nebeveikė.

Dar viena žemdirbių Alma mater istorijos „baltoji dėmė“ – 1944 metų 
emigracija. Įbauginti 1941 metų deportacijų siaubo, karui artėjant prie Do-
tnuvos, 1944 metų liepos mėnesį Lietuvą paliko ir pasitraukė į Vakarus apie 
30 ŽŪA darbuotojų. Šis būrys didesnis už tą, kuris po karo susirinko dirbti 
į vokiečių susprogdintos Alma mater griuvėsius, po savimi palaidojusius visą 
archyvą, biblioteką, laboratorijų įrangą ir kitą ilgus metus kauptą Akademijos 
turtą. Bandžiusieji skaičiuoti teigia, kad į Vakarus pasitraukė ir apie ¼ ŽŪA 
absolventų. Ilgus dešimtmečius tyla (neskaitant retsykiais pasigirstančių pra-
keiksmų vieno-kito adresu) gaubė daugelio ŽŪA dėstytojų-emigrantų vardus. 
Nors trumpai peržvelkime juos.

Pirmiausia pasekime 1941-1944 metų ŽŪA rektoriaus prof. Balio Vitkaus 
kelio vingius. Šis gabus administratorius ir pedagogas, gyvulininkystės specia-
listas prieškario metais orientavosi į katalikiškąją srovę. Iki 1940 metų vasaros 
vadovavo ŽŪA Specialiosios gyvulininkystės katedrai, buvo ilgametis Profeso-
rių tarybos sekretorius, kurį laiką dirbo prorektoriumi. Vokiečiams okupavus 

Lietuvą, buvo paskirtas Lietuvos Laikinosios vyriausybės žemės ūkio ministru. 
Būdamas šiame poste, bandė ginti ŽŪA interesus. Archyviniai dokumentai liu-
dija apie jo pastangas skirti lėšų Akademijai, kurios leistų išlaikyti 148 perso-
nalo narius ir 360 studentų. (Tikrumoje tiek personalo, tiek studentų tuo metu 
buvo daug mažiau). Jis bandė išgauti lėšų ir ŽŪA bendrabučiui statyti. Žinoma, 
iš okupantų jokių lėšų ŽŪA tuo metu negavo, o pati Laikinoji vyriausybė netru-
kus buvo išvaikyta. Prof. B. Vitkui buvo pasiūlyta dirbti tiesioginiu okupantų 
parankiniu – Žemės ūkio generaliniu tarėju, tačiau jis atsisakė. Po to jis buvo 
paskirtas ŽŪA rektoriumi, pakeitęs šiose pareigose laikinai dirbusį prof. A. 
Kondrotą. Artėjant frontui prie Dotnuvos, rektorius prof. B. Vitkus pasitraukė 
į Vakarus, savo pareigas eiti vėl pavesdamas prof. A. Kondrotui, o pastarasis jas 
perdavė sugrįžusiam iš Tarybų Sąjungos gilumos prof. J. Kriščiūnui. Jokių ŽŪA 
dokumentų, nei prof. B. Vitkus, nei kiti Akademijos darbuotojai neišsivežė. Jie 
visi žuvo ŽŪA gaisro liepsnose. 

Karo banga į Vakarus nusinešė ir ŽŪA Chemijos katedros vedėją prof. P. 
Jucaitį, Veterinarijos katedros vedėją prof. V. Katelę, Pienininkystės katedros 
vedėją prof. J. Paltaroką. Iš pasitraukusiųjų į Vakarus docentų paminėtini: eko-
nomistas, karo metais ėjęs prorektoriaus ir sekretoriaus pareigas doc. V. Ma-
nelis, Sodininkystės katedros vedėjas J. Paršeliūnas, Specialiosios žemdirbystės 
katedros vedėjas doc. J. Vengris (jo žmona O. Klikūnaitė-Vengrienė pokario 
metais dirbo LŽŪA ir išvyko gyventi pas vyrą į JAV tik VII dešimtmetyje). Tai 
paskutinė ŽŪA darbuotoja – emigrantė). Į Vakarus pasitraukė ir įvairiu laiku 
ŽŪA dirbę žymūs mokslininkai bei pedagogai: prof. K. Almenas (gyvulininkas), 
prof. J. Rauktys (miškininkas), prof. J. Krikščiūnas (agrarinės politikos specia-
listas, be kita ko dirbęs ir žemės ūkio ministru), doc. P. Raulinaitis (teisininkas), 
doc. A. Rukuiža ir doc. A. Vasiliauskas, J. Kuprionis (pastarieji – miškininkai). 
Į vakarus pasitraukusiųjų sąraše daug ir žemesnių laipsnių pedagogų: A. Biru-
tavičienė, J. Brundza, B. Budriūnas, B. Dūda, J. Grygas, V. Kecorius, S. Kripas, 
J. Pupininkas, G. Musteikienė, I. Sinkevičiūtė, D. Sragytė, K. Marijošienė, A. 
Stonis, P. Šalčius, B. Šimkienė, S. Vaičius. Nors, kaip matome, išvardintųjų emi-
gravusiųjų žmonių sąrašas ganėtinai ilgas, tačiau atrodo, dar nevisiškai pilnas.

Galima pasvarstyti: ar šių žmonių protai, širdys ir rankos nebuvo reika-
lingos Tarybų Lietuvai? Be abejo reikalingos. Niekas tada tuo neabejojo. Tuo 
neabejojame mes ir dabar. Šių žmonių netektis – didžiulis nuostolis ne tik Aka-
demijai, bet ir visai Lietuvai. Agrarinių mokslininkų stygiui kompensuoti ne-
užteko kelių metų. Jis buvo jaučiamas bent du pokario dešimtmečius. ŽŪA pe-
dagogų  stygiui kompensuoti, buvo kviečiami darbuotojai ir iš kitų sąjunginių 
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respublikų, kurie neretai buvo tolimi Lietuvos tradicijoms ir lūkesčiams. Gi sa-
vąjį mokslininkų, pedagogų ir administratorių talentą ŽŪA emigrantai atidavė 
svetimiems kraštams. Jų veiklos pėdsakų užtinkame JAV, Kanadoje, Anglijoje, 
VFR, Čilėje, Brazilijoje, net Naujojoje Zelandijoje.

Kyla klausimas: ką nuveikė ŽŪA emigrantai Lietuvos labui? Į šį klausi-
mą atsakyti šiandien dar stokojame informacijos. Juk ištisus dešimtmečius mus 
nuo jų skyrė ne vien Atlantas, bet ir neperžengiamas dvasinis Rubikonas.

Žinome tiek, kad dalis žymesniųjų agrarinių mokslininkų ir pedagogų 
1946-1948 metais dirbo Vokietijoje veikusiame Pabaltijo universitete, kur ban-
dė tęsti studijas akademinis jaunimas – išeiviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Jie ruošėsi būti naudingais savo kraštams, į juos sugrįžus. Deja, prasidėjęs „šal-
tasis karas“ ir emigracija į užjūrį išardė šį universitetą ir išsklaidė jo profesorius 
bei studentus po visą pasaulį. Dabar dalį JAV gyvenančių ŽŪA dėstytojų ir ab-
solventų jungia Lietuvių agronomų sąjunga Čikagoje. Šis sambūris 1979 metais 
parengė ir išleido ŽŪA 50-mečiui skirtą albumą, kuriame plačiau aptariama 
ŽŪA veikla iki II-ojo pasaulinio karo, paliečiami kai kurių dėstytojų likimai. 
Neseniai JAV išėjo iš spaudos buvusio ŽŪA docento B. Povilaičio studija apie 
Lietuvos žemės ūkį 1918-1940 metais. Anksčiau ŽŪA auklėtinis J. Dauparas 
išleido knygą apie žemės ūkio mokyklas Lietuvoje ir t. t. Dirbant Tėvynėje, jų 
indėlis, aišku, būtų buvęs nepalyginamai svaresnis.

Dar kartą grįžkime prie Akademijos „baltųjų dėmių“, šį kartą jau pirmai-
siais pokario metais. Tuomet skausmingą praradimų sąrašą dar papildė nauji 
akademijos darbuotojų trėmimai. 1945 metais buvo ištremtas ir 1951 m. Sibire 
mirė prekių mokslo dėstytojas J. Urmonas, o 1948 m. ištremtas ir 1945 metais 
mirė tremtyje žymus Lietuvos visuomenės katalikiškojo sparno veikėjas, buvęs 
ilgametis Žemės ūkio ekonomijos katedros, taip pat ŽŪA bibliotekos vedėjas, 
kunigas profesorius F. Kemėšis. Net ir neminint jo gausių raštų religinės pasau-
lėžiūros klausimais, nepelnytai buvo pamiršti jo nuopelnai propaguojant Lietu-
voje žemės ūkio kooperaciją. Tiek metodologiškai, tiek informacijos požiūriu 
vertingos prof. F. Kemėšio studijos agrarinės sociologijos srityje (jį neabejotinai 
tenka pripažinti agrarinės sociologijos mokslo pradininku Lietuvoje). Žinoma, 
kad prof. F. Kemėšis nemaža pasidarbavo nagrinėdamas lietuvių-baltarusių 
etninių ribų klausimus. Deja, šių nespausdintų darbų likimas nežinomas.

1948 metų tremtis skaudžiai palietė ir ŽŪA Garbės daktarą doc. Joną 
Aleksą, iki karo dėsčiusį Žemės ūkio ekonomiką Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Jis mirė tremtyje 1955 metais.

Visumoje, ŽŪA personalas nuo stalininių represijų, ypač 1940-1941 me-

tais santykiniai labiau nukentėjo negu kitos Lietuvos aukštosios mokyklos. Is-
torija neabejotinai nustatys tų baisybių priežastis. Dabar tegalime nagrinėti tik 
hipotezes. Viena jų – perdėtas vietos valdžios aktyvumas – mažai įtikinanti. La-
biau įtikinama kita – Lietuva tuo metu buvo agrarinis kraštas, o ŽŪA darbuo-
tojai ir absolventai turėjo neabejotiną įtaką Lietuvos kaimui, jo ūkininkams, 
formuodami jų nuomonę ir nusistatymą. Bandymas izoliuoti Lietuvos kaimą 
nuo agrarinės šviesuomenės skelbiamų „reakcingų idėjų“ būsimųjų socialinių 
pertvarkymų išvakarėse ir iššaukė ryškesnę stalinistų „globą“. Lieka ir trečioji 
hipotezė – susidorojimo eiliškumas. ŽŪA tapo pirmąja auka. Su kitų aukštųjų 
mokyklų darbuotojais dėl prasidėjusio karo veiksmų nespėta susidoroti. Savai-
me aišku, 1941 metų tremtis tapo ir gausios emigracijos 1944 metais priežas-
timi. Kad ši emigravusiųjų baimė buvo pagrįsta, rodo ir minėti pokario trėmi-
mai.

Ilgus metus ŽŪA istorijos „baltas dėmes“ gaubęs užmaršties rūkas mūsų 
dienomis jau pamažu sklaidosi. Tačiau negailestingas laikas savo tėkmėje pa-
skandino daugelį anų dienų liudininkų, todėl dabar restauruoti visus faktus (tu-
rint galvoje, kad ŽŪA archyvai neišlikę) labai sunku. Tačiau tai padaryti būtina. 
Dabar šio nelengvo darbo ėmėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje įsikūrusi 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio grupė. Ji pasiryžusi rinkti ir publikuoti šiuos 
klausimus liečiančią medžiagą. Tik šiam darbui atlikti reikalinga kuo platesnė 
visuomenės parama, kurios ir tikimės sulaukti. Sąjūdis taip pat siekia integruoti 
į bendrą Lietuvos mokslo ir kultūros fondą praeityje represuotų, taip pat emi-
gravusiųjų agrarinės krypties mokslininkų ir pedagogų darbus. LŽŪA Sąjūdis 
pasiūlė akademijos miestelyje įrengti Atminimo alėją, kur turėtų būti pastatyti 
paminklai žymiesiems Akademijos žmonėms, jų tarpe rektoriams: prof. P. Ma-
tulioniui, prof. J. Tonkūnui bei prof. V. Vilkaičiui. Pirmieji žingsniai jau ženg-
ti. Sudaryta komisija prof. V. Vilkaičio 100 metų gimimo sukakčiai paminėti. 
Nutarta parašyti knygą apie jį ir pastatyti biustą. Taip pat užsimota parengti ir 
tarpukario ŽŪA dėstytojų mokslo darbų bibliografiją.

„Baltosios dėmės“ turi išnykti! Toks mūsų, gyvųjų priesakas mirusiems, 
žuvusiems, ištremtiems ir kitiems užmirštiems ar užmaršintiems žmonėms.

Jeigu ne dabar, tai kada? Jeigu ne mes, tai kas?

P. S. Honorarą skiriu paminklui stalinizmo aukoms atminti.

Tėviškės žinios. 1988 m. lapkričio 19, 24 d.; Žemės ūkio specialistas. LŽŪA. 
1988 m. gruodžio 9, 16, 23, 30 d.
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Vienos niekšybės anatomija

Mano rankose ilgokas pareiškimas. Jis prasideda žodžiais: „Prašau drg. 
Rektorių apsvarstyti mano tarnybinę bylą ir pripažinti mane neteisėtai atleistą, 
nors aš buvau priverstas parašyti pareiškimą, kad savo noru išeinu iš darbo...“

Šiuos žodžius neseniai parašė garbaus amžiaus asmuo – Petras Navar-
dauskas-Navardaitis, 1931 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą, filologijos 
mokslus studijavęs Miunchene, Bonoje bei Vienoje. Vokietijoje apgynęs dak-
taratą, dirbęs Lietuvos gimnazijose bei Kauno universitete, o nuo 1945 metų 
spalio 15 dienos iki 1950 metų liepos 7 d. – mūsų Alma Mater. Jo darbų ratas 
Akademijoje buvo labai platus: Užsienio kalbų katedros docentas, vėliau šios 
katedros vedėjas, techniškųjų fakultetų dekanas, Parengiamųjų kursų direkto-
rius... Atrodo, nesidangstyta vien savosios specialybės skydu (Navardaitis buvo 
filologas germanistas), eita ten, kur šaukte šaukė apleistos Lietuvos dirvonai, 
stota į vietas tų, kurie buvo pasitraukę, ištremti, žuvę. Eita nesidairant tol, kol 
viską naikinantis stalinistų vėzdas pakilo ir virš jo galvos...

Vartau P. Navardaičio asmens bylą. Papilkėję, blunkančiu violetiniu raša-
lu primarginti popieriaus lapai. Iki 1949 metų – juose „normalūs“ kanceliari-
niai tekstai. Bet štai – piktos rankos ir niekšingos širdies tvarinys – anonimi-
nio skundo Maskvai kopija, ir dar viena tokia pati... (Pasirodo, kad Vyriausioji 
žemės ūkio mokslų valdyba dar nebuvo pripratusi prie Pabaltijo geografijos, 
todėl skundą apie Navardaitį nukreipė į Latvijos ŽŪA: pastaroji jį su lydraščiu 
atsiuntė į mūsų akademiją, o Maskva, apsižiūrėjusi – dar vieną skundo kopiją. 
Bet ne šios peripetijos – turinys svarbiausia...

Pirmą kartą gyvenime skaitau stalinistinį tvarinį, beje labai blogai išverstą 
į rusų kalbą, apie tai, kad Navardaitis... prisitaikant prie smetonininkų, tikrąją 
savo pavardę Navardivskis susilietuvino, kad lenkiška dvasia nekvepėtų,... kad 
buvo saugumo agentas... tautininkas, užkietėjęs neapykantos idėjų prieš kita-
taučius, žydus, lenkus propogandistas... turėjęs talentą rašyti paskvilius, skun-
dus... iki kaulų smegenų karjeristas... jaunų merginų tvirkintojas, didelio dvaro 
savininkas, Kaune turintis didelį namą ir didelį sklypą... ir t. t. ir kt.

Šis rašinys LŽŪA pasiekė 1949 kovo 12 dieną ir „demaskuotojų“ karuselė 

ėmė suktis. Jau po poros dienų į P. Navardaičio asmens bylą atgulė Kadrų sky-
riaus viršininko Leonovičiaus parašytas dokumentas „Pasikalbėjimas su drg. 
Navardaičiu, kuris ant klausimų atsakė sekančiai.“ Toliau – normalus apklau-
sos protokolas – ar buvai? ar pažinojai?“ ir pan.. Vienas atsakymas į klausimą 
„kokios Tamstos pažiūros į kitataučius?“ privertę mane giliau pamąstyti, nes, 
mano nuomone, suteikia šiokios tokios informacijos. P. Navardaitis: „Aš kaipo 
mokytojas dirbau mokyklose, susidūriau su kitataučiais. Visus mokinius vieno-
dai traktavau. Tiktai 1935-1936 m. dirbdamas Kauno III gimnazijoje susipykau 
su inspektoriumi G. Stankevičiumi, lenkų, vyno įmonės savininku, kuris varė 
šovinistinę lenkišką propagandą, be to jo nemoralūs santykiai su mokinėmis 
buvo svarstyti mokytojų tarybos posėdyje. Aš per posėdį taip pat pasisakiau 
prieš inspektoriaus Stankevičiaus elgesį. Stankevičius buvo atleistas iš inspek-
toriaus pareigų ir nuo to laiko jis mane visokiais būdais visur skundžia, šmei-
žia, keršija. Tai gali paliūdyti drg. Butkus Vladas, rusų kalbos katedros vedėjas, 
kuris 1935-1936 m. m. taip pat dirbo Kauno III gimnazijoje. Stankevičius buvo 
1945 m. užsirašęs į Lenkiją išvažiuoti, bet pasiliko Kaune.“

Perskaičius šias eilutes, nuojauta jau siūlo ir skundo kilmės hipotezę, bet 
įrodymų, ko gero, nebesurinksime, nes dauguma liudininkų jau ant vėlių suo-
lelio...

