Prof. Ona Voverienė. APIE KGB TARIAMĄ IR TIKRĄJĄ VISAGALYBĘ
Politologės prof. Fransuazos Thom įžvalgos
„Kiekvienąkart, kai užeina ledynmetis ir vėl
atsitraukia... lieka pelkė. Po ją klampoja mamutai
ir krokodilai.
Bet štai ten už Katedros ir aukštuma. O joje pilis
Pilyje nuo amžių telkiasi piliečiai. Gina ją, kaip savo
gyvastį ir garbę...“
prof. Vytautas Landsbergis, 2012 m.
Tai – taikliausia metafora, apibūdinanti mūsų nepriklausomos Lietuvos politinę
situaciją. Šią metaforą ateinančių kartų istorikams ir mums, gyvenantiems ČIA ir
DABAR, padovanojo mums visiems Atkuriamojo Seimo pirmininkas, europarlamentaras
prof. Vytautas Landsbergis Vasario 16-osios minėjime, kalbėdamas mūsų Tautos
šventovės – Signatarų Rūmų balkone. Iki pat 2016 m. spalio 9 d. Lietuvoje ta pelkė
buvo juoda juodutėlė ir po ją dar galingu ir pasitikinčiu savimi žingsniu klaidžiojo raudoni
mamutai ir kriminaliniai krokodilai, išlikę po ledynmečio, tik dar agresyvesni savo
neapykantoje ir ... dantingesni dantų aštrumu. Kartais atrodė, kad šita pelkė jau virsta
liūnu, kurio riaumojimas darėsi vis garsesnis, o jo krantai vis klampesni, kasdien
įtraukiantys į tą juodą liūną naujas jo klastingumo neįžvelgusias aukas, dažniausiai dar
nepatyrusias, jaunas.
Savo laiku istorikė ir politologė Sorbonos profesorė Fransuaza Thom, gerai
išstudijavusi Sovietų Sąjungos ir atgavusios Nepriklausomybę Lietuvos politinę situaciją ir jos veikėjus,
talentingai aprašė, kaip mes į tą pelkę žingsnis po žingsnio ėjome.. ir ją sukūrėme. Supratusi, kad mes po tą
pelkę klajosime dar daugelį dešimtmečių, mąstytoja mus paliko. Ir nutilo. Ilgai tyėjo. Ir tik įspindus 2014
metais pirmajam ryškiam ir galingam Aušros spinduliui kurtoje komunistinėje nepriklausomoje Lietuvoje,
profesorė – vėl prabilo... Tik šį kartą apie besiformuojančią pelkę visoje Europoje, o po šių rinkimų JAV – ir
Amerikos kontinente. Jos įžvalgos apie mūsų politinę situaciją ir jos geopolitinį kontekstą visada buvo ir dabar
tebėra – pačios aktualiausios. Dalį jos publikacijų apžvelgiau ankstesniame savo straipsnyje. Jis buvo
perspausdintas ir kelių Lietuvos rajonų laikraščiuose, bei „Tėviškės žiburiuose“, Kanados lietuviškoje spaudoje.
(Voverienė O. Niūriausios prognozės pildosi.// XXI amžius. -2001, vas. 21, p. 7).
Viename iš savo straipsnių „Kruvinoji repeticija“ prof. Fransuaza Thom atskleidė Kremliaus scenarijų kaip
užgniaužti Baltijos šalis. Tas scenarijus turėjo būti realizuotas keliais etapais: 1) stipri propagandinė ataka,
eskaluojanti mintį, kad Baltijos šalys „nemokės tvarkyti savo ekonomikos be Rusijos „specialistų“ pagalbos ir
Baltijos valstybės turės neišvengiamai žlugti; 2) sprogdinimai Latvijoje ir Estijoje, šiek tiek vėliau ir Lietuvoje,
turėjo įbauginti nepaklusniuosius; 3) tuometinės premjerės K. Prunskienės teatralizuotas kainų pakėlimas,
turėjęs išprovokuoti nepasitikėjimą savo valdžia; 4) parlamentus turėjo nuversti interfrontai, sudaryti iš
penktųjų kolonų, veikiančių visose Baltijos valstybėse, ir civiliai persirengusių kariškių grupuočių; 5) atvira
karinė agresija, jeigu 3 ir 4 scenarijaus etapai, dėl kurių nors priežasčių žlugtų.
