
Latvijos žurnalistai turėtų mums, lietuviams, 
pareikšti gilią užuojautą. Nes mūsų prezidentė 
Dalia Grybauskaitė apsinuogino. Pademonstra-
vo, kad sugeba atsakinėti tik į iš anksto sude-
rintus klausimus.

D.Grybauskaitė pati pastatė Latvijos TV lai-
doje tvorą. Skiriančią vakarietišką ir diktatorišką 
politinę kultūrą. Ir pati, kad ir kiek besistengtų 
vaizduoti šiuolaikinę Europą, liko ne vakarie-
tiškos politinės kultūros pusėje. Kažkur ten. 
Brežnevinio mąstymo patvory. Na, kažkur prie 
Omsko. Vietinės gubernatorės poste.

Angela Merkel sugeba atsakinėti į žurna-
listų nesuderintus klausimus bet kur. Gatvė-
je. Lipdama iš automobilio. Nes nėra prasto 
klausimo. Yra tik prastas politiko atsakymas. 
Ar nevykusi, netikusi reakcija. Įsivaizduokime 
JAV prezidentą Baraką Obamą (Barack Obama). 
Reikalaujantį, kad žurnalistas iš pokalbio kažką 
iškirptų. Iš tikrųjų demokratinėje visuomenėje 
iškart kiltų didžiulis skandalas.

Gali užkelti žmogų į valdžios olimpą. Bet ne-
gali pakeisti jo prigimties. Jei prigimtis nelanksti, 
diktatoriška, olimpe tai atsispindi išpuikimu bei 
savivale. Lietuvoje su D.Grybauskaitės patarėjais 
iš anksto suderintais klausimais bei atsakymais 
pamaloninama provincijos spauda. Ir jai kaip 
pudeliai atsidavę kai kurie portalai. Matyt, jiems 
tokių nudailintų, nufiltruotų atsakymų pakanka. 
Leidiniai, neliaupsinantys D.Grybauskaitės, o 
kritikuojantys baudžiami Ekscelencijos tyla. Jei 
būtų Omsko gubernatore, matyt, dar rimčiau 
baustų. Bet tokia asmeninė lemtis. Mentalitetas 
kažkur prie Vladivostoko, kultūra - šiaip sau, o 
tikrieji Vakarai damos sąmonėje dar neišsivystę. 
Tik imituojami. Kaip parodė interviu Latvijoje, 
netgi neišsivystę išoriškai. Griebėsi cenzūros. 
Tarsi būtų TV generalinė direktorė.

Angela Merkel, jei baigiantis pokalbiui apie 
Rytų partnerystę būtų paprašyta išvardyti pen-
kis Vokietijos futbolininkus, nepraleistų progos 
parodyti latviams, kad ji ne tik Vokietijos kan-
clerė, bet ir šiltas žmogus. Nes brandus demo-
kratinės valstybės vadovas nepraleistų progos 
padidinti simpatikų skaičių. Savo šaliai ir sau. 
Suvoktų, kad žurnalistas nėra provokatorius. 
Tai profesionalas, norintis paskutiniais akordais 
sušiltinti, sužmoginti laidą. Tad kanclerė, jei ir 
nesugebėtų išvardyti futbolininkų, išvardytų 
penkis Vokietijos solistus. Tačiau mūsų pir-
majai damai visur vaidenasi provokacijos. Tai 
irgi diktatoriaus požymis. Įsižeidžia iš anksto. 
O tokius labai lengva provokuoti. „Užsirauna“ 
patys. Vakariečiai vadovai sugeba šmaikščiai 
išsisukti net ir provokuojami.

Ar tokiu šalies valdymo, bendravimo sti-
liumi tikrai einame „į Europą“. Galima lengvai 
įsivaizduoti D.Grybauskaitę, išdidžiai išeinančią 
pro auksuotas duris. Ir krypuojančia Putino ei-
sena drožiančią raudonu kilimu. Ar Aleksandro 
Lukašenkos stiliumi daužančią kumščiu į stalą. 
Reikalaujančią į kupreles susimetusių ministrų 
pasiaiškinti. Įsivaizduoti galima laisvai. Su rea-
lybe beveik sutampa. Trūksta tik krypuojančios 
eisenos. Ir vienintelė niekada neklystanti Eks-
celencija dar eikliau žingsniuotų atgal. Šlovė 
Brežnevui!

