SOVIETŲ SĄJUNGOS LAIKYSENA NACIJŲ, TAUTYBIŲ BEI
LIETUVOS ATŽVILGIU *

I. Įvadinės pastabos. — Pagal 1970 m. sausio 15 d. gyventojų
surašymą Sovietų Sąjungoje buvo 241.477.000 žmonių, 122 tautos
bei tautybės. Lietuviai savo skaičiumi buvo 11-je vietoje ir sudarė
1,10% visų Sovietų Sąjungos gyventojų.
Pats 122 tautų bei tautybių skaičius parodo, kiek ir kaip tas
klausimas yra sunkus, rimtas ir opus, kada susiduriama su reika
lais, liečiančiais tautybes, tautiškumą, etc. Dažnai užsienio spau
doje tenka matyti įvairių nuomonių tautybių klausimu Sovietų
Sąjungoje. Patys Sovietai visuomet giriasi, kad tautų, tautybių
reikalas Sovietų Sąjungoje yra gražiai išspręstas. Vakarų pasaulio
žmonės taip nemano. Sakysime Hamburge leidžiamas Die Welt
rašė : «Abejotina, ar Sovietų Sąjungoje tautybių problema buvo
išspręsta. Jei visi Sovietų piliečiai turėtų lygias teises, su jų tau
tybių palaikymu, tai tik keletas, bet ne dešimtimis tūkstančių
žydų norėtų kraštą apleisti. Jei tai būtų lietuvių tautos atvejis,
— tai ten nebūtų susideginimų protesto ženklan prieš jų pavergto
krašto rusifikaciją ir didžiarusių infiltraciją1». Kad ne viskas tvar
koje Sovietų Sąjungoje tautybių klausimu — parodo ir Neue Züri
cher Zeitung mintys : « Rusų kalba, rusų darbininkų klasė yra kelia
ma į padanges ; jų liaupsinimo sakiniai yra kartojami ligi pavar
gimo. Įspūdis yra toks, kad yra sukurta , rusų šeimininkų rasė ’
(Herrenvolk). Tokia sąvoka turi gilias istorines šaknis. Rusų vals
tybė niekuomet nežinojo, kaip pagrįsti savo tarptautinius santy
kius bendradarbiavimo, lygybės ar tolerancijos principais. Iš to
— Sovietai paveldėjo maniją į teritorinę ekspansiją kitų tautu

* Šia tema skaityta paskaita L. K. M. Akademijos suvažiavime, Toron
te 1970.IX.5 d., yra kiek papildyta, atsižvelgiant į naujesnius Sovietų Są
jungoje padarytus sprendimus. Terminas nacija vartojamas pagal J. Bal
čikonio aptarimą, būtent: Nacija — istoriškai susiformavusi žmonių ben
druomenė, atsiradusi iš kalbos, teritorijos, kultūrinio, protinio ir visuome
ninio gyvenimo bei psichinės struktūros bendrumo ; valstybinė nepriklauso
mybė laiduoja apjungtos nacijos augimą, stiprėjimą ir vystymąsi.
1 1972.XII.23 d.
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sąskaiton, naikindami svetimųjų kultūras, institucijas, papročius ir
pažiūras 2 ».
Lyg tai papildydamas, kas pasakyta, Frankfurter Allgemeine
Zeitung kėlė mintį, kad Sovietų Sąjungoje esančių tautų nepasi
tenkinimas gali daug pakeitimų įnešti : « Mažesnės Sovietų Sąjun
gos tautos, pradedant lietuviais, estais ir ukrainiečiais Europoje
ir baigiant uzbekais bei tadžikais Azijoje, vis labiau ir labiau
tampa sąmoningesnės savo tautine individualybe, kaip lygiai su
prantančios faktą, kad Sovietų Sąjunga nėra lygias teises turinčių
tautų federacija, bet greičiau tai yra didžiarusių centralizuotai
tvarkoma valstybė »3. Jungtinių Tautų Chartos punktas, kuriame
sakoma, kad Jungtinių Tautų tikslas yra plėsti draugiškus tautų
santykius, pagrįstus tautų lygiateisiškumu ir jų teise laisvai tvar
kytis4, Sovietų Sąjungoje nevykdomas. Buvusio JAV prezidento
Harry Tramano mintis, kad didžiųjų valstybių užduotis yra pasau
liui tarnauti, bet ne pasaulį dominuoti, ne visada gyvenime pri
taikoma .
Ryškiausias dalykas yra tas, kad nuo 1941 m. ligi dabar 97%
kraštų, kurie neturėjo nepriklausomybės, tapo nepriklausomomis
valstybėmis. Buvusios nepriklausomos prieš 1941 m. Baltijos
valstybės — yra Sovietų Sąjungos pavergtos. Tiesa, JAV ir kitos
Vakarų valstybės Baltijos valstybių okupacijos nepripažįsta, bet
faktiškai Lietuva, Latvija ir Estija nelaikomos nepriklausomomis,
nes jos negali, dėl okupacijos, savarankiškai tvarkytis. Kraštai
gavę nepriklausomybę yra buvusios Didžiosios Britanijos, Prancū
zijos, Olandijos, Belgijos bei kitų kraštų kolonijos. Sovietų Sąjun
ga, kurios delegatai Jungtinių Tautų forume insistavo, kad ligi
1962 m. galo visos kolonijinės tautos turi tapti laisvos ir nepri
klausomos, Baltijos valstybes pamiršo ...
Po šių kelių įžanginių žodžių, pažiūrėkime, kaip nuo 1917 ligi
1961 metų buvo Rusijos — Sovietų Sąjungos laikomasi tautų - tau
tybių klausimu, kaip tas klausimas buvo apspręstas 22-me Komu
nistų Partijos kongrese 1961 m., kokie pakeitimai tuo klausimu
įvyko 1971 m. 24-me Komunistų Partijos kongrese, kokius tarp
tautinius susitarimus bei savuosius teisės nuostatus Sovietų Sąjun
ga laužo tautų-tautybių atžvilgiu, bei kaip tenka žiūrėti į tautųtautybių ateitį Sovietų Sąjungoje, prisimenant išvadas žmonių,
kurie tą klausimą visais požiūriais yra studijavę. Štai duomenys.
2
3
4