Visas scenarijus buvo realizuotas, įskaitant ir Sausio 13-osios žudynes. Lietuvoje inscenizuoti raudonosios
revoliucijos nepavyko. Didžiausias kliuvinys buvo prof. Vytautas Landsbergis ir jam dar tada ištikimi jo
bendražygiai. Dėl to, jau daugiau negu 20 Lietuvos nepriklausomybės metų ir liejasi prieš jį purvo upės ir
šlykščiausios insinuacijos tų „artistų“, kuriems nepavyko palaužti tuometinės nepriklausomos Lietuvos vadovų
ir politikų valios.
Nežinia kur, Lietuvoje ar po
Kremliaus kurantais buvo sukurtas ir
antrasis Lietuvos valstybės užgrobimo
scenarijus. Prof. Fransuaza Thom jį
pavadino „inscenizuota savižudybe“. Po
Sąjūdžio vėliava į Aukščiausiąją Tarybą
išrinkti net 23 aukščiausio rango buvę
Lietuvos komunistų partijos CK vadovai
ir ideologai suprato, kad „norint
išsaugoti realią valdžią, reikia
inscenizuoti politinę savižudybę“
(Fransuaza Thom. Jūsų visuomenė
serga // Naujasis dienovidis. -1993,
bal. 2.). Gudrūs CK lapinai atsiskyrė
nuo TSKP, įkūrė lyg ir savarankišką
LKP, užgrobė ekonomiką (premjerė
K.Prunskienė ir jos pavaduotojas
A.Brazauskas), „kaip nereikalingo
balasto atsikratė kvailiausiųjųortodoksinių komunistų“ „ant
platformos“ su Burokevičiumi

priešakyje (ten pat), kurį laiką lakštingalų balsais suokė ditirambus Lietuvos nepriklausomybei, politinę valdžią
palikę idealistams sąjūdiečiams. Kol tauta džiaugėsi, sparnuojama laisvės euforijos, LKP gensekas
A.Brazauskas gudriai šypsojosi. Jo sočiame ir ramiame veide klaidžiojo valiūkiška šypsenėlė, kai jis primerkęs
akis, vienoje TV laidoje kalbėjo: „Kas valdo pinigus, tas valdo ir valstybę“. Kai visa valdžia Lietuvoje jau buvo
užgrobta komunizmo šmėklos, kuri į paviršių jau drąsiai paleido visu savo galingumu , galingesnę negu
Stalino ir Gebelso propagandinę mašiną, aktyviau, negu visais okupacijos laikais, įskaitant ir stalininius,
pradėjusią dar neprabudusios tautos statusui liaudies zombinimo procesą, pasitelkusią gražuoles rūteles,
raudonąsias „filosofes“ neringas ir aurimukus su algirdukais bei rimvydukais.. Komunizmo šmėkla, pasitelkusi
iš to paties kamieno kilusias kriminalines partijas, „demokratiškai“ „užvaldė“ ne tik politines, bet ir visas
ūkines struktūras bei visą žiniasklaidą („Visas mūsū mintis – „Lietuvos ryte“ ir kt.)
Po 1992 metų rinkimų prof. Fransuaza Thom rašė: „Lietuvoje laimėjo ne partija, ar frakcija, o buvusi
valdžios struktūra. Komunistai valdė Lietuvą (kaip ir Rytų Europą) ir iki rinkimų. Tačiau Lietuvoje jie įgijo ir
politinę valdžią“ (Ten pat).
Kai rašiau tada minėtą straipsnį dar daug ko nesupratau. Politika, ne mažiau negu mokslas, reikalauja
aukščiausio minties pilotažo. Gal dar net ir aukštesnio, nes reikalauja itin operatyvios reakcijos.
Politologė tarptautininkė komunistų Lietuvoje laimėjime įžvelgė didelę grėsmę Lietuvos nepriklausomybei ir
valstybingumui iš Rusijos pusės. Ji tada rašė: „Imperinis mąstymas, besiformuojantis jau tūkstantį metų,
negalėjo staiga imti ir išnykti... Rusija... tai ne tauta, o imperija, apimta vis didėjančios krizės. Valdžios elitas
postringauja apie „įtakos sferas“, kaip gerais Molotovo-Ribentropo laikais... Šiuo metu Rusijoje kyla imperijos
ilgesys, nedviprasmiškai ima ryškėti pavojinga Rusijos imperijos atgaivinimo tendencija.“ (Fransuaza Thom.