Tuo pačiu laiku LŽŪA politrukai skubiai parašė užklausimą ir į P. Navar-
daičio gimtinę, tiksliau į LKP (b) Klaipėdos apskrities komiteto žemės ūkio 
skyrių. Norėta išsiaiškinti, kokia buvo šeima, kiek turėta žemės. Šio komite-
to žemės ūkio skyriaus vedėjas Džigiriukas „slaptai“ pažymėtame rašte atsakė, 
kad „... nuo 1947 metų P. Navardauskas savo žemės atsisakė ir atidavė brolio 
žmonai Navardauskienei Valei – 14,5 ha, kuri 1949 metais ištremta“. Čia drg. 
Dužigiriukas, aklai tikėdamas „planiniais tremiamųjų sąrašais“ apsiriko: gerų 
žmonių ryžtu, V. Navardauskienė iš tremiamųjų žmonių sąrašų buvo išbraukta 
ir Sibire nepabuvojo. Matyt šio atsakymo dar nepakako, todėl panašus užklau-
simas buvo pasiųstas ir į Endriejevo valsčiaus LKP(b) komitetą.

Tuo pačiu metu prieš P. Navardaitį buvo atidarytas ir antrasis frontas: imta 
rinkti skundus iš savanorių, o gal ir paprašytų informatorių. Ilgiausią (3 pusla-
pių) skundą su polėkiu 1949 metų kovo 21 dieną parašė studentas J. Adomaitis. 
Štai keletas jo „opusų“: „Praėjusiais mokslo metais aš buvau literatų būrelio 
pirmininkas, o drg. Navardaitis to paties būrelio globėjas. Tačiau jis mano dar-
be ne tik kad nieko nepadėjo, bet dar trukdė sistemingo darbo pravedimui... 
Būrelio susirinkimų metu buvo skaitomi narių rašinėliai. Rašydavo daugiausia 
Agronomijos fakulteto studentai. Dauguma rašinėlių ar eilėraščių buvo pailius-
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truota rudeniu, pageltusiais lapeliais, gąsdindavo šiaurus rudens vėjo kaukimas 
už lango, nors jau buvo pavasaris. Beveik visi rašinėliai buvo apolitiški, beidėji-
niai, beverčiai. Tačiau draugo Navardaičio tai nedomino... Man ir drg. Česnu-
levičiui pradėjus kritikuoti visų tų rašinėlių turinį, pačią esmę, drg. Navardai-
tis ironiškai pavadino „meno kritikais“. Dėl to, žinoma, tų rašinėlių autorės ir 
autoriai net cypti iš džiaugsmo pradėjo... Viename sienlaikraščio „Akademi-
nis gyvenimas“ numeriu tilpo mano straipsnis apie religinių prietarų liekanas 
mūsų studentų sąmonėje. Ten aš konkrečiai išvardinau eilę studentų, kurie dar 
nėra atsikratę religinių prietarų ir tai viešai demonstruoja draugų tarpe. Kuni-
gus palyginau su „talkučkės spekuliantais“, kadangi vieni jų spekuliavo ukno-
liais, o kiti spekuliuoja tamsių, nesusipratusių žmonių sąžine. Drg. Navardaitis, 
didžiausiam visų „studentų-davatkų“ malonumui, pareiškė, kad tai kiaulystė...“.

Vanojant P. Navardaitį, J. Adomaičiui užkliuvo ir Parengiamojo skyriaus 
dėstytojas „... buožė, užkietėjęs reakcionierius ir katalikas Dromantas, ten pate-
kęs per drg. Navardaičio malonę“. Mat jis „... bendrabutyje gyvendamas sekma-
dieniais žadindavo studentus anksti ir agituodavo juos eiti į bažnyčią“.

Kitas skundas rašytas aiškiai be didelio entuziazmo, nes prasideda žo-
džiais: „Į jūsų užklausimą atsakau“, tačiau įsismaginus ir čia pažeriama „kalti-
namosios“ medžiagos: „Drg. Navardaitis smaugė klerikalų kritiką... Aš išstoda-
vau prieš klasę su materialistiniu žmogaus kilmės aiškinimu. Draugai, žinoma 
reakcingi, kurių pusėje buvo didesnė dalis, juokdavosi, neva aš iš beždžionės 
kilęs. Navardaitis manęs nepalaikė, nors kaip direktoriui reikėjo... Negaliu tvir-
tinti, ar jis žinojo, kad Juodsnukis (buvęs kursantas, dabar nuteistas 10 metų) 
– nacionalistas, bet jam nuolaidžiavo... Jis gal norėtų mus užmarinti „nepri-
klausomybės“, „lietuviškumo“ nuodais“. Pabaigoje, matyt, sąžinei nuraminti, 
skundėjas pridūrė: „Šiaip pedagogas neblogas. Kai mes neturėdavome pinigų 
– paskolindavo. Kovojo prieš rūkymą, girtuokliavimą“.

Kadangi skundėjo parašas buvo nelabai įskaitomas, „tas, kuriam reikėjo“, 
parašą iššifravo ir įrašė savo ranka – Karalius.

Trečiasis „pranešimas“ tvarkingas, pedantiškas. Jį parašė Ž. Kučinskas – 
II-o (antro) Parengiamojo skyriaus kursantas. Tik fakteliai sulesioti žiūrint per 
didžiausią stalininės poliarizacijos mikroskopą. Žvilgtelėkime į keletą jų: „ ... 
Dėst. Navardaitis, pasakodamas apie rašytojus vyskupą M. Valančių ir J. Basa-
navičių, visiškai neparodė jokių neigiamumų jų veikloje, ypač apie J. Basanavi-
čių, kuris, kaip žinoma, buvo buržuazijos viršūnėje ir vedė reakcingą politiką... 
1950 m. kovo 23 d. pamokos metu dėstytojas Navardaitis, aiškindamas kun. 
Maironio nusivylimą Lietuvos nepriklausomybe, pareiškė: „Ir jūs po kiek metų 

visais savo idealais nusivilsite ir krimsitės dėl duonos kąsnio“. Po šitokių minčių 
skundo autorius daro „logišką“ išvadą: „Iš daugelio panašių dėst. Navardaičio 
pasakymų ir poelgių galima pastebėti tikrą buržuazinį elementą, ko neturėtų 
būti tarybiniame dėstytojuje.“

Atrodytų, kad medžiagos susidoroti su P. Navardaičiu jau pakako, tačiau 
buvo kurį laiką delsiama. Greičiausiai dėl to, kad neturėta kuo pakeisti. Tačiau 
laukta neilgai. Paskutinis taškas buvo padėtas 1950 metų gegužės mėnesį, P. 
Navardaičiui prastai atsiliepus apie J. Ragausko skaitytą ateistinę paskaitą. Šiuo 
atveju į pjūdynes įsijungė ir tuometinis Akademijos rektorius M. Mickis ir ypač 
prorektorius ūkio reikalams Banys. (P. Navardaitis tvirtina, kad Banys prigrasi-
no, jei iki liepos mėn. 1 d. nepaduosiu pareiškimo išeiti iš darbo, byla būsianti 
perduota saugumui). „ – Bijojau ir parašiau pareiškimą“ – taip dabar reziumuo-
ja tą situaciją P. Navardaitis.

Byloje saugomas ir P. Navardaičio pareiškimas, rašytas 1950 metų liepos 3 
dieną, kur prašoma jį atleisti nuo tų metų rugpjūčio 25 dienos (t. y. po atosto-
gų). Deja, rektorius karštligiškai skuba ir rašo: „... atliesti nuo liepos 7 dienos, 
apmokant už neišnaudotas atostogas.“ Rektoriaus skubėjimo priežastis greitai 
paaiškėja. Tą nelemtąją liepos 7-ąją „Tiesoje“ pasirodė šiandien gerai žinomo 
„nepriklausomo“ žurnalisto L. Kiauleikio straipsnis „Kai nedaroma išvadų iš 
kritikos“, kur rašoma apie dėstytoją Navardaitį, išdrįsusį išstoti ir pareikalavusį 
nutraukti antireliginę paskaitą studentams. Čia pat retoriškai klausiama: „Ar 
žino apie tai drg. Mickis“ ir atsakoma: „Jis žino dar daugiau apie Navardaitį: 
stambus buožė, turėjęs 52 ha žemės, buvo aršus smetonininkas, talkindavo hi-
tlerininkams. Bet tai nekliudė drg. Mickiui duoti Navardaičiui gerą charakte-
ristiką.“ Ta pačia proga dar buvo užsipultas prof. Kondrotas, doc. Juozapavičius 
ir kiti Akademijos žmonės.

Visa ši istorija gali būti vertinama vien kaip stalinistų šmeižtas, susido-
rojimo su gabiu mokslininku ir pedagogu scenarijus. Bet už jos slypi žmonių 
likimai. Atleistas iš Akademijos, P. Navardaitis saugumo terorizuojamas šiaip 
taip įsidarbino mokytoju IV vidurinėje mokykloje, kur dirbo iki pensijos. Jo 
tolesnis kelias į mokslą ir darbą aukštojoje mokykloje buvo užremtas pačiais 
storiausiais užkardais. Kentėjo ir jo žmona – Stefa Sutkutė-Navardaitienė. Jai 
buvo užtrenktos durys mokytis Žemės ūkio akademijoje, kur buvo baigusi pa-
rengiamuosius kursus. Šiandien ji žinoma menininkė, nors dėl tų pačių prie-
žasčių ją aplenkė ir garbės vardai ir kitokie pažymėjimai.

1990 metų vasario mėn. LŽŪA rektorato posėdyje, įvertinus visą šios 
pilkosios bylos medžiagą, gerb. P. Navardaičiui skelbiama visiška moralinė re-
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abilitacija. Tačiau to nepakanka. P. Navardaičio išvarymas iš LŽŪA prievarta 
nutraukė jo pedagoginio darbo stažą. Ir todėl tenkinasi kuklesne pensija, negu 
priklausytų. Įvertinant jo išėjimą iš LŽŪA kaip prievartos aktą, būtina atstatyti 
jam ir materialinę skriaudą. Aš tikiu, kad taip bus. Tik kas sugrąžins žmogui 
prabėgusius metus ir kas kompensuos žalą tautai už nesuvešėjusią didelę kū-
rybinę potenciją?

Užvertus šią bylą, dar viena pilka dėme Akademijos istorijoje lieka ma-
žiau. O kiek dar šitokių istorijų slepiasi dulkančiuose archyvų lapuose?

Žemės ūkio specialistas. LŽŪA. 1990 m. kovo 2, 16 d.

Nešęs tiesos ir pažinimo fakelą 
(Doc. Kazimiero Jasiūno gimimo 90-mečiui paminėti)

Ne tiek daug gyvenime sutinkame vardų ir veidų, kurių praeinanti laiko 
tėkmė neišblukina, neištrina iš atminties, bet priešingai – suteikia kilnaus spin-
desio ir nesumeluotos pagarbos.

Vienas iš šitokių Akademijos žmonių, yra docentas Kazimieras Jasiūnas 
(1908-1987), kurio gimimo 90-metį minėsime šių metų vasario 11 dieną, nors 
jo kūnas per 10 metų jau ilsisi po Karmėlavos pušimis.

Docento K. Jasiūno kartos laikmetis – gyvenimas karų ir pokarių sūku-
riuose. Jie nepaliko žmogaus ramybėje siekti vien savųjų interesų, vien savosios 
asmeninės laimės, bet skausmingai vertė atsiskleisti, parodyti, kokiu morali-
nės vertės masteliu matuoji save, savo aplinkos žmones, įvykius. Aukšti mora-
lės kriterijai sau ir didžiulės pastangos tai ugdyti kituose žmonėse, kada tauta 
pergyvena svetimųjų primestą fizinį ir moralinį spaudimą, kuris skaldo tautą, 
gniuždo asmenybes – taip šiandien galėtume suformuluoti doc. K. Jasiūno žo-
džiais neišsakytą, tačiau pačiu gyvenimu išgyventą motto.

Mūsų jubiliatui vaikystė dar spėjo atseikėti visą pluoštą pirmojo pasaulinio 
karo negandų ir tai lėmė, kad pradinės mokyklos slenkstį gimtajame Butniūnų 
kaime (dabar Pakruojo rajonas) Kaziukas peržengė 1918-aisiais – Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo metais, jau užkliudęs vienuoliktuosius metus. Tiesa, 
prieš tai jis jau buvo baigęs kaimo daraktoriaus „mokyklą“. Kažkas simboliš-
ko yra ir tai, kad visas tolesnis K. Jasiūno gyvenimo kelias sutapo su Lietuvos 
Respublikos žingsniais, jos kilimu, praradimais. Deja, jis mirė pačiame naujojo 

atgimimo prieaušryje.
Gyvenimo nepritekliai jaunąjį Kazimierą vertė anksti pasirūpinti profesi-

ja. Kiek pasimokęs Žeimelio ir Šiaulių gimnazijose, K. Jasiūnas 1926 m. įstojo 
į Gruzdžių aukštesniąją gyvulininkystės-pienininkystės mokyklą, kurią baigė 
1928 metais. Kurį laiką padirbėjęs Panevėžio ir Utenos apskrityse kontrolasis-
tentu, atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje, jis pradeda aktyviai reikštis žemdirbių 
spaudoje. Bendradarbiauja „Lietuvos ūkininke“, „Ūkininko patarėjuje“, „Žemės 
ūkyje“, „Pieno ir gyvulių ūkyje“ ir kitur. Šioje srityje nelieka nepastebėtas. 1931 
metų viduryje K. Jasiūnas pakviečiamas dirbti į Lietuvos kooperatyvų sąjungą 
„Pienocentras“, taip pat išrenkamas į Lietuvos pienininkystės ir kontrolasisten-
tų draugijos valdybą. Greta šių pareigų jam dar pavedama redaguoti žurnalą 
„Pieno ir gyvulių ūkis“. Ir šį trejopą darbą K. Jasiūnas dirbo iki 1940 metų.

Nežiūrint didelio užimtumo, K. Jasiūnas siekė aukštesnio mokslo. Jis už-
baigė suaugusiųjų gimnaziją Kaune ir bandė siekti aukštųjų žemės ūkio moks-
lų, turėdamas didelį potraukį gyvulininkystės studijoms. Tačiau šiems moks-
lams Lietuvoje ar užsienyje siekti vien iš savo darbo pargyvenančiam jaunuoliui 
nebuvo jokių ekonominių sąlygų, todėl 1936 metais K. Jasiūnas įstojo į Vytau-
to Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių, kur buvo galima 
studijuoti vakarais, dirbant. Visą studijų kursą išklausė dar prieš prasidedant 
karui, tačiau diplominį darbą rašė jau vokiečių okupacijos metais. Šiame darbe 
jis įvertino gerai jam pažįstamą sritį – „Pienocentro“ veiklą 1939 metais bei po-
kyčius pirmuoju sovietmečiu (tuomet K. Jasiūnas dirbo vienu iš „Pienocentro“ 
direktorių).

Kadangi pokario metais vokietmečio diplomai nebuvo pripažįstami, K. 
Jasiūnui teko dar kartą užbaigti universitetą – išstudijuoti naujuosius visuome-
ninius mokslus ir parašyti dar vieną diplominį darbą. Šį kartą K. Jasiūnas rašė 
apie vokiečių okupacijos padarinius Lietuvos kooperatinei pieno pramonei. 
Jame (kaip ir ankstesniame darbe) panaudojama unikali autentiška medžiaga, 
nes tuo laikotarpiu K. Jasiūnas dirbo „Pienocentre“ gamybos priežiūros sky-
riaus vedėju.

Pokario metais kurį laiką K. Jasiūnas tęsė kooperatininko darbą „Pieno-
centre“, kol ėmė tvenktis debesys prieš jo vadovus ir prieš patį „Pienocentrą“, 
kaip buržuazinės kooperacijos idėjų skleidėją. Beje, tuo laiku K. Jasiūnas pasi-
nėrė į jam artimą redaktoriaus veiklą ir suredagavo apie 20 knygų ir brošiūrų, 
bendro 180 spaudos lankų apimties.