1972.XII.22 d.
1972.XII.23 d.
Pirmojo straipsnio antrasis punktas.
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II. 1917-1961 metų laikotarpis. —Rusijos Federatyvinė Socialis
tinė Respublika, vėliau, 1922.XII.30 d. pakeitusi vardą į Tarybų
Socialistinių Respublikų Sąjungą, teorijoje gina tautų teisę į laisvę,
nepriklausomybę. 1917.XI.15d buvo paskelbta Rusijos tautų teisių
dedlaracija, pasirašyta Lenino, kaip Sovnarkomo pirmininko, ir
Stalino, kaip Tautybių komisaro. Jąja buvo skelbiama visų ne
rusiškų tautų teisė laisvai apsispręsti, « įskaitant atsiskyrimą ir
nepriklausomos valstybės sudarymą » 5.
Komunistų propaganda pirmaisiais Sovietų Rusijos metais kėlė
atskirų tautų individualinę sąmonę. Bet tai truko neilgai. Štai ką
rodo kelios citatos iš Izvestia.
1918.XII.25 d. Izvestia viešai užatakavo lietuvių latvių ir estų
pastangas įkurti nepriklausomas valstybes : « Sovietų Rusija turi
gauti priėjimą prie Baltijos pakrančių ir padėti ten proletarų revo
liucijos Raudonąją Vėliavą [...] Sovietų kariuomenė turi užimti
Lietuvą, Latviją ir Estiją [...] Baltijos jūros ir jos pakrančių užė
mimas įgalins Sovietų Rusiją turėti įtaką ir į Skandinavijos kraštus
socialistinės revoliucijos interesams [...] Baltijos jūra turi tapti
Sovietų jūra. Visos pastangos turi būti nukreiptos tikslu atsiekti
tą svarbų politinį siekimą » 6. Vėliau, 1950.V.25 d. Izvestia atspaus
dino straipsnį Didžioji rusų tauta, kuriame rašoma: «Rusų tauta
yra tas galingasis branduolys, apie kurį sukasi ir vystosi visos
kitos krašto tautos [...] Daugiatautinė Tarybinių Tautųšeima,
turėdama priešakyje didžiąją rusų tautą[...] vadovaujama mūsų
Šefo ir Mokytojo, draugo Stalino, eina tvirtu ir ryžtingu žingsniu
į komunizmo pergalę ir įkvepia savo pavyzdžiu viso pasaulio dar
bininkus » 7. Stalino nebėra. Bet jo doktrina nėra pamiršta šių
dienų Sovietų Sąjungos vadovų. Tik jie siekia ją įgyvendinti kitais
metodais, dar daugiau rafinuotais, negu Stalino laikais.
Ryšium su ta Stalino doktrina galima daryti prielaidą, kad
1968 m. okupuojant Čekoslovakiją, ji buvo pritaikyta. Tik pava
dinta kiek vėliau po to Brežnevo doktrina.
Prisimintina, kad komunistinis režimas — su visa Sovietų
Sąjungos galybe skiria « reakcionieriškas » nacionalines kovas ir
kitas, kurios yra «revoliucinės». Kada Kremliaus valdovai laiko,
jog nacionalinė kova yra « revoliucinė », tada jie ją remia. Dabar,
praktiškai tai reiškiasi « Tautinio išsilaisvinimo judėjimais », pavyz
5 Sobranie Uzakonenii, Maskva, 1917-1918 m. 2 nr., antra laida, 18
straipsnis.
6 A. Tarulis, Soviet Policy Toward the Baltic States 1918-1940, Notre
Dame 1959, 47 psl.
7 M. Collinet, L' Union Soviétique et les minorités nationales, Paryžius
1954, 9 psl.
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džiui, Pietų Vietname bei kitur. Kada Kremlius laikosi nuomonės,
jog vedama kova yra «reakcionieriška », —nors ją vestų ir darbi
ninkai, kaip buvo 1956 m. Vengrijoje, — tada Kremlius tokią na
cionalinę kovą atmeta ir su ja kovoja.
Savo metu Leninas ir Stalinas skelbė kovą prieš didesnės
tautos šovinizmą — rusų atvejis — ir buvo už tai, kad mažesnės
tautos pakiltų tautiniu požiūriu. Tuo tikslu buvo raginama steigti
įvairioms tautelėms mokyklas, leisti jų kalbomis laikraščius, kad
« vystytųsi nacionalinė kultūra sava forma, o turiniu būtų socia
listinė ». Pagal tą doktriną — tautinis pakilimas, tautinės kultūros
yra tik priemonės socializmui, komunizmui plėstis 8 . Pagal komu
nistinę doktriną atrodo tai logiška, nes ateityje komunizmas siekia
valstybės sąvokos sužlugdymo, o proletariato diktatūros jos vietoje
įsiviešpatavimo.

Konstatuojama, kad nuo 1932 m. tarptautinis komunizmas
buvo nukėlęs į antrąją vietą kovą prieš kolonializmą. Bet po
1943 m., kada Kominternas buvo panaikintas, tos kovos klausi
mas buvo paliktas vietinių komunistų partijų nuožiūrai. Po 1955
metų, po Bandoengo konferencijos, komunistai gaires pakeitė.
Toje konferencijoje, įvykusioje Indonezijoje, kur dalyvavo Azijos
ir Afrikos tautų vadai, buvo pasisakyta prieš kolonializmą ir rasiz
mą. Kremliaus atstovų, ten nebuvo. Vėliau, 1957 m., Sovietai
dalyvavo Kairo konferencijoje, kur buvo Afrikos ir Azijos tautų
delegacijos. Joje Sovietai atidengė savo kortas. Jų delegatai pa
siūlė : pirma, technišką ir ekonominę Sovietų Sąjungos pagalbą su
pažadu, pasiusti taip pat ekonomistų, technikų, mokytojų ir įmonių,
auklėjimo įstaigų, ligoninių personalo; antra, atmetė bet kokias
idėjas sudaryti militarines sutartis; trečia, pažadėjo padėti visoms
tautoms, kurios nepriklausomybės siekia. Tai buvo atkirtis iš
Sovietų Sąjungos pusės Į NATO, SEATO, Bagdado paktus. Esmėje
Sovietų Sąjunga sutapdino savo interesus su jų vadinamo darbinin
kų revoliucinio sąjūdžio interesais. Visa tai yra daroma iš Sovietų
Sąjungos pusės, kad būtų pagreitinta revoliucija, pagal kurią ma
sės būtų auklėjamos proletarinio internacionalismo ir sovietinio
patriotizmo dvasioje 9.
Vakariečių akims apdumti Sovietų Sąjungos vadovai energingai
gina teorijoje «laisvą tautų apsisprendimo » principą. Praktikoje
jie tegalvoja apie Sovietų Sąjungos ekspansiją. Iš faktų žinome
net, kad Sovietų Sąjunga, sakydama, kad kita valstybė jai yra
8