Sortir du sovietisme /vertė G.Dabašinskas. – Veidas, 1993, N. 10, p. 11) Todėl ji labai abejojo „ar sugebės
išlikti Lietuva ir kitos Baltijos valstybės, išsaugoti realią, o ne simbolinę nepriklausomybę, ar išsilaikys
traukiama į posovietines neaprėpiamas Rusijos erdves“ (Ten pat) Tam rusai turi jau sugalvoję ir patikrinę
praktikoje Moldovos scenarijų: užvaldė Moldovos energetiką, beliko sužlugdyti finansinę sistemą, uždusinti
nacionalinę valiutą, įvesti dvigubą pilietybę... ir imperija iš esmės bus atkurta... Be to, tokie veiksmai idealiai
dera su karine jėga, kaip buvo padaryta Moldovoje, įvedus 14-ąją Rusijos kariuomenę. Taip buvo savo laiku
padaryta ir Gruzijoje, užsmaugus joje nepriklausomybę ir įvedus Šavarnadzės diktatūrą. Pagal scenarijų –
sekantis kąsnis po Ukrainos imperialistinės Rusijos planuose, kaip teigia politologai tarptautininkai, - Baltijos
valstybės... Pirmasis žingsnis su LUKOILo ir GAZPROMO įsigalėjimu Lietuvoje ir jo nevaržoma politine
agitacine-propagandine veikla – jau žengtas (ten pat). Dabar prieš Baltijos valstybes kariaujamas toks
intensyvus informacinis karas, pasitelkus mūsų tautiečius ir užmigdžius VSD ir prokurorus letargo miegu,
kokio dar pasaulis iki šiol neregėjo. Vien tik „Laisvas laikraštis“ ką reiškia... O dar „Respublika“, TV – keli
kanalai, lenkų naujai atidarytas portalas, nukreiptas prieš Lietuvą ir t.t.
Bet, ko gero, visų pasaulio politologų nuostabai, Kremliaus sumąstytas Šavarnadzės scenarijus Lietuvoje
nepasitvirtino. Lietuva, nors ir komunistinė, ištrūko iš imperijos molinėmis kojomis zonos. Kaip rašė žurnalistė
Lina Pečeliūnienė, Brazauskas užtemptas ant geležinkelio bėgių, nors iš pradžių ir labai atkakliai spyriojosi, vis
dėl to tais bėgiais nuvažiavo ir į NATO, ir į Europos Sąjungą. Komunistai teigia, kad jie tai darė iš didelės
meilės savo Tėvynei Lietuvai. Man atrodo viskas daug paprasčiau: grupei draugų su jų genseku priešakyje,
„prichvatizavus“ „partijos auksą“ ir įsitikinus, kad per dieną galima tapti milijonieriumi, ir kad tas milijonas
„tavo šventa nuosavybe“ – gobšumas nustelbė baimę. Dėl to ir eita V.Landsbergio nužymėtu keliu. O
susikrovus, kaip A.Brazauskui, dešimtis ir šimtus milijonų, juos jau gaila Putinui atiduoti, geriau savo
numylėtinei Kristinai, žinoma, pirmiau iki gyvos galvos materialiai aprūpinus savo dukterų ir anūkų šeimas.....
Todėl ir gana nuoširdžiai siekta įgyti saugumo skydą. Tačiau tiems, kurie buvo šiek tiek toliau lovio, ir galėjo
iš jo semti rankomis, įkištomis tik iki alkūnių, ne - iki pat peties, buvo leista realizuoti Lietuvoje Moldovos
scenarijų: per visokias tarpininkes dujotekanas atiduota užvaldyti Lietuvos energetiką, vyriausiasis
bankininkas „atrišo“ litą nuo dolerio ir t.t...