1947 metų rudenį K. Jasiūnas pardėjo dirbti Lietuvos žemės ūkio akade-
mijos dėstytoju. Sintezuodamas agronomijos ir statistikos mokslų patirtį, K. 
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Jasiūnas parengė ir 1953 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją, 
nagrinėjusią kviečių auginimą Lietuvoje, kurią Maskvos Aukščiausioji Atesta-
cinė komisija po ilgai užtrukusių ekspertizių 1955 metais patvirtino. 1956 me-
tais K. Jasiūnui buvo suteiktas docento vardas.

Doc. K. Jasiūnas Akademijoje išdirbo 39 metus. 1949-1950 ir 1957-1971 
m. buvo Ekonomikos, o 1957-1965 m. dar ir Miškų ūkio fakulteto dekanu. 
1968-1979 m. jis vadovavo Buhalterinės apskaitos katedrai. Vėliau, iki išeinant į 
pensiją 1986 metais, K. Jasiūnas dirbo docentu Statistikos katedroje.

Jeigu pirmasis K. Jasiūno veiklos tarpsnis buvo tampriai susijęs su Lietu-
vos kooperacija ir jubiliatą galima laikyti vienu iš šio ūkinio sąjūdžio lyderių 
(bent jau pienininkystės kooperacijoje), tai antrasis jo veiklos tarpsnis susijęs 
su agrarinių ekonomistų (kurį laiką ir miškininkų) rengimo organizavimu. 
Doc. K. Jasiūnas buvo ilgametis Akademijos tarybos (atskirais tarpsniais – ir 
kai kurių mokslinio tyrimo institutų tarybų) nariu. Vėliau sėkmingai vadova-
vo Ekonomikos fakulteto Metodinei komisijai, rūpinosi studentų mokslinės 
draugijos veikla, buvo nepralenkiamas Akademijos istorijos žinovas. Savaime 
aišku, daugelį metų doc. K. Jasiūnui niekas neprilygo statistikos mokslo dalykų 
žiniomis, kurias jis pateikdavo su didžiule gyvenimo patirties sinteze. Doc. K. 
Jasiūnas vertino tik objektyvią statistiką, kurios principais rėmėsi gyvenime, 
todėl nevengdavo kritikuoti sovietinę , idealizuotą ir politizuotą, neretai ją api-
būdindamas poeto M. Karčiausko dvieiliu:

„Jų skaičiai, rodos, nerealūs
kaip veršiai tvartuos pririšti prie idealų...“
„– O kokiais žmonėmis ir idealais doc. K. Jasiūnas sekė ir tikėjo?“ – gali 

paklausti neretas, ypač iš jaunesniosios kartos.
Doc. K. Jasiūną pažinojusieji patvirtins (tai matyti ir gausiose jo užrašyto-

se pastabose sau, kurios dabar prieinamos ir mums visiems), kad tai – J. Basa-
navičius, J. Šliupas, V. Kudirka, P. Vileišis, M. Petkevičaitė-Bitė, Lazdynų Pelėda. 
Doc. K. Jasiūnas nuolatos prisimindavo savo mokytojus (iš viso jų turėjęs net 
82), Lietuvos mokslo ir kultūros šviesuolius, profesorius: Vaclovą Biržišką, Vla-
dą Jurgutį, Mykolą Riomerį, Albiną Rimką, Augustiną Janulaitį, Kazį Pakštą.

K. Jasiūnas visada pagarbiai atsiliepdavo apie didįjį Lietuvos kooperacijos 
praktiką – „Pienocentro“ vyr. direktorių – Joną Glemžą.

Jis taip pat buvo didelis M. K. Čiurlionio talento, taip pat operos gerbėjas 
(Vien „Don Žuaną“ ir „Faustą“, sakėsi žiūrėjęs dešimtis kartų, o kai kurias arijas 
mėgdavo analizuoti statistikos mokslo principais). Taip pat mėgo poeziją, netgi 
ne pačias ryškiausias jos žvaigždes. Nuolatos sekė literatūros naujienas, turėjo 

nemažą biblioteką.
Doc. K. Jasiūnas niekada nepriklausė jokiai politinei partijai. Studijų metu, 

atrodo, simpatizavęs tautinei „Neolituanijos“ korporacijai (tai rodo ir per visus 
sunkmečius išsaugoti jos leidiniai). Apie jo ištikimybę Nepriklausomos Lietu-
vos idealams liudija jo archyvas, kuriame gausu išrašų iš emigracijoje išleistų, 
taip pat savilaidos leidinių, faktų iš „Amerikos balso“ transliacijų. Dar gerokai 
iki Atgimimo laikų doc. K. Jasiūnas turėjo surinkęs gausią medžiagą apie Ri-
bentropo-Molotovo paktą, lietuvių tautos genocidą. Apie jo tvirtą požiūrį dėl 
tautos vertybių, Lietuvos valstybingumo reikšmės liudija ir šio rašinio autorius, 
kuriam teko laimė su doc. K. Jasiūnu artimiau bendrauti IX-ajame dešimtme-
tyje. Manau, kad jo mintys, maitinamos iš gaivių patirties ir pažinimo šaltinių, 
pasiekė ir paveikė daugelį žmonių, ypač studentų bei jaunų dėstytojų, su kuriais 
jam teko bendrauti. O bendrauta su tūkstančiais.

Tiesos ir pažinimo fakelai negęsta, nors jų nešėjai ir išeina amžinam poil-
siui. Jų širdimi ir protu įžiebtos pažinimo kibirkštys visuomet randa terpę nau-
jam gyvenimui savo mokinių širdyse.

Tėviškės žinios. 1998 m. vasario 11 d. P. 5.



... Tu esi ir būsi dar labiau,
Kada jau nebebūsi...

Žmogus ir idėja.  
Mintys iš stalčiaus

Rankraščio „Žmogus ir idėja“ faksimilė.
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Galutinai suformuotą ir nekintantį požiūrį į gyvenimą gali turėti tik geni-
jus arba idiotas. Kadangi genijų visais laikais pasitaiko daug rečiau negu idiotų, 
taigi žmogus, teigiantis, kad jam viskas aišku ir belieka viską, kas liepiama, įgy-
vendinti nuo A iki Z, dažniausia yra idiotas, gal dėl genetinių defektų, o gal tik 
netikusios aplinkos paveiktas.

Normalus žmogus dažniausia pritaria tik tam tikroms mintims, idėjoms, 
bet ne absoliučiai jų visumai, nesvarbu, kas jas skelbtų: partija, valstybė ar pa-
vienis autoritetas. Kiekvieną idėjų visumą (be to, ir kiekvieną naują idėją) žmo-
gus priima su tam tikra skepticizmo doze. Laikui bėgant, tas skepticizmas gali 
sumažėti (jei idėja pasirodo geresnė už buvusias) arba tas skepticizmas gali dar 
padidėti, jei idėja žmogui ar žmonijai nieko gero neteikia, tik keičia visuotinai 
priimtas normas visuomenės degradacijos link.

* * *
Kiekvienai idėjai plėtotis kelias turi būti atviras. Taip ją gyvenimas pati-

krins, ji save įrodys ar bus atmesta. Žmonijos istorija turi pakankamai daug 
pavyzdžių, įrodančių, kad idėjų sklidimui užkirtus kelią administravimu, drau-
dimais, persekiojimu, nieko nelaimima. Pozityvi idėja tuos barjerus anksčiau 
ar vėliau įveikia, o negatyvi idėja, kaip bebūtų paradoksalu, dėl dogmatiško pa-
sipriešinimo jai, žmonėms tampa netgi patrauklesnė. Mat žmogus neapkenčia 
prievartos, dogmatizmo, administravimo, ir jeigu šis jo neapkenčiamas antsta-
tas kovoja prieš kažkokią (nors ir negatyvią) idėją, žmogus intuityviai palaiko 
ne jo nekenčiamos biurokratijos, bet persekiojamos idėjos pusę. Galbūt dėl to 
atvirose demokratinėse visuomenėse kraštutinės idėjos nesuranda sau palan-
kios dirvos tarpti, tuo tarpu išplinta ten, kur prieš jas labiausia kovojama.

* * *
Idėjų kaita vyksta švytuoklės principu. Vieną kraštutinę, sakysime, deši-

niąją idėją keičia kita – šiuo atveju kairioji idėja ir atvirkščiai. Galų gale tos idė-
jų švytuoklės virpesiai gęsta ir palaipsniui einama prie kelių idėjų pusiausvyros, 
prie laisvės ir demokratijos. Tik šiam keliui įveikti sugaištama daug laiko, o kar-
tais praliejama ir kraujo. Tik suteikus visoms idėjoms lygias raiškos galimybes, 
žmogus, kad ir ne tiesiausiu keliu eidamas pats pasirinks racionalumą.

* * *
Keisti įsitikinimus negėda, jeigu jie ima prieštarauti įgytai patirčiai ir re-

aliai gyvenimo logikai. Tą patvirtino daugelio buvusių revoliucionierių (ura -  

patriotų) likimų peripetijos, kada jie nusivylė jaunų dienų maksimalistiniais 
įsitikinimais, jeigu gyvenimo patirtis juos atmetė arba bent nuvertino. Niekada 
nekeičia savo įsitikinimų tik fanatikai ir idiotai.

Kartais žmogus atsisako ankstesnių įsitikinimų, jeigu juos ima oficialiai 
adoruoti visuomenės nekenčiama jėga, arba jie kitiems peršami kaip seni ra-
kandai, nuo kurių žmonės kratosi.

* * *
Kartais sakoma, kad iš pateiktų faktų verkia teorija (ypač kada pateikiami 

priežastingumo ryšiai pagrįsti gyvenimo faktais, bet prieštaraujantys priimtai 
oficialiai teorijai). Tačiau ši būsena daug geresnė už tą, kada iš pateiktų teorinių 
postulatų juokiasi gyvenimas (tai rodo, kad teorija atgyvenusi, ar iš viso buvusi 
nereali, išprotauta). Jei būtume bijoję, kad teorija verks, šiandien neturėtume 
nei Koperniko, nei Einšteino. Klestėtų vien Ptolomėjai ir Lysenkos.

* * *
Negalima garbinti idealo, kurio vardas – melas. Melas negali tapti idolu, 

juo labiau – idealu. Melas, nors ir idealizuotas, niekuomet netaps tiesa, nors ir 
bus kartojamas tūkstančius kartų, nors jam kelią rodys tūkstančiai rankų. Tie-
sos neieškoma balsavimo keliu. Vienbalsiai gali būti nubalsuojama ir už melą. 
Bet tiesa nuo to nepražūna.

* * *
Totalitarinės ideologijos visada egocentriškos. Jų viduryje – personifikuo-

tas fundamentas, idėjinio rato ašis, apie kurią gali sukiotis ideologijos grandinė. 
Ir tik apie ją. Jokiu būdu nevalia ieškoti kito centro. Kitos ašies. Totalitarinės 
sistemos liberalizavimas pasireiškia tuo, kad gali būti šiek tiek pailginama gran-
dinė ir taip mokslininkui ar menininkui leidžiama paganyti dvasią mažiau nu-
tryptuose dirvonuose. Gi dvasinės reakcijos metais grandinė vėl sutrumpinama 
ir taip grįžtama į seniai nutremptas ir nutupėtas vietas.

Kas bus tada, kai dvasios dirvone sunyks paskutinis daigas?

* * *
Ne viskas tiesa, kas pakeičia seną melą. Jei laikas sustotų, tai paskutinioji 

tiesa taptų absoliutine. Jos niekas jau nesuspėtų paneigti. Bet laikas begalinis, 
todėl ir daugelis šios dienos tiesų ryt ar poryt bus paneigtos.
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* * *
Kiekvienam sąjūdžiui (politiniam, socialiniam, kultūriniam, ekonomi-

niam, etc.) istoriškumas turi dvejopas pasekmes. Jei sąjūdis turi ilgą istoriją, jis 
gali remtis tradicija (t. y. generuoti ateities gaires iš savo praeities – „ex poste“. 
Tačiau istoriškumas sąjūdžiui gali tapti trukdžiu, nes susiformuoja dogmatiškas 
vykdytojų sluoksnis, kaupiasi inercija ne tik rituale, bet ir pažiūrose. Visa tai 
stabdo sąjūdžio dinamizmą, ypač jei gyvenimas reikalauja teorijoje ir prakti-
koje staigesnių posūkių. Dėl to ilgamečiai sąjūdžiai ir, apskritai, ilgametės so-
cialinės sistemos – konservatyvūs. Sakoma, kad jie išsikvepia. Galbūt dar dau-
giau – ilgamečius sąjūdžius slegia savo patirties našta, tampanti fizine ir dvasi-
ne inercija. Viso šito išvengiama laikas nuo laiko atnaujinant ir idėjų kraitį, ir 
vykdytojus.

* * *
Inteligentas ir intelektualas – dvi vieno kelmo atžalos, bet jų ūgliai, ypač 

stiebęsi po autoritarine saule – gerokai skiriasi.
Inteligentas – asmuo, besidomintis apie visuomenės reikalus tiek, kiek 

leidžia tos visuomenės pateptieji. Gi intelektualas per daug sužino apie visuo-
menę, ko nereikia ir per mažai kreipia dėmesio pateptųjų idėjoms garsinti. Dėl 
to autokratai visada nekentė intelektualų, nes pastarieji visada savarankiškai 
vertino pateptųjų poelgius, užuot be atodairos klausę ir vykdę. Kaip taisyklė, iš 
inteligentų elito išsivysto diplomatai, o iš intelektualų – disidentai.

Tačiau, jei nebūtų intelektualų, kas pasakytų, kad karalius nuogas?

* * *
Visi žmonės svajoja, tačiau ne visi mąsto. (Svajoti – dar nereiškia mąsty-

ti!). Svajodamas žmogus netransformuoja pasaulio ir savojo AŠ. Jis tik prisi-
taiko prie tam tikrų situacijų, kurios sukelia pojūčiuose tam tikras reakcijas: 
džiaugsmą, liūdesį, ir kt. Mąstyti – reiškia apibendrinti ne tik savo, bet ir kitų 
žmonių patirtį, jausmus, siekius. Mąstyti – reiškia įveikti pasaulio inerciją ir jį 
patį savyje transformuoti.

Svajoja silpni žmonės, mąsto – stiprūs.
Svajoja dažniausia tie, kurie pasaulyje jaučia mažai džiaugsmo, šilumos, 

gėrio, tačiau jų vidinis pasaulis netelpa pilkos kasdienybės rėmuose. Jie ideali-
zuoja svajonių pasaulį, kaip tikrojo pakaitalą, gyvena jame, džiaugiasi juo.

Mąstytojo vidaus pasaulis dažnai toks pat rūstus, kaip ir juos supanti rea-
lybė. Tačiau jie valdo savąjį AŠ ir transformuoja realiojo pasaulio vaizdą pagal 

savo idealą. Mąstytojai kuria manifestus, programas, veiklos algoritmus pasau-
liui transformuoti.

Kas buvo Don Kichotas – svajotojas ar mąstytojas?

* * *
Optimistas – žmogus besivadovaująs nepakankama informacija. Kada 

žmogus daug žino, geriausiu atveju jis tampa skeptiku, dar dažniau pesimistu. 
Nežinia, kas geriau: kvailas optimistas ar protingas pesimistas. Pirmasis pada-
rys tokius žingsnius, kuriuos antrasis laikys aiškiai neįvykdomais. (Tokiu buvo 
Kolumbas). Pesimizmu pasižymi daugelis demokratų, kurie dažniausia suakty-
vėja tik „post factum“.

* * *
Nėra to gėrio, kuris neužsibaigtų blogiu. Tai žinomos patarlės: „Nėra to 

blogio, kuris neišeitų į gerą“ išverstinė išraiška. Šios patarlės viena kitą papildo 
ir kinta, tartum sinusoidė – gyvybės, pulsuojanti gyvenimo kreivė. Tik vienam 
žmogui šios sinusiodės ritmas tankus, ir „gėris-blogis“ gyvenime daug kartų 
pasikartoja, o kitam tenka ilgokai užsibūti „gėrio“ ar „blogio“ pusėje. Kartais 
– net visą gyvenimą... Vienam mirtis – perėjimas iš gėrio į blogį, o kitam – 
atvirkščiai. Jeigu pavyktų gyvenimo sinusiodę ištiesinti – išnyktų ir gėris, ir blo-
gis. Tik kažin ar tada žmogus jaustųsi laimingesnis nei dabar.

* * *
Siekti žmonių lygybės kilnus dalykas, tačiau lygybės medžio vaisiai ne vi-

sada saldūs. Sulyginant dažniausia pasiseka didesnįjį priartinti prie mažesniojo, 
bet ne atvirkščiai. Buvusį turtą padalinti ir paversti skurdu – nesudėtinga pro-
blema, tačiau skurdą turtu paversti – daug sudėtingiau. Sunku tinginį paversti 
darštuoliu, daug lengviau – atvirkščiai. Sunku kvailį padaryti protingu, daug 
lengviau protingąjį sukvailinti. Kai kurias šių minčių pasakė Rusijos reformato-
rius A. Stolypinas Valstybės Dūmoje 1907 metais, kritikuodamas socialistų že-
mės nacionalizacijos projektą, kuris, esą, neišgelbės Rusijos iš skurdo. Nesiimu 
vertinti Stolypino pažiūrų teisingumo, tačiau manau, kad jo kritika turėtų ne 
vieną lygybės ieškotoją priversti pamąstyti.