Staline, Le Marxisme et la question nationale, Paryžius 1950, 65 psl.
Tarybų Sajunqos Komunistų XXII suvažiavimo proqrama, žr. Tiesa,
1961.VIII.2d. 181 nr.
9
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draugiška, turi galvoje tai, kad tos valstybės vyriausybė daro
tai, ko Sovietų Sąjunga nori. Adlai E. Stevenson 1958 m. Sovietų
Sąjungos ekspansiją apibūdino šitaip : « Mažieji Rytų Europos kraš
tai komunizmo nepasirinko. Jis jiems buvo, karo pabaigoje, rau
donosios armijos primestas. Komunizmas sau kelią Europoje ati
darė jėga, konspiracija, bet ne žmonių apsisprendimu. Nacionaliz
mas ir socialiniai neramumai daugelyje pasaulio dalių nėra ko
munistinė revoliucija. Jie yra sukilimas prieš svetimųjų valdymą,
feodalizmą, skurdą. Komunizmas nėra kelias į tautinę nepri
klausomybę, ką gali paliudyti Europoje sovietiniai satelitai. Naujoji
Sovietų imperija yra greičiau kalėjimas, — jei jūs esate ten, — jūs
negalite iš ten išeiti, ką liudija Vengrija savo 1956 m. sukilimu »10.
Tokio pasisakymo tikrumą paliudija Baltijos valstybių bei kitų
tautų atvejai ir jie pailiustruoja Sovietų Sąjungos laikyseną kitų
tautų atžvilgiu. Tik prisiminkime Sovietų Sąjungos istoriją.
Anksčiau buvo minėta, kad buvo skelbta teisė Rusijos tau
toms laisvai apsispręsti, imtinai su teise įgyti nepriklausomų valsty
bių padėtį11 . Pažvelkime į faktus. Ukraina buvo pripažinta ne
priklausoma 1917 m. Bet tais pačiais metais Charkove buvo sufor
muota kita Ukrainos respublika. Po kelerių metų, 1923 m. liepos
mėnesį, raudonosios armijos pagalba buvo įkurta Ukrainos Ta
rybinė Socialistinė Respublika, inkorporuota į Sovietų Sąjungą.
1920 m. panašiai įvyko su Azerbaidžanu. Tais pačiais metais
Chivos chanatas buvo užimtas ir įkurta Chorezmo Tarybinė Socia
listinė Respublika. Po to sekė Bokharos Emirato užėmimas 1920 m.
rugsėjo mėnesį. 1921 m. raudonoji armija pagelbėjo tariamam
sukilimui prieš Gruzijos nepriklausomą valstybę, ir Gruzija buvo
paskelbta Tarybine Socialistine Respublika. Vėliau Sovietų Są
junga panašiai pasielgė kitų kaimyninių kraštų atžvilgiu ir padi
dino savo teritoriją. Tai palietė Karelijos provinciją bei kitas
Suomijos
dalis,
Rytines
Lenkijos
dalis.
Rumunijos
provincijas
Besarabiją ir Bukoviną ir ypačiai Baltijos valstybes, Karaliaučiaus
sritį, Čekoslovakijos
vadinamą
Ukrainos
dalį, Pietų
Sachaliną,
Kurilų salas bei Tanna Tuva. Visa tai įvyko po gražių 1941.XI.6 d.
Stalino pasakytų žodžių apie taikos ir laisvės idėjas, būtent:
« Mes nesiekėme ir nesieksime svetimų žemių grobti ir svetimas
tautas pavergti. Mūsų tikslas yra padėti kovojančioms už išsilais
vinimą iš Hitlerio tironijos tautoms ir įgalinti jas tvarkytis, kaip
10 Adlai E. Stevenson, cituota iš La Nation Roumaine, 1960 m. rug
sėjo-spalio mėn., 3 psl., pagal The New York Times, 1958.VIII.28 d.
11 Sobranie Uzakonenii, Maskva, 1917-1918 m. 2 nr., antra laida, 18
straipsnis.
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joms be jokio patinka, įsikišimo iš šalies į jų vidaus reikalus 12 ».
Sekę tuos žodžius įvykiai parodė, kad Vakarų valstybės rūpinos,
kaip karą laimėti, o Stalinas tai sakė, darydamas viską, kad savo
teritorinę imperiją padidintų. Kada Azijos ir Afrikos tautos įgijo
nepriklausomybę, aukščiau paminėtų sričių gyventojai bei tautos
negalėjo nepaliečiamų savo teisių į laisvę bei nepriklausomybę
realizuoti. Pridurtina ir tai, kad Sovietų Sąjunga praktikavo ne
žmoniškus metodus XX-me amžiuje. Ji ištisas etnines grupes ištrė
mė į Rytus, kaip Volgos vokiečius (405.000), Krymo totorius
(259.000), kalmukus iš Kaspijos šiaurės vakarinės srities (13.000),
ingušus (74.000), nebekalbant apie lietuvių, latvių, estų deporta
cijas. Chruščiovas tai patvirtino 1956 m. Komunistų Partijos Kon
greso slaptame posėdyje. Po to, 1957 metais, Sovietų Sąjungos
Vyriausioji Taryba paskelbė rehabilitacijos įstatymą. Pagal jį ir
dabar dar kai kurie asmens paskelbiami, kaip rehabilituoti. To
pasėkoje kai kurios grupės galėjo grįžti į vietoves, iš kur buvo
ištremtos. Atžymėtinas kazokų likimas. Jų, 1939 m. buvo dar
3.098.164, kai 1920 m. jų buvo skaitoma 3.968.289. Tai didžiausia
Azijos tautinė muzulmonų grupė.
Pridurkime, kad Sovietų Sąjunga po II-jo pasaulinio karo
nesilaikė jokių savo pasižadėjimų : nei Atlanto Chartos, nei kitų
užsiangažavimų duotų karo sąjungininkams. Greta Baltijos valsty
bių Sovietų Sąjungos aukomis, kitokioje formoje, tapo Bulgarija,
Čekoslovakija,
Lenkija,
Rumunija,
Vengrija
bei
Albanija.
Dėl
Sovietų Sąjungos laikysenos turime dvi Vokietijas, dvi Korėjas,
du Vietnamu ...
Paminėti faktai nereikalingi komentarų. Jie savaime parodo,
kokia yra Sovietų Sąjungos laikysena mums rūpimame laikotarpyje.
III.
XXII-jo
Komunistų
Partijos
Kongreso
(1961.X.17-31
d.)
priimtoji programa tautų bei tautybių klausimu. — Kiek Sov. Są

jungos vadovų pareiškimai yra priešingi jų padaromiems veiks
mams, rodo šis įvykis. Jungtinių Tautų forume, New Yorke,
1967 m. birželio 19 d. Sovietų Sąjungos ministras pirmininkas
Kosiginas pareiškė : « 50-ties metų istorijos eigoje Sovietų Sąjunga
žiūrėjo į visas tautas, dideles ar mažas, su pagarba. Kiekviena
tauta turi teisę įkurti nacionalinę nepriklausomą valstybę, kaip ji
nori. Tai yra vienas pagrindinių Sovietų Sąjungos principų. Ka
dangi ji laikosi laisvo tautų apsisprendimo teisės, Sovietų Sąjunga
griežtai smerkia bet kokios valstybės pasikėsinimus vesti agresy18 Michael S. Pap, žr. Congressional Record, 1971.VII.26 d. numeryje,
E8267 psl.
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vinę politiką kitų tautų atžvilgiu bei politiką užgrobti svetimas
žemes ir pavergti ten gyvenančias tautas »13.
Šių žodžių akivaizdoje prisiminkime, kad 1968.VIII.21 d. So
vietų Sąjungos buvo įvykdyta invazija į Čekoslovakiją. Prisimin
kime ir 1945.V.24 d. Stalino tartus žodžius, kad rusų tauta yra
visų Sovietų Sąjungos tautų aukščiausia ir vadovaujanti jėga 14 .