...Taigi Lietuvos burės sugrįžti į Rusijos imperijos glėbį jau buvo gerokai pakeltos... Fransuazos Thom
nuomone, „... ne todėl, kad Maskva stipri, o todėl, kad palaužtas pasipriešinimas.Vakarai tik tada padės, jei
patys Rytų Europos žmonės turės ryžto sau padėti; jei jie patys rodys nepalaužiamą troškimą būti laisvi“
(Fransuaza Thom. Tik teisinė valstybė gali įvesti teisinę tvarką // Lietuvos Aidas. -1993, rugpj.). Sutrukdė
realizuoti Moldovos scenarijų Lietuvoje Prezidentė Dalia Grybauskaitė ... ir jos ištikima komanda. Iš čia
cypimas... ir dantų grižimas prieš ją... Tačiau iš čia ir mūsų- stiprybė.
Nepaisant visos Penktosios kolonos, matyt, gerai apmokamos (600 tūkstančių eurų iš Rusijos biudžeto
informaciniams karams Lietuvoje. – ne juokai! Iš čia – visokių propagandinių „istorikų“ šadžių, rūtelių,
aurimukų, algirdukų ir neringučių – ausys dygsta – O.V.).
2014 metais Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir jauniausios, jau suaugusios, Lietuvos gyventojų
kartos, 3000 tūkstančių Lietuvos vaikinų ir mergaičių, pasiruošusių ginti Lietuvos pilį, už Katedros ant
aukštumos, negailint gyvybės, jeigu prireiks..., dėka, pelkė Lietuvoje ėmė staigiai džiūti... Ypač po 2016 m.
spalio 9 dienos rinkimų... Pelkė traukiasi... tačiau, kaip dažnai gamtoje atsitinka, iš pelkės.... lenda į sausumą
visokiausi nuodingi šliužai: gyvatės, angys, sako, net ir nuodingi ir baisiai pavojingi varanai... Jie sukasi lizdus
TV ir žiniasklaidoje...
Ką su jais daryti? Klausimas, kaip sako žurnalistas Jonas A.Patriubavičius, vertas 64 000 dolerių....
Pasvajokime... jeigu juos būtų galima skirti VSD, gal jis pajėgtų sustabdyti tuos kasmetinius 600 tūkstančius
eurų šaltinėlius, atitekančius į Lietuvą antilietuvybės ir antivalstybingumo propagandai?

„PARALYŽIUOTOS EUROPA IR JAV PRIEŠ VLADIMIRĄ PUTINĄ YRA TARSI TRIUŠIS PRIEŠ
SMAUGLĮ“
Sorbonos prof. Fransuazos Thom įžvalgos geopolitikoje
„Pastaraisiais mėnesiais galime stebėti domino efektą: beveik visi
balsavimai Vakarų pasaulyje ir posovietinėje erdvėje duoda Kremliui
geidžiamų rezultatų...“Brexit“ referendumas Nyderlanduose dėl
ukrainos asocijuotos narystės, Donaldo Trumpo išrinkimas, Francois
Fillono petrgalė Prancūzijoje,, prorusiškos Centro partijos pergalė
Estijoje, prorusiško Igorio Dodono ir prorusiško Rumeno Radevo išRinkimas Moldovoje ir Bulgarijoje – sąrašas ilgėja kasdien....
Prof. Fransuaza Thom
Iš pirmo žvilgsnio atrodo prorusiškasis kagebistinis putinizmas – Rytų globalizmas pasaulyje laimi...
Profesorės teigimu „Kremliaus strategija kontroliuoti užsienio elitą ir visuomenės nuomonę, pradėta nuo
2000-jų metų, kai valdžioje atsidūrė apie Vladimirą Putiną susitelkusi KGB komanda, pradeda duoti vaisių“
(Fransuaza Thom. Kremliaus propaganda jau daugelį metų apdoroja Prancūziją // Lietuvos žinios. -2016,
gruod. 8, p. 6).