Redakcijos skiltis

Prieš Latvijos 
žurnalistų akis išdygo 
lietuviškas Brežnevas
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Gerbiamieji,
Man, kaip jaunosios kartos 

atstovui, didelė garbė būti šiuo-
se Mokslų akademijos rūmuose 
- salėje, kurioje kaip tik ir pra-
sidėjo Sąjūdžio ir Lietuvos išsi-
laisvinimo istorija, - išsilaisvi-
nimas, dėl kurio visą gyvenimą 
kovojo Romualdas Ozolas, - net 
ir šiandien.

Sugrįžtame į šią vietą ne tik 
todėl, kad esame kviečiami šio 
iškilaus žmogaus, susiburiame 
čia, nes mus telkia bendras Tau-
tos ir valstybės likimas, sieja 
bendri išgyvenimai ir atmintis, 
bet dar svarbiau - jaučiame, kad 
Romualdo Ozolo pradėti darbai 
dar nebaigti.

Aš, kaip jaunosios kartos at-
stovas, dėkoju likimui už gali-
mybę pažinti išskirtinių Sąjū-
džio žmonių, tarp kurių buvo ir 
Romualdas Ozolas. Žmogus, ku-
rio jaunatviško užsidegimo ir 
tvirto savo idealų gynimo galė-
jo pasimokyti daugelis mano ko-
legų, dar svarbiau - pasisemti 
tikro ir nesuvaidinto patriotiš-
kumo.

Tačiau skaudina ir nerimą 
kelia mano kartos žmonės, ku-
riuos pasiglemžė juodžiausia 
netiesa. Netiesa - kurią būtina 
įvardyti, netiesa, kuri visomis 
galimomis pastangomis trynė 
šio žmogaus svarbą Lietuvai.

Tiesą sakant, galėčiau ir pa-
tylėti, jei nemanyčiau, kad tyla 
ir toliau naikins mano kartą, 
naikins Lietuvą, dėl kurios ko-
vojo Romual das Ozolas.

Tačiau esu įsitikinęs, kad 
kiek vienas doras žmogus sau ir 
savo šaliai turi pareigą naikinti 
jaunajai kartai diegiamus mitus.

Tenka ginti tikrovę, kuriai 
naikinti raudonojo teroro vyk-
dytojai buvo metę gausias karių 
divizijas ir išdavikų pulkus. Ti-
krovę, kurią, prisidengiant nuo-
monių įvairove, pakeitė netiesa 
ir sovietmetį populiarūs propa-
gandos metodai.

Nelaisvė laisvėje - taip įvar-
dyčiau šiuolaikinę mus supančią 
aplinką - kai teisingumas ir tiesa 
tapo atgyvena, pakeista tariamai 
pažangių nuomonių įvairove.

Tokiomis visuotinės abejo-
nės sąlygomis šiandien tenka 
klausti: kas yra Lietuva? Ar Lie-
tuva LDK, ar tai Basanavičiaus 
palikimas, galbūt tai tik buferinė 
zona tarp Rytų ir Vakarų, galų 
gale ar Lietuva tautinė valstybė, 
ar naujas multikultūris pasaulio 
piliečių sambūris?

Kitas pamatinis klausimas - 
kuo turime grįsti šios valstybės 
gyvenimą? Ar Lietuvos pamatas 
turėtų išlikti krikščioniškumas 
ir tautiškumas, ar tai vis dėlto 
naujosios abstrakčios „atviros 

visuomenės“ vertybės? Šian-
dienos reliatyvizmo iššūkis ver-
čia nuolat apie tai mąstyti.

Romualdas Ozolas turėjo at-
sakymus. Jis aiškiai suprato, 
kas yra ir kuriuo keliu turi 
žengti Lietuva, - tai modernios, 
tautinės valstybės kelias.

Laisvų, patriotinę ir tautinę 
sąmonę turinčių žmonių Lietu-
vos, kuri išties laisva kurti save, 
nebijo turėti tvirtą poziciją ir ne-
keliaklupsčiauja prieš Rytų ir Va-
karų galios centrus. Valstybė, ku-
rioje piliečiai sprendžia patys ir 
nelaukia, kol už ją nuspręs kiti.

Daugeliui šis atviras ir aš-
trus požiūris buvo nepriimtinas 
asmeniškai ir ypač nepatogus 
politiškai. Kuriamai tvarkai, ku-
rioje turėjo nelikti tautinės 
valstybės principų ir visiems 
privalomų moralės normų, pats 
jas skelbiančio žmogaus pavyz-
dys buvo didelė kliūtis ypač jau-
nimo sąmonėse ugdant anti-
valstybinį mąstymą.