Tikslu geriau suprasti Sovietų Sąjungos laikyseną tautų bei
tautybių atžvilgiu — susipažinkime su tekstais, priimtais 1961.X.
17-31 d. Komunistų Partijos XXII-me kongrese, Maskvoje. Toji
programa skelbia dvidešimčiai metų planą komunizmo statybai
vykdyti15. Joje labai ryškiai yra sužymėti « partijos uždaviniai
nacionalinių santykių srityje ». Jie nusakomi programos IV-me
skyriuje. Tada paskelbti dėsniai tebėra galioje, ir komunistų par
tijos nariai turi jų laikytis bei juos vykdyti.
Programoje sužymėti dalykai geriau suprantami, prisiminus
tai, ką Leninas yra skelbęs apie diktatūrą bei apie proletariato
diktatūrą. Jis sakė: «Proletariato diktatūra yra kova—arši,
kruvina ir nekruvina, prievartinė ir taiki, kariška ir ekonominė,
pedagoginė ir administratyvinė prieš senojo pasaulio jėgas ir tra
dicijas »16. Kitoje vietoje jis diktatūrą taip apibūdina : « Savo
moksline koncepcija diktatūra nereiškia nieko kito, kaip valdžią,
kuri nei jokiu įstatymu, nei nieku kitu nėra ribota ir tiesioginiai
tesiremia prievarta. Diktatūra reiškia, — ir tai priimkite visam
laikui — pridūrė Leninas, — neribotą valdžią, besiremiančią jėga,
ne įstatymu »17.
Minimoje Komunistų Partijos programoje kalbama apie tai,
kad « socializmo atsiradimas reiškia engiamųjų tautų išsivadavimo
eros pradžią ... [kad ] atsiranda jaunos suvereninės valstybės ... kaip
naujo gyvenimo kūrėjo ir aktyvios tarptautinės politikos dalyvės,
kaip revoliucinė imperializmo griovimo banga » ; toliau sakoma, kad
« reikia sukurti nacionalinę pramonę, panaikinti feodalinę santvarką
ir atgyvenas... išspręsti bendranacionalinius uždavinius suin
teresuotos visos patriotinės ir pažangiosios nacijos jėgos », nes tai
esąs « pagrindas, kuriuo galimas tautų susivienijimas ». Po to
13

Ernst Jaakson, Soviet Russian Imperialism, New Yorkas 1970, 10 psl.
Pravda, 1945.V.25 d.
15 Tiesa, 1961 m. rugpiūčio 2 d., 181 nr., kur programa buvo paskelbta.
1962 m. ši programa buvo išleista brošiūra Tarybų Sąjungos komunistųų
programa, priimta T S K P X X I I suvažiavime.
16 Lenine, La maladie infantile du communisme, žr. Oeuvres Complètes,
XXV t., Paryžius, 229 psl., cituota iš S. M. Fillère, Le Parti communiste
démasqué, Paryžius 1948, 54 psl.
17 Lenine, L’état et la révolution, Paryžius 1947, 138 psl.
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priduriama: «TSKP laiko savo internacionaline pareiga padėti
tautoms, iškovojančioms ir stiprinančioms nacionalinę nepriklau
somybę »18.
Kaip ta pagalba gali eiti, prisimintini Chruščiovo pasakyti žo
džiai 1961.X.18 d. tame pat kongrese: «Esminis dalykas yra, kad
mes pakreiptumėm masių auklėjimą dvasioje proletarinio interna
cionalizmo ir sovietinio patriotizmo. Net ir menkiausios naciona
lizmo liekanos turi būti išrautos su bekompromisiniu bolševikų
ryžtingumu ». Okupuotoje Lietuvoje vykdoma rusifikacija parodo,
kaip ryžtingai raunamos «nacionalizmo liekanos »19. Faktai tai
rodo, ne komentarai.
Iš tikrųjų, besigilinant į TSKP programos skyrelį «Partijos
uždaviniai nacionalinių santykių srityje, aiškėja, kiek tie uždaviniai
yra žiaurūs tautų bei tautybių atžvilgiu. Įspūdis lieka, jog išskyrus
rusų tautą kitoms tautoms Sovietų Sąjungos teritorijoje, — taigi ir
lietuvių tautai — galimumų pasireikšti nėra. Pagal TSKP progra
mos gaires gal net vietos nebėra kitoms tautoms Sovietų Sąjungoje.
Tai, didžia dalimi, paaiškina ir daro suprantamesnį žydų bėgimą
iš Sovietų Sąjungos, kurie nenori paskęsti rusų vandenyse. Even
tualiai, kada bus pritaikinti minimos programos nuostatai tautų
bei tautybių atžvilgiu, tai nebebus asimiliacija, rusifikacija, bet
visų tautų bei tautybių ištirpinimas rusų miniose, kaip įvyko su
kazokais, apie kuriuos anksčiau minėta. Ir tas ištirpinimas neiš
vengiamas, nes programoje skelbiama «tolesnis nacijų suartėjimas
ir visiška jų vienybė », ir nurodoma reikalas, kaip Chruščiovas kal
bėjo kongreso metu, « kovoti prieš bet kokio nacionalizmo ir šovi
nizmo pasireiškimus ir atgyvenas, prieš nacionalinio ribotumo ir
išskirtinumo, praeities idealizavimo ir socialinių prieštaravimų
tautų istorijoje užtrynimo tendencijas, prieš atgyvenusius papročius
ir įpročius...» Programoje pabrėžiamas reikalas «nuolat keistis
kadrais tarp nacijų. Neleistina, kad kokiu nors būdu pasireikštų
nacionalinis atskirumas, auklėjant ir panaudojant įvairių tautybių
darbuotojus tarybinėse respublikose. Nacionalizmo pasireiškimų
likvidavimas atitinka visų TSRS nacijų ir tautybių interesus. Kiek
viena tarybinė respublika gali toliau klestėti ir stiprėti tik didžiojoje
broliškų socialistinių TSRS nacijų šeimoje, kurioje rusų kalba fak
tiškai tapo bendra visų TSRS tautų tarpnacionalinio bendravimo
ir bendradarbiavimo kalba »20.
18