Metodai tie patys, naudojami Rusijos KGB jau daugelį dešimtmečių nuo Laurentijaus Berijos laikų, ir
neprarandantys savo efektyvumo: visuomenės veikėjų kompromitacija Rusijos pinigais apmokamoje viešojoje
spaudoje; korupcija; šantažas; pažadai paaukštinti ir netgi „prastumti“ į valdymo organus, žiniasklaidos
priemonių papirkimas ir jų ištikimybės kontrolė, propagandos temų kontrolė
Priemonės ir technologijos visą laiką tobulinamos. Nuo 2014 metų KGB ypač pamėgo socialinius tinklus; į
juos stengiamasi įvilioti kuo daugiau žioplių. Svarbiausias tikslas – užkariauti žmonių protus ir jausmus,
manipuliuojant žmonių jausmų gama: nuolatinis ir nepertrukiamas žmonių emocijų, pirmiausiai – neapykantos
ir baimės kurstymas, holografinis ir nuolatinis „bombordavimas“ per žiniasklaidą suklastotais arba pusiau
suklastotais faktais; apokaliptinis žmonių sąmonės temdymas, skleidžiant mitą, papuoštą visokiausiais
šėtoniškais vaizdas, kad supuvusiems „Vakarams jau ateina galas“., ir visų pirma dėl jų ištižimo, seksualinio
palaidumo ir iškrypimų, bei bet kokios galios veikti paralyžiaus bei jų pačio sugalvoto „politinio
korektiškumo“.
Ir kokį šiandien turime rezultatą – „dienos didvyrius“ Bašarą Asadą, pražudžiusį savo 300 tūkstančių
tautiečių, jo pavaldinių, bet ne azijatiškai mąstančių vergų, nepanorusių gyventi vergovinės santvarkos
sąlygomis.. Ir dar šimtus tūkstančių savo tautiečių pasmerkusį badui ir viso gyvenimo skurdui, Ir Vladimirą
Putiną, praradusį realybės pojūtį ir padėjusį Asadui žudyti jo tironizuojamos Sirijos piliečius. Pakeliui ir
dešimtis tūkstančių ukrainiečių. O septyni milijardai pasaulio gyventojų... , Hagos Baudžiamasis Tribunolas ir
visų Europos valstybių vadovai ir vyriausybės ...tyli... ir ko gero žavisi tais dviem „didvyriais.“ Iš čia ir gimsta
mitai apie KGB visagalybę... Juolab, kai įžūlūs tironai remia vienas kitą ginklu ir beaatodairišku žudymu
nepaklusniųjų tironų valiai.
Savo ruožtu dabartinė„Amerika išgyvena nacionalinio egoizmo ir atsiribojimo pagundą. O Rusijos valstybė ,
priešingai – atsidavusi supervalstybės planams, didžiąją savo biudžeto dalį (4 proc. nuo bendro BVP – O.V.))
skiria armijai ir specialiosioms tarnyboms, kasdien išmėgina NATO šalių gynybinį pajėgumą, palaiko chronišką
psichozę namuose, užsienyje plečia milžinišką agentų tinklą, smarkiai viršijantį tą, kuris egzistavo šaltojo karo
metais“ (Fransuaza Thom. Ten pat).
Dabartinė putinistinė Rusija – tai „Valstybė, kuri vykdo projektą paversti Europą savo vasale, nes
nesibaigiantis Rusijos ekonominis nuosmukis diktuoja Maskvai būtinybę užvaldyti Europos finansų ir
technologijų išteklius“, - mano politikos ekspertė politologė Fransuaza Thom. Ir Putinui, beje, sekasi.
„Prancūzijos „dešinieji“ (kabutės mano – O.V.) tokie, kaip rusofilas Francois Fillonas, pamiršta vertybes,
skiriančias Vakarų pasaulį nuo šiurkščia jėga ir melu grindžiamos Vladimiro Putino Eurazijos ... V.Putino
Rusija, pasitelkusi šiurkščios jėgos kultą bei aistrą melui, ir išgujusi pagarbą tiesai,visuotinio gėtio siekį, teisės
ir garbės supratimą, daugelį metų dirba, kad ir mes jas pamirštume. Nes tol, kol šios dorybės gyvuoja,
Europos susiliejimas su V. Putino Eurazijos sąjunga dar ilgai negalės įvykti“- viliasi F. Thom. (Fransuaza Thom.
Kremliaus propaganda jau daugelį metų apdoroja Prancūziją // Lietuvos žinios. -2016, gruod. 8, p. 6).
Tai – svarbiausia šių dienų geopolitikos aktualija, į kurią V.Putinas vedė Rusiją nuo 2000-jų metų –
putinistinės eros geopolitikoje pradžios, o prof. Fransuaza Thom sekė ir fiksavo viešojoje spaudoje jo
žingsnius.. Kuo jie svarbūs Baltijos šalims?