* * *
Kartais apie žmones galima taip pasakyti: „Jie gimdami supainioja luo-

mus, šalis bei epochas.“ Mat gimė per anksti, ir jų pasakytos mintys, tartum 
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per daug anksti išsiskleidę žiedai nušalo neužmezgę sėklų. Kiti gimė per daug 
vėlai, nes bandė žarstyti seniai užgesusių minties laužų plėnis. Dar kiti gimė ne 
toje šalyje ar sistemoje, atstovauja ne tuos luomus ar visuomenės sluoksnius, iš 
kurių kilę.

Kas tai: asmenybių tragedija ar pažangos laidas?

* * *
Klausinėdamas kitų nuomonės apie savo idėją daugiau sužinosi, neklausi-

nėdamas – išvengsi abejonių, nes kiekvienas paklaustasis pats to norėdamas ar 
nenorėdamas bet kokį reiškinį aiškina pagal savo įsivaizduojamą modelį. Ir dar. 
Jeigu ką nori nuveikti, nelauk kitų pritarimo. Kas nors atsiras, kuris uždraus tai 
tau padaryti.

* * *
Žmogus gali būti taip pažemintas, kad jau nebejaučia to pažeminimo gė-

dos. Jeigu taip – jis žuvęs kaip asmenybė arba bent kaip homo sapiens. Jeigu jis 
dar žmogus – jaučia pažeminimo gėdą. Jeigu jis asmenybė – prieš tą pažemi-
nimą kovoja.

* * *
Gyvenimo arimu daug lengviau važiuoti išilgai vagų: kryptis aiški, nekin-

tanti. Tačiau įspūdžiai – skurdūs. Visąlaik jauti to paties artojo patirtį ir tas 
pačias klaidas. Važiuoti įstrižai vagų daug sunkiau: gali pamesti kryptį, gali pa-
sukti nepageidaujamo artojo išarta vaga. Taip keliaujant vargsta kūnas, tačiau 
turtėja siela. Tu semiesi išminties. Tu gali naudotis didžiuoju žmogaus prana-
šumu: galimybe palyginti, sintezuoti. Važiuojant išilgai vagų, kryptį palaikyti 
sugeba ir arklys. Gi važiuojant įstrižai vagų, reikalingas patyręs važnyčiotojas.

* * *
Didžiausia žmogaus laimė – sakyti, kad esu JO mokinys, kad aš ėjau ve-

dinas JO idėjų, kad aš dabar nešu aukštai iškėlęs JO idėjų žiburį, kad kiti seka 
mane, tuo pačiu žengdami ir JO pradėtuoju keliu.

Tik kaip pasirinkti JĮ?

* * *
Jau daug valandų skaitau VVU specfonde. Jaučiu, kad manoji mintis jau 

sugeba sekti „Aidų“ diskusiją apie tautinės kultūros peripetijas ir jos kolizijas su 

Rytais ir Vakarais. Jaučiu save tos diskusijos dalyviu. Tik štai atsitiktinis žvilgs-
nis užkliudo mūsų viešųjų pastatų „monstranciją“ – Lenino bareljefą ant sienos 
ir mane jis grąžina į realybę, nuo kurios aš ką tik taip toli buvau nutolęs. O gal 
tas atstumas tik fiziniais matais matuojamas? Gal dvasiškai aš jau seniai anoje 
kultūroje? Tad kur aš esu? Ten ar čia?

* * *
Skaitymas – žmogaus dvasios penas. Gal tai kiek banalu ar net mistiška. 

Bet taip juk iš tiesų yra! Valgai tam, kad gyventum – iš seno taip pasakyta. 
Ką vakar valgei – šiandien tai visai nesvarbu. Skrandis įspūdžių nekaupia. Tuo 
tarpu geros perskaitytos knygos palieka įspūdžius ateičiai. Jos formuoja mus, 
mūsų mąstyseną, net poelgius. Knygos – tai statybinė medžiaga, kurianti, sta-
tanti.

* * *
Jei nebus gerų knygų Tavo gyvenime, Tavo intelektas bus ne dvasios rū-

mai, bet skurdi pašiūrė. Vienos knygos tavyje formuos konstruktyvinį ar klasi-
cistinį statinį: viskas racionalu, apgalvota, kitos – painų baroką ar trapią secesi-
ją. Jei skaitysi nesirinkdamas, formuos tavyje eklektiką. Bet niekada gera knyga 
tavyje nestatys barakų, niūrių kalėjimų ar dvasios konclagerių.

* * *
Perdaug pavalgysi – griausi kūno architektoniką, perdaug skaityti niekada 

nebus. Skaitysi geras knygas, šimtus kartų pergyvensi kitų gyvenimus, patirsi 
kitų patirtus jausmus. Tartum pergyvensi šimtą gyvenimų. Niekas nusikaltimo 
nepadarė skaitydamas (gal tik prisiskaitęs netikusių knygų!).

* * *
Skaitydamas žmogus skaidrėji, anot Vydūno. Skaitydamas suartėji su 

žmonėmis, visa žmonijos kultūra. Knyga – didysis tiltas tarp žmonių, tautų ir 
kultūrų. Tegu ji tampa draugu kiekvienam.

* * *
Kas patirta, bet neišsakyta kitiems – tikra tik iš dalies. Fakto vertė visuo-

meniškai padidėja tiek, kiek žmonių tuo faktu tiki arba bent informuoti.
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* * *
Trumpą karą laimi stipresnis. Ilgą – gudresnis, labai ilgą – morališkai at-

sparus.

* * *
Socialinių revoliucijų metu pirmiausia iškyla tie žmonės, kurie gali auko-

tis ir aukoti kitus.

* * *
Tikėti pergale ir tikėti tiesa – skirtingi dalykai. Tikėti neišvengiama blogio 

pergale nedžiugintina, tai tas pat, ką tikėti neišvengiama katastrofa.

* * *
Ilgai trunkanti neteisybė nevirsta nei tiesa, nei teisybe, nei teise.

* * *
Laiku sustoti yra menas. Tiek kelyje, tiek kalboje, tiek veiksme. Geriau 

dviem žingsniais anksčiau, geriau dviem žodžiais mažiau. Lemtingas gali būti 
vienas bereikalingas žingsnis ar žodis.

* * *
Naujų idėjų atvirumas yra svarbus socialinės pažangos veiksnys. Atviru-

mas – yra tų idėjų informatorius ir kritikas.

* * *
Nepakanka sužinoti tiesą, bet dar reikia ir ta tiesa patikėti.

* * *
Karaliais, diplomatais, kariais, geradėjais ar niekšais negimstama. Jais tik 

mirštama. Reiškia tik mirtis parodo tikrąją žmogaus vietą gyvenime.

* * *
Nacionalizmas atsiranda tada, kai tautos likimas atsiduria pavojuje.

* * *
Socialiniam teisingumui laiduoti neužtenka nukirsti galvas gabesniems, 

turtingesniems ar padalinti jų turtą. Tai sukelia visuomenės galimybių regresi-

ją. Tai įrodė visos socialistinėmis vadintos revoliucijos. Reikia siekti ne visuo-
tinės lygiavos, kuri nusmukdytų pasiektas aukštumas, bet sudaryti objektyvias 
galimybes augti prastuomenei. Visus sulyginus, pasieksime tik laikiną ir labai 
netvirtą efektą. Tuomet ką nors gaminant, augs nauji buržua ir nauji pauperiai. 
Naujajai nelygybei panaikinti reikės vėl viską perdalinti, ir taip be galo, kol galų 
gale visuomenėje nusilps ir atrofuosis gamybinis ir kūrybinis pradas, asmeny-
bės vis labiau degraduos (jas pirmiausia paveikia ir labiausiai slegia tas perda-
linimas), kol galų gale nebeliks ką dalinti... Išsiugdysime fizinius ir dvasinius 
parazitus, kurių vienintelė problema – patenkinti elementariuosius biologinius 
poreikius. Ir taip žmonijos vystymosi spiralė išsitiesins, o žmogaus kaip „homo 
sapiens“ istorija užges. Antra vertus, viską perdalindami, būsime ir istoriją jau 
tiek kartų perrašę, kad pilkoji dabartis atrodys kaip „rojaus sodas“, palyginus su 
juodai perdažyta praeitimi.

* * *
Darni ir logiška teorija visada sukelia abejonę: ar ji gyvenimiška, ar ją įgy-

vendinant nebus pamirštas ar net nuskriaustas žmogus. Kaip parodė tūkstan-
tmetė žmonijos patirtis, istorijos kelias vingiuotas ir daugelį jo posūkių iš anks-
to numatyti negalima. Dar daugiau, griežta beapeliacinė teorija žmogų dažnai 
įspraudžia į rėmus, verčia jį žingsniuoti ar net šuoliuoti tik tos teorijos nubrėžta 
kryptimi.

Taip elgiantis, žmogui atmetama rinkimosi galimybė, mąstymo vingiai, 
savasis ėjimas tiesos link (nepamirškime, kad tiesos idealo ieškojimas daugeliui 
yra malonesnis negu surastos ar įteigtos tiesos adoravimas).

Verčiant visus žengti viena kryptimi – neišvengiama ir prievarta: vieni 
nenori, o kiti nespėja sparčiai žingsniuoti. Po to atsiranda sentencijos, panašios 
kaip Solovkų vienuolyne po revoliucijos: „Železnoj rukoj zagonim čelovečestvo 
v sčastje.“

O jeigu ten, kur dirigentas mato laimę, kiti – pragarą?
O jeigu visiems įteigtoji laimės sala, po to kai ją apgyvendina piligrimai, 

tampa vien nutupėta dykviete? 
Kaip aš nemėgstu darnių ir absoliučiai aiškių teorijų! Tegu jose palieka 

kiek nors paslapties savajam „aš“ išreikšti!

* * *
Masių įtikinimo (kitaip – protų „normalizavimo“) laikmečiu, protingu 

laikomas tas žmogus, kuris reikiamu laiku, reikiamoje vietoje pasako ar pa-
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daro tai, ko visuomenės pateptoji dalis labiausiai tikisi ir laukia. Jeigu ši sąlyga 
pažeidžiama, žmogus nelaikomas ne tik protingu, bet ir normaliu, greičiau iš-
sišokėliu, net visuomenei pavojingu, ypač jei savo poelgiais jis ima griauti nusi-
stovėjusią sieną ar stabą. Ir kuo jo smūgis taiklesnis, o ta siena kvailesnė ar be-
prasmiškesnė, tuo didesniu nusikaltėliu ir pavojingesniu bepročiu jis laikomas. 
Pasaulio istorija tai įrodė tūkstančius kartų, o tų įrodymų grandinė pasiekė ir 
mūsų dienas. Tiesos kelias – ne visada tiesus kelias. Jeigu tiesos kelią many-
tume esant tiesų – pripažintume inerciją (kad ir naujame jos tarpsnyje) ir tuo 
paneigtume viską, kas buvo anksčiau pasakyta. Net ir pati pažangiausia idėja, 
tiese sklisdama, sukuria inerciją, kuri užmigdo važiuojančius tariamo fizinio 
ar dvasinio komforto iliuzija, o to vežimo važnyčiotojus paverčia vieninteliais 
geriausiais krypties žinovais. Bet jie, jausdami savo neklaidingumo misiją, vien 
į priekį žiūrėdami, pamiršta kryžkeles, kuriose reikia keisti judėjimo kryptį, 
nes įsibėgėjusi tiese pažanga pamiršta tikslą, kad ji turi tarnauti – žmogui ir 
jį paverčia savo vergu. Tikroji žmogui tarnaujanti pažanga turi ne tik parinkti 
teisingą kryptį, bet ir laiku ją pakeisti. Tai svarbu ne vien technikos, bet ir žmo-
nijos socialinei pažangai.

* * *
Visi idėjiniai vaizdiniai, kuriuos sukuria žmogaus sąmonė, turi vienodą 

prigimtį, tik nevienodą prasmę. Vieni žmonės religingi (kokiai religijai atsto-
vaujama – nesvarbu, svarbu, kad kas nors būtų absoliutinama, fetišizuojama). 
Kitiems erotiniai motyvai ramybės neduoda. Treti sudievina konkrečiausią – 
materialinę veiklą ir jos produktus. Gal būt todėl daugelis žmonių tampa savų 
ar primestų idėjų ir jų vaizdinių vergais.

Tiesa, galimos ir įvairios tų vaizdinių kombinacijos: religininkas-pragma-
tikas, materialios gerovės adoratorius – pragmatikas – sekso gerbėjas ir t. t. Tas 
hipertrofuotas realybės vaizdinys žmogaus sąmonėje sukuria pastovią domi-
nantę, reguliuojančią visą žmogaus veiklą, poelgius, mastymą.

Jeigu žmoguje tie vaizdiniai neįgauna kraštutinių formų, jeigu žmogaus 
jie nepaverčia tų idėjų vergu – viskas normalu, gyvenimiška. Dar blogiau, kada 
jie 100 proc. užvaldo žmogų, kada jam nebelieka nė truputėlio „laisvės laipsnio“ 
priimti kitokioms idėjoms, kitokiems vaizdiniams, kitokiai pasaulėjautai. Tuo-
met tampama fanatiku: kurios nors religijos (ar ateizmo) davatka, seksomanu, 
daiktomanu ir pan. Tai jau liguista asmenybės būsena, trukdanti žmogui ben-
drauti su kitais žmonėmis, formuoti jo išankstinį nusistatymą visais klausimais, 
determinuojanti jo poelgius. Idėjinis determinizmas – žmogaus siaurumo bei 

bukumo požymis, daugelio nelaimių jam pačiam, aplinkiniams ir visuomenei 
šaltinis. Žmonija siekia tobulėti, o idėjinis determinizmas – varžtai, Prokrusto 
lova šiam tobulėjimui.

* * *
Idėja – kaip smilkstančios žvakės liepsna. Ją reikia kurstyti, neduoti užgęs-

ti. Kartais ji kaip plonas voratinklis plevena ant sąmonės ir pasąmonės ribos. Jei 
nuginsi, ji paskęs informacijos chaose, slypinčiame smegenyse, ir galbūt, dau-
giau niekada jos nebeprisišauksi.

Jei kilo įdomi mintis, būtinai užsirašyk jos pradžią. Toliau galvoti nebe-
reikia, tik rašyti. Jeigu toji išmintis buvo Ariadnės pažinimo siūlo galelis, jis 
išvynios ir sąmonės (ar pasąmonės) gelmėse paslėptą siūlų kamuolį. Ir tas ka-
muolys vyniosis, tau rašant. Jei to siūlo staiga nenutrauksi, mintis plėtosis, įgaus 
naujus aspektus ir atspalvius, net tau pačiam niekada nematytus ir negirdėtus. 
Jai rutuliojantis, nauji pažinimo kristalai formuojasi, jungiasi į nuostabų vėrinį, 
o tu juos tik kelk ir kelk į paviršių, tik rašyk ir rašyk. Bet kelk atsargiai.

Neapsižiūrėsi – ir nestiprus pažinimo siūlas nutrūks ir viskas baigsis. Iš-
minties žybsnių seanso nebepakartosi. Ir patirtis rodo: jei neužsirašei to žybs-
nio pradžios, o vėliau bandei mintimis įskelti tą kibirkštį, – nieko neišėjo, viskas 
dingo kaip miražas, kaip sapnas. Man atrodo, kad tarp sapno ir tų retų pažini-
mo blyksnių yra daug panašumo.

* * *
Kas būna idėjų generatorius mąstant?
Kartais juo būna labai įvairūs dalykai, dažniausia nieko bendro neturintys 

su vėliau susiformuojančiu rezultatu. Sakysime, ką nors skaitome, klausomės, 
rašome, girdime. Visas šis balastas mūsų sąmonę veikia kaip atsitiktinių skai-
čių generatorius. Ši atsitiktinė informacija, dažniausia nieko naudingo nesu-
teikdama, padeda išjudinti smegenis, sukelti juose informacijos „griūtį“, kada 
nereikšmingi faktų ir idėjų „atomai“ ar skeveldros jungiasi sudarydami naują 
kokybę ir kažkokiu intelektualinės griūties momentu įvyksta reakcija ir gimsta 
mintis. Visai nauja, netikėta. Nieko panašaus į tą, apie ką buvo klausytasi, skai-
tyta, girdėta. Ir tada reikia imti popieriaus lapą, plunksną ir skubėti rašyti. Ir 
taip būna, kad vynioji ją popieriaus lape, kaip siūlą iš kamuolio, ir net nežinai, 
kas seks po šio žodžio, sakinio, po šios minties. Ir nebandyk šio siūlo pertrauk-
ti, sulaikyti. Minties gija nutrūks pasąmonės labirintuose ir galva liks vėl tuščia 
iki sekančios minčių generacijos.
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O kas gi sugeneravo šią mintį, kurią dabar užrašiau?
Labai paprastas, absoliučiai nieko nesakantis „Zemedelska ekonomika“ 

(čekiškas žurnalas) 1980 metų pirmojo numerio vedamasis...

* * *
Kaip grožinėje literatūroje būna rašytojai kūrėjai ir rašytojai aprašinėtojai, 

taip ir moksle būna kūrėjai sintetikai ir aprašinėtojai (geriausiu atveju – ana-
litikai). Pirmieji – sintetikai kuria iš turimų (savų ar svetimų faktų) logiškas 
minties konstrukcijas, turinčias didelės įtakos visuomenės raidai, gi antrieji 
tik rankioja faktus ir faktelius, juos dėlioja į mozaikas, kurios įdomios galbūt 
vien tuo, kad teikia medžiagos apmąstymams (ypač anksčiau minėtiems sin-
tetikams). Žinoma, šia analitikų medžiaga galima pasinaudoti, jei jų surinkti 
ir pateikti faktai tikri, ne tendencingi ar iš piršto laužti. Deja, ribotas analitiko 
mentalitetas (kitaip jis būtų sintetikas!) dažnai derinasi ir su prisitaikėliškumu, 
pataikavimu, noru įsiteikti tiems, kieno užsakymus jis vykdo. Ir taip gimsta pu-
sinė ar ketvirtinė informacija, tiesos ir prasimanymų suspensija, kuri klaidina 
ir jų užsakovus ir dorus informacijos vartotojus.

Kad būtų išvengiama sisteminių klaidų, analitiko darbą reikia patikrinti 
mokslo logikos šviesoje, o sintetiko – gyvenimo tikrovės šviesoje. Blogą anali-
tiko darbą galima pataisyti, papildant, gi blogas sintetiko darbas, jei jis oficia-
liai adoruojamas, guldys į Prokrusto lovą ateities žmones, jų mintis, pastangas, 
atrofuos jų valią. Niekas tiek daug nepridarė žalos mokslui ir pačiam žmogui, 
kiek dogmatiški sudievinti sintetikai.

* * *
Nereikia pervertinti materialaus gerbūvio. Žmogaus idealu turi tapti ne fi-

zinis, bet dvasinis komfortas. Kada žmogus paniekina konformizmą, jis išsiva-
duoja iš daiktiškumo varžtų. Jis pakyla virš kasdienybės, kuri daugeliui sudaro 
gyvenimo prasmę – tiksliau egzistavimo būvį be jokios prasmės. Svarbiausia, 
žmogus turi jaustis laisvu prieš save patį. Tada jo niekas neįveiks, jis jaus laisvę 
net ir grandinėmis surakintas, džiaugsis būtimi net būdamas skurde ir kančio-
se. Aš manau, kad dvasinio komforto siekimas išoriškai gali būti bendras ir ti-
kinčiajam, ir ateistui, tik abiem atvejais jis išreiškiamas skirtinga vaizdinių seka 
ir tos būsenos tikslais: antgamtiniu pasauliu netikintis žmogus dvasinio kom-
forto rezultatą siekia realizuoti šiandieną, o tikintis – kaip rytdienos iliuziją.

Koks žmogus gali pasiekti dvasinį komfortą? Tokiu gali būti tik psicholo-
giškai tvirta asmenybė, turinti užgrūdintą valią ir aiškiai apibrėžtą tikslą. Vieni 

ją išugdo laipsniškai, kitiems įgyjama staiga, po didelių dvasinių lūžių, fizinių 
ir moralinių kataklizmų: žuvus idealų objektui, netekus mylimo asmens ir kt. 
Visa tai išlaisvina sąmonę nuo kasdienybės balasto. Jam belieka vien idėjų pa-
saulis, kuris pilnai pavaduoja daiktinį.

Pažvelkime į politinius kalinius. Dauguma jų – idealistai, dažniausiai vis-
ko netekę: fizinės laisvės, artimų žmonių, turto. Jiems lieka vien tik idėja, jos 
puoselėjimas, tikėjimas pergale arba bent moraliniu pranašumu. Visa tai ir su-
daro jų dvasinį komfortą. Tokie žmonės gali padaryti ir iškęsti viską, ką galima 
ir dar kita tiek, kas atrodytų jau neįmanoma.

Tai nonkonformizmo pilnatvė. (Kiti sakys – tai vien dvasinis fanatizmas! 
Tačiau kiek žmonių gyvena daiktinio fanatizmo rėmuose ir varžtuose!).

Atsisakius fizinio konformizmo, žmogus priartėja prie pirmapradės gam-
tos ir tampa jos dalimi. (Pasaulio gyvūnai taip pat gyvena dvasinio konformiz-
mo sąlygomis. Tik alkis, troškulys ir kiti veiksniai per instinktą reguliuoja jų 
poelgius). Gi žmogus instinktus (ir poreikius) gali valdyti, užtat jis už gyvūnus 
nelygstamai pranašesnis: jis gali skelbti bado streiką, laikytis celibato ar vienuo-
lystės, pagaliau jis pats gali pasirinkti savo gyvenimo tęsinį, ar net jį nutraukti, 
kas kitiems gamtos tvariniams nebūdinga. Tiesa, žmogaus gyvybės savanoriš-
kas nutraukimas dažniausiai susijęs ne su dvasiniu konformizmu, bet su fizinio 
konformizmo lūžiais, kurių jis dėl silpnos valios negali išgyventi. Bet tuo pačiu 
toks žmogus neįgyja ir dvasinės laisvės.

* * *
Kai išsisklaido svajonės ar nebelieka gyvenimo tikslo daugeliui žmonių 

įprasta dvasios būsena tampa apatija (kartais net komfortabili). Ji kaip ir paže-
minimas atrofuoja asmenybę. Tik pažeminimu žmogus gniuždomas iš išorės, 
o apatija – iš vidaus.

Kuri degradavimo forma žmogaus asmenybei pavojingesnė? Sakyčiau, kad 
apatija. Žmogus visada kovoja su išore. Jo mąstymas, veiksmai paremti skliauto 
principu. Žmogus gali atlaikyti didelius išorinio spaudimo krūvius, bet žmo-
gus negali prisitaikyti prie gniuždančios apatijos. Žmogaus fiziniai ir dvasiniai 
skliautai jos neatlaiko. Jai ilgesnį laiką veikiant, žmogus kaip asmenybė suyra.

Kada gi žmogus pasiekia pavojingąją komfortabiliosios apatijos ribą: ar 
kai persisotina daiktais, vaizdiniais, pojūčiais, ar kai jų netenka? Manyčiau, kad 
abu atvejai lygiai pavojingi. Tik vartojančioje visuomenėje, aišku, pavojingiausi 
pirmieji simptomai, o jos antipodinėje – antrieji. Kas apatiškam žmogui lieka? 
Erzacas: vietoj dvasinio peno, vietoj mąstymo – kitų sugromuluotos sentenci-
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jos, kurių organizmas nė nebando virškinti ir šalina pirmykščiu pavidalu. Vie-
toj tikrojo vartojimo jo substitucija – alkoholis, narkotikai, seksas.

* * *
Yra visokiausių žmonių tarpusavio neapykantos formų: tautinė (šoviniz-

mas, nacionalizmas), rasinė (rasizmas, antisemitizmas), klasinė, kastinė, luo-
minė, religinė...

Šios neapykantos esmė – ta pati: nepakantumas žmogui, esančiam kita-
me sisteminės gradacijos tarpsnyje. Tą gradaciją ir jos vertybių skalę nustato 
„objektyvusis“ sistemos pranašumo saugotojas: mokytojas, vadas, šamanas... 
Ir visi teiginiai sistemiškai žiūrint nuostabiai panašūs, tiesiog tapatiški: jų rasė 
(arba analogiškai – klasė, nacija, valstybė, religija, etc.) – geriausia, moksliškai 
pagrįsta, vienintelė tikra, turi dieviškąjį pradą, visi kiti, aišku, NE-E-E! JŲ etika 
– morali, JŲ – tikslai – pažangiausi (iš esmės – dominuoti, likviduoti, užvaldyti, 
perkrikštyti, perauklėti...) Tiesa, metodai ar net motyvai gali skirtis: pvz., vieni 
stengiasi tik dominuoti, bet būtinai palaiko kitų sisteminių vienetų egzistavi-
mą, nes be pastarųjų – išnyks ir pirmųjų pranašumas (aristokratai). Kiti siūlo 
persitvarkyti kitiems pagal savo modelį (religijų misionieriai), treti – likviduoti 
kitus sisteminius elementus: politinės partijos, revoliucionieriai.

Kas gi viso šio begalinio maratono laimėtojas?
Tik erdvė ir laikas.

* * *
Autokratai visada nekentė intelektualų, nes pastarieji linkę svarstyti, bet 

ne aklai klausyti ar be atodairos vykdyti. Dėl to, totalitarinėse sistemose intelek-
tualui vieta nenumatyta. Intelektualai skatina visuomenės mąstymo ir veiklos 
variacijas ir tuo pačiu didina socialinių sistemų entropiją. Gi autokratai šį pro-
cesą stengiasi sulėtinti, sulaikyti, tačiau didina visuomenės sprogimo pavojų. 
Išvada: intelektualai – apsauginis vožtuvas, apsaugantis socialinę sistemą nuo 
sprogimo (žinoma, jeigu jų balso įsiklausoma), jei pavėluojama tai padaryti – 
visuomenės kataklizmai neišvengiami.

* * *
Sporto varžybose galioja aiškiai apibrėžtos taisyklės. Jas žino ir žaidėjai, ir 

teisėjai, ir net dauguma žiūrovų. Kada žaidžiama, jų gerumas nekomentuoja-
mas, bet jų, paprasčiausia, laikomasi. Panašiai yra ir su eismo taisyklėmis.

Mokslinis ginčas – tai taip pat savo rūšies žaidimas. Jis turi savus logikos 

dėsnius, kurių būtina laikytis. Ir aišku, reikia laikytis svarbiausių to ginčo „me-
todikos“ reikalavimų. Kokie gi jie?

Pirmiausia, turi būti visiems aiškiai suprantamas ginčo objektas: dėl ko 
ginčijamasi.

Antra. Visi ginčijamo objekto elementai visiems ginčo dalyviams turi būti 
vienodai suprantami ir vienodai traktuojami.

Ekonomikos klausimais ginčuose svarbiausi elementai – aptariamos sąvo-
kos. O čia kaip tik ir išlenda yla iš maišo.

Dažnai diskusijos dalyvis jam žinomus (ir nežinomus) ekonominius reiš-
kinius ir procesus vadina savo sukurtais, nugirstais ar pritaikytais vardais. Vie-
nas ginčo dalyvis tuo vardu vadina vieną reiškinį, o kitas – visai ką kitą. Daug 
gigakalorijų sunaudojama visatai sušildyti, kol įsitikinama, kad abu ginčo daly-
viai visiškai vienodų pažiūrų, tik tuos pačius reiškinius vadino skirtingai. Arba 
būna ir priešingai: vienas kitam pritardami ginčo dalyviai po kurio laiko įsiti-
kina, kad jų deklaruojamos bendros sąvokos slepia visiškai skirtingą turinį...

Taigi, teisus buvo senelis Dekartas, sakydamas: „Sutvarkykime sąvokas ir 
daugelis problemų savaime išnyks!“. Taigi, išmokime ekonominių sąvokų abė-
cėlės ir mokslinio ginčo taisyklių – tada ginčykimės.

* * *
Dažnai diskutuojama, kas geriau: ar kaupti vis naują informaciją, nebe-

kreipiant dėmesio į seniau nagrinėtąją, kuri didele dalimi pamirštama, ar skirti 
daugiau dėmesio sukauptai informacijai „užtvirtinti“, ją analizuoti. Turbūt abi 
kryptys turi savo racionalias ribas. Jei užsiimsime vien papildomos informa-
cijos rinkimu, pradėto darbo, ypač mokslinio, niekada neužbaigsime. Ir prie-
šingai: iš negausios, nepakankamos informacijos galima padaryti klaidingas 
išvadas. Tačiau būna mokslo sričių, kur didelio intelekto mokslininkui daug 
papildomos informacijos nereikia. Jis gali kurti sistemines konstrukcijas vien 
sintetiškai, savo proto ir išminties galia. Tačiau jos turi būti gyvenimo praktiko-
je patikrinamos. Antraip ieškojimai gali būti bevaisiai, sterilūs.

* * *
Vieni žmonės žinių rūmą kuria taip, kaip šarkos lizdą iš stambesnių ar 

smulkesnių žagarų (kitų sistemų elementų), matomose vietose prikaišiodami 
blizgučių (svetimų, bet sau pritaikomų minčių). Tai – eklektikai, geriausiu atve-
ju – analitikai.

Kitų žinios – voro gija, iš savęs išausta, neatpažįstamai perdirbant visą sta-
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tybinę medžiagą. Tai – sintetikai.
Tretieji giliai analizuoja svečią kūrybą, atrenka racionalius jos elementus, 

idėjas ir, visa tai suvirinę savosios kūrybos žaizdre ir pridėję savosios išmin-
ties perlų, sintetina, jungia, ieško naujos formos ir turinio pusiausvyros. Jeigu 
pirmųjų tyrėjų pastangų vaisius gali nustebinti, antrųjų šokiruoti, tai trečiųjų 
– džiuginti, įkvėpti.

* * *
Jeigu alternatyvas siūlo visuomenė, jos dažniausiai pasiskirsto pagal nor-

malinio pasiskirstymo dėsnį: dauguma jų – saikingos, ekstremalių – daug 
mažiau. Kartais būna bipolinis pasiskirstymas (alternatyvos pasiskirsto pagal 
2 polius, t. y. pagal 2 skirtingus požymius, kurie gali būti ir griežtai priešingi 
vienas kitam, arba besiskiriantys tik kai kuriais požymiais. Bipolinis, kaip ir 
dar labiau diferencijuotas multipolinis pasiskirstymas, išryškėja ten, kur vyksta 
laisva priešingų idėjų agitacija.

Vienas iš tiesos ieškojimo principų – masinės preferencijos principas: tie-
sa yra laikoma tai, už kurią daugiausia stoja. Tai konservatyvus tiesos radimo 
būdas, labiau pasikliaujantis tradicija, nei pažanga. Jei ryškus bipolinis pasis-
kirstymas, vieno, kad ir kiek ryškesnio ekstremumo pasirinkimas problemos 
neišsprendžia ir arši alternatyvų dvikova tęsiasi toliau. Idealu būtų žmonių 
nuomones homogenizuoti į vieną visumą, ir bipolinę ar multipolinę nuomonių 
įvairovę pakeisti normaliniu pasiskirstymu. Šito siekia daugelis demokratinių 
partijų, tačiau turėdamos slaptą ar atvirą viltį, kad ta homogenizuota nuomonė 
ir būsianti „jų“ partijos nuomonė. Diktatūrinėse visuomenėse to siekiama kitu 
būdu: likviduojant galimus konkurentus.

Istorija daug kartų įrodė, kad tiesa (ar bent teisybė žmonių daugumai) 
gali būti surasta, kai savo galimybes įrodyti turi visos alternatyvos. Ji gali būti ir 
mažumos pusėje. „Diskriminuojant“ kurią nors alternatyvą, tiesa gali būti visai 
nesurasta, nors už kitą, dominuojančią gali būti ir 100 proc. balsuota.

Tiesinis programavimas – tai matematizuotas kompromisas, kada tikslai 
įgyvendinami taip, kad nekenktų vienas kitam. Gi, esant visiškai priešingoms 
koncepcijoms, kompromisas matematiškai nesurandamas.

* * *
Kolegialumas, formaliai išreiškiantis plačiausią demokratiją, faktiškai at-

siranda ir išpopuliarėja ten, kur apie demokratiją iš esmės negali būti nė kalbos. 
Šiuo atveju kolegialumo bumą sukelia dvi priežastys:

1) noras pasidalinti autokratine garbe ir galimybėmis. Ši pusiausvyra, ku-
ria remiasi triumviriatai, chuntos ir kiti panašūs sisteminiai vienetai, yra labai 
nepatvari ir visuomet linkusi subyrėti kurio nors autokratinio vieneto naudai;

2) pasidalinti atsakomybe už veiksmų neigiamus rezultatus. Autokratinio 
vienvaldiškumo atveju, autokratas visuomet rizikuoja tuo, kad už nesėkmes jis 
bus apkaltintas vienas. Gi, esant kolegialumui, nesėkmę bus galima padalinti 
visiems tos kolegijos nariams, arba, blogiausiu atveju bus suverčiama kam nors 
ant galvos (kiekvienas galvoja, kad ne ant jo, tam visuomet stengiamasi susikur-
ti visokiausių „alibi“... Tačiau, ten kur klesti tikras ar tariamas kolegialumas, ten 
visada stokojama tvarkos ir atsakomybės.

Ypač kolegialumą mėgsta autokratinių sistemų žemutinės grandys, tuo 
norėdamos išvengti bausmės iš aukščiausiųjų (prieš nieką neatsiskaitančių ir 
niekam neatsakančių) grandžių, jeigu jų pačių primesti planai ar negyvybingos 
idėjos sužlugs. Taigi, kolegialumas – silpnųjų ginklas prieš stipresniuosius, o 
kartais ir prieš istoriją.

Gyvenant tikrosios demokratijos principais ir taip tvarkant visuomenės 
ūkį ir santvarką, kolegialumas praranda savo prasmę. Demokratiniais princi-
pais išrinktam vadovui, nesvarbu, kokiame visuomenės sistemos lygyje jis būtų, 
nėra ko baimintis dėl savo likimo, todėl nebūtina dalintis ir sėkme, ir nesėkme. 
Blogiausiu atveju, per kitus demokratinius rinkimus jis bus pakeistas kitu, o 
jo asmenybė nenukentės (žinoma, jei jis nepažeis konstitucijos ir įstatymų). 
Šiuo atveju galima labiau rizikuoti ir imtis iš anksto savo kompetencijos ribo-
mis apibrėžtų veiksmų, savo atsakomybe, žinant, kad galutinis teisėjas tebus tik 
istorija. Dėl to demokratinėse socialinėse sistemose, kur postai yra renkami, 
aukščiausia valdžia priklauso autokratams: prezidentui, premjerui ir pan. Tuo 
tarpu autokratinėse sistemose dominuoja kolegialūs aukščiausi organai (žino-
ma, jo priešakyje gali būti vienas iš tos kolegijos narių, ir išreikš ne savo asmens, 
bet kolegijos valią). Čia ir slypi didysis kontraversiškumas, didžioji žmonių ir 
ištisų tautų tragedija!

* * *
Biurokratų pagimdytos instrukcijos mokslo nesukuria, o egzistuojančių 

objektyvių tiesų nepanaikina. Mokslo tiesa gali savarankiškai egzistuoti, nepri-
klausomai nuo paragrafo raidės: jai visai nesvarbu, ar paragrafas ją peikia, ar 
gina. Gi mokslo tiesai prieštaraujantis paragrafas nieko nevertas, neilgaamžis, 
tam tikroje laiko atkarpoje net stabdąs visuomenės pažangą. Tačiau jo ateitis 
aiški: gyvenimo tiesa jį panaikins. Ateičiai jis sukels jei ne nemalonias nuos-
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kaudas, tai bent kreivą šypsnį... Ko nūdienos mokslininkai daugiau sukuria: 
instrukcijų ar mokslo?

* * *
Negalima asmeniškos antipatijos mokslininkui (ir ne tik mokslininkui!) 

perkelti ir jo darbams. Ir atvirkščiai. Mėgstamo, populiaraus mokslininko ar 
politiko kūrybai vertinti negali būti taikomi kokie kiti kriterijai, negu mokslinė 
tiesa, mokslinis skepticizmas, įrodomumas kt. Kada į kiekvieną darbą bus žiū-
rima tik iš jo kokybės pozicijų, pirmiausia laimės mokslas, laimės visuomenė. 
Mokslo kiekybė gali turėti įtakos tik visuomenės kompetencijos dydžiui už pa-
darytus darbus ir ne daugiau.

* * *
Ar moksliniame straipsnyje galima jausti estetinį pasigėrėjimą? Galima. 

Tik toli gražu ne kiekvienoje publikacijoje.
Mokslinis straipsnis, kaip ir bet koks kitas žmogaus rankų ir proto tvarinys 

privalo turėti dvi puses: techniškąją ir estetiškąją. Techniškoji pusė – variklis, 
transmisija, darbo įrankiai, o moksliniame straipsnyje – mokslinis aparatas, jo 
formulės, grafikai etc.). Estetinė pusė – kaip visa tai sujungta, kokį vaizdą gauna 
akis, ausis, širdis, ne vien protas. Gali būti puikiausios staklės, bet sukompo-
nuotos kaip sukiužę griaučiai, nevalyvai pilkai žalios (feldgrau) spalvos. Arba 
vėl. Puikus garvežys, tačiau juodas ir aprūkęs, atsiknojusiomis dalimis su didele 
raudona emblema priešakyje. Ir gali būti aptakių formų ir skaisčių spalvų gami-
nys. Tai jau techninės estetikos – dizaino sritis. Ir moksliniam straipsniui reikia 
dizaino, taip, kad autoriaus kniedijimai, litavimai, minčių ir sprendinių raiz-
ginys būtų pridengtas lengva forma, skaisčia spalva, kad jį skaitytum lengvai, 
kaip romaną. Tai didelis mokslininko nuopelnas, jeigu jam tai sekasi padaryti, 
jeigu jis suranda darnią formos ir turinio vienovę. Šią gerą savybę ir noriu pri-
skirti čekų mokslininkui, ekonomistui Dr. Imrichui Rubikui.

* * *
Mokslininkas, pasirinkęs neištirtą mokslo sritį panašus į keliautoją, kuris 

priėjo statų jūros krantą. Jiems abiems perspektyva skęsta už nežinios horizon-
to. Iš menkų pažinimo trupinių mokslininkas turi suformuluoti teoriją, kaip 
anas keliautojas iš bangų išplautų šiekštų – plaustą, su kuriuo teks perskrosti 
nežinios erdvę. Ne visiems tai pasiseka: daug kas amžiams lieka klajoti nežinios 
ūke. Gi laimingieji (ar talentingieji), savo išminties kompasu vedini, atranda 

naujus pasaulius, o kitus praryja begalinė erdvė ir beribis vandenynas. Daug 
lengviau keliauti seniai nuvažinėtais vieškeliais ar kartoti jau seniai kitų sufor-
muluotas tiesas. Bet taip darydamas nei Kolumbu, nei Einšteinu netapsi. Jiems 
abiems buvo reikalingi nauji keliai, nauji sprendimai ir didelė rizika. Bet užtat 
šiandien jų, o ne tūkstančių epigonų, vardus žino žmonija.

* * *
Mokslinė, kaip ir bet kuri kita socialinė sistema, laikas nuo laiko turi ra-

dikaliai atsinaujinti. Ji turi praeities patyrimą sukaupti „atsarginėje atminty-
je“ ir jis turi daryti reikšmingą įtaką nūdienos sprendimams. Tačiau čia iškyla 
ekstremizmo pavojus. Kartais užsimojus iš peties viską pertvarkyti, sprendimai 
daromi ne vien prieš šios dienos logiką (tai daryti ne tik reikia, betgi būtina; 
jeigu taip nebūtų buvę daryta praeityje, neturėtume Galilėjaus, Einšteino ir į jį 
panašių), bet ir prieš logiką aplamai. O tai jau jėgų ir energijos eikvojimas. Jei 
dar ne blogiau.

* * *
Pirmasis ekonomisto veiklos principas – pagrįsti pasirinkimą. Jei nėra pa-

sirinkimo, – nėra ir ekonomikos. Antrasis principas – teisingai pasirinkti ver-
tinimo kriterijų. Jei parenkamas klaidingas vertinimo kriterijus, – klaidingai 
įvertinamas ir veiksmo rezultatas, t. y. įrodoma, kad juoda yra balta, ir atvirkš-
čiai.

Jei nėra pasirinkimo, o vertinimo kriterijai abejotini, turime ne ekonomi-
ką, o tik ūkinę apologetiką, voliuntaristiškai nutapytam paveikslui paauksuotus 
rėmus.

Ekonomika, kaip mokslas, turi būti žmogaus ūkinės veiklos teisingumo 
matas. Tik kas šiandien šito klauso?

* * *
Mūsų ekonominiai raštai ir kalbos šiais klausimais perdaug scholastiški, 

paremti abejotinų autoritetų mintimis ir nuogais tokios pat praktikos reikalavi-
mais, kurie dažniausiai vieni kitiems prieštarauja. Šios prieštaros arbitrais daž-
niausiai būna ne savarankiškai mąstančios asmenybės, bet administratoriai. Jų 
sprendimų kriterijai – nelankstūs, pagrįsti vienadienėmis aktualijomis. Mokslo 
ir praktikos logika šiuose ginčuose visada turi tik antraeilį vaidmenį. Tačiau, 
pasiremdamas vien hierarchijoje aukščiau esančių išmintimi, kūrėju netapsi, 
greičiau epigonu, nei savo veiksmu, nei atsakomybe nedisponuojančiu valdi-
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ninku. Savaime aišku, ir rezultatai nebus džiuginantys...

* * *
Iš tų pačių plytų galima pastatyti tvorą, baraką, kalėjimą ir gotikos še-

devrą. Visų tų objektų pirminiai struktūriniai elementai (plytos) analogiški ir, 
tarkime, visai vienodo dydžio (skaičiaus). Netgi gali būti ir kokybė vienoda. Tik 
kitoks ryšys tarp tų elementų: plytos išdėstytos kita tvarka, kita logika, domi-
nuoja kitokia ryšių kokybė, kitokia idėja. Tos optimalios ryšių kokybės paieškos 
ir yra kiekvieno sprendėjo – šachmatininko, architekto, politiko, pagaliau ir ei-
linio piliečio tikslas.

* * *
Asmeninė ir visuomeninė laimė.

Žmogaus laimė – individualizuotas kūrybos ir vartojimo optimumas. Jam 
turi įtakos asmeninė sėkmė ir nesėkmė, asmens psichologija, atsitiktinumai (at-
sitiktinumo laimė – trumpalaikė). Laimė – žmogiškojo egocentrizmo siekimas.

Ar gali būti žmogaus asmeninė laimė pajungta visuomenei? Visumoje, 
taip. Jei to nebūtų, visuomenė neturėtų savo veido, savo vystymosi krypties.

Kaip suderinti asmeninę ir visuomeninę laimę?
Klasinėse visuomenėse ji „susiderina“ savaime, t. y. kiekvienam individui 

jos užprogramuota tiek, kokia jo padėtis visuomenėje. Kriterijus – turtas. Kuo 
daugiau turto, tuo daugiau galimybių optimizuoti savo laimę. Tačiau tai suab-
soliutinti negalima: galimybės ne visada tampa realybe. Net turtingiausieji ne-
apdrausti nuo nesėkmių, nelaimių, ligų, bankrotų ir t. t. Tačiau, turint mažiau 
turto, net ir galimybių optimizuoti laimę daug mažiau. Jei neturi nieko – nieko 
negali ir optimizuoti. Tavo laimės dydį lems atsitiktinumas.

Laimės pajautimas yra subjektyvus ir objektyvus.
Subjektyvus – kaip savo laimės mastą žmogus pats įsivaizduoja.
Objektyvus – ją vertinant tos (ar net kitos visuomenės) kriterijais.
Ar reikia laimės mokytis? Taip, kaip ir bet ko kito. Reikia mokytis vartoti. 

Reikia moksliškai formuoti asmeninės laimės idealą. Gi griauti jau susiforma-
vusį žmogaus asmeninės laimės idealą, yra daug sunkesnis uždavinys. Žmogus 
gali pajusti, kad jo gyvenimas beprasmiškai praėjęs. Bet žmogus čia bus nekal-
tas. Jis nebuvo išmokytas gyventi. Tik išmokus gaminti ir išmokus vartoti, bus 
sukurtas moksliškai pagrįstas žmogiškosios laimės apriorinis modelis, tačiau 
turintis didelę atspalvių gamą. Šis egocentrinis laimės modelis bus artimiausias 

ir visuomeninės laimės modeliui. Bet tarp jų turi išlikti dvipusis valdymo ir 
valdomumo ryšys. Asmeninė laimė nukreipta ir į visuomeninės laimės tikslą 
ir vertinimo kriterijus. Juos suabsoliutinti ir padaryti nekintamais – reiškia su-
kurti laimės stabus, idolus.

Kiek gali būti apribojama asmeninė laimė?
Jei jos siekimas prieštarauja visuomenei, reikalauja papildomų „rezervų“, 

tokios laimės siekimas turi būti ribojamas. Tačiau žmogus turi visada išlikti 
asmenybe. Jam turi būti garantuotos pagrindinės žmogaus teisės. Jei to nebus, 
žmogus jaus priespaudą, prieš kurią jis amžiais kovojo.

* * *
Kūryba ir vartojimas.

Reikia gyventi taip, kad būtų išlaikytas gyvenimo balansas ir dar liktų tam 
tikras pelnas ateičiai. Tas pelnas išreiškiamas ne vien materialine, bet ir viso-
kia kitokia: dvasine, pažintine, kūrybine, intelektualine apimtimi, sisteminiu 
požiūriu – tai atitinka optimalų gamybos išplėstinės reprodukcijos modelį. Ka-
dangi gamyba yra tik viena iš žmogaus veiklos sričių, taigi žmogaus (ar žmo-
nijos) egzistavimo optimizavimas yra visuotinis uždavinys, o atskiri daliniai 
uždaviniai – jo materialinių gėrybių gamybos ir vartojimo optimizavimo už-
daviniai.

Kad žmogus kurtų, gamintų, reikia, kad ir vartotų. Vartojimas yra bet ku-
rios gamybos (ir kūrybos) prielaida ir tuo pačiu tikslas.

Kūryba negali būti vieninteliu žmonijos tikslu. Lygiai kaip negali būti vie-
ninteliu žmonijos tikslu vien vartojimas.

Kūryba, netinkanti vartojimui (plačiausia prasme) – tiltas, tiesiamas į nie-
kur. Legendinis Sizifas turėjo, kad ir neįveikiamą, tikslą, gi gamyba ar kūryba, 
neturinti jokio adresato, netinkanti jokiam materialiniam ar dvasiniam vartoji-
mui, – darbas, beprasmiškesnis nei Sizifo darbas.

Kūryboje žmogus išreiškia save. Nesvarbu, ar ji paprasta materialinė, ar 
intelektualinė (pastarosios, žinoma, visuomeninis prestižas daug didesnis, nei 
kasdieniniam vartojimui skirtų gaminių).

Žmogus kuria materialines vertybes, nors kartais tos kūrybos rezultatai 
jam ir nereikalingi (sakysime pasiturinčiam bevaikiui pensininkui). Jo indivi-
dualus poreikis jau patenkintas, senatvė aprūpinta, bet jis dirba (sakysime sode, 
augina ir realizuoja gėles, vaisius ir pan.). Toks žmogus dirbdamas negalvoja ir 
nesirūpina, kam teks jo darbo vaisiai. Ne tų vaisių panaudojime jo paties labui 
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slypi jo darbo prasmė, bet pačiame darbe slypi jo pasitenkinimas, jo egzistavi-
mo prasmė. Dar daugiau tokių pavyzdžių rasime intelektualų pasaulyje. Tiesa, 
jų darbo visuomeninę vertę lengviau suprasti, nei fizinį darbą dirbančiųjų, nes 
intelektualinių turtų išliekamumas nepalyginamai didesnis nei fizinio triūso 
produktų.

Jeigu žmogus užsiima veikla, kuri jokios vartojamosios vertės visuomenei 
nekuria, visuomenės požiūriu ji beprasmiška, nors tam žmogui ji gali turėti di-
džiulę ar net vienintelę svarbą, net jo egzistencijos tikslą (pvz., davatkiškumas, 
savęs kankinimas, jokios vertės neturinčių objektų kolekcionavimas ir kt.). To-
kie žmonės nutolsta nuo visuomenės fiziškai ir dvasiškai, nors veiklai skiria 
daug pastangų, kartais ir lėšų, jokios naudos visuomenei neteikia.

Negali būti ir vien vartojimo be kūrybos. Tai parazitavimas, kuris gali būti 
tiek fizinis, tiek dvasinis. Pirmąją šių formų lengvai suprantame: žmogus, tu-
rintis fizinių galių nieko neveikia ir tik vartoja kitų sukurtąsias gėrybes. Dva-
sinis parazitavimas daug sunkiau apčiuopiamas ir daug mažiau visuomenės 
smerkiamas, kaip fizinis. Pagaliau dvasinis parazitavimas – ne atskiro individo, 
bet didelės žmonių grupės veiklos (tiksliau – neveiklumo) išraiška. Gali būti 
parazituojanti žmonių socialinė grupė, luomas, tauta, net ištisos epochos žmo-
nių bendruomenė (parazituojančia laikysime tą žmonių grupę, kuriai išėjus iš 
gyvenimo, neliks nieko, ką galėtume vadinti kultūra, pačia plačiausia to žodžio 
prasme). Prisiminkime posakį apie kultūrą, kaip rezultatą to, kas lieka po to, 
kai nieko nebelieka...Reikia optimaliai suderinti kūrybą ir vartojimą. Tai duos 
optimalų žmogaus ir žmonių bendruomenės „pelną“.

Tačiau kūrybos ir vartojimo pusiausvyra dar ne optimumas. Jeigu varto-
sime tiek, kiek sukursime, ainiai bus tokie patys kūno ir dvasios vargšai, kokie 
buvo mūsų proseneliai. Vien kurti, nevartojant, nuolat kalbant apie ateities uto-
pijas, apie absoliutų gėrį, gausą, – reiškia skriausti dabartį. Nutraukus natūralią 
vartojimo grandinę, žmogus ir žmonija praras ir kūrybai akstiną, ką ateityje 
bus labai sunku atstatyti. Mokėti vartoti ir racionaliai įsisavinti fizines ir dva-
sines vertybes, taip pat menas, nė kiek ne menkesnis nei kūrybos menas. Čia, 
kaip ir technikoje, kaip ir visoje gamyboje labai svarbus socialinis klausimas. 
Perdaug vartojant persisotinama, ir to žmogaus kūrybos produktai nebetenka 
dalies vartojamosios vertės (tiek fizine, tiek moraline prasme).

* * *
Žmogų žavi ne kiekybė (ji tegali tik stulbinti, gąsdinti, ar sukelti kitokią 

trumpalaikę emociją, jei jos mastai dideli), bet kokybė (sistemos elementų ry-

šiai). Čia visai nesvarbus ir tos sistemos mastas, fiziniais dydžiais išmatuojamas. 
Dailės miniatiūra gali būti įspūdingesnė ir patrauklesnė širdžiai bei protui, nei 
panoraminis 0,5 ha dydžio paveikslas, jei iš pirmosios trykš talentas.

* * *
Dabarties problemas iškelia gyvenimas ir užsakovai – mokslo administra-

toriai. Tuo tarpu ateities problemas formuoja pats mokslas, jo raidos dėsniai, 
nes mokslas pralenkia dabartį su visais jos poreikiais. Ateities mokslą formuoti 
administruojant neįmanoma. Jeigu taip būtų galima daryti, administratoriai 
turėtų būti gudresni ir už mokslininkus ir už patį mokslą.

Administruoti mokslą (net dabarties) biurokratiniais metodais – nevalia. 
Biurokratas sulygina mokslininką su tarnautoju, pirmąjį aišku nukeldami iki 
pastarojo. Gi tikrajam mokslui ir jo kūrėjui turi būti visuomet suteikta mak-
simali veiksmo laisvė (čia nekalbame apie mokslo pakeleivius ir techniškus 
vykdytojus. Mūsų dienomis, deja, jų dauguma). Grandinėmis (tegu ir popie-
rinėmis) surakintas protas negali našiai produkuoti. Kūryba – ne vien analizė, 
kurios apimtį, tempą dalinai galima reguliuoti (nors negalima perdaug spar-
tinti – analizės klaidos – sintetinių modelių avarijos priežastis). Tačiau sintezės 
procesas – grynai kūrybinis. Jai neegzistuoja laikas, atstumas ir kiti kasdienybės 
parametrai. Čia veikia savi dėsniai, kurie ne visada aiškūs ir pačiam kūrėjui, juo 
labiau administracijos biurokratui. Tikrasis kūrėjas visada dirba kaip užvesta 
mašina. Sintezė gali gimti kaip perlas: gal šiandien, gal rytoj, gal po metų, gal 
niekada (pastarasis variantas ne taip jau retas, kiek daug žmonių ieškojo savojo 
„perpetuum mobile“ ir nesurado...).

* * *
Šiandien bandoma kūrybos procesą industrializuoti. Beje, pasiekiama ne-

blogų rezultatų, tiesa, standartinių sprendimų srityje, kur kryptys nusistovėju-
sios ir aiškios. Bet einšteinai visada vieniši...

Skaitant gerai parašytą veikalą (nesvarbu ar mokslinį, ar meninį, ar publi-
cistinį), skaitytoją priverčia pasukti į autoriaus logikos greitkelį, o jo teigiama 
mintis – gaivališkai braunasi į jausmus ir protą tuo pačiu keisdama ir skaity-
tojo nuostatas. Tačiau skaitytojas tik to kelio pradžioje vadovaujasi autoriaus 
kriterijais ir išvadomis. Nuosavas patirties bagažas, nors ir poliarizuotas pagal 
autoriaus minčių prizmę, skaitytojui suteikia nuosavą „energetinę bazę“ mąs-
tymui. Skaitytojas (dabar – net jau tos idėjos vykdytojas), remdamasis jau savo 
patirties kriterijais, operuoja sava medžiaga ir tartum eksterpoliuoja perimtąją. 
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Kartais, sutapus autoriaus ir nuosavam „mąstymo ritmui“ pajunti, kad auto-
riaus idėja liko toli, toli, o tu vis skrieji pirmyn ir pirmyn... Jau nuo dabar pats 
tiesi savo minties greitkelį, kurio pradžia – dar autoriaus idėja, bet pabaiga, 
– jau tavosios logikos valdžioje. Tačiau, negalima pamiršti, kad pasirenkant ke-
lio kryptį, gali adoruojamas autorius paklysti, ir tas pasirinktas kelias niekur 
neveda, ar veda tik regreso ar stagnacijos kryptimi. O tu jį dar tolyn nutiesei! 
Nutiesei per sausą ir nevaisingą minties dykumą. Grįžti iki tiesos šaltinio tau 
jau gali neužtekti jėgų ir laiko. Kiek čia slypi žmogaus intelekto (o dar daugiau 
jo praktinės veiklos) tragedijų!

* * *
Žmoguje dažniausiai susiformuoja dviejų pradų idėjos ir veiksmo pu-

siausvyra. Klasikinis šios pusiausvyros pavyzdys – senasis Lietuvos žemdirbys. 
Jo kasdieninė veikla paremta darbu, tad ir užpildė jo, kaip asmenybės, veiks-
mų turinį. Gi idėjinį turinį jam užpildė religija (tiek senoji pagoniškoji, tiek 
naujoji – krikščioniškoji, dažnai tarpusavyje jų vaizdiniams persipinant, suda-
rant kitiems europiečiams sunkiai suprantamus vaizdinius). Fizinis darbas (t. 
y. veiksmas) ir religija (t. y. idėja) pas jį sudarė harmoningą visumą, tai laidavo 
didelį mūsų valstietijos pastovumą daugelį sunkių šimtmečių, kai atrodė nie-
kas negalėjo ištverti nei fiziškai, nei dvasiškai. Idėjos ir veiksmo pusiausvyra 
laidavo ir taikų, neagresyvų lietuvio būdą, tačiau, iš kitos pusės, kietą, sunkiai 
įveikiamą išorės veiksniams, ilgai, kartais desperatiškai bandantį atstatyti senąjį 
„status quo“.

Miesto darbininkija – žmonės su pažeista pusiausvyra veiksmo kryptimi. 
Jų sudėtis mišresnė, paveldėtas idėjų turinys skurdesnis, todėl asmenybės pu-
siausvyrai laiduoti jie imlesni madingoms spekuliatyvioms idėjoms iš šalies.

Inteligentų daiktiniai vaizdiniai daug menkesni, nes darbas dažniausiai 
susijęs su idėjų transformavimu (bet ne daiktų). Asmenybės pusiausvyrai išly-
ginti inteligentą traukte traukia prie veiksmo filosofijos, tačiau ir veiksme inte-
ligentas siekia transformuoti ne pačius daiktus, kuriuos jis menkai pažįsta, bet 
idėjas. Todėl inteligentiško (esmėje, kūrybinio darbo) srityje didžiulė formų ir 
turinio įvairovė (pvz., muzikoje, dailėje, architektūroje ir kt.). Kiti inteligentai 
stengiasi transformuoti politines idėjas bei jų sistemas ir taip tampa politinių 
sąjūdžių organizatoriais ir katalizatoriais. Gi tų politinių sąjūdžių bei socialinių 
revoliucijų vykdomoji jėga – darbininkai, kurie šioje veikloje stengiasi kom-
pensuoti idėjinio prado trūkumą. Gi valstietis visada tvirčiau už darbininką ir 
inteligentą jaučia idėjos ir veiksmo vienovę, jų pusiausvyrą, todėl ir siekia ją iš-

laikyti. Tuo pasireiškia valstiečių konservatyvizmas socialinių revoliucijų metu 
ir atkaklus jų priešinimasis jėgoms, griaunančioms tą pusiausvyrą.

* * *
Visų socialinių sistemų nariai daugiau ar mažiau poliarizuoti t. y. sudaro 

skirtingų interesų grupes (sąlygiškai skirstant, penkias).
1. Aktyvieji funkcionieriai. Jie nustato visos sistemos tikslą, veiklos meto-

dus, narių tarpusavio santykius, struktūrą. Aktyvieji funkcionieriai siekia savo 
veikla optimizuoti sistemos veiklą, jų pačių užsibrėžtų kriterijų ir apribojimų 
rėmuose ir naikina jų veiklai prieštaraujančių sistemos elementų vidaus ryšius 
ar tų narių mikrostruktūras.

2. Pasyvieji funkcionieriai. Jie priima aktyviųjų funkcionierių suformu-
luotą sistemos tikslą, struktūrą, funkcijas, ir jas vykdo, savo dalinius tikslus pri-
derindami prie generalinių tikslų.

3. Konformistai. Jie aktyviųjų funkcionierių iškeltoms idėjoms ir genera-
liniams tikslams priešpastato individualias idėjas, kuria mikro sistemas, kurių 
tikslai su generaliniu tikslu nederinami. Konformistų veiklos tikslas – optimi-
zuoti savas veiklos funkcijas, kurių veikla vertinama pagal savus kriterijus. Ka-
dangi jie tarpusavyje organizuotų ryšių nesudaro arba šie stichiški, paremti mi-
kro sistemų tikslams realizuoti, siekiant gauti maksimumą individualios nau-
dos, todėl ši socialios sistemos dalis amorfinė, dėl to joje sulėtėja ir „įklimps-
ta“ aktyviųjų funkcionierių suformuluotos generalinės idėjos ir tikslai. Tačiau 
konformistai aktyviųjų funkcionierių idėjų negriauna, jas paprastai ignoruoja, 
apeina.

4. Aktyvieji rezistentai. Socialinės sistemos elementai, keliantys alternaty-
vines idėjas, dažnai prieštaraujančias aktyviųjų funkcionierių idėjoms. Jie sten-
giasi kurti savas mikrostruktūras, ryšius, realizuojančius jų alternatyvą, todėl 
griauna aktyviųjų funkcionierių organizacinę struktūrą.

5. Pasyvieji rezistentai. Jie palaiko aktyviųjų rezistentų suformuluotus tiks-
lus, dalyvauja jų sukurtose mikrosistemose ir ryšiuose, stengdamiesi išlaikyti 
išviršinį lojalumą aktyviųjų funkcionierių idėjoms. Pasyviųjų rezistentų tarpe 
funkcionuoja dvejopi ryšiai: formalūs su aktyviaisiais funkcionieriais ryšiai ir 
neformalūs tarp pasyviųjų rezistentų.

Stabiliose demokratinėse sistemose didžiausią narių dalį (daugiau 50 
proc.) sudaro aktyvieji funkcionieriai ir pasyvieji funkcionieriai. Nestabiliose 
– jų dalis gali būti ir mažesnė, tačiau stengiantis izoliuoti konformistus, kad jie 
nepalaikytų aktyviųjų ir pasyviųjų rezistentų. Jeigu šito nepavyksta padaryti, 
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demokratiniu būdu rezistentai ir funkcionieriai pasikeičia vietomis ir vaidme-
nimis, organizuojant visuomenę. Pakinta ir visuomenės funkcijos.

Autokratinėse sistemose santykis tarp šių visuomenės grupių dydžio gali 
būti labai įvairus, tačiau, kaip taisyklė, dominuoja konformistai. Funkcionieriai 
dažniausia sudaro nežymią dalį, todėl pastarieji sistemos struktūrą stengiasi 
pertvarkyti autokratiniu, totalitariniu ar kitu nedemokratiniu metodu. Šiuo 
atveju toleruojami tik oficialūs sistemos tikslai ir ryšiai, o alternatyviniai perse-
kiojami, tampa pogrindiniais.

* * *
Gyvenimo kelyje žmonės kinta. Vienų gyvenimo ritmas – sinusoidė, su-

sidedanti iš potvynių ir atoslūgių, sėkmės ir nesėkmės, kitų – atitinka norma-
linio pasiskirstymo kreivę, – t. y. palaipsniui įsibėgėja, pasiekia savo fizinės ir 
dvasinės brandos apogėjų ir pamažu užgęsta (daug kas pavydi tokio gyvenimo 
ritmo, tačiau ne visi!). Kai kurių gyvenimas – greitėjanti hiperbolė, nutrūkstan-
ti taip ir nepasiekusi zenito. Tai žmonės - žvaigždės, sudegantys pačioje gyve-
nimo brandoje, ar jos net nepasiekę, užtat skaisčiai apšviesdami kelią kitiems, 
priversdami juos susimąstyti: „Ar aš viską padariau, ar aš einu teisingu keliu?“

Jų šviesos blyksnis ryškiau nušviečia gyvenimo kelrodžius, leidžia įžiūrėti 
tolimas ateities kelių kryžkeles. Jie priartina ateitį, padeda kitiems geriau pasi-
rinkti gyvenimo kryptį, padeda išvengti klaidų. Tačiau tokių žmonių nedaug.

* * *
Žmogaus ekonominė (ir bet kokia kita) veikla prieštaringa, kaip ir jo as-

menybė ir gyvenimas. Dėl to prieštaringumo neišvengs ir jokia žmogaus veiklą 
išreiškianti ir aprašanti sistema. Tik svarbu, kad ji nebūtų prieštaringesnė negu 
pats gyvenimas!

* * *
Kiekviena žmonių karta moralinius idealus turi sukurti, įrodyti ir patei-

sinti. Neperkainuoti idealai, mechaniškai perduoti kaip neginčijamas palikimas 
kitoms kartoms tampa balastu, stabdančiu tos kartos pažangą.

* * *
Norai, nors ir šventuolių ar išminčių išsakyti, visada reaktyviniais lėktu-

vais skraido ir žvalgosi į Paukščių Taką. Gi realybė, rudine apsisiautusi, pavar-
gusiu arkliuku kinkuoja. Apie tai, kad realybė būtų pasivijusi norus, dar niekas 

negirdėjo.
Kas pasakys, ar mūsų norai tolsta nuo realybės, ar mes artėjame prie jos?

* * *
Maloniausia gyventi tarp protingų žmonių, nes ir pats tobulėji. Lengva 

gyventi tarp gerų žmonių, tačiau užsimiršti savisaugos jausmą. Įmanoma gy-
venti ir tarp sukčių bei apgavikų, jie netgi priverčia būti gudresniam, atsarges-
niam. Negalima gyventi tik tarp išdavikų.

* * *
Išradingas minties blyksnis – tai dieviškojo žaibo iškrova, kuri pasikartos 

gal šiandien, gal po metų, o gal daugiau niekada nebepasikartos. Tad gaudy-
kime šias retas žaibo iškrovas ir fiksuokime ne tik mintyse, bet ir popieriuje. 
Taip jas išsaugosime, jei ne kitiems, tai bent sau pačiam. Juk žmogui tobulėti 
(ir tobulintis!) reikia ne vien skaitant svetimas, bet ir savas (dažnai pamirštas) 
mintis.

* * *
Nesėkmių, klaidų, nesusipratimų limito, kaip ir narkotikų ar nuodų dozės, 

žmogus negali viršyti. Po to ateina krachas, degradacija, žlugimas, dvasinė ir 
fizinė mirtis.

Negalima eiti prie lemtingų klaidų ribos. Geriau sustoti vienu žingsniu 
anksčiau, nes nežinia, kuris jų paskutinis.

* * *
Kas patikės tavo pergale, matydamas tik tavo abejones?
Ar tu žinai, kad niekada nepadarysi nieko didingo, jei nebūsi įsitikinęs, 

kad pergalė yra paveldėtoji tavo teisė, bet jei to neparodysi ir savo veido išraiš-
ka, visa savo būtybe ir savo laikysena?

* * *
Yra akimirkos didvyriškumas ir dvasios stiprybė. Pirmasis gali būti im-

pulsyvus, net neapgalvotas, antrasis – pastovus ir sąmoningas. Iššokti su para-
šiutu – akimirkos šaunumas. Išreikšti savo nuomonę, neatitinkančią valdžios 
opinijos, daug didesnis didvyriškumas.
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* * *
Vieni kalba apie darbą, kiti rašo apie darbą... Aš norėčiau būti prie trečiųjų 

– kurie dirba.
Kuo daugiau pompastiškų šūkių apie darbą, tuo mažiau dirbančiųjų ir dar 

menkesni darbo rezultatai.

* * *
Svarbu ne klausyti, bet klausytis (rodos taip pasakė M. Gorkis). Tikra tie-

sa. Ne vien sekti pašnekovo mintį, bet ir ją analizuoti, vertinti. Labai dažnai 
minčių srauto sandūroje gimsta nauji variantai, naujos tiesos. Niekuomet ne-
praleiskime progos klausytis.

* * *
Svarbu, kad būtų su kuo kalbėtis ir apie ką kalbėti. Kaip susikalbėti – daug 

mažesnė problema. Mes dažnai mokame vieni kitų kalbą, tačiau vieni kitų ne-
suprantame. Ir atvirkščiai: kartais vieni kitų kalbą menkai suprasdami, puikiai 
jaučiame, kas buvo pasakyta.

* * *
Žmogus, keliaudamas gyvenimo keliu, daug ką praranda: jaunystės be-

tarpiškumą, pasitikėjimą kitais ir savimi, sveikatą, optimizmą, daugelį draugų, 
jaunystės idealizmą. Tačiau daug ką atranda: gyvenimo patirtį, meilę, neapy-
kantą, susipažįsta su skriaudomis ir gyvenimo smūgiais, patiria, kas yra kančia, 
netekimas. Vieni išminčiai teigia, kad gyvenimo taurė pildosi, kiti – kad senka, 
treti kalba apie jos turinio kitimą: į tyro pirmapradžio šaltinio vandenį gyveni-
mas įliejąs pavydo, nepasitikėjimo, neapykantos drumzlių... Pagaliau žmogus 
sutinka savo mirtį. Žmogaus kaip biologinės būtybės kelias turi savo pradžią 
ir pabaigą.

* * *
Gyventi – reiškia kovoti. Kovoti – reiškia laimėti, įveikti priešus, draugus 

ir patį save.
Priešus mes įveikiame jėga, gudrumu; draugus – gerumu, nuoširdumu. 

Bet kaip įveikti save?
Kas suranda būdą save įveikti, tas nugali patį gyvenimą. Jokie visuomenės 

primesti dėsniai tokiam žmogui nebeegzistuoja. Jis virš tų dėsnių, virš gyveni-
mo.

Tačiau niekas negali įveikti laiko ir istorijos. Beje, šios sąvokos – sinoni-
mai...

* * *
Praktika nelaukia, kol mes sukursime instrumentarijų ją išanalizuoti, 

įvertinti, pertvarkyti. Mūsų uždavinys – sukurti idealizuotą ateities modelį ir 
praktiką pasukti į jo vėžes. Tuo išvengtume išbandymų kelyje aklų paieškų ir 
neišvengiamų klaidų. Žmogui ir visuomenei tai per didelė prabanga. Bet ir čia 
slypi kiti povandeniniai rifai – lengva paskęsti dogmatizmo baloje. Tokių pa-
vyzdžių istorija pateikė daugiau negu reikia...

* * *
E. Burke teigė, kad tiesa baigiasi ten, kur prasideda paslaptis. O gal ši min-

tis tikslesnė – kur prasideda paslaptis, ten baigiasi tiesa?

* * *
Kas ryžtasi tapti nuomininku (žemės, turto, net minčių ar idėjų), tas ren-

kasi amžino klajūno, einančio iš sodžiaus į sodžių, iš krašto į kraštą, dalią. Būti 
nuomininku – ieškoti to, ko niekada nepaliko tėvas ir niekada neras sūnus.

* * *
Kuo didesnė šalis, tuo daugiau jos žmonių gyvena provincijoje. Tačiau 

provincija būna nevienoda: ji būna geografinė ir dvasinė. Geografinė provincija 
įveikiama bent viena linkme. Jeigu metropolijos kultūrai ji nieko negali duoti, 
tai bent gali iš metropolijos imti, naudodamasi modernios komunikacijos prie-
monėmis. Daug baisesnė dvasinė provincija, kuri gali apimti žmogų, gyvenantį 
ir pačioje metropolijos širdyje. Kartais žmogus žmonijos kultūrai ne tik nieko 
negali duoti, bet nenori net imti.

Vartojimo požiūriu metropolijos ir provincijos nėra. Yra tik laiko langas, 
tarp to, ką jau suvartojo metropolija ir ką dar suvartos provincija. Šiuo požiūriu 
metropolijos ir provincijos sąvoka (aplamai, kultūros, kūrybos kt.) yra nevie-
nareikšmė, bet atitinka sisteminės struktūrinės hierarchijos modelį: pasaulio 
metropolija, šalies, regiono, etc. Kiekviena šalis (ne būtinai didžiausia ar galin-
giausia, nors pastarosios šių pretenzijų kaip tik visada turi daugiausia) siekia 
tapti tokia pasaulio metropolija, tiek dvasinio, tiek medžiaginio peno srityje. 
Tai – dalis tarptautinių konfliktų priežasčių.

Beje, gabius kūrėjus metropolija savinasi, gi „gabūs“ vartotojai iš provin-
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cijos į metropoliją patys bėga. Kuo didesnė metropolija, tuo didesnė trauka į ją. 
Geografinė metropolija – jėgos produktas, tačiau dvasinė metropolija jėga ir 
dekretais nesukuriama. Čia galioja tie patys dėsniai, kaip ir ekonomikoje.

* * *
Tautos ir valstybės istorija yra viena, bet kiekviena karta ar net žmonių 

grupė ją savaip mato. Ir dažniausiai stengiamasi ją pateikti taip, kaip jiems šian-
dien atrodo. Bet istoriją kūrė žmonės praeityje (ir ji juos kūrė!), todėl jie ir el-
gėsi taip, kaip jiems tada atrodė. Jei peržvelgsime Lietuvos istoriją nūdienos 
akimis, daug kas atrodys ne taip padaryta. Iš amžių aukštumos mums geriau 
matyti, kur link pasuko istorijos tėkmės upeliai ir upės, kuri kryptis buvo pro-
gresyvi, kuri nevaisinga ar net pragaištinga. Bet tie žmonės, gyvendami savo 
laikmetyje, negalėjo pažvelgti iš mūsų perspektyvos. Tai ne jų klaida. Pagaliau, 
laikui bėgant kinta ir žmonių veiklos motyvai. Praeityje daug ką lemdavo kara-
lių ir kunigaikščių garbės reikalas ar dinastijos interesai. Ir tai to meto sąlygo-
mis buvo neišvengiama. O mes šito dabar nebesuprantame ir nebepateisiname. 
Kam Vytautui buvo reikalingos Vorsklos kautynės, kur jis pražudė geriausius 
savo krašto vyrus, kad vieną totorių chaną pakeistų kitu? Lietuvai tai buvo vis 
tiek pat, ypač šių dienų akimis žiūrint. O Vytautui buvo ne tas pat. Atrodo, kam 
reikėjo taip toli žygiuoti į Rytus, į svetimas slavų žemes, jei savosios skendo 
kraujuje ir dūmuose, kryžiuočių niokojamos. Gal ir nevertėjo. Bet gal mus tada 
būtų ištikęs jotvingių ir prūsų likimas, kurie, užgniaužti svetimųjų savo erdvėje 
ir nesulaukdami jokios paramos iš kitur (iš mūsų protėvių!), užduso. Gal ta er-
dvė Rytuose išugdė platesnį mūsų tautos požiūrį, lankstesnę diplomatiją, kuri, 
koncentravusi savas ir svetimas jėgas, atvedė Lietuvą į Žalgirio laukus?

Tik žinia, istorija negrįžta. Ir tas, kas kadaise priėmęs Lenkijos herbą, vė-
liau ir kalbą, dar ilgai laikė save lietuviu ir už Lietuvą kovojo, istorijai pasukus 
kita vaga, kai valstybinę savimonę ėmė keisti tautinė savimonė, liko už lietuvių 
tautos borto. Ir dažniausiai šie „ekslietuviai“ jau ėjo ne greta mūsų, bet prieš 
mus. Čia ir yra didžioji mūsų tautos tragedija. Mes išdalinome svetimiems savo 
žemes, savo žmones, savo kraują. Ir kuo daugiau tai buvo daroma, tuo dar spar-
čiau prarastas kraujas sekino likusįjį, tuo sparčiau tirpo mūsų tautos fizinės ir 
dvasinės jėgos. Ir dar tebetirpsta...

* * *
Lenkai lietuviams savo didžiūnus tik paskolino, vėliau savo kultūrai pri-

jungė ir tą jų veiklos rezultatą, kurį jie nuveikė lietuviškame substrate. Lietu-

viai savo didžiūnus ir mokslo bei meno žmones lenkams (taip pat vokiečiams, 
rusams, etc.) dovanojo. Jų indėlio į tų tautų mokslą ir meną niekada nebandė 
ne tik savintis, bet ir skelbti. Mažai tautai tai per didelė auka, kurios niekas 
neįvertins.

* * *
Vieno lenko disidento žodžiais, Lenkija gali diskredituoti bet kokią žmo-

gaus sukurtą sistemą, tuo tarpu vokietis gali priversti sau dirbti bet kokią, kad 
ir didžiausią nesąmonę.

* * *
Legendoje apie Golemą sakoma, kad vienas Prachos kabalistas rabi su-

kūrė didžiulį geležinį žmogų – galiūną Golemą. Jam padavė į rankas kirvį ir 
tarė: „Tu esi stiprus. Pasižiūrėk į savo galingus raumenis. Imk šį kirvį ir gink 
juo nuskriaustuosius žydus!“ Tačiau Golemas netrukus sukėlė maištą ir pradėjo 
žudyti tuos žmones, kurių apsaugai burtininkas jį sukūrė.

Mūsų dienų civilizacija palyginama su Golemu. Žmogus sukūrė civiliza-
ciją, kuri jį ir pražudysianti.

* * *
Pokario metais Lietuvos tradicinis kaimas-kūrėjas tapo kaimu-vartotoju, 

praradusiu ir gamybinį ir kūrybinį akstiną. Be spaudimo „iš aukščiau“ nebeliko 
nei potraukio gaminti, nei džiaugtis savo darbo vaisiais. Visų žmogiškųjų akty-
vų sistema remiasi reglamentuotu presingu: jų formą ir turinį lemia „viršaus“ 
valia, deja, nestabili ir be to – dogmatiška. Dėl to ir rezultatai – trumpalaikiai, 
vėjo perpučiami. Tiesa, galima parinkti daug pavyzdžių, kurie paneigs šiuos 
teiginius. Bet prisiminkime, kad tendenciją lemia ne faktas ar jų rinkinys, bet 
„didžiųjų skaičių dėsnis“. Jis paliudys ne kaimo humanizacijos naudai...

* * *
Kiekviena santvarka stato savo epochos piramides. Ir kuo ta santvarka la-

biau suvaržo žmogų, tuo jos pastatytos piramidės labiau slegia žemę.
Kas pirmasis nusikratys tironų: žmogus ar žemė?

* * *
Soclagerio šalyse to, ko stokojama natūroje stengiamasi pavaizduoti pa-

vadinimuose: VDR, LLR, Darbo taupomoji kasa...Didžiausia melo sankaupa 
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– TSRS, nes čia nėra nei Tarybų, nei socializmo, nei Sąjungos. Pagaliau nėra nei 
respublikų...

* * *
TSRS sovietinių biurokratų pastangos viską normuoti ir valdyti suforma-

vo jų taip keikiamą korporatyvinę visuomenę. Čia kiekvienai tautai ar net žmo-
nių grupei numatyta apibrėžta vieta piramidėje. Ir dar daugiau – numatytas ir 
laiptelis, ant kurio ji turi sėdėti ir vykdyti viršūnių valią.

* * *
Marksizmas, pats netikėdamas į amžinybę, viską orientuoja į ateitį, kurios 

nei laiko, nei vietos koordinatės nenustatytos. Tiesa, buvo bandymų tai pada-
ryti, bet jų konkretumas toks, kaip ir bandymų  nustatyti amžinojo gyvenimo 
dėsnius senuose ir naujuose testamentuose.

* * *
Socialistinė žemdirbystė – amžinas ėjimas per dobilus: įeidami mindžio-

jame, išeidami mindžiosime. Kiek toli buvome įbridę, tiek teks ir išbristi.

* * *
Tarybų Sąjungoje opoziciniai mokslai – tik biologija ir ekonomika. Biolo-

gija nutraukia net pačios arogantiškiausios ypatos net ilgaamžiškiausią viešpa-
tavimą, o ekonomika – 100 proc. įrodo tos sistemos nevaisingumą.

Ir vis tik šioje šalyje atsiranda tikinčių primesto autoriteto nemirštamumu 
ir ekonomikos tobulinimo galimybėmis. Tai leidžia suformuoti vieną svarbią 
nuostatą: kuo didesnė kvailystė – tuo ja labiau įtiki siaurapročiai.

Tik kas tokius užkelia į šios šalies politinės piramidės viršūnę?

* * *
Reguliuojant kainas bei skirstant išteklius, iš vienų atimdami, kitiems pri-

dėdami, sukūrėme sistemą, kurioje ekonomika it kiauras maišas lopomas lopy-
tais lopais. Kas bus, jeigu nuluš paskutinė adata?

* * *
Dažnai socialinė sistema nebijo atrodyti žiauri. Bet ji bijo atrodyti kvaila. 

Tačiau kvailumas ir žiaurumas – dvi to paties medalio pusės. Žiaurumas būna 
kvailas, beprasmiškas, o kiekviena kvailystė užsibaigia žiaurumu sau, aplinki-

niams, aplinkai, žmonijai.

* * *
Ar reikia deklaruoti natūralius dalykus, kurie savaime suprantami? Ar 

reikia deklaruoti: kvėpuokime, valgykime, miegokime ir t. t. Tad ar reikia tiek 
daug deklaracijų: tautos, draugaukime! Čia jau slypi klausimas: ar ši, labai jau 
atkakliai deklaruojama draugystė natūrali? Jeigu ji natūrali – daug deklaruoti 
nereikia. Ji klestės ir taip. Jeigu nenatūrali – nepadės jokios deklaracijos. Jomis 
tik apgaudinėsime save ir kitus. O gal toks ir yra tų deklaracijų tikslas?

* * *
Jau daugelį metų mūsų visuomenė eina uždaru ratu, nematydama hori-

zonto, kaip abrakine terba apmautas maniežo arklys. Tik tas abrakas vis tuštė-
ja... O maniežą verčia sukti, net ir alkanam, nes likimo brolis vis kužda: „Įsi-
klausyk! Ar negirdi, kaip švilpia varinėtojo botagas?“

O gal mums tik ausyse skamba jo aidas, užkoduotas trečiosios kartos ge-
nuose?

* * *
Ištrūkstant iš beprasmiško maniežo, kuris vadinasi socialistine ekonomi-

ka, labai svarbu pasirinkti tinkamą kryptį. Ne vietoje iškritus iš maniežo, ga-
lima įgauti pagreitį ne pažangos, bet regreso, ne išsvajotos aušros, bet nykios 
ekonominės pilkumos ar dar juodesnės tamsos link.

* * *
Mūsų ekonomika – kaip Orvydų „Absurdo muziejus“ – elementai tie pa-

tys, kaip ir kitur, tik jų tvarka ir logika savita: čia ir medžiai pasodinti šaknimis 
į viršų; čia ir durys vaikščiojimui yra, nors vaikščioti pro jas neleidžiama, tenka 
ristis per langą ar pastogę; turto daug, bet viskas ne savo vietoje, priklauso vi-
siems ir lyg niekam.

* * *
Vežimas niekuomet negali važiuoti greičiau už arklį. Arklys gali vežimą 

traukti arba prilaikyti, jeigu pastarasis ima pavojingai greitėti, lėkdamas į pa-
kalnę. Tačiau arklys negali vežimo stumti.

Pas mus arkliui traukiant vežimą „iš viršaus“ apibrėžta ekonomikos tra-
jektorija dažnai ko nors pritrūksta: ar pakinktai per daug silpni, ar arklys nu-
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gaišęs, ar vežimo ratai kvadratiniai, ar kelias tik mintyse nutiestas. O neretai 
važnyčiotojas įsako arkliui vežimą stumti.

* * *
Vienbalsiškumas – bebalsiškumo sinonimas. Tai totalitarizmo deformuo-

tas visuomenės refleksas. Demokratija visada pasižymi alternatyviškumu, todėl 
čia vienbalsiškumo niekas nesiekia. Sprendimui užtenka vien paprastos balsų 
daugumos. Užtat demokratinė pusiausvyra trapi ir lengvai pažeidžiama. Tai 
puiki dirva suvešėti totalitarizmo baciloms, prieš kurias ji dažniausia nepajėgia 
kovoti.

* * *
Kandidatų iškėlimas, jų aptarimas pas mus primena bobslėjaus varžybas: 

varžybų trasa iš anksto parengta, tako nuolydis gerai žinomas, posūkiai parink-
ti tinkamose vietose, rogutės patikrintos, įgula sukomplektuota ir aukštybėse 
aptarta. Atėjus bobslėjaus (atsiprašau – rinkimų dienai), įgula įsodinama į ro-
ges ir paleidžiama. Nei sustosi, nei pakeisi krypties. Vienintelis rinkimų skirtu-
mas nuo tikro bobslėjaus – rezultatai iš anksto užfiksuoti.

* * *
Kada išgirstu kalbant ideologinius trubadūrus, į galvą lenda kažkada per-

skaityta mintis, kad galima įkalinti dabartį, ją ignoruoti, apkalti grandinėmis, 
tačiau negalima įkalinti praeities ir ateities.

* * *
Svarbu veikla, o ne tos veiklos politinis nuspalvinimas.

* * *
Ateitis – ne šioje barikadų, vadinamų sovietiniu mokslu, pusėje. Čia tik 

iškreipta dabartis, sterilizuota istorija ir iliuzijomis grįsta ateitis.
Nebandykime įkvėpti gyvybės iliuzijai.
Kurkime ateitį, kurios pasekmių nereikėtų trinti iš istorijos ir iš atminties.
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Profesorius M. Treinys 1989-1991 m. kartu su kitais aktyviai reiškėsi Lietuvos žem-

dirbių sąjūdyje, redagavo pirmąją jo programą, rengė pirmuosius Nepriklausomybę atkū-
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ka ir jo rankraščių faksimilėmis.
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