Žr. 15 išnašą.
J. Puzinas, Padėtis okupuotoje Lietuvoje (santvarka, indoktrinavimas,
rusinimas), žr. Naujienos, 1970 m. 137-140 nr.
20 Žr. 15 išnašą.
19
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Konkretus pavyzdys, kaip griežtai kovojama su nacionalizmu,
yra L. Iličuovo posakis ideologijos klausimais konferencijoje: «So
vietų Sąjungoje turi būti vedama beatodairinė kova prieš kad ir ma
žiausią nacionalizmo pasireiškimą » 21. Mat « Sovietų užsienio poli
tika visuomet svyravo tarp įtempimų ir atoslūgių [...] Jos pagrin
dinė ašis yra nepakeičiamai nukreipta į pasaulinę hegemoniją »22.
Sovietų Sąjungos bei TSKP gynėjai negali įrodyti faktais, kad
Sovietų Sąjunga, vykdydama čia aprašomos programos mintis,
nedaro diskriminacijos tautų bei tautybių atžvilgiu, kai nusižengi
mai vyksta nuolatos pagrindinėms žmogaus teisėms. Jie tik teigia,
kad šmeižiama Sovietų Sąjunga, komunistų partijos tikslai. Kiek
žiauri yra padėtis, rodo ir Antano Sniečkaus, okupuotos Lietuvos
komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus, nuo 1958
metų skelbiami žodžiai: Lietuvių tautai «trečio kelio nėra ... arba
su Rusija arba lietuvių tautos sunaikinimas » 23 24.
Komunistų Partijos programa labai uoliai ir tiksliai pateikiama
lietuviams okupuotoje Lietuvoje ne tik per komunistų tvarkomą
spaudą, radiją, televiziją bei komunistų organizacijas. Ji dar bru
kama specialiais leidiniais, kaip Politinių žinių pagrindai21. Šioji
knyga atžymėta «mokymo priemone ». Joje rašoma, kad komu
nistų partijos politikos nacionaliniu klausimu nusistatymas yra,
kad « Visos tautos turi būti visiškai lygiateisės, neleistinos ir nusi
kalstamos yra bet kokios tautybių engimo ir prievartos jų atžvilgiu
rūšys; būtinas tvirtas visų tautybių susivienijimas, bet tik ne
prievartos, o laisvanoriškumo, laisvės ir lygybės pagrindu»25.
Tačiau kitoje knygos vietoje pabrėžiama, kad «partija ryžtingai
kovoja prieš visa, kas gali sudrumsti TSRS tautų draugystę, pa
daryti jai žalos; prieš kapitalizmo liekanas žmonių sąmonėje,
ypač prieš šovinizmo ir nacionalizmo, kaip šlykščiausių pra
eities liekanų pasireiškimus »26.
Prisimenant tai, kas anksčiau buvo cituota iš Lenino minčių
apie diktatūrą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios knygos sky
riuje, kur kalbama apie piliečių pareigas, ypač pabrėžiama, kad
« viena iš svarbiausių tarybinio piliečio pareigų —-sąžiningai dirbti
visuomenės labui, laikytis drausmės...»27. Knygoje nurodoma,
21

Tiesa, 1961.XII.25 d.
Suzanne Labin, Le piège de la coexistence pacifique, žr. Exil et liberté,
Paryžius, 1974 m. vasario mên. nr., 2 psi.
23 Tiesa, 1958 m. vasario 13 d. numeris, 4 psl.
24 Politinių žinių pagrindai, Vilnius 1963.
25 Ten pat, 142 psl.
26 Ten pat, 149 psl.
27 Ten pat, 160 psl.
22
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kad vyksta vis «didesnis jų suartėjimas»28. Kalbant apie nacijas,
užsimenama apie tarprespublikinių zoninių organų ūkinei veiklai
koordinuoti kūrimą, kaip Pabaltijyje, Užkaukazėje, bei priduriama,
kad « nacijų ir tautybių suartėjimą aktyviai remia kultūrinė statyba
ir ideologinis partijos darbas»29. Antanas Sniečkus savo straips
nyje pakartojo aukščiau minėtas komunistų partijos programos
mintis nacijų bei tautų atžvilgiu. Jis dar labiau akcentavo išti
kimybę Maskvai, proletariniam internacionalizmui ir pridūrė Ven
grijos S. D. Partijos C. K. pirm. sekretoriaus Janošo Kadaro žo
džius : «Internacionalizmo kriterijus visada buvo ir tebėra princi
pinga, draugiška pažiūra į Tarybų Sąjungą. Antitarybinio komu
nizmo nėra ir niekada nebus »30. Taip, tad, XXII-jo TSKP kon
greso priimtoji programa, dėl ištikimybės Kremliui ir dėl drausmės
— žodi tėvynė rezervuoja tik rusų tautai — Sovietų Sąjungai, o
Lietuvai paliko žodelius—gimtasis kraštas, gimtoji žemė, tėviškė...
IV.XXIV-jo TSKP kongreso (1971.III.30-1 V.9 d.) pasisakymai
tautų bei tautybių klausimais. — Teigiama, kad šiame kongrese
laimėjo konservatyvus — dogmatinis Sovietų vadovaujamas spar
nas. Jojo metu buvo nutartas TSKP narių kortelių pakeitimas.
Užsienis tai supranta, kaip komunistų partijos rangų apvalymą,
nors Sovietų Sąjungos žmonės tai neigia.
Mums rūpimu klausimu 1966 m. įvykusiame XXIII-me TSKP
kongrese nebuvo pasisakyta. Bet nuo 1961 metų ligi 1971 m. įvyko
keletas dalykų. Chruščiovo įpėdiniai (nuo 1964 m.) susilaikė nuo
jo politikos, kuri vertė rusų kalbą vartoti įvairiose respublikose.
Mat, 1960 m. buvo panaikinta praktika, kad Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos ir jos prezidiumo įstatymai, dekretai bei kiti
aktai būtų skelbiami kiekvienos sąjunginės respublikos kalboje31.
1965m. tai buvo atnaujinta. Nežiūrint to, sovietiniai rašytojai, ne
rusai, buvo įspėjami vengti savo kūriniuose nacionalinių tradicijų.
Be to, «nacionalinė forma» turėjo užleisti vietą «nuolatos vado
vaujančiam, stiprėjančiam modernių dienų socialistiniam turi
niui »32.
Paskelbtoji XXII-me TSKP kongrese (1961 m.) programa gavo
naujų impulsų XXIV-me TSKP kongrese (1971 m.). Jo metu Leo
nidas I. Brežnevas skelbė, kad partija turi auklėti gyventojus «so28

Ten pat, 237 psl.
A. Sniečkus, Nacionalinė ir internacionalinė komunistų atsakomybė,
žr. Komunistas, 1970 m. 6 nr. 14-24 psl.
30 Ten pat, 24 psl.
31 Pravda, 1965.X.1 d.
32 Pravda, 1968.VIII.7 d.
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cialistinio internacionalizmo dvasioje ir ugdyti pasipriešinimą visi
ems nacionalizmo ir šovinizmo, tautinio siaurumo ir iškilumo reiški
niams33. Jis paskelbė šūkį į «naujų žmonių, sovietinių žmonių, naują
istorinę draugiją » 34. Jį tuojau parėmė G. A. Aliyevas, buvęs slap
tosios policijos pareigūnas, dabar partijos lyderis Baku mieste.
Savo intervencijoje jis minėjo apie straipsnius, iškeliančius kai
kurių tautų atskirumo bruožų atsiekimus. Pagal jį, reikia daugiau
rašyti apie tautų suartėjimą, naujų žmonių, sovietinių žmonių,
naujos istorinės draugijos formavimąsi, apimančią visas Sovietų
Sąjungos tautas35. Uzbekistano partijos vadas Š. R. Rašidovas
ta proga paliaupsino rusų kalbą, kaip « galingą pagreitintoją tautų
suartėjimo proceso»36. Moldavijos atstovas Bodyulas puolė rašy
tojus, kurie savo kūriniuose atkreipia dėmesį į tautinę praeitį ir
į žmonių sentimentus tautiniams skirtumams. Intervenavo ir An
tanas Sniečkus, Lietuvos Komunistų Partijos C. Komiteto gen.
sekretorius. Jis pasisakė prieš emigrantų organizacijų «machina
cijas » bei palietė nacionalistus «kriminalistus » 37. Šiame kongrese
buvo pasisakyta už tautinių kultūrų suliejimą ir už Leonido
I.
Brežnevo mestą rusifikacijos šūkį, pasiskolintą iš Chruščiovo
laikų, bei atsiribojimą nuo įvairaus plauko «renegatų ir revizionistų ». Buvo taip pat pasisakyta už centralizacijos šūkį, kaip ma
tyti iš pareiškimų turinio. Politinė kontrolė buvo nukreipta ypa
čiai į mokslininkus, technologijos vadovus. Ypačiai smarkus po
sūkis buvo padarytas į lingvistinę centralizaciją nerusiškose pasie
nio zonose. Padrąsinimai buvo duoti « budriems cenzoriams » ir
konformistams rašytojams literatūros srityje38.
XXIV-jo TSKP kongreso pasėkoje, okupuotoje Lietuvoje Švie
timo Ministerija 1971 m. išleido net specialią instrukciją Dėl ben
drojo lavinimo mokyklų mokinių supažindinimo su TSKP XXIV
ir Lietuvos KP XVI suvažiavimų medžiaga39. Instrukcijoje rašo
ma : « Gilus TSKP XXIV suvažiavimo ir Lietuvos KP XVI suva
žiavimo prasmės ir reikšmės aiškinimas mokiniams—pagrindinis
liaudies švietimo organų, mokyklų vadovų, kiekvieno mokytojo
uždavinys. Svarbiausia — kelti viso mokymo-auklėjimo darbo
33 Assessment of 24th Communist Party Congress, žr. Congressional Re
cord, 1972.1.18 d., 1 nr., E66 psl.
34 Ten pat.
35 Pravda, 1971.IV.2 d.
36 Ten pat.
37 Assessment of 24th Communist Party Congress, žr. Congressional Re
cord, 19721.18 d., 1 nr., E66 psl.
38 Ten pat.
39 Cituota iš V. Vaitiekūnas, Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla oku
pacijoje, žr. Į Laisvę, 1972 m. 55(92) nr. 28 psl.
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idėjinį lygį, nuosekliai ir nenukrypstamai įgyvendinti komunistinio
partiškumo principą, auklėti mokinius tarybinio patriotizmo, pasi
didžiavimo socialistine Tėvyne, didingomis tarybinės liaudies per
galėmis, internacionalizmo dvasia » 40 .