Praėjus daugiau negu dešimčiai metų po jos paskutinio straipsnio Lietuvoje prof. Fransuaza Thom
svarbiausiais pokyčiais Rytų ir Vakarų Europoje įvardijo – „laisvą žodį ir nevaržomą minčių sklaidą“ ir tai, kad
valstybės, įstojusios į euroatlantines struktūras tapo geopolitikos subjektais.ir objektais. Todėl ir visi pokyčiai
tose valstybėse tarp jų ir Baltijos šalyse tyrinėtini geopolitikos kontekste.
Žvelgiant iš geopolitikos aukštumų, Antrasis pasaulinis karas buvo tik dabartinės politikos pradžia. Joje
stalinistinis totalitarizmas įveikė nacistinį totalitarizmą, tačiau stalinistinis režimas, dešimtmečiams okupavęs
Baltijos šalis ir čia penkiasdešimt metų vykdęs fizinį ir dvasinį pavergtų tautų genocidą, tik laikinai prislopino
pūliuojančią tautų kančios žaizdą, bet neužgesino jų laisvės troškimo. Susiformavus palankiai geopolitinei
situacijai ir susvyravus imperialistinės Rusijos molinėms kojoms, tautos pakilo į nacionalinę išsivaduojamąją

kovą ir vienur daugiau, kitur mažiau kraujo praliejusios, atkūrė savo nepriklausomas valstybes ir vienos
geriau, kitos blogiau jose ekonomiškai tvarkosi.
Atėjęs į Rusijos valdžią 2000-aisiais metais V.Putinas politinę situaciją Rusijoje, o vėliau ir visą geopolitinę
situaciją kardinaliai pakeitė. Jis sugrąžino Rusiją į Antrojo pasaulinio karo pabaigą, kai Rusija tapo nugalėtoja;
užvedė ir paleido dirbti maksimaliu pajėgumu politinę agitacinę-propagandinę mašiną, kuri be perstojo
kartoja: „Štai kokia puiki buvo mūsų sistema, kuri atnešė mums pergalę... Rusija tapo lygiaverte didžiosioms
pasaulio galiūnėms valstybe...“. Jis prikėlė iš rezignacijos ruso dvasią, pradėjo jaukinti ją prie minties: „Ak,
kaip puiku yra totalitarizmas...“
Per šešioliką metų V.Putinas daug pasiekė. Dabar daugelis prancūzų ir ne tik prancūzų yra įsitikinę, kad
dabartinis pasaulis yra padalintas į Amerikos įtakos zoną ir Rusijos įtakos zoną, tarsi kitų valstybių ir nebūtų.
Fransuaza Thom stažavo Rusijoje Brežnevo laikais. Ji tada net ir nesuvokė, ką tai reiškia būti maža tauta
didelėje Rusijoje. Rusams Pabaltijys buvo – malonios atostogos, o jai – susitikimas su lietuviais – didelis
atradimas. Ji tik tada ir suvokė, kad komunizmo studijose nacionalinis faktorius yra labai svarbus. Po
išsivaduojamųjų judėjimų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo manoma, kad tose valstybėse komunizmas –
išrautas amžinai. Bet taip neatsitiko. Ir kol nebus tos šalys dekomunizuotos – tikros laisvės nei Baltijos šalyse,
nei Gruzijoje, nei Ukrainoje nebus. Netgi į Estiją vėl grįžta komunizmas, kai atrodė, kad ši šalis, jau drąsiai gali
šokti ant komunizmo kapo.
Kitas klausimas į ką toms šalims remtis? Prancūzijoje laisvė jau seniai nustojo būti vertybe. Europoje, kaip
ir buvo pranašauta filosofo O. Špenglerio XX amžiaus pradžioje, - dabar valios saulėlydžio apogėjus. Europa –
aptingusi, suglebusi, bevalė, susirūpinusi tik savo gerove. Tik naujieji europiečiai gali pažadinti Europą, įlieti į
jos gyslas gyvo kraujo. Prancūzija ir Vokietija paralyžiuotos socializmo. Tuo keliu eina Italija, Ispanija, jau
nekalbant apie Graikiją. Prancūzų socialistai neidealizuoja dabartinės Rusijos, tačiau jie norėtų Trockio modelio
socializmo; jie ilgisi imperijos. Imperija suteikė SSRS svorį tarptautiