
ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1991 m. gegužės mėn. 11d./ May 11, 1991 Nr. 93 (19)

Lietuva — pasaulio sąžinė

Lietuvos Respublikai konstituciją ruošiant

Šiandien Chicagon atvyksta 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Jį sutinkame su džiaugs
mu, nes jo asmenyje matome at
gimusią Lietuvą. Jį sveikiname 
atvykusį į lietuviškąją Chicagą ir 
linkime, kad jo viešnagės metu 
užmegzti ryšiai su spaudos žmo
nėmis, politikais ir verslininkais 
būtų naudingi jau labai artimoje 
ateityje, Lietuvos kelyje į vis pil
nesnę nepriklausomybę.

Prezidento Landsbergio atvyki
mo proga sustokime ir pamąsty
kime Lietuvos padėtį pasaulyje 
jo viešnagės išvakarėse ir 
patieB Landsbergio rolę 
Jei Lietuvai tebeskiriamas pa
saulio dėmesys, už tai turime dė
koti ne tik pasaulio žurnalistams, 
bet taip pat ir Lietuvos politi
kams. Praėjusieji keleri metai 
Lietuvai buvo ženklinti ne gali
mybių, o grėsmių, gausa. Tai bu
vo ėjimas taku, kuriame pakastos 
minos. Kad galime optimistiškai 
kalbėti apie Lietuvos ateitį, yra 
didele dalimi Landsbergio ir jo 
bendradarbių pasiekimas.

O bene didžiausias Vytauto 
Landsbergio laimėjimas yra tai, 
kad jis įstengė nubrėžti rėmus vi
same pasaulyje vykstančiam po
litiniam pokalbiui apie Lietuvą. 
Landsbergio dėka Lietuva yra ta
pusi paradigma laisvės siekian- 
čiom tautom. Lietuvos vardas yra 
naudojamas paaiškinti (ar kon
trastu iškelti) kvebekiečių, kroa
tų, kurdų siekiams. Lietuva da
bartiniame pokalbyje atstovauja 
principingumui. Lietuva yra są
skambyje su dabarties pasaulio 
pažiūra į politiką — nėra tokio da
lyko, kaip grynai politinė veikse
na, kuri nepriklausoma nuo mo
ralės. Vytauto Landsbergio pasi
sakymuose visuomet girdimas 
vienas standartas: ir saviesiems, 
ir likusiam pasauliui. Landsber
gio žodžiuose nejuntama nuolati
nio apskaičiavimo — kas Lietuvai 
pakenks, kas padės? Tai didelė 
tiesos dovana.

Geras tam pavyzdys yra šių me
tų balandžio 9 dienos The Wall 
Street Journal „op-ed” puslapyje 
apklausinėjimas. Čia spausdina
mi keturiolikos politikų atsaky
mai į klausimą: „JAV ir Irako ko
voms Persų įlankos kare pasi
baigus, prezidentas Bush sakė, 
kad jis viliasi, jog Irako žmonės 
pašalins Saddam Hussein iš parei
gų. Mes norėtume jūsų komenta
rų apie Amerikos politiką laiky
tis nuošaliai nuo kurdų ir šiitų re
zistencinių sąjūdžių prieš Sad
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dam Hussein. Ar jūs jaučiate, kad 
šis neutralumas turi implikacijų 
JAV paramos patikimumui de
mokratiniams sąjūdžiams jūsų 
krašte ir kitur pasaulyje?” Spaus
dinami atsakymai iš Lietuvos, EI 
Salvador, Afganistano, Latvijos, 
Kinįjos, Estįjos, Hong Kong, An
gola, Miskito indėnų iš Nikarag
vos, Vietnamo, Vengrijos, Tibe
to, Kubos, Ukrainos. Pats pirma
sis pasisakymas: Vytauto Lands
bergio. Štai ką jis sako:

Po Antrojo pasaulinio karo Lie
tuvos ginkluotas pasipriešinimas 
prieš antrąją sovietinę okupaciją 
tęsėsi apie 10 metų. Tuo metu 
JAV radijo stotys kėlė vilti ne tik 
rezistentų tarpe, bet ir visų Lietu
vos žmonių, kad sovietai bus grei
tai priversti atsitraukti Bet iš tik
rųjų JA V vyriausybė laikėsi neu
tralumo pozicijos net ir per bai
siuosius 1948 ir 1949 metus, kai 
šimtai tūkstančių lietuvių buvo iš
vežami į Sibirą galvijų vagonuose.

Mes galime gerai suprasti da
bartinę Irako rezistencijos padėti, 
nors mes niekuo jiems padėti ne
galime. Tie, kurie gali padėti, tu
ri pasirinkti tarp apskaičiuotų ėji
mų ir savo pačių sąžinės, tarp 
pragmatiškumo ir žmoniškumo. 
Aš netikiu, kad būtų buvę teisin
ga, išstūmus Hitlerį iš jo okupuo
tų kraštų, leisti jam kontroliuoti 
savąjį kraštą ir jam leisti žudyti 
priešnacinę rezistenciją ar žydus 
gyventojus. Aš netikiu, kad tai bū
tų buvę teisu, net jei vienas ar ki
tas Hitlerio sąjungininkas, besi
laikąs abejotino neutralumo, toks 
kaip Franco, būtų bandęs įtikinti 
sąjungininkus nesikišti į Trečio
jo Reicho vidaus reikalus. Tuo lai
ku žmoniškumas reikalavo, kad 
fašistų nežmoniškumas būtų su
naikintas, ir vienintelė klaida tik 
buvo padaryta nuolaida kitai ne
žmoniškai jėgai — sovietiniam 
komunizmui.

Ši klaida išreikalavo milžinišką 
kainą per 45 metus, nors yra tei
sybė, kad daugiausia ši kaina bu
vo užmokėta kitų, lygiai taip, kaip 
šiandien dedasi Irake. Bet galų 
gale didžiausia kaina gali būti už
mokama pačių Vakarų.

Šiame pasisakyme girdime au
tentišką Vytautą Landsbergį: jis 
sako tiesą ir tiki, kad pati tiesa 
bus veiksmingesnė, negu kokia 
nors įmantri ir sukta retorika. 
Koks skirtumas tarp jo žodžių ir 
anapus pataikavimo ribos perėju
sių latvių ir estų pasisakymų ta- 
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Dviejų konstitucinės 
teisės mokslininkų 

mintys apie Lietuvą

„Pirmoji sėkmingo diktatoriaus 
užduotis yra apiplėšti žodžius, 
palikti juos be prasmės; pirmoji 
užduotis tų, kurie nori diktatūros 
įvykdytą suniokojimą atitaisyti, 
yra grąžinti žodžiams prasmę.” 
Taip rašo konstitucinės teisės ad
vokatas Barnabas Johnson 
laikraštyje Lietuvos aidas, 
kuriame buvo įdėtas jo straipsnis 
apie valdžią, pagrįstą įstatymais. 
Advokatas Johnson, kartu su 
savo žmona Lowry Wyman, sovie
tinės teisės specialiste, keletą 
mėnesių tarnavo Lietuvos val
džiai, patardami vyriausybei kon
stitucijos klausimais ir atstovau
dami Lietuvai derybose su Rusi
ja. Grįžę į Boston’ą jau po 
Kruvinojo sekmadienio Vilniuje 
šių metų sausio 13 dieną, Lietu
vių Bendruomenės kviečiami, 
kovo 24 dieną jie pasidalįjo savo 
įspūdžiais ir savo mintimis su 
Boston’o apylinkės lietuviais. Čia 
išverčiamos ištraukos iš įvykusio 
pokalbio.

Mirga Girniuvienė

BARNABAS JOHNSON:

Tai buvo nuostabūs keturi 
mėnesiai. Galėsime tik paviršu
tiniškai apibrėžti, ką patyrėme 
tarnaudami patarėjais mažam 
kraštui, kurio valdžią bando 
nuversti Sovietų Sąjunga.

Grįžus namo buvo įdomu per
skaityti The New York Times 
gruodžio 14 dienos numerio pir
mojo puslapio antraštes, aiškiai 
skelbiančias, kad Lietuvos 
demokratiškai išrinkta valdžia, 
Landsbergio valdžia, nuversta. 
Mums, Lietuvoj dar esant, ne
buvo taip aišku, kad tai buvo įvy
kę. Tačiau buvo aišku, kad visoj 
Lietuvoj kariuomenė savavaliau- 
ja — stabdo autobusus, reikalau
ja, kad žmonės parodytų pasus, 
tempia žmones iš autobusų, ypač 
tuos, kurie rekrūto amžiaus. Visa 
tai kėlė mums siaubą.

Vis dėlto žmonės rinkosi 
Parlamento ginti. Mano 
apskaičiavimais, maždaug 120 
tūkstančių žmonių susirinko gin
ti Parlamento. Buvo siaubinga 
pagalvoti, kad Lietuvos patys 
geriausi žmonės, ten susirinkę, 
gali būti visi išžudyti. Tačiau 
greit žmonės buvo pakeisti 
geležim ir betonu... Atsimenu, 
kai priėmėm Amerikos kongreso 
delegaciją Parlamente. Jų tarpe 
buvo vengras Kongreso atstovas, 
kuris, gimęs Vengrijoje, gerai 
supranta Rytų Europos rūpes
čius. [žengdamas už barikadų, 
atsigręžiau į jį ir tariau 
„Welcome to free Lithuania.”... 
Nežinau, kas laukia ateity, bet

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis Audroniaus Ulozevičiaus nuotrauka

Vytautas Landsbergis

Ką Kovo vienuoliktosios aktu padarėme
Kad lengviau pakeltume vargus, turime suvokti, ką tuo aktu 

[Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktu dėl Lie
tuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 m. kovo mėn. 
11 d.] ir jj lydinčiais padarėme.

Primirštą teisinį būvį iškėlėme į dienos šviesą — urbi et orbi.
Esame savo namuose, savo valstybėje. Ne viską turime, ko 

reikia savarankiškai tvarkantis, ne visus valdžios ir piliečių ap
saugos svertus tegalime panaudoti, nes juos pasiėmę kiti — 
stipresni. Bet jėga nėra teisė, ir ji teisės nesukuria. Taip pat 
jokios naujos teisės nesukuria kad ir prieš 50 metų padarytas 
teisių laužymas. Todėl, ką turime Lietuvoje — tai mūsų 
valstybės bruožai. Ko dar neturime, ko neatiduoda — tai irgi 
mūsų, ne jų, ne kažkieno.

Štai tą ypatingai išryškino nepriklausomybės atkūrimas, 
valstybės tęstinumą paskelbęs aktas ir Lietuvos Konstitucijų 
ryšių nustatymas, nepalikęs iliuzijų, kad Lietuvoje galėtų dar 
veikti kurios nors kitos valstybės primetama Konstitucija. Visa 
tai padarėme kovo 11-ąją.

O ką būtų reiškę to nepadaryti? Ypač, kai jau galime, kai 
iš tikrųjų tam išrinkti. Gal reikštų atsisakymą — kad

nebenorime nepriklausomybės? Galime juk vertinti saugų 
narvelį, kuriame vis gauni šio to palesti ir dar turi teisę į Dainų 
šventę. Išskridęs gal badausi, gal šilto vandens kurį laiką 
neturėsi, gal apskritai baugu savo atsakomybe gyventi.

Bet be šito nėra žmogaus, nebūtų nė tautos. Kada ji yra ir 
susivokia esanti — ji vienintelis suverenas ir savo žemės 
šeimininkas. Ji tampa sąmoninga visuomene ir aprūpina visų 
savo piliečių, visų tautybių teises. O kai ateina didelis kaimynas 
ir mėgina primesti savo didumo teisę, su juo tenka mandagiai 
tartis, bet ir nepamirštant pasakyti: klystate.

Tuo keliu eidami, jau kuriame ir toliau kursime, įveikdami 
kliūtis ir trukdymus, tikrą savo valstybę.

(Iš kalbos, pasakytos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje 1990 metų birželio 15 dieną — „Tragiški 
lietuvių tautos istorijos puslapiai ir nemarūs jos 
nepriklausomybės siekiai”. Vytautas Landsbergis, Atgavę vilti. 
Pertvarkos tekstai. Knyga, išleista Kovo 11 dienos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pirmųjų metų sukakčiai paminėti. 
Toronto: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 1991. Pp. 117-118.)

ką lietuviai lig šiol yra pasiekę, 
yra tikrai nuostabu. ...Lietuva 
yra sutelkusi pasauliui brangią 
dovaną. Kiekvienoj kartoj kuriai 
nors tautai yra užduota parodyti 
kitiems, kiek brangi yra laisvė, 
ypač tiems, kuriems laisvė yra 
pasidariusi savaime suprantamu 
dalyku. Šioje istorinėje epochoje 
šią užduotį atliko lietuviai ir jie 
ją atliko be priekaištų.

Yra absoliučiai būtina, kad 
JAV-ės suprastų, ir kad jūs 
padėtumėte JAV-ėms suprasti, 
jog pats brangiausias žemės tur
tas visame pasaulyje, net 
brangesnis už alyvą, yra žmonės, 
kurie savo valia sukyla ir 
civilizuotu, civilizuojančiu būdu 
atmeta demokratijos antitezę — 
sugedusią ir gadinančią, tironiš
ką, be jokių teisių sistemą, kokia 
yra Sovietų Sąjunga.

Mano manymu, prezidentas 
Vytautas Landsbergis atlieka 
labai svarbų vaidmenį šioj 
užduoty. Jis yra nuostabus 
žmogus. Tai JAV-ėse nėra supras
ta. Landsbergis yra Gandhi tipo. 
Kaip tik jo reikėjo šią istorijos 
akimirką šioje pasaulio dalyje.

Sovietų Sąjunga griūva. 
Lietuva nėra to griuvimo 
priežastis. Sovietų Sąjunga 
griūva dėka 70 metų totalinio 
beprotiškumo, totalinės tironijos, 
beteisiškumo. Bet jums to nerei
kia aiškinti. Reformų procesui 
lietuvių veikla nekenkia. Priešin
gai, Sovietų Sąjungos valdžia 
turėtų atverti akis ir suprasti, jog 
tai, ką lietuviai daro, yra pats 
geriausias dalykas, kas galėtų 
Sąjungoje atsitikti. ...Jei visos 
tautos Sovietų Sąjungoj galėtų 
pamatyti žvakelę, kurią Lietuva 

uždegė, jei jos galėtų suprasti, 
kaip svarbu yra, kad ir jos 
civilizuotu būdu, taikingai, 
atsistotų priešais tankus ir 
atmestų tironiją, jei jos galėtų 
suprasti, kad ir jos gali padaryti, 
ką Lietuva daro, tai tikra trans
formacija tikrai būtų įmanoma 
šioj pasaulio daly.

Svarbiausia noriu jums 
išreikšti, kokį dideli įspūdį man 
paliko Lietuvos žmonės, ne tik 
lietuviai, bet ir lenkai, ir rusai, 
kurie disciplinuotu, taikingu, 
civilizuotu ir civilizuojančiu būdu 
veikia. Tarp kitko, nesutikau nė 
vieno Lietuvos gyventojo, kuris 
priešintųsi šiai reformos veiklai. 
Yra visiška nesąmonė teigti, kad 
kyla pasipriešinimas rusų ir 
lenkų tarpe prieš veiklą už laisvę.

Svarbu, kad lietuviai išeivijoj 
plačiai skelbtų, jog Lietuvoj yra 

uždegta žvakė, kuri turi didelę 
reikšmę Rytų Europos išsilais
vinimui. Mes Vakaruose esa
me išleidę trilijonus dolerių, 
norėdami tironiją sustabdyti. O 
štai atsirado tautelė, kuri savo 
valia siekia laisvės ir valdžios, 
pagrįstos teise. Tai tautai reika-^ 
linga parama, mūsų parama, va
kariečių parama, vakariečių po
litinė protekcija.

Tačiau norėjau jums taip pat at
virai papasakoti apie rimtas 
bėdas, kurios lygiai šaukiasi Jūsų 
dėmesio ir veiklos. Esu labai su
jaudintas lietuvių šiltumo ir 
draugiškumo bei visos „dainuo
jančios revoliucijos”. Kadangi 
lietuviai yra man buvę tokie šilti 
ir draugiški, priimdami mane į 
savo namus, jaučiuosi beveik

(Nukelta į 2 psl.)
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taip išdavikas, sakydamas tai, 
tą dabar jums pasakysiu.
Tikėkite manim, tai sakau 

odėl, kad yra būtina tai 
>asakyti. Iš tiesų neatlikčiau 
tavo pareigos Lietuvai, jei atvirai 
ums nepasakyčiau, kad, nors 
ietuviai gerai supranta, kiek 
irangi yra laisvė, tačiau jie 
jeveik visiškai nesupranta 
iraktiškų konstitucijos bei įsta- 
ymų reformos žingsnių, kurie 
>us reikalingi, jei jie nori laimėti 
aisvę, kurią yra verta turėti.
Jūs žinote, kad mes praleidome 

laug laiko, dirbdami prie 
konstitucijos reformos Lietuvoj. 
Kalbėjomės su daugeliu žmo
nų. Dirbome su konstitucijos 
komitetu, kuris buvo parlamento 
r prezidento sukurtas. Dirbome 
u pirmaujančiais konstitucinės 
eisės mokslininkais. Tačiau 50 
netų komunizmo baisiai sunai
kino teisinę kultūrą, sunaikino 
įet teisinę kalbą Lietuvoje.

Taip pat labai atvirai sakyčiau, 
kad padėtis Lietuvoj prieš 
komunizmo antplūdi nebuvo laai 
ijera. Daug lietuvių dabar tiki, 
jog atstatydami 1922 metų kon- 
itituciją, jie kažkaip grįžtų į 
mitinę nuostabią padėtį, kuri 
juvo Lietuvoj prieš Ribbentrop’o- 
Molotov'o sutartį. Tai netiesa.

1922-ųjų metų konstitucija 
buvo kvietimas į konstitucinę 
krizę. Iš tiesų į krizes. Ir tai 
tiksliai apibūdina, kas iš tiesų 
įvyko Lietuvoje. Keletas silpnų 
vyriausybių nepajėgė išspręsti 
tikrai sunkių problemų. Žmonės 
pagaliau prarado pasitikėjimą 
valdžia, pagrįsta įstatymais, ir 
ėmė laukti riterio ant balto žirgo, 
riterio, kuris visus priverstų elg
tis taip, kaip reikia. Tačiau tai 
nėra konstitucinė demokratija.

Mes esame Lietuvai pristatę 
išsamų konstitucijos projektą. 
Pabrėžiu, jog tai labai išsamus 
konstitucijos planas — konstituci
jos, kurią mes rekomenduotumė
me Lietuvai ir bet kokiai tautai, 
kuri nori griežtai atsipalaiduoti 
nuo visiškai beteisiškos praeities 
ir, nusigręždama nuo jos, priimti 
visai naują, visai kitokią san
tvarką.

Amerikos konstitucija at
sipalaidavo nuo vieno karaliaus, 
tačiau ji labai aiškiai priėmė visą, 
labai seną, anglų teisinę 
tradiciją. Antra vertus, Lietuvos 
konstitucija būtinai turi leisti 
Lietuvos žmonėms aiškiai 
pareikšti, jog jie griežtai at
sipalaiduoja nuo tironiškos ir 
beteisės praeities ir kad jie 
priima konstitucinę demokratiją 
pagal geriausius Vakarų 
modelius ir kad žodžiai ir frazės 
ių konstitucijoje nuo šios dienos 
jus interpretuojami taip, kaip tie 
sodžiai ir frazės yra naudojami 
Vakaruose, ir nebus interpretuo- 
ami taip, kaip tie žodžiai ir frazės 
/ra naudojami Sovietų Sąjungoje 
r ligšiolinėje tironijoje.
Įstatymai lygu niekui, jei jie 

įekomunikuoja. Tokia žala yra 
žuvusi padaryta kalbai! Sovietų 
Sąjungoje žodžiai turi visai kitą 
jrasmę, negu jie turi bet kur 
citur pasaulyje. Po 50 metų 
sietuvos advokatų kalba, kuria 
ie kalba apie įstatymus ir apie 
.eisę, yra buvusi taip suniokota, 
cad jiems būtina pačioj konstitu- 
:ijoj pareikšti, kaip tie žodžiai 
;uri būti suprasti.

Atvirai jums pasakysiu, kad 
šeivijos lietuviai turės Lietuvai 
jadėti. Be jų nebus įmanoma 
uandsbergiui ir kitiems įvykdyti 
as reformas, kurios, jų akyse, yra 
labai reikalingos. Jei pasikliau- 
iime tik lietuviais Lietuvoje, 
manau, kad bus per stiprus po
linkis paprastai grįžti prie 1922 
metų konstitucijos. Anot jų, 
Lietuvos konstitucija buvo viena 
geriausių Europos konstitucijų. 
Kokie jos trūkumai?!

Na, tų laikų Europos valstybių 
konstitucijos nebuvo labai geroe. 
Pavyzdžiui, ispanų, vokiečių, 
italų konstitucijos. Ir lietuvių 
nebuvo labai gera konstitucija. 
Jiems reikia iš esmės skirtingos 
konstitucijos. Duosiu keletą 
pavyzdžių.

Dabartinė jų konstitucija labai 
maišo dvi roles — valstybės 
galvos ir valdžios galvos. Tą pačią 
problemą galima rasti 1922 metų 
konstitucijoje. Ten parašyta, jog 
įstatymui reikia ir prezidento, ir 
ministro pirmininko parašo, prieš 
jis gali pasidaryti įstatymu. Bet 
kas yra tas ministras pir
mininkas? Kaip jis paskiriamas 
ar išrenkamas? Kaip galima jį 
pašalinti? Visokių klausimų 
kyla, bet nėra atsakymo. Vienoj 
vietoj neaiškiai parašyta, kad 
prezidentas pakviečia ministrą 
pirmininką. Tai labai problema
tiška. Prezidentas pakviečia kaip 
tik tą žmogų, kuris gali vetuoti jo 
veiklą. Gal čia iš dalies kaltas 
vertimas, tačiau vis dėlto 1922 
metų konstitucįja nepakankamai 
išryškina, kas už ką kada atsa
kingas, ir, jei kas ko nors nepa
daro, kas turi ką daryti. Konsti
tucija turi tokius klausimus iš
aiškinti, kitaip ji nėra pakan
kamai gera.

• • •

Dabartinė konstitucija neiš
ryškina valdžios ir valstybės 
galvos pareigų. Ir tai yra puiku, 
jei tikroji galia priklauso 
komunistų partijos galvai, jei 
komunistų partijos galva abiem 
pasako, ką jie turėtų daryti, 
pasako jiems, kad penktadienį 
penktą valandą įvyks posėdis, 
kuriame jie gaus kitos savaitės 
direktyvas. Bet jei jie turi 
nurodymus gauti iš konstitucijos, 
tai ta konstitucija turi 
komunikuoti. Ji turi aiškiai 
nurodyti atsakomybes ir galias to 
valdžios organo, kuris kuria 
įstatymus, ir atskirti jį nuo to 
organo, kuris įstatymus vykdo, ii 
tuos du organus atskirti nuo to, 
kuris įstatymus interpretuoja 
teisme. Ir konstitucija turi aiškiai 
pareikšti, jog, jei teisme yra 
teisiama valdžia, ji neturi 
daugiau teisių, negu jos 
priešininkas tame teisme. Šis 
aiškus suskirstymas valdžios į 
tris organus — įstatymų kūrimo, 
įstatymų vykdymo ir įstatymų in
terpretavimo — turėtų būti 
lietuviams labai prie širdies. Tai 
yra modelis, kurį mes lietuviams 
pasiūlėme.

Taip pat pasiūlėme jiems gan 
platų teisių sąrašą — teisių ir 
atsakomybių, nes vienos 
suponuoja antras. Šiame teisių 
sąraše mes įterpėme pagrindinį 
įstatymą dėl kontraktų, pagal 
kurį žmogus, kuris yra kito 
nuskriaustas, gali reikalauti iš jo 
kompensacijos; pagrindinį nuo
savybės įstatymą; pagrindinę 
procedūrą kriminaliniuose 
įvykiuose; taip pat Lietuvos 
žmonių reikalavimą, kad per pir
mus 4 metus Lietuvos valdžia 
išleistų 26 paskirus išsamius 
kodeksus apie visus reikalus, 
kuriems reikalingi įstatymai, 
nuoseklius ir konstitucijai 
neprieštaraujančius kodeksus, 
kad Lietuva tikrai galėtų įsi
jungti į laisvojo pasaulio laisvų 
tautų eiles. Mums atrodo, kad 
svarstybos dėl šios konstitucijos, 
prie kurios mes dirbome, šiuo 
metu yra laikinai sustojusios. 
Nežinau, kas bus toliau. Bet labai 
tvirtai tikiu, jog, nebent lietuviai 
labai aiškiai atsiskirs nuo tiro
niškos praeities, jų ateitis nebus 
labai šviesi.

Lietuvai reikalinga moderni 
konstitucinė ir moderni teisinė 
sistema. Tai reikalinga dėl daug 
įvairių priežasčių. Viena iš tų 
priežasčių yra ta, jog Vakarų 
prekybininkai neinvestuos savo 

pinigų ir savo jėgų, nerizikuos, 
nebent jie tikės, kad šalyje yra 
tikra konstitucinė teisė, kuri 
įgalioja tikrą valdžią kurti ra
cionalius ir nuoseklius įstatymus. 
Lietuvai reikalingi įstatymai 
visose srityse, kad žmonės galėtų 
pradėti normaliai gyventi, nor
maliai santykiauti, turėti san
tykius, pagrįstus kontraktais ir 
abipuse nauda.

Užbaigdamas noriu pakartoti, 
jog lietuviai yra suteikę pasauliui 
brangią dovaną, primindami jam, 
kokia brangi yra laisvė ir nepri
klausomybė. Tačiau taip, kaip 
JAV-ės, savo nepriklausomybę 
skelbdamos, aiškiai nurodė, taip ir 
kiekviena tauta, kuri pasauliui 
paskelbia, kad ji nepriklausoma, 
turi aiškiai nurodyti, kodėl ji tos 
nepriklausomybės siekia. Nema
nau, kad praėjusių metų Kovo 
ll-osios paskelbimas pakanka
mai gerai tai padarė. Dėl savo 
pačios gerovės ir dėl savo san
tykių su kitais kraštais ir dėl ki
tų tautų paramos, kurios jai rei
kia, Lietuva turi aiškiai nurodyti, 
kodėl ji nori būti nepriklausoma.

• * *
Aišku, Lietuva nori nepriklau

somybės, kad galėtų gyvuoti 
kaip kultūra, bet ji turi daugiau 
negu tai pasakyti. Ji turi 
pasakyti, kad ji nori būti moder
ni konstitucinė demokratįja su 
valdžia, pagrįsta įstatymais — 
demokratįja, kurioje daugumos 
valia balansuota mažumos ir 
individų teisėmis. Ji turi 
pasakyti, kad ji nori valdžios, 
pagrįstos pagrindine prielaida, be 
kurios Lietuvos nepriklausomybė 
būtų iš tiesų bevertė, būtent, kad 
žmonės gimsta su tam tikrom 
neatimamom teisėm, kad valdžios 
nesukuria šių teisių — priešingai, 
žmonės sukuria valdžias, kad jos 
šias teises užtikrintų. Žmonės, ir 
tik žmonės, sukuria konstituciją. 
Parlamentas neturi teisės sukur
ti konstitucįją. Absurdas manyti, 
kad parlamentas gali konstituciją 
sukurti — juk rytoj tas pats 
parlamentas galėtų ją pakeisti. 
Žmonės, tik žmonės, sukuria 
konstituciją. Konstitucijoje jie 
nurodo valdžios pareigūnų 
atsakomybes.

Visi mes turime lietuviams 
Lietuvoje padėti suprasti, kaip 
svarbu yra, kad jie turėtų tikrą 
konstituciją, žmonių sukurtą, 
kurioje prileidžiama, kad žmonės 
sukuria valdžią ir kurioje žmonės 
aptaria valdžios pareigūnų at
sakomybes — kuriamąsias, 
vykdomąsias ir interpretacines. 
Tik šitą supratę, lietuviai laimės 
nepriklausomybę, kurią yra ver
ta turėti ir kuri jus pačius galės 
įkvėpti nuvykti į Lietuvą ir 
padėti jai vėl klestėti.

LOWRY WYMAN:

Kai 1990 metų kovo 11 dieną 
Lietuva paskelbė atstatanti ne
priklausomybę, buvo minima 
senoji 1938 metų konstitucija ir 
buvo išreikštas noras sugrįžti į 
senąją santvarką. Tačiau nebuvo 
minima, kuo Lietuva nori tapti.

Per pastaruosius metus, Lietu
va įstengė išlaikyti savo demok
ratiškai išrinktą valdžią. Lands
bergio valdžia vis dar veikia, 
nepaisant didelių spaudimų, daž
nų grasinimų ir net pastangų jo 
valdžią nuversti. Ji veikia, vis 
dar laikosi ir žmonės jo valdžią 
šimtaprocentiškai remia. Taigi 
nėra abejonės, kad valstybė ir 
valdžia šiuo atveju yra viena ir ta 
pati ir atstovauja šių laikų Lie
tuvos Respublikos valiai. Tačiau 
kalbant apie tai, kuo Lietuva dar 
taps, tas procesas yra vos 
prasidėjęs.

Kai Lietuva rašę peticijas 
pasauliui, kad pasaulis suprastų 
jos sunkią padėti, kad pripažintų 
jos valdžią, mudu su vyru 
padėjome peticijas paruošti.

Tada dar jaunieji mūsų poetai — busimieji Žemininkai: Henrikas Nagys (g. 1920), Kazys Bradūnas 
(g. 1917) ir Alfonsas Nyka-Niliūnas (g. 1920) lietuvių rašytojų suvažiavime 1947 m. liepos mėn. 12 d. 
Augsburg'e, Vokietijoje. Don bulaičio nuotrauka.

Šių metų Poezijos dienų Chicago’je programa, kuri įvyks gegužės 17 dieną, 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo centre, ryšium su antologijos Žemė išleidimo 40 metų 
sukaktimi yra skiriama visų penkių poetų žemininkų kūrybai.

Henrikas Nagys

NAMAI

Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo.
Bus skaidri, šalta žiemos naktis.
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti...

Taip prieisiu kelią į namus...
Tolumoj suvirps varpeliai — ir skambės,

skambės...
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės — 
didelis, liepsnojąs, neramus...

Ir praversiu aš namų duris — 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris... 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis...

Žemė, 1951

Kazys Bradūnas

ŠVENTOJI VERSMĖ

Prie gruoblėto ąžuolo rymojo 
Girių Dievas veidu mediniu. 
Samanotos Girių Dievo kojos 
Plaunamos šventųjų vandenų.

Dokumentai buvo Lietuvos parla
mento priimti ir manau, kad jie 
lieka tartum parlamento narių 
pažadais patiems sau, Lietuvos 
gyventojams ir pasauliui, išreiš
kiantys tai, ką parlamentas tikisi 
pasiekti.

štai ištrauka apeliacijos, 
parašytos sausio 15 dieną, tuoj po 
nepasisekusio bandymo nuversti 
valdžią, ir nusiųstos Jungtinėms 
Tautoms: „Demokratiškai išrink
tos Lietuvos valdžios apeliacija 
Jungtinėms Tautoms: ...Lietuva 
atstatė savo nepriklausomybę 
todėl, kad galėtų tapti konstitu
cine demokratija, kurios valdžia 
pagrįsta įstatymais, kur daugu
mos valia balansuota mažumos ir 
individo teisėmis. Visi pasaulio 
žmonės šito trokšta ir Lietuva 
dabar prašo jų paramos šitai pa
siekti. Neatimamos žmonių tei
sės, tarp jų teisė gyventi, būti 
laisvais ir siekti laimės, kurių 
apsaugojimas yra pirmoji bet 
kurios valdžios pareiga, turi būti 
dabar apgintos Lietuvoj, kitaip 
šios brangios teisės bus sumažin 
tos visam pasauliui. Herojiška, 
taikinga kova vyksta Lietuvoj, 
kur tūkstančiai neginkluotų lie
tuvių, lenkų ir rusų, rizikuodami 

savo gyvybe, atsiliepia į savo de
mokratiškai išrinktos valdžios ir 
valdžios galvos prašymą ginti 
Lietuvos konstitucinę demokra
tiją, kad ji nebūtų jėga nuversta 
Sovietų Sąjungos. Negali būti 
jokios abejonės dėl sprendimo, 
kurį jie yra padarę.”

Sausio 21 dieną prezidentas 
Landsbergis kreipėsi į JAV-ių 
kongresą laišku, kuriame buvo 
taip parašyta: „... Mes supran
tame, kad JAV-ės šiuo metu yra 
užimtos karu su Iraku, tačiau 
turime atkreipti dėmesį į tai, jog 
svarbiausias žemės turtas yra 
žmonės, kurie tiki į konstitucinę 
demokratiją, valdžią, pagrįstą 
įstatymais, balansuojančią dau
gumos valią su mažumos ir in
divido teisėmis. Taip pat turime 
atkreipti dėmesį į tai, jog, ne taip, 
kaip Kuwait’as, Lietuva turi 
demokratiškai išrinktą valdžią, 
kuri siekia visų krašto gyventojų 
politinio įnašo ir jų gerovės. 
Lietuva buvo išprievartauta ir 
apiplėšta, geriausi jos piliečiai 
buvo nužudyti arba ištremti į 
Gulagą. Jau pusę šimtmečio 
mūsų žmonės kenčia po tirono 
batu. Taigi Lietuvos žmonės 
tikrai turi didesnę teisę negu 
Kuwait’as reikalauti JAV-ių

O šaltini miško stebuklingas, 
Į tave rankas pavargusias tiesiu. 
Ir jėga pavasario audringa 
Plaukia nesuvaldoma tamsiu

Labirintu atgaivinto kraujo, 
Plaukia liūtim karšta, laukine...
O, jaučiu... tai žemė atnašauja 
Girių Dievo garbei ir mane.

Žemė, 1951

Alfonsas Nyka-Niliūnas

VAKARO FANTAZIJA

Saulės salės kristale 
Dainavau giliai laimingas,
Kol liepsnojantis flamingas 
Juodmedžio brangaus stale

Ištiesė sparnus raudonus,
Ir šešėlis išdidus
Pro saulėlydžio kardus 
Palietė tamsos vargonus,

Kol gimton tėvų pilin
Atnešė tylos amforas
Ir gaivus fontanų choras 
Sunkėsi krauju gilyn.

Žemė, 1951

paramos savo teisėtiems sie
kiams.”

Kai Lietuva nusprendė vykdyti 
referendumą vasario 9 dieną mes 
rekomendavome valdžiai, kad 
parlamentas išaiškintų žmo
nėms, ką referendumas reiškia — 
kad tai yra dalis proceso sukurti 
bendrą sąvoką būsimos demokra
tinės respublikos, pagrįstos nau
ja konstitucija. Yra svarbu pra
dėti procesą, kurio dėka išaiškės 
tokios santvarkos esminiai san
dai. Lietuviai paklausė mūsų pa
tarimo ir išleido dokumentą, ku
riame išdėstė, jog referendumas 
reikalingas, kad būtų aišku, jog 
žmonės pasitiki savo valdžia, tiki 
valdžios rekomendacijų teisėtu
mu ir, jei nauja konstitucija bus 
atsargiai suprojektuota ir žmo
nėms išsamiai išaiškinta ir jei 
žmonės bus pakankamai apšvies
ti, jie balsuos ir patvirtins tą 
konstituciją. Ta prasme konsti
tucija būtų plebiscito pasekmė. 
Toks plebiscitas būtų panašus į 
Lietuvoj įvykusį referendumą, 
kuriame daugiau negu trys ket
virtadaliai žmonių pareiškė, jog 
jie nori modernios konstitucinės 
demokratijos.

Balsavimo biuletenyje buvo 
iškeltas toks klausimas: ,.Ar jūs 

sutinkate, kad naujoj konstituci
joj būtų įtrauktas pareiškimas, 
jog Lietuva bus nepriklausoma 
konstitucinė demokratija?” Aš 
tikiu, kad klausimas buvo taip 
iškeltas todėl, kad tai turėjo būti 
pradžia žmonių švietimo proceso 
— proceso, kuriame ilgainiui 
žmonės iš tiesų galės balsuoti už 
naują konstituciją. Jis taip buvo 
iškeltas dar ir todėl, kad nebūtų 
jokių abejonių dėl to, kas turi 
teisę sukurti ir paskelbti naują 
konstituciją ir kas turi teisę ją 
pakeisti.

Mudu su vyru stengėmės vis 
pabrėžti, jog, jei norima, kad 
švietimo procesas vyktų nor
maliai ir sveikai, visuomenei turi 
būti žinomi pagrindiniai konsti
tucijos kūrimo žingsniai. Taigi 
svarbu nagrinėti per radiją, per 
televiziją ir laikraščiuose pagrin
dus iš esmės skirtingo žvilgio į 
valdžią, pagrįstą įstatymais. 
Todėl per Vilniaus radijo interviu 
aš pareiškiau, jog tai, ką 
parlamentas išleidžia, nebūtinai 
yra įstatymas. Įstatymas nėra tik 
dalykas, kuris yra išleidžiamas. 
Gorbačiovui buvo suteikta teisė 
išleisti įvairius „įstatymus”, 
naudojant dekreto mechanizmą. 
Sakyčiau, kad nė vienas dalykas, 
kurį jis išleidžia, nėra įstatymas. 
Ir man daug vilties teikia tai, kad 
Lietuvos žmonės tai suvokia ir 
kad juos labai nuvylė pirmieji 
mėnesiai vadinamo įstatymų lei
dimo, daromo parlamento narių, 
kurie buvo visai nekompeten
tingi ir bet ką rašė ant popieriaus 
lapo. Žmonės sakė, kad tai absur
das, tai ne įstatymai.

Taigi yra tam tikras suvokimo 
lygis žmonių tarpe. Kalbėjausi ne 
tik su intelektualais ir išsilavi
nusiais žmonėmis. Paprasti žmo
nės jaučia skirtumą. Gal jie 
negalėtų jo išreikšti, negalėtų 
pasakyti, kas tas kitas yra ir kaip 
jį pasiekti, tačiau jie pradeda 
nutuokti, kas nėra įstatymas. Tai 
yra iš tiesų nuostabu.

* * *

BARNABAS JOHNSON:

(Atsiliepdamas į klausimą) 
Žinau, kad buvo daug konstitu
cijų Lietuvoj. Tai ir buvo didžioji 
problema. Ir 1938 metų konstitu
cija buvo prastesnė už 1922 metų 
konstituciją.

Tačiau svarbiausia suprasti, 
kad visos šios konstitucijos buvo 
pavojingos ta prasme, kad jose ne 
žmonės kalbėjo valdžiai, o prie
šingai. Aš raginčiau jus visus 
padėti Lietuvos žmonėms supras
ti, kaip svarbu yra, kad naujoji 
konstitucija aiškiai pareikštų, kas 
kam kalba ...kad žmonės konsti
tucijoje kalba, kad žmonės kuria, 
steigia savo valdžią. (Atsakyda
mas į kitą klausimų) Klausimą 
supratau taip: Ar Lietuvos parla
mento veikla pirmais mėnesiais 
buvo pagrįsta Lietuvos konstitu
cija? Aš atsakyčiau, kad buvo.

Kai mudu su žmona kritikavo
me parlamento veiklą, mes netu
rėjome minty, kad ji prieštarau
ja konstitucijai, o verčiau, kad ji 
nėra protinga, atsižvelgiant į 
didesnį procesą, į kurį lietuviai 
yra įsijungę, procesą, kuris nu
sigręžia nuo visos tos tradicijos, 
nedarančios skirtumo tarp kon
stitucinės teisės ir įstatymų 
leidimo.

(Atsakydamas į klausimą) Ne
sakyčiau kad priešinamasi prieš 
mūsų pasiūlytą konstituciją. 
Noriu pabrėžti, kad svarbiausia, 
tai — procesas. Kai kuriama vals
tybė, procesas ir produktas labai 
glaudžiai susiję. ...

Mes bandome pasakyti, kad 
lietuviams reikalingas procesas, 
sveikas ginčas, svajojimas. Jiems 
reikia kalbėti apie tai per radiją, 
per televiziją, laikraščiuose, kiek 
tik tai įmanoma. Aišku, jie yra 
suvaržyti, tačiau jie turi viską 
išbandyti, kad žmonės pajustų, 
jog visi, ypač tie, kuriuos žmonės 
gerbia, kompetentingai mąsto 
apie tai, svajoja, naudojasi ge
riausiu teisės mokslu, parinktu iš 
viso pasaulio, svarstydami, kokia 
galėtų būti naujoji Lietuva.

(Nukelta į 3 psl.)
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Vytautas Mačernis (1921-1944) — su studentų ateitininkų 
meno draugijos „Šatrija” kepuraite 1939 metais.

Juozas Kėkštas (1915-1981) pirmaisiais pokario metais. 
Fotostudija „Sintonia”
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Vytautas Mačernis

PANTERA

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, 
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu. Tegu ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.

Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti, 
Užsivilkus aštrią ašutinę.
Bet aš negaliu niekuo pasotint
Tos panteros alkanos, laukinės.

Kūno narve ji nervingai vaikšto 
Amžinybės sau kaip grobio geisdama — 
Ilgis saulės nužertųjų aikščių,

Kur galėtų nemirtinga ir laisva 
Meilės šoky suktis su dievais kartu, 
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

Žemė, 1951

Juozas Kėkštas

RAMYBĖ MAN

Aš, vergas nepriklausomos dainos, 
dainuodamas audras ir laisvą, platų vėją — 
dainavau save.

Dabar, dienų griuvėsiuose sustojęs
(po nurimstančios erdvės dangum), 
stebiu save pro skausmo spektrą, 
pro pėdsakais manais paženklintą jaunystės 

kapinyną, 
ir jaučiu: kad man praėjusių dienų paliko 

žymės aštrios;
kad jų spygliuotos užtvaros 
kiekvieną mano mintį gelia.

Dangaus ir žemės užtemimo ir žmogaus 
nematantiems: 

jeigu neturite jėgų pakelti žvilgsnio į mane 
(praėjusį ir einanti), nutilkite, palikdami 
mane žvaigždėms ir medžiams.
Ties tamsiom upėm stovi medžiai rūstūs, 
ir aš, jų artimas.

Ramybė jums, šešėlių medžiai, 
sausas šakas panėrę į slaptingą upių naktį. 
Prieš naują nerimą ramybė man.

Žemė, 1951

Lietuvos Respublikai 
konstituciją ruošiant

(Atkelta iš 2 psl.)

Tikiu, kad prezidentas Lands
bergis, kuris, pagaliau, mus pa
samdė, labai remia šias mintis. 
Tačiau labai atvirai iškelsiu vie
ną problemą, kurią jis turi. Mes, 
pasikliaudami savo supratimu, 
nusprendėme, jog viską apsvars
čius, Lietuvai geriausia būtų, jei 
būtų ryškiai atskiriami trys val
džios organai — tas, kuris kuria 
įstatymus, tas, kuris vykdo įsta
tymus, ir tas, kuris interpretuo
ja įstatymus, ir kad nebūtų pasi
rinktas parlamentarinis modelis, 
kuriame valdžios galva yra vadas 
tos partijos, kuri turi daugiausia 
deputatų parlamente.

Pastarasis modelis per dažnai 
iškelia politiką aukščiau 
valstybės. Sunkūs sprendimai 
turi būti daromi (ir Landsbergis 
žino, kad valdžia turės daryti 
sunkius sprendimus) ir parla
mentariniame modelyje vis 
gręsia pavojus, kad parlamentas 
balsu pareikš nepasitikėjimą 
valdžia. Po tokio balsavimo būna 
sukurta koalicinė valdžia. Bet 
sunkūs sprendimai lieka, ir 
valdžios galva iš meilės Lietuvai 
atsistoja ir pasiūlo tuos spren
dimus padaryti. Beveik neišven
giamai vėl balsu išreiškiamas 
nepasitikėjimas valdžia ir vėl 
bandoma koaliciją sukurti. 
...Tokia ir buvo bėda Lietuvos

nepriklausomybės laikais. Il
gainiui žmonėms nusibosta 
laukti sprendimų ir jie ima ilgėtis 
raito riterio ant balto žirgo. Bet 
tai jau nebėra konstitucinė de

mokratija. Tikiu, kad prezidentas 
Landsbergis pritaria mūsų 
išvadai ir ją remia, būtent, kad 
Lietuvai reikia valdžios pagal 
prezidentinį modelį, kuriame 
valdžios galva ir valstybės galva 
yra vienas žmogus, kurio 
pareigos plaukia tiesiai iš 
konstitucijos. Tačiau jei jis šiuo 
metu tai pabrėžtų, žmonės gal-

Aną dieną su reikalais Drauge 
apsilankė Algirdas Titus An
tanaitis, kuris jau kelinti metai 
sudarinėja programas Poezijos 
dienoms Chicago’je. Tąja proga ir 
pasidalinom su juo keliom min
tim apie jau sparčiai besiarti
nantį įvykį.

— Per daugelį metų turbūt nėra 
lengva Poezijos dienų programose 
vis ką nors naują paliesti... Kuo 
ypatinga bus šių metų Poezijos 
diena Chicago’je, kurią Jaunimo 
centre matysime ir girdėsime 
penktadienio vakarą, gegužės 17 
dieną, 7:30 valandą?

— Programos temas ne kartą 
padiktuodavo sukaktuviniai 
momentai: šimtmetis nuo Aušros 
pasirodymo, didžiųjų mūsų poetų 
— Kristijono Donelaičio, Antano 
Baranausko, Maironio gimimo 
bei mirties sukaktuvės ir 
panašiai. Šiemet sukanka 40 
metų nuo Žemės išleidimo. An
tologijos, stipriai akcentavusios 
posūkį lietuvių poezijoje. Ta pro
ga ir ryžomės bent kartą (gal jau 
ir paskutinį...) suburti visus dar 
gyvus antologijos dalyvius. Jeigu 
čikagiškį poetą Kazį Bradūną 
mes čia ir dažniau matome, tai 
kanadiškis Henrikas Nagys ar 
sostinės Washington’o papėdėje 
gyvenantis Alfonsas Nyka- 
Niliūnas yra jau žymiai retesni 
svečiai, kaip ir Žemės įvadinin
kas filosofas dr. Juozas Girnius...

— Sakoma, kad poezija turi 
seserį — muziką... Ar šių metų 
Poezijos dienoje ši giminystė irgi 
bus kuo nors paliudyta?

— Kiekvieno žemininko kū
ryba yra įkvėpusi mūsų kom
pozitorius. Kaip žinote, net dviem 
Dariaus Lapinsko operom — 
„Marui” ir „Dux Magnus” — 
libretus parašė Kazys Bradūnas, 
kurio eilėraštis *„Tušti palik
tieji namai” įkvėpė kompozito
rių Julių Starką bene pirmajai 
išeivijoje sukurtai ir plačiai 
nuskambėjusiai dainai... 
Henrikas Nagys yra sukūręs 
žodžius kantatai „Kryžių ir 
rūpintojėlių Lietuva”, kuriai 
muziką parašė jaunas Kanados 
kompozitorius Aleksandras Stan
kevičius... Neseniai Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
išleido per anksti mirusio mo
dernaus muziko Jono Švedo gai
das, kuriose yra dainų, sukurtų 
gal visų žemininkų tekstams. Ne 
vieną jų mūsų iškilioji solistė 
Aldona Stempužienė dainuoja 
savo naujoje plokštelėje... Neno
rėdamas visai sugadinti staigme- 
ninio efekto, nesakysiu kas, ką ir

kaip dainuos ar gros Poezijos 
dienoje. Užteks tarti, jog šiuos 
visus vardus čia ne be reikalo 
suminėjau...

— Poetų žemininkų kūryba 
turbūt jau ir Lietuvoje nebėra 
„draudžiama paslaptis”?... i

— Abiejų mirusių žemininkų — 
Vytauto Mačernio ir Juozo 
Kėkšto — ‘ knygos okupuotoje 
Lietuvoje buvo leidžiamos jau 
gerokai ' anksčiau. Per 
pastaruosius porą metų Lietuvo
je buvo išleistos ir visų gyvųjų 
žemininkų rinktinės: Alfonso 
Nykos-Niliūno Būties erozija, 
Henriko Nagio Grįžulas ir Kazio 
Bradūno Prie vieno stalo. Kiek 
žinau, Vyturio leidykla Vilniuje 
kaip tik šiais mėnesiais 
užsimojusi antrąja laida, 25,000 
tiražu, pakartoti ir visą Žemės 
antologiją. Visai tokią pat, kaip 
ji čia buvo išteista 1951 metais. 
Jeigu knyga bus laiku išleista ir 
čia atvežta, gal Poezijos dienos 
publika galės ją pamatyt ar net 
įsigyt?...

— Kaip vyksta programos 
paruošimas? Kokie poezijos 
bičiuliai įtraukti į darbą?

— Pirmiausia tenka labai 
apgailestauti, kad antologijos 
įvadininkas dr. Juozas Girnius 
prieš kelias savaites buvo ištiktas 
širdies smūgio. Dabar jis jau 
grįžęs iš ligoninės, bet neseniai 
skambino ir sakė nesijaučiąs 
pakankamai stipriai, kad galėtų 
ryžtis skristi Chicago’n, nors to ir 
labai norėtų. Linkėdami mielam 
filosofui visiško ir greito 
pasveikimo, trumpai paskaitai 
apie Žemę ir jos poveikį 
pakvietėme Ohio universiteto 
profesorių ir gerai žinomą 
literatūros kritiką Rimvydą 
Šilbajorį, kuris, nors ir negavęs 
pakankamai'laikb pasiruošimui; <. 
pažadėjo atvažiuoti... Mirusiųjų 
žemininkų kūrybą skaitys 
antrakaimiečiai Alida Vitaitė ir 
Eugenijus Butėnas, įvairiomis 
progomis poeziją skaitanti ir per
nai talkininkavusi Agnė Kižienė, 
o taip pat ir Margučio radijo 
programų klausytojams gerai 
pažįstamas jų diktorius Leonas 
Narbutis. Prie jų prisidėsiu ir aš. 
Tam ruošiamės jau ne viena 
savaitė...

— Neabejojame, kad Jaunimo 
centro žemutinė salė bus pilna 
publikos, kurią, kaip ir kasmet 
kava ir užkandžiais pavaišins 
Poezijos dienų rengėjos — 
Jaunimo centro Moterų klubas, 
Linkime geriausio pasisekimo.‘p;.

Juozas Girnius (g. 1915), parašęs poezijos antologijai „Žemė” studijini įvadą. 
Vytauto Maželio nuotrauka

Juozas Girnius

ŽMOGAUS PRASMĖS ŽEMĖJE POEZIJA

l.f fir
Gi.manšiuo tarpu tesinori konstatuoti, jog šisai posūkis min-

ties gilumon atskleidė mūsų poezijai naujus plotus, kurie suteikė 
jai ypatingos jėgos. Kokia gi jėga gali būti didesnė už tą, kuri 
į vieną žodį sulydo ir grožį ir tiesą? O ta jėga ir persunktas mūsų 
naujųjų poetų žodis. Ir džiugu šiame sąryšyje prisiminti tuos 
žodžius, kuriais teko prieš aštuonetą metų vieną savo straipsnį 
baigti: „Mūsų ligšiolinė poezija, apskritai, nebuvo neidėjinga, 
tik neretai jos idėjingumas liko apgailėtinai seklus. Ne vieną 
poetinę jėgą troškino ar asmeninių sentimentų siaurumas ar 
plačiųjų interesų plokščias supratimas. Neabejotina, kad 
mūsosios poezijos intymesnis atsiskleidimas filosofijai padarytų 
ją gilesnę — ir žvilgį suvisuotintų, ir jo vidinę jėgą subrandintų. 
Džiugu, jog yra ženklų, kad jaunoji mūsų poetų karta atviriau 
atsiskleis filosofijai ir pajėgs praeities tradicijas ir praplėsti ir 
pagilinti”. Kas anuo metu, vos tik pradėjus jauniesiems poetams 
viešumon išeiti, atrodė tik ženklas, šiandien jau yra 
beišsipildanti tikrovė. Liudija tai šita knyga.

Žemė, 1951

Kazio Janulio pieštas antologijos „Žemė” (1951) viršelis.

votų, kad jis bando sau pasigrob
ti daugiau galios. Taigi, jei 
žmonės sutinka su mūsų išvada, 
kad tai yra modelis, kurį reiktų 
rinktis, jie turėtų žmones 
paruošti, kad Landsbergis galėtų 
tai drąsiau skelbti, būtent, kad jis 
taip pat yra tą išvadą priėjęs. 
Daug žmonių Lietuvoj galvoja, 
jog parlamentarinis modelis yra 
labiau europietiškas. Aš saky
čiau, kad tai nebūtų geriausias 
kelias Lietuvai.

LOWRY WYMAN:
(Atsiliepdama į klausimą) 

Mudu nuvykome į Estiją ir ten 
kalbėjome apie konstitucijos 
kūrimo procesą. Pasirodo, kad 
estai jau buvo pradėję nagrinėti, 
kas buvo daroma Lietuvoj ir ką 
jie patys daro, ir jie buvo priėję 
išvadą, jog po dešimties mėnesių 
abi valstybės yra toj pačioj 
padėtyj — kad Estija, kuri 
pasirinko „lėto perėjimo” kelią, 
nebuvo pažengusi į priekį. Jie 
pareiškė, jog reikia pradėti labai 
rimtai svarstyti naujos kon
stitucijos kūrimo klausimą ir 
pradėti iš naujo. Tuo metu mudu 
nusprendėme, jog turėtume pa
sistengti sukurti konstitucijos 
projektą, kurį Lietuva galėtų 
svarstyti.

Lietuvoje sutinkama roman
tiška mintis, kad Lietuva yra 
dalis Europos ir turėtų elgtis 
europietiškai, kad valdžios mo-

Šiemetinei Poezijos dienai Chicago’je, Jaunimo centre, gegužės 17 dieną, 7:30 v.v., ruošiasi programos dalyviai: (iž kai 
rėš) Alida Vitaitė, Eugenijus Butėnas, Algirdas Titus Antanaitis, Leonas Narbutis ir Agnė Kižienė.

Eugenijaus Butėno nuotrauka

delis, kurį Amerika gavo iš Ang
lijos, nėra tinkamas Lietuvai, kad 
jiems reika modelio, panašesnio 
į Prancūzijos ar kitos Europos 
valstybės modelį. Man atrodo, 
kad tai yra tik neaiškus nujau
timas. Jie nepažįsta europietiškų 
modelių ir jie nepažįsta Amerikos

modelio. Mums teko dalyvauti 
diskusijose, kur buvo griežtai 
pasisakyta, kad Amerikos mode
lis visai netinkamas. Tuoj po to 
teko skaityti to paties žmogaus 
pasiūlymą, kuris galėjo būti 
paimtas tiesiai iš JAV-ių konsti
tucijos. Jis nesuprato, ką jis sko

linosi ir ko nesiskolino.
Mes bandėme pabrėžti, kad 

labai svarbu išsiaiškinti šiuos 
klausimus, suprasti, ką visi tie 
klausimai iš tiesų reiškia. Apsi
džiaugiau, sužinojusi, jog šiuo 
metu Lietuvoj vieši Prancūzijos 

(Nukelta į 4 psl)
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Menas, gaivinęs lietuvių dvasią
INGRIDA 

KORSAKAITĖ

Lietuvos grafikų darbų paroda 
„Lietuvos dovana mums" buvo 
atidaryta Lietuvių dailės muzieju
je, Lemont, Illinois, gegutės 5 die
ną. Atidarymo žodį, kuris čia 
spausdinamas, tarė menotyrinin
kė, viešnia iš Vilniaus Ingrida 
Korsakaitė.

Labai malonu, kad mano vieš
nagė Čikagoje sutapo su šios pa
rodos Lietuvių centre, Lietuvių 
dailės muziejuje, atidarymu ir 
man tenka garbė tarti jums, 
brangūs tautiečiai, žodj apie Lie
tuvos grafikus. Jaudinuosi tarsi 
būčiau čia jų pasiuntinys, nes vi
sus juos gerai pažįstu, o apie dau
gelį ne kartą esu ir rašiusi.

Įvairiausi abipusiai išeivijos ir 
Lietuvos menininkų ryšiai jau ta
po dabartinio mūsų gyvenimo bū
tinybe. Ir ši Vilniaus Dailės mu
ziejaus jums padovanota grafikos 
kolekcija rodo norą keistis dvasi
nėmis vertybėmis, stiprinti savi
tarpio supratimą, gal net pastan
gas grąžinti tam tikrą skolą iš
eivijos visuomenei.

Lietuvos grafika yra viena tų 
meno sričių, kuri ilgos priespau
dos metais sugebėjo išsaugoti sa
vo tautinį savitumą. Tai puikiai 
demonstruoja ir daugelis atidaro
mos parodos kūrinių. Lietuvių 
liaudies dainų ir pasakų moty
vais sukurtuose Jono Kuzminsko, 
Albinos Makūnaitės, Aldonos 
Skirutytės, Aspazijos Surgailie
nės ir kitų raižiniuose atpažįsta
me ir dekoratyvią, stilizuotą lei- 
tuvių liaudies raižinių formą. Se-

Domicelė Tarabildienė „Motina”

noji baltų pasaka apie Eglę žalčių 
karalienę įkvėpė daugelį lietuvių 
grafikų, pradedant Kaziu Šimo
niu bei Pauliu Augiumi, baigiant 
Petru Repšiu. Ir parodoje galime 
palyginti, kaip skirtingai trys 
grafikės Albina Makūnaitė, Biru
tė Žilytė ir Irena Daukšai- 
tė-Guobienė traktuoja dramatiš
ką pasakos turinį.

Liaudiškąją lietuvių grafikos 
kryptį šioje parodoje ypač ryš
kiai atspindi didelis Aldonos Ski

rutytės darbų rinkinys. Nelygi
nant išmoninga liaudies audėja, 
margina ji savo grafikos raštus. 
Raižinys po raižinio, ciklas po cik
lo grafikės kūryboje skamba tar
si viena nesibaigianti daina apie 
gimtąjį kraštą ir jo žmones.

Ypač norisi pažymėti, kad liau
diškos tradicijos sieja daugelį Lie
tuvoje dirbusių grafikų su atsidū
rusiais svetur. Nors ir skaudžiai 
perskeltas, lietuvių grafikos me
dis augo iš bendrų šaknų. Dauge

lis menininkų ir čia, ir ten visa
da sėmėsi patirties iš liaudies kū
rybos šaltinių. O Viktoro Petra
vičiaus ir Pauliaus Augiaus, Te
lesforo Valiaus ir Vytauto Kazi
miero Jonyno kūryba buvo pavyz
džiu pokarinei tiek išeivijos, tiek 
ir Lietuvos grafikų kartai. Todėl 
rastume giminingumo tarp omą- 
mentiškų Aldonos Skirutj'tės ir, 
sakysim, Vytauto Igno kūrinių, 
tarp Magdalenos Stankūnienės ir 
Albinos Makūnaitės ar Aspazijos 
Surgailienės sodrių linijų ir 
skambių spalvų.

Kaip ir apskritai Lietuvos gra
fikoje, taip ir šioje parodoje labai 
ryški Vilniaus tema, ypač suve- 
šėjusi minint Vilniaus universi
teto 400 metų jubiliejų. Vytautas 
Valius savo estampuose stilingai 
apibendrino barokinius, gotiki
nius ir renesansinius miesto an
samblius, Rimgaudas Gibavičius 
atskleidė jo ažūrinių panoramų 
kontūrus, Birutė Žilytė ryškino 
sidabrinių architektūrinių formų 
ritmiką, o Leonas Lagauskas kla
sikine maniera nupiešė nuotai
kingus senamiesčio peizažus.

Paminėjau čia tik svarbesnią
sias parodos kūrinių temas ir mo
tyvus bei ryškiausius stilistikos 
bruožus. O joje dar pamatysim ir 
išgarsėjusią Stasio Krasausko 
„Jaunystę”, iškilias Domicėlės 
Tarabildienės ir Sigutės Valiu
vienės motinas, etnografinę Pet
ro Repšio viziją, Dalios Mažeiky
tės gamtos abstrakcįjas, subtilias 
Gražinos Didelytės ir Stasio Ei- 
drigevičiaus miniatiūras ir daug 
kitų kūrinių. Vis dėlto kaip tik 
tautosakinė ir Vilniaus tematika 
geriausiai atspindi tą giliąją isto
rinę ir kultūrine lietuvių grafikos 
atmintį, kuri gaivino pavergėjų 
sekinamą Lietuvos dvasią, palai
kė patriotinius jausmus. Ir išeivi
jai šie darbai turi būti itin bran-

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

me pačiame The Wall Street Jour- 
nal puslapyje. Štai Estijos užsie
nio reikalų ministras Lennart 
Meri sako: „JAV neutralumas 
kurdų ir Irako rezistencijos klau
simuose neturi jokių implikacijų 
patikimai JAV paramai demo
kratinei ir nepriklausomai Esti
jai. JAV negali vienašališkai 
veikti apsaugoti kurdus nuo ge
nocido.” Latvįjos užsienio reika
lų ministras Janis Jurkans: 
„JAV, su savo koalicijos partne
rių pagalba, įvykdė Jungtinių 
Tautų rezoliuciją išlaisvinti Ku- 
wait’ą. Nematyti jokio įgaliojimo 
bet kurios valstybės, įskaitant 
JAV, tolimesnei veiklai. Latvijos 
respublikos vyriausybė visuomet 
laikė JAV stipria rėmėja jos ko
voje atstatyti Latvijos nepriklau
somybę. Vyriausybės atstovus 
Baltieji rūmai priėmė aukščiau
siu lygiu. Krizės dienomis 1991 
metų sausio mėnesį, kai vyko so
vietų spaudimas Baltijos valsty
bėse, JAV reakcija padėjo apsau
goti nuo tolimesnio kraujo pralie
jimo.” Kaip šie žodžiai skiriasi 
nuo Landsbergio žodžių! Tai pa
taikūniškų diplomatų žodžiai, ku
rie yra giliai ciniški: už jų nėra 
nei žmogaus, nei įsitikinimo.

gūs, nes primena išsiilgtą Tėvy
nę. Todėl, manau, minėtoji tema
tika ir vyrauja tautiečiams at
siųstoje dovanoje. Ne vienas iš pa
rodos kūrinių yra plačiai pagar
sėjęs pasaulyje ir įėjęs į lietuvių 
grafikos aukso fondą. Daugiausia 
tai jau kiek anksčiau sukurti kū
riniai, jau pasvertos vertybės. O 
naujesnius pastarojo dešimtmečio 
mūsų grafikos ieškojimus netru-

Čia ir glūdi žaizda, kuri bus vis 
skaudesnė Baltijos valstybių san
tykiuose. Nuolat susiduriame ne 
tik su taktikos, bet ir su nuosta
tų skirtumais tarp estų ir latvių 
iš vienos pusės ir lietuvių iš kitos 
apie Baltijos kraštų kelią į lais
vę. Latviai ir estai laiko lietuvius 
neišmintingai drąsiais. Nejauku 
net keliais atvejais pasikartojęs 
latvių ir estų viešas atsiribojimas 
nuo lietuvių ėjimų. Ir ne tik atsi
ribojimas: komentarai, kad lietu
viai nėra geri politikai, kad neži
no, kokiomis pavojingomis gatvė
mis jie vaikščioja. JAV politinėje 
veikloje toks taktikos skirtumas 
labai aiškus — tuo metu, kai lie
tuviai veržte veržiasi į Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą 
de facto, latviai tiesiog būgštau
ja, kad Latvijai tai būtų per grei
ta. Dėl to Don Ritter JAV Atsto
vų rūmuose įneštas įstatymo pro
jektas kalba tiktai apie Lietuvos 
pripažinimą. Visas šitas gudravi
mas gali labai nemaloniai baig
tis. Jaunimo politinio seminaro 
Washington’e metu dalyvių tar
pe buvo girdėtas kartus juokas: 
„Jūs maišote Lietuvą su Latvija 
— Latvija yra Sovietų Sąjungos 
dalis!”