Taip, tad, TSKP kongrese buvo pažengta priekin : užtikrinta
partijos absoliutinė galia, kontrolė sutvarkyti visus, kurie nukrypsta
nuo partijos linijos, ir ji įgalinta siekti tautų susiliejimo. 1972 m.
sausio 30 d. dekretu TSKP centrinis komitetas pareikalavo ideolo
ginio švarumo literatūroje. Ekonominiai klausimai irgi pateko
Maskvos dispozijon 41.
Atrodo, kad po TSKP XXIV-jo kongreso 1971 m. centrali
zacijos bei rusifikacijos linija griežtės, ypatingai po to, kai 1973.IV.
27 d. į Politbiurą buvo įtraukti Juri V. Andropov, KGB Komiteto
pirmininkas,
ir
maršalas
Andrej
A.
Grečko,
krašto
apsaugos
ministeris.
Brežnevas,
turėdamas
slaptosios
policijos
vadovo
ir
krašto apsaugos — kariuomenės vadovo paramą, sėkmingiau galės
TSKP letena spausti visas nerusiškas tautas bei tautybes komu
nizmo
priedanga.
Suprantama,
Maskvoje
pasikeitimų
gali
būti
taktikoje,
metoduose
ir
teatralinio-artistiško
pobūdžio
ėjimuose.
Bet tikslas buvo ir liks tas pats — siekimas įžymiausios galios
pasaulyje. Kaip ta TSKP letena gali reikštis, atvirai apie tai
nesenai pasakė Konstantinas F. Katuševas. Jis, vienas jaunųjų
Kremliuje lyderių, buvo atvykęs iš Maskvos į Varšuvą. Ten posė
džiavo Rytų Europos Komunistų intelektualai bei ideologai. Ka
tuševas 1973 m. gegužės mėn. gale taip ten kalbėjo : « Tik tvir
tesnis partijos vadovavimas ir kietesnė policijos kontrolė galės
išlaikyti mokslinę ir technišką revoliuciją, kurią skatina JAV ir
Sovietų sandėriai, kad ji netaptų politine revoliucija prieš komu
nizmą 42 .

V. Sovietų Sąjungos nusikaltimai tarptautinei bei savajai teisei
tautų bei tautybių klausimais. — Liečiant šį klausimą, reikia ypačiai
nepamiršti, kad tiek Sovietų Sąjungos konstitucija, tiek bendrai
teisė yra suredaguojama pagal terminologiją, vartojamą ne komu
nistiniame
pasaulyje
—
Vakaruose,
demokratiniame
pasaulyje.
Tekstai gražūs. Bet tikrovėje tai yra tik teatralinė dekoracija, nes
Sovietų Sąjungoje tai kitaip suprantama ir kitaip interpretuojama.
Žydai ypačiai iškėlė visa, kuo Sovietų Sąjunga nusižengia Pasau
linei Žmogaus Teisių Deklaracijai bei kitiems teisės nuostatams.
40

Ten pat.
Plg. V. Vardys, Lietuva Kauno įvykių metais, žr. Į Laisvę, 1972 m.
55(92) nr., 4-15 psl.
42 U. S. News and World Report, 1973.VII.2 d. numeris, 50 psl.
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Kovoje už žmogaus teises pastaruoju metu aktyvūs buvo ir lietu
viai su ukrainiečiais. Atsirado jų tarpe žmonių, kurie darė žygius
tiek Sovietų Sąjungoje tiek į svetimas vyriausybes bei į Jungti
nių Tautų Generalinį Sekretorių, nurodydami, kokia teisė laužoma,
prašydami pagalbos. 1971 ir 1972 metais JAV Lietuvių Bendruo
menės išleistos brošiūros, pavadintos raportais, gerai iškelia faktus
ir nurodo tekstus teisių nuostatų, kuriuos Sovietų Sąjungos insti
tucijos laužo43. Trumpai suglaudus taip skamba tekstai, kurių
Sovietų Sąjungoje nesilaikoma.
1. Sovietų Sąjungos 1936 metų konstitucija. Jos 123 straips
nyje pasakyta, kad «piliečių lygybė nepriklausomai nuo jų tauty
bės ir rasės, yra nepalaužiamas įstatymas. Rasės, ar tautybės
niekinimas yra baudžiamas įstatymais. 124 str. skelbia tikėjimo
laisvę; 125 str. — kalbos, spaudos, susirinkimų laisvę; 126 str. —
organizacijų laisvę, etc. Savotiškiausias yra 17 straipsnis. Ten
pasakyta, kad kiekviena sąjunginė respublika pasilaiko teisę laisvai
išeiti iš TSRS. Atitinkamai, Lietuvoje vadinama LTSR savo 1966
metų konstitucijos 15-me straipsnyje, tai pakartoja šitaip: «Lie
tuvos Tarybinė Socialistinė Respublika pasilaiko sau teisę laisvai
išeiti iš TSRS », t. y. Sovietų Sąjungos. Didesnio pasityčiojimo iš
teisės nereikia.
Kartais Sovietų Sąjungos vardu kalbą asmens teigia, kad tai
galima padaryti, tik jie nenurodo procedūros, kaip tai galima
padaryti. Taip, pavyzdžiui, atsakė, užklaustas tūlas Nasinovsky
1968 m. bal. 25-27 d. d. įvykusioje Amerikiečių Tarptautinės Tei
sės Draugijos konferencijoje44.

2. Senatorius Bayh 1971 m. iškėlė JAV Senate faktus rodan
čius, kaip Sovietų Sąjunga laužo teisę žydų atžvilgiu. Tai tinka
visoms tautybėms, tuo pačiu ir Lietuvai. Paeiliui jis išvardino
šiuos dalykus, nebekalbant apie Sovietų 1936 m. Konstituciją :
Pasaulinė Žmogaus Teisių Deklaracija, Jungtinių Tautų pilnaties
posėdyje priimta 1948.XII.10 d. Joje yra aptartos visos teisės, kurios

laikomos pagrindinėmis žmogaus teisėmis, suteikiančiomis ir ga
rantuojančiomis pagrindines žmogaus laisves, kaip laisvė apleisti
savo kraštą ir į jį grįžti, tikėjimo laisvė, sąžinės laisvė, žodžio lais
vė, draugijų, spaudos, mokyklų-švietimo, susirinkimų laisvė ir t.t.
Po Pasaulinės Žmogaus Teisių Deklaracijos sekė 1960 m. visais
43 The. Violations of Human Rights in Soviet occupied Lithuania, 8, 28,
55 psl. 1971 m. reportažo ir 8, 43, 73 psl. 1972 m. reportažo.
44 Proceding of the American Society of International Law, at its 62nd
Annual Meeting, Washingtonas 1968.IV.25-27 d., 213-214 psl.
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balsais Jungtinių Tautų pilnaties posėdyje priimta deklaracija apie
kolonializmą. Pagal ją «visos valstybės pilnai ir griežtai laikysis
Pasaulinės Žmogaus Teisių Deklaracijos nuostatu». Tai buvo
patvirtinta dar 1961 ir 1962 m. Sovietų Sąjunga turi jos laikytis.
Tarptautinė Konvencija bet kokioms rasinės diskriminacijos
lytims eliminuoti. Ją Jungtinių Tautų pilnaties posėdis priėmė
1960.XII.21 d., o Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Taryba — jos
prezidiumas priėmė 1969.1.28 d. Jos 5(d)2 str. pasakyta, kad garan
tuojama kiekvienam teisė apleisti kraštą, net ir savąjį, ir į jį sugrįžti.
Tarptautinis susitarimas liečiąs civilines ir politines teises. Jis
Jungtinių Tautų pilnaties posėdyje buvo priimtas visais balsais
1966.XII.16 d., o Sovietų Sąjunga jį pasirašė 1968.III.18 d. ir rati
fikavo 1973 m. rugsėjo 27 dieną.
Konvencija kovai su diskriminacija auklėjime, UNESCO priimta
Paryžiuje 1960.XII.14 d. Sovietų Sąjunga ją ratifikavo. Konven
cijoje pasakyta, kad diskriminacija auklėjime yra laužymas teisių,
kurios yra aptartos Pasaulinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje.
Draudžiama diskriminuoti dėl tautinės kilmės, dėl rasės, kalbos,
ir t. t.
Pasaulinė pašto konvencija, pakeista 1964.VII. 10 d. Sovietų
Sąjungoje įgijusi galios 1966.VII.1 d. Konstatuota, kad Sovietų
Sąjungos įstaigos laužo tą konvenciją : neperduodami net apdrausti
laiškai, jie nepasiunčiami, nebekalbant apie paprastų laiškų perda
vimą-pasiuntimą 45.
Trumpai paminėjus konstituciją, sutartis, kurių Sovietų Są
junga nesilaiko mums rūpimu klausimu, dar pridurtina, kad So
vietų Sąjungos bei komunizmo gynėjai puola ir kritikuoja visus,
kurie studijuoja konkrečiai tautų bei tautybių klausimus Sovietų
Sąjungoje bei okupuotoje Lietuvoje. Jie teigia, kad be reikalo
skleidžiamas « nutautinimo » baubas, kalbama apie lietuvių «rusi
fikaciją », jų asimiliaciją, nes, esą, « Nei suartėjimas, nei tautų susi
liejimas nereiškia asimiliacijos »46. Toks teigimas irgi parodo savo
tišką interpretaciją nutarimų, padarytų TSKP XXII-me ir XXIV
suvažiavimuose, kuriuos aukščiau minėjome. Faktas yra, kad
lietuviai okupuotoje Lietuvoje neturi lygių teisių su rusais, o Lie
tuva neturi lygių teisių su Rusijos Federatyvine Socialistine respub
lika. Komunizmu ir rusifikacija siekiama sunaikinti tautinę lietu
vių individualybę, o sovietiniam katilui «tirpdinti » lietuvius tem
46 Treatment of Soviet Jewry violates Soviet and International Law, žr.
Congressional Record, 1971.VI.4 d., 84 nr., S8277-S8279 psl.
46 V. Lazutka, Susiliejimas — ne asimiliacija, žr. Gimtasis Kraštas,
1972 m. 41 nr.
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peratūrą palaiko mokykla, karinė prievolė, komunistų partija, savi
veiklinės organizacijos, radijas, kinas, televizija. Sakysime, Wasyl
Veryha, išanalizavęs televizijos programas įvairiose Sovietų Sąjun
gos respublikose, rado, kad yra aiški sovietinio režimo tendencija
panaudoti televizijos tinklą kalbiniam ir kultūriniam visų ne rusiš
kų tautų absorbavimui į vieną sovietinę (faktiškai rusų) tautą ir
su viena — rusų kalba47. Šią tendenciją okupuotoje Lietuvoje
rodo spauda, kova prieš religiją, juodinimas lietuvių tautos isto
rijos, praeities, faktų iškraipymas, tradicijų, papročių keitimas, rusų
kolonistų infiltracija, rusų kalbos liaupsinimas, rusų pranašumo
kėlimas ir t.t. Tikslas aiškus: reikia pagarbinti ir nusilenkti Krem
liui, rusų galybei ir jų užmačioms — suvirškinti lietuvius ir kitas
neskaitlingas tautas Sovietų Sąjungoje. Rusų kolonializmas visuo
met buvo pavojingas ir jis toks tebėra, nes jis vykdomas masiniu
rusų infiltravimu ir paskandinimų rusų masėse.
VI. Baigiamosios mintys. — Iš to, kas anksčiau pasakyta,
matyti, kad komunizmas siekia tautiškumą pakeisti internaciona
lizmu, visas tautas apjungdamas aukštesnės prigimties bendruome
nėje, kaip Leninas skelbė. Bet dabar Maskvos valdovai pamiršta
Lenino žodžius, kurie taip skambėjo : « Kurdami naujo tipo valsty
bę, mes norime savanoriškos nacijų sąjungos, — tokios sąjungos,
kur nebūtų kurios nors tautos jokios priespaudos kitos tautos
atžvilgiu ; tokios sąjungos, kuri būtų pagrįsta visišku pasitikėjimu,
aiškiu broliškos vienybės suvokimu, tarpusaviu sutarimu»48.
Okupuotoje Lietuvoje Kremliaus valdovai savo rafinuotumu,
komunizmo priedanga pralenkia caristines užmačias. Dabar tiek
Vakarų pasaulis, tiek Leonidas I. Brežnevas dažnai kalba apie
« realybes » ir teigia, kad dėl jų ir taikingą koegzistenciją reikia
vykdyti, kas buvo nutarta XXIV-me TSKP suvažiavime 1971 m.
Teigiama, kad yra Įvykę dideli tarptautinės reikšmės pasikeitimai,
tiek politinėje, tiek ekonominėje, tiek militarinėje srityse. Tų pasi
keitimų kadre reikia valstybių santykiuose viską naujaip tvarkyti.
Dėl realybių gražiai pasisakė George Meany, JAV AFL-CIO pir
mininkas, tos organizacijos savaitraštyje: « Kas liečia Maskvos da
bartinę politiką, mums sakoma, kad mes turime priimti «tikrovės
politiką». Tai reiškia Berlyno sieną, minų laukus išilgai sienų,
Sovietų žydų išpirkimą ; tai reiškia sutikti, kad, sakysime, Lietuvos
47 W. Veryha, Communication Media and Soviet Nationality Policy, žr.
The Ukrainian Quarterly, XXVII t. 1971 m. 3 nr., 289 psl.
48 Cituota iš V. Reimeris, Didžioji mūsų meilė, žr. Mokslas ir Gyve
nimas, 1972 m. 11 nr., 41 psl.

29

450

DR. STASYS A. BAČKIS

16*

katalikų persekiojimas yra Sovietų vidaus reikalas. M ūsų pažiūra
į visa tai kitokia. Mes nenorime sukelti karų, bet mes [...] pabrė
šime skirtumą tarp demokratijos ir diktarūros » 49. Kad perdaug
žmonės nesusižavėtų atoslūgiu tautų santykiuose—détente, JAV
prezidentas Nixonas savo raporte Kongresui 1973.V.3 d. taip padėti
apibūdino : « Détente nereiškia, kad pavojus pasibaigė. Nieko negali
būti pavojingesnio, kaip per anksti manyti, kad pavojai dingo »50.
Kad ne viskas yra gražu, The Washington Post laikraštis dviem
atvejais priminė tokius dalykus : Maskvoje leidžiamas, pagal kul
tūrinių mainų susitarimą, amerikiečių žurnalas Amerika neišplati
namas Sovietų Sąjungoje, guli JAV ambasados rūsyje 51 ; Amerikos
Balso transliacijos trukdomos. Tik tada, kada 1973.VI.24 d. Brež
nevas kalbėjo į amerikiečius, Amerikos Balsas nebuvo trukdo
mas52. Kiti laikraščiai paminėjo, kad, matyt, Sovietų Sąjunga
tapusi liberališkesnė santykiuose su užsieniu, nors viduje kiečiau
visus spaudžia partine kontrole ir policijos veikla. Sakysime, prisi
menama, kad 1970.XI.4 d. akademiko A. Sacharavo iniciatyva
buvo Sovietų Sąjungoje įkurtas Žmogaus Teisėms Ginti Komitetas,
su noru būti lojaliu Kremliui. Deja, dabar jis apsilpo, nes policija
veikia 53.
Esmėje, galvojama, kad nežiūrint to, jog Sovietams nepatinka
iškėlimas visų dalykų, kurie nesuderinami yra su tarptautine teise,
pasiremiant vidaus teise, reikia tuos teisės laužymus kelti viešumon.
Vistiek, jei jie ir pilnai nepatenkins skundų, jie turės skaitytis su
pasauline opinija, jos galybe. Daug vilčių negalima dėti į liberali
zaciją Sovietų Sąjungoje, ar į efektingesnę pačių rusų liberalų ar
demokratų Sovietų Sąjungoje veiklą. Tai neįmanoma dėl komunistų
partijos linijos ir dėl valstybinių įstaigų veiklos komunistų partijos
įtakoje. Kokia Sovietų Sąjungos laikysena bus ateityje, tuo klau
simu įdomiai pasisako savo neseniai išleistoje knygoje buvęs JAV
ambasadorius, diplomatinėje tarnyboje išbuvęs 40 metų. Jis taip
galvoja : « Beveik 20 metų po Stalino mirties, politinė Sovietų
Sąjungos filosofija pasiliko nepakeista. Ten gali būti kai kurių
smulkių teoretinių variantų, ypačiai kas liečia karo neišvengiamu
mą. Bet faktas lieka faktu, kad ideologija Maskvoje šiandieną yra
lygiai tiek svarbi, kaip 1934 metais, kada aš pirmąkart atsiradau
49

G. Meany, žr. AFL-CIO News, 1973.1.20 d. nr.
A Raport to the Congress by Bichard Nixon (Conclusion), žr. U. S.
Foreign Policy for the 1970's, 233 psl.
51 The Washington Post, 1973.VI.20 d.
52 The Washington Post, 1973.VI.26 d.
53 B. Litvinov, La lutte pour les droits de l’homme en URSS, žr. Est
et Ouest, Paryžius, 1973.V.31 d., 16 psl.
50
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Rusijos žemėje [...] Tai reiškia, kad negali būti harmoningų san
tykių su Maskva įprasta žodžių prasme [...] Kremliaus lyderiai
tebežiūri ir toliau į kiekvieną ne komunistinės valstybės vyriausy
bę, kaip į pereinamąją fazę pakeliui į sovietinį statusą. Tad,
bet kokie susitarimai su tokiais kraštais yra tik laikini, kurie
gali būti pakeisti, kada tik jėgų santykiavimas bus labiau palan
kus
Maskvai.
Ten
nėra
jokio
ženklo,
kad
Kremlius,
kuris
dabar
yra
daugiau
konservatyvus,
kaip
Chruščiovo
dienomis,
norės pakeisti savo politiką [... ] Aš nemanau, kad mes galime
žiūrėti kaip į ramų pasauli tol, kol Sovietų Sąjunga veikia da
bartiniu pavidalu. Vienintelė viltis, — ir tai yra labai mažutė, —
kad Sovietų Sąjunga tam tikru mastu pradės veikti, kaip kraštas,
užuot kaip ideologinis veikėjas»54 .
Kada taip galvoja JAV žmonės, mes turime taip pat pagal
voti, kaip galėtume padėti savo tautai krašte. Bet tai jau kita
tema. Čia tebuvo kalbėta apie tai, kaip Sovietų Sąjunga elgiasi
tautų bei tautybių atžvilgiu. Buvo kalbėta kiek sutrauktai nes,
tema yra per plati, kad trumpai galima būtų gerai ją išanalizuoti.
Klausimas buvo paliestas, ir iškeltos problemos, kurias, kaip ma
tyti iš pateikiamos bibliografijos rūpimu klausimu, daugelis yra
studijavę, analizavę ir pateikę svarbios dokumentacijos apie tai,
kokia padėtis yra okupuotoje Lietuvoje.

S. A. Bačkis

54 Ch. E. Bohlen, Witness to History 1929-1962, pagal straipsnį žurna
listo Cr. S. Noynes, URSS : The Country and the Cause, žr. The Sunday
Star and Daily News, 1973.V.27 d. numerį.
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