Dėl šio savo išskirtinio po-
žiūrio ir gebėjimo matyti pla-
čiau - daugelio jaunų, politiškai 
aktyvių žmonių akyse jis buvo 
tikslingai ir nuosek liai pavers-
tas juokdariu, nuolat iškraipo-
mas ir neretai netgi žeminamas.

Tuometis jaunųjų konserva-
torių jaunimas vyresniųjų par-
tijos autoritetų buvo paverstas 
šio bei kitų iškilių Sąjūdžio as-
menų juodintojais. Jaunieji „ly-
deriai“ iš tiesų nepraleisdavo 
progos tyčiotis, klijuodami įvai-
rias pašaipias ir niekinančias 
etiketes. Štai dabartinis Vil-
niaus tarybos narys, buvęs jau-
nųjų konservatorių pirminin-
kas, prieš porą metų viešai apie 
Ozolą klausė, ar ir kodėl reikia 
gerbti sig natarą, kurio galvoje 
esą „vietoje smegenų nešioja-
mas Žygaičių ir Garliavos bez-
dalų mišinys“.

Cituoju tai sąmoningai - iki 
šiol daug vyresnių žmonių ne-
žino, kokį lygį buvo pasiekusios 
tariamai pilietiško jaunimo pa-
tyčios socialiniuose tinkluose. 
„Jaunas - tai kvailas“, galbūt pa-
sakytų vyresnieji, tačiau į tokias 
tariamai vaikiškas akcijas pro 
pirštus žvelgė ir visa partijos 
vadovybė.

Kad tai nebuvo tik vaikiškos 
patyčios, atskleidžia konserva-

torių jaunimui įtaką iki šiol tu-
rinčio „Naujojo Židinio-Aidų“ 
laikysena Romualdo Ozolo ir jo 
bendraminčių atžvilgiu.

Simptomiška šiuo požiūriu 
buvo prieš keletą metų „Nauja-
jame Židinyje-Aiduose“ pasiro-
džiusi bei slapyvardžiu pasira-
šyta Viliaus Bartninko publika-
cija, kurioje Romualdas Ozolas 
ir ne vienas čia esantis Sąjūdžio 
aktyvistas vadinti „eks Sąjūdžio 
žvaigždėmis“, kurių pastangos 
siekti valstybės atsinaujinimo 
pramintos tiesiog seniai praras-
to populiarumo vaikymusi.

Tame, taip pat ir kituose 
„Naujojo Židinio“ straipsniuose 
Romualdas Ozolas ir kiti tauti-
nės valstybės idėjos neišdavę 
sąjūdiečiai buvo be jokių skru-
pulų marginalizuojami - nura-
šant jų mintis „radikaliajai de-
šinei“ sąmoningai klijuojama 
radikalumo etiketė.

Žinoma, galimi nuomonių 
nesutarimai, tačiau tokia dema-
gogiška, klišinėmis etiketėmis, 
o ne faktais paremta retorika nė 
iš tolo neprimena tikrų akade-
minių diskusijų. Priešingai, tai 
buvo bandymai įtikinti jaunąją 
kartą, kad tokiais žmonėmis vi-
suomenė neturėtų pasitikėti, 
kad jų mąstymas pavojingas. 
Peršasi mintis, kad lygiai taip 
pat pavojingas kaip ir savaran-
kiška ir nepriklausoma Lietuva.

Bet kodėl laisva Lietuva, dėl 
kurios kovojo Sąjūdis, nebegeba 
toleruoti savo pačios kovotojo, 
kodėl Romualdo Ozolo mintys 
kažkam taip trukdo?

Žmonės, tokie kaip Ozolas, 
savo aštriu politiniu mąstymu 
ir rea lybės suvokimu buvo pa-
vojingi ir nepatogūs pirmiausiai 
vadinamajai „nuosaikiai politi-
nei dešinei“, kurios ydas ir klai-
das Romualdas Ozolas nuolatos 
atskleisdavo vien savo buvimu 
ir viešomis kalbomis.

Lygiai kaip ir Manto Adomė-
no kalbos apie tariamai Putinui 
tarnaujančius „naudingus idio-
tus dešinėje“, visas puolimas 
prieš Romualdą Ozolą turėjo 
vieną tikslą. Tas tikslas buvo su-
naikinti jį kaip mąstymo alter-
natyvą, sukelti baimę, atstumti 
nuo jo idėjų potencia lius sekė-
jus, palikti Ozolo Lietuvos vizi-
ją be šalininkų ir perspektyvos.

Šios Ozolo juodinimo kampa-
nijos tikslinė auditorija pastarąjį 
dešimtmetį buvo būtent akade-
minis jaunimas - istorijos, filoso-
fijos, politikos mokslų studentai. 
Kova už išsilaisvinimą vis dar tę-
siasi, tačiau ne mitinguose ir Są-
jūdžio suvažiavimuose, bet jaunų 
žmonių protuose.

Norėję ir išdrįsę neiti paskui 
minią, pamėgino su Romualdu 
Ozolu susipažinti tiesiogiai. 
Šmeižto jūroje tokių žmonių ne-
buvo daug. „Pro Patria“ judėji-
mas, kuriam priklausau, buvo 
vienas iš tų nedaugelio išdrįsu-
sių. Pastaruosius trejus metus 
teko kartu su Romualdu Ozolu 
organizuoti mitingus už lietuvių 
kalbą, akcijas už istorinės at-
minties išsaugojimą, rengti dis-
kusijas ir konferencijas, švęsti 
valstybės šventes, paskutinį 
kartą - Baltijos kelio 25-metį. 
Tačiau kolegoms iš „Pro Patria“ 
teko ir karti patirtis liudyti vals-
tybės gėdą stebint Romualdo 
Ozolo ir kitų Sąjūdžio kūrėjų 
teismus 2012 metais.

Tie, kas norėjo ir išdrįso, pa-
matė visai kitokį nei mituose 
piešiamą Ozolą. Ne piktą ir užsi-
dariusį filosofinėse iliuzijose. 
Priešingai, matėme jį besišyp-
santį, juokaujantį, šiltą, tačiau, 
svarbiausia, mąstantį Lietuvos 
tikrovę be saviapgaulės ir su 
nuoširdžiausiu rūpesčiu. Nedaug 
kas Lietuvoje turėjo taiklesnę 
politinę įžvalgą, nedaug kas taip 
drąsiai ir nebijodamas „politko-
rektiškumo“ sargybinių tą tiesą 
apie Lietuvą sakydavo garsiai. To 
nepatyrusį žmogų neišvengiamai 
stebina ryžtas ir valia, kartą savo 
rankomis atkurtą Lietuvą matyti 
einant klystkeliais - nusisukant, 
tačiau vis tiek iki paskutinės die-
nos rūpintis ir tiesti jai ranką. Iš 
Romualdo Ozolo šito nebuvo 
įmanoma atimti.

Šiandien dažnai girdime, 
kad naujoji karta kurs naują, ge-
resnę Lietuvą. Reikės stipriai 
pasistengti, kad ši viltis taptų 
realybe mąstymo nelaisvės ir 
nuolatinio puolimo prieš nacio-
nalinę valstybę bei jos kūrėjus 
sąlygomis. Todėl šiandien pri-
valome kalbėti apie tai, ką ap-
gynėme ir išsaugojome, ir apie 
tai, už ką taip stipriai kovojo Ro-
mualdas Ozolas - laisvų, tautinę 
sąmonę turinčių ir objektyvią 
moralės tiesą pripažįstančių 
žmonių Lietuvą. Pažintis su 
šiuo žmogumi, kurį norisi ir ga-
lima vadinti Kovo 11-osios Lie-
tuvos tėvu, buvo trumpa ir pa-
vėluota, bet nepaprastai įkve-
pianti ir jam išėjus stovėti 
nacio nalinės valstybės ir mora-
lės tiesos gynėjų gretose.

Tegu ši diena stiprina mūsų 
viltį. Tikiu, kad galime galutinai 
įveikti ne tik skleidžiamą pro-
pagandą ir žalingą praeities pa-
likimą, bet ir supratę Romualdo 
Ozolo nuogąstavimus susitelkę 
kurti tvirtą ir patriotišką visų 
mūsų Lietuvą. Lenkiuosi prieš 
šio žmogaus ir Sąjūdžio darbus 
ir tikiu, kad jo palikimas dar bus 
prikeltas gyvenimui.

Romualdo ozolo mitas  
iR tikRovė jaunajai kaRtai
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