Vytautas Landsbergis giliai įsi
tikinęs, kad Baltijos valstybės tu
ri teisę į nepriklausomybę, bet jis 
mato tikrovę. Jis sako The New

kus bus galimybė pamatyti Čika
goje kita proga.

• Lietuvos grafikų darbų 
parodos Lietuvių muzikos 
šventės rėmuose šiuo metu 
vyksta: Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicago’je 
Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
mont’e, ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Chicago’je. 

York Times skiltininkui William 
Safire: „Vakarų demokratuos 
kalba pro mūsų pečius į veidą 
už mūsų. Jos nežiūri mums į 
akis.” Labai dėmesio vertoje skil
tyje „Landsbergis for Nobel Lau
reate” gegužės 9 dienos The New 
York Times Safire mato tokio dvi
gubo pokalbio pavyzdį šiandien 
Washington’e. Prezidentas Bush 
siunčia raminančius žodžius Gor
bačiovo adresu, tačiau jo veiks
mai visai kiti: žingsnis po žings
nio artėjame prie Baltijos valsty
bių pripažinimo de facto. Safire 
siūlo, kad būtų einama toliau, ne
gu tik simboliniai gestai. Mes tu
rėtume perspėti Kremlių, rašo jis, 
kad ekonominis Baltijos valsty
bių spaudimas bus atlyginamas 
kontrspaudimu. Mes turime 
spausti sovietus, kad jie priimtų 
baltų atstovus kaip stebėtojus 
Europos Saugumo konferencijoje 
šią vasarą (praėjusiais metais 
JAV neprotestavo, kai sovietai 
baltų atstovus Paryžiuje išstūmė 
už durų). Ateinančiais metais 
JAV dalyvavimas kovo mėnesio 
Helsinkio konferencijoje turi bū
ti rišamas su Baltijos valstybių 
pilnu (kaip Europos valstybių) da
lyvavimu. Safire savo skiltį bai
gia puikia mintimi:

Norvegijos Nobelio komitetas, 
atsipirkdamas už nesenos praei
ties sprendimo klaidas, turėtų 
grąžinti Taikos premijai žibėsi šį 
spalio mėnesį, suteikdamas ją Vy
tautui Landsbergiui, Baltijos ne
priklausomybės simboliui. Tas 
smarkiai pavėluotas trijų mažų 
tautų sugrįžimas į savivaldą vi
suomet buvo raktas į vidaus val
džios varžtų atleidimą Sovietų im
perijoje. Palaikykim kaitrą; išlais- 
vinkim Baltijos šalis, pakeiskim 
pasaulį.

a.a. 11.

Lietuvos Respublikai konstituciją ruošiant
(Atkelta iš 3 psl) 
atstovas, kuris lietuviams 
aiškina Prancūzijos modelio 
privalumus. Tik išgirdę abiejų 
pusių nuomones iš žmonių, kurie 
gali kompetentingai tas nuomo
nes išreikšti, lietuviai galės 
nuspręsti, kas jiems labiau tinka. 
Man rodos, kad kaip tik tas proce
sas dabar prasidėjo. Nesakyčiau, 
kad yra priešinamasi mūsų pa
siūlymui. Verčiau, sakyčiau, kad 
žmonėms šis klausimas yra labai 
neaiškus, žmonės nėra buvę pa
kankamai apšviesti, o jie kaip tik 
yra tie, kurie konstituciją sukurs. 
Svarbu yra veikti lėtai, rengti 
seminarus ir suvažiavimus. Todėl 
manome, kad gal Lietuva šiuo 
metu teisingai veikia šiuo klau
simu.

BARNABAS JOHNSON:
(Atsiliepdamas į klausimą) 

...Tikrai paradoksiška, jog du mė
nesius skelbę, kad tik patys žmo
nės gali sukurti konstituciją ** 
kad ji turi atsakyti į daugelį, dau
gelį klausimų, mes radome jog 
geriausias būdas savo mintis iš
ryškinti ir joms įkvėpti gyvybės, 
tai — sukurti nuo pradžios iki 
galo konstitucijos prototipą, kuris 
iškeltų visus tuos klausimus.

Vieni šių klausimų gan smul
kūs, pavyzdžiui, ar seimo deputa
tas turėtų būti išrinktas dve
jiems metams, ketveriems me
tams ar dešimčiai metų. Mes 
nutarėme, kad seimo deputa
tai turėtų būti renkami dve
jiems metams, tačiau kas svarbu 
yra tai, kad konstitucija turi 
aiškiai pasakyti, kokiam laikui 
jie bus išrenkami. Kiti klausimai 
stambesni — ar bus prezidentinis, 
ar parlamentarinis modelis, ar 
seimas susidės iš vieno organo ar 
dviejų organų. Šie labai svarbūs 
klausimai. Mes į visus šiuos klau
simus atsakėme taip,-kaip manė
me, kad turėtų būti atsakoma, 
bet tai darėme, norėdami skatin; 
ti rimtus ginčus dėl visų klau
simų — dėl didžiųjų, plačiųjų 
klausimų ir dėl smulkmenų. Iš 
tiesų nėra aktualu, kokią mes 
turime viziją Lietuvos visuome

nės būsimos santvarkos. Labiau 
aktualu yra, kokią viziją patys 
lietuviai turi. Tačiau esu įsiti
kinęs, kad jie padarys didelę klai
dą, jei neįtrauks į savo konsti
tuciją keleto esminių sąvokų. Sa
koma, kad amerikietiška kontro
lių ir balansavimo („checks and 
balances”) santvarka yra neeu
ropietiška, tačiau reikia atkreip
ti dėmesį į tai, jog didysis pran
cūzų mąstytojas Montesųuieu pir
masis šią sąvoką pasiūlė. Visur ir 
visuomet, kiekvienoj institucijoj, 
žmonės turės polinkį save statyti 
į priekį. Todėl reikalinga valdžioj 
aiškiai atskirti įstatymų leidimo 
organą, įstatymus vykdantį orga
ną ir įstatymų interpretavimo or
ganą. Aš taipogi tikiu, jog kon
stitucijai reikalingas teisių sąra
šas („Bill of Rights”), kuris aiš
kiai išdėsto teises, su kuriom mes 
gimstame ir kurioms apsaugoti 
mes sukuriame valdžias.

Trumpai tariant, mano svąjonė 
Lietuvai, jei turiu teisę svąjoti dėl 
Lietuvos, yra tai, kad Lietuva 
taptų autentiška konstitucinė 
demokratija, kurios konstitucija 
autentiškai nusako valdžiai visus 
bendrus ir konkrečius įsakymus, 
kurie valdžiai reikalingi, jei ji 
nori kraštą valdyti modernios 
demokratijos būdu, ir kuri visais 
atžvilgiais aiškiai parodo, kas 
kam kalba, ir aiškiai pareiškia, 
jog žmonės gimsta su teisėm, kad 
valdžios nesukuria šių teisių, o 
verčiau žmonės sukuria valdžias, 
kad jos užtikrintų šias teises. Jei 
lietuviai priims konstituciją, iš
reiškiančią šias mintis, ir nieko 
daugiau, tai sakyčiau, kad jie eis 
teisingu keliu.

LOWRY WYMAN:

(Atsakydama į klausimą) ... 
Dirbdama su lietuviais, aš ap
tikau keletą plačiai paplitusių 
nuomonių. Viena šių nuomonių 
yra tai, kad Lietuvos visuomenė 
turi būti tolerantinga visuomenė. 
(Ir aš jaučiu, kad prezidentas 
Vytautas Landsbergis yra puikus 
tolerancijos pavyzdys.) Specifiš
kai, plačiai tikima, jog Lietuvos 

visuomenė turi būti tolerantinga 
skirtingom religijom ir skir
tingom tautybėm.
Yra tiesiog nuostabu, kad toks 

mažas kraštas gali gyventi su 
trim kalbom, gal net keturiom 
(ketvirtoji būtų anglų). Tam tik
rais atžvilgiais tai sudaro sunku
mą. Versdama Amerikos konsti
tuciją, lietuviams paminėjau, jog, 
jei mūsų protėviai būtų turėję 
rašyti keturiom kalbom, gal jie 
būtų glaudžiau rašę. Tačiau tas 
lankstumas, kuris reikalingas, 
kai žmonės kalba įvairiom kal
bom, yra kaip tik geras pagrindas 
darniai ir tolerantingai visuome
nei, visuomenei, kuri dėka savo 
lankstumo lengviau įsijungs į Eu
ropos bendruomenę.

Taip pat dažnai girdėjau iš
reikštą nuomonę, jog lietuviai 
nenori turėti pagedusią teismo 
sistemą. ... Taip pat plačiai pa
plitusi nuomonė, jog Lietuva ne
turėtų būti socialistinė visuome
nė. Aišku, konstitucija negali ga
rantuoti rezultatų. ... Tačiau į 
konstituciją gali būti įtraukti 
straipsniai, kurie leis išleisti 
įstatymus dėl privačios nuosavy
bės, dėl kontraktinių santykių ir 
santykių, kuriuos mes laikome 
normaliais.

Mes į visas šias nuomones at
sižvelgėme, projektuodami kon
stitucijos prototipą. Svarbiausia, 
mes pajutome, kadangi ten gyve
nome, kad Lietuvos visuomenė 
turi būti visuomenė, kuri atmeta 
bet kokią tironiją. Stengėmės 
kiekvienu žodžiu ir kiekviena 
fraze išreikšti, kad ši visuomenė 
bus laisva visuomenė, visuome
nė, kurioje valdžia ir parlamentas 
iš tiesų atspindi žmonių valią.

Diskutuodami skirtumą tarp 
prezidentinio ir parlamentarinio 
modelio, mes dažnai pabrėžda- 
vome, jog prezidentiniame mode
lyje kongresas turi daug galios, 
kad šis modelis kaip tik pabrėžia 
kongreso galią santykiuose su 
kitais valdžios organais. Galima 
atrasti daug pavyzdžių visuo
menių, kuriose parlamentas turi 
mažiau galios, negu kongresas 
turi virš mūsų prezidento. Už-
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baigdama noriu pakartoti, kad 
mūsų konstitucijos prototipas 
nėra modelis. Jis yra prototipas 
Lietuvai, kuris išreiškia Lietuvos 
rūpesčius. Tai yra švietimo įran
kis, išdėstantis klausimus, į 
kuriuos lietuviai turėtų atsakyti, 
jei jie nori sukurti konstituciją, 
kuri veiktų.

(Atsakydama į klausimą) Man 
atrodo, kad mūsų mintys buvo 
labai šiltai priimtos. Net buvo 
sakoma, kad amerikiečių pasiū
lymai beveik tolygūs Dievo pasiū
lymams. Mūsų rekomendacijos 
buvo su entuziazmu priimtos.

Mes rekomendavome, kad labai 
svarbu apšviesti teisės profesiją 
Lietuvoj, pirmiausia — teisėjus. 
Jei norima, kad teisės profesijos 
žmonės suprastų vakarietiškas 
konstitucijos ir teisinių normų 
sampratas, reikės juos labai in
tensyviai šviesti. Ir tai turės būti 
daroma, prieš sukuriant naują 
konstituciją. Turi būti įvykdyti 
esminiai kursų pakeitimai teisės 
fakultetuose. Dabar teisės fakul
tetas yra išaukštinta policijos 
akademija. Žmonės, kurie baigia 
teisės fakultetus, yra paprasti 
detektyvai. Teisės kursas visai 
neprilygsta tam, ką mes turime 
išklausyti Vakaruose.

BARNABAS JOHNSON:
(Atsakydamas į klausimą) Bet 

kokia veikla, kuri padės Vaka
rams suprasti vertę to, kas Lie
tuvoj vyksta, ir paragins juos su
teikti politinę protekciją tam, kas 
ten vyksta, aišku, yra labai rei
kalinga, kad Sovietų Sąjungai 
būtų ko sunkiau nuversti gims
tantį demokratinį režimą Lie
tuvoj.

Lietuviai turi elgtis, kaip laisva 
konstitucinė demokratija, kalbėti 
apie tai, kurti konstituciją, sva
joti apie tai, leisti įstatymus visur 
ten, kur jie reikalingi, žodžiu, 
daryti visa tai, ką jie turės daryti, 
kai bus laisvi. Visa tai yra būti
na. Ir yra būtina, kad jie tai da
rytų gerai, kompetentingai, ne
skubėdami (nebent gręsia kokia 
nelaimė). Mes turime minty, kad 
Lietuva turi gyventi diena iš 

dienos, būfi geriausia Lietuva, 
kokia ji gali būti. Visa tai duos 
Lietuvai protekciją, nes visa tai 
suteiks Lietuvai autoriteto ir 
autentiškumo, kurie šiame pa
saulyje reikalingi bet kuriai 
nepriklausomai valstybei, kad ji 
būtų gerbiama kitų valstybių. 
Bet kokia veikla, kuri iššauks 
JAV-ių politinę protekciją 
Lietuvai, būtų labai naudinga 
Lietuvai. ...

(Atsakydamas į klausimą) 
Aišku, didelė dauguma Lietuvos 
gyventojų nepasidarys
specialistai apie kiekvieną 
konstitucijos smulkmeną. Tačiau 
svarbu, kad didelė dauguma 
lietuvių jaustų, kad jų vadai, 
parlamento vadai, Bažnyčios 
vadai ir visi kiti, pradedant nuo 
Landsbergio, dalyvauja iš esmės 
atvirame procese, procese, kuris 
vyksta laikraščiuose, per 
televiziją, ir Lt. Kad tai procesas, 
kuris nevyksta skubiai.

Kai kurie Amerikos lietuviai 
mums patarė, prieš išvykome į 
Lietuvą, kad mes plačiai neskelb
tume šito reikalo, bet aš visai 
nesutinku. Tai kaip tik toks da
lykas, kuris turi vykti viešai. Tas 
procesas turi įgyti savo gyvybę. 
Reikia leisti žmonėms patiems 
įsijungti į tą veiklą todėl, kad jie 
tais klausimais domisi. Juk taip 
Sąjūdis prasidėjo. Žmonės tik 
pradėjo veikti ir sukūrė Sąjūdį. 
Reikia leisti tam pačiam procesui 
įvykti ryšium su konstitucijos kū
rimu. Praktiškai kalbant, parla
mento nariai yra vadai, juk todėl 
jie ten yra. Ir todėl jie neišven
giamai bus labai svarbi dalis to 
proceso. Tačiau negalima iš anks
to neprileisti prie jo ir žmonių.

Ilgainiui dokumentas turės bū
ti nubalsuotas, sakyčiau, turės 
būti nubalsuotas parlamento 
daugumos. Jie turės išleisti 
rezoliuciją, siūlančią tą 
dokumentą žmonėms. Land
sbergis turės tą dokumentą 
priimti, taip pat ir kiti vadai, 
Bažnyčios vadai, televizija. Tada 
žmonės balsuos. Įsivaizduokime, 
kad tik 56% žmonių priims 
dokumentą. Tai dar nėra galas. 
Reikės grįžti prie darbo, sužino
ti, kokie dokumento trūkumai. 
Reikės apklausinėti žmones. 
Sužinojus, kokie buvo trūkumai, 

reikės dokumentą pataisyti ir vėl 
žmonėms pasiūlyti. Jei šį sykį tik 
63% žmonių priims dokumentą, 
na, tai dar trūks 3.67% žmonių 
pritarimo ir reikės vėl tobulinti 
dokumentą. Svarbiausia yra pro
cesas. Netrukdykime procesui. 
Tai svarbiausia, ką mes bandome 
pasakyti.

LOWRY WYMAN:
(Atsakydama į klausimą)... Visi 

virš aštuoniolikos metų turės 
balsuoti. Lietuviai yra labai at
sakingi žmonės. Jie yra parodę 
daug kantrybės, besiklausydami 
sunkių aiškinimų. Jie trokšta 
žinių. Ir kai bendra nuomonė 
nėra iš karto sukuriama, jie kim
ba prie darbo. ... Jie jau labai il
gai diskutuoja parlamento tvar
kos taisykles. Tačiau negali susi
tarti ne todėl, kad lietuviams 
nėra įmanoma susitarti, o todėl, 
kad yra grupė, kuri nori, kad 
jiems būtų neįmanoma susitarti. 
Todėl sakyčiau, kad konstitucijos 
klausimą reikės iškelti žmonėms. 
Tokiu būdu bus geresnės gali
mybės, kad bus prieita išvados.

Yra parlamentarų be patirties, 
kurie, pataikaudami tam tikrai 
grupei, sukuria kompromisus, 
kurie yra visiškos nesąmonės. 
Reikia šito konstitucijoj išvengti. 
Reikės surasti šiai problemai iš
eitį. Gal reikės išrinkti žmones 
konstitucinei asamblėjai, žmones, 
kurių atsakomybė bus sukurti 
konstitucijos projektą. Tačiau ši 
išeitis man nepatinka, nes paver
čia paprastą procesą sudėtingu. 
Juk tas procesas jau yra prasi
dėjęs. Ir lietuviai yra įrodę, kad 
jie balsuos už tai, kuo jie tiki.

BARNABAS JOHNSON:
(Atsakydamas į klausimą) ... 

JAV-ių konstitucijoje yra tik 
vienas sakinys apie teisę laisvai 
susiburti, būtent, kad kongresas 
neišleis jokio įstatymo, kuris šią 
teisę atimtų. Mums atrodė, kad šį 
sakinį reikia praplėsti ir paaiš
kinti. Juk ir JAV-ėse miesteliai 
kiekvieną dieną šią teisę suvaržo 
ir mes tam nesipriešiname. Juk 
turime ir kitų teisių, pavyzdžiui, 
teisę grįžti namo iki penktos va
landos ar panašiai. Yra svarbu, 
kad tie suvaržymai būtų teisingi 
ir lygiai įvairiomis sąlygomis 
pritaikomi. Panašiai ir su kitom 

teisėm. ...
Todėl mes konstitucijos pro

jekte kiekvieną teisę 
išaiškinome, pasinaudodami 
pačiom geriausiom mintim iš 
pasaulinio teisės mokslo lobyno. 
Kiekvienai Sovietų Sąjungos 
respublikai — Latvijai, Estijai, 
Rusijai ir kitoms — patarčiau 
savo konstitucijose plačiau 
išnagrinėti teisių prasmę, kad 
valdžia pajėgtų praktiškai šias 
sąvokas pritaikyti. ...

LOWRY WYMAN:
(Atsakydama į klausimą) JAV-ių 
konstitucija draudžia remti reli
giją. Mums atrodė, kad tai 
nebūtų tinkama Lietuvos 
konstitucijai. Todėl mes to 
neįrašėme. Verčiau, tik 
parašėme, jog, jei valstybė 
parems religinį švietimą ar reli
ginę šalpos veiklą, ji tai darys tei
singai. Lietuviai šiuo metu per
gyvena moralinį ir religinį at
gimimą, ir, man atrodo, kad tai 
yra labai sveika. Religija yra mo
koma mokyklose ir vaikai pirmą 
sykį gauna progą išmokti, kas 
yra religija. ...

Taip pat į konstituciją 
įtraukėme religinės laisvės teisę. 
Tuo būdu, manome, kad mes 
išreiškėme, kaip lietuviai galėtų 
balansuoti religinę veiklą su 
kultūrine ir valstyb'ne veikla. 
Nežinau, ar tai būtų tinkama 
Estijoje ar Latvijoj?. Nežinau, 
kokį vaidmenį turi i cligija tuose 
kraštuose. Mes jutome, kad 
religija yra labai svarbi dvasinė 
jėga Lietuvoje ir negali būti taip 
traktuojama, kaip ji traktuojama 
JAV-ėse. ...

BARNABAS JOHNSON:

(Užbaigdamas) ... Mes norime 
padėti lietuviams pradėti teisin
gą procesą. Dabartinė Lietuvos 
konstitucija, kuri pagrįsta 
sovietine teise, yra melaginga 
konstitucija, melagingas ir 
absurdiškas įstatymas. Ir lie
tuviai to nenori. Sukurti alterna
tyvą nereiškia atsakyti į visus 
klausimus, tačiau tai reiškia, kad 
lietuviai bus pradėję žengti tei
singu keliu.

(Iš anglų kalbos vertė 
dr. Mirga Girniuvienė.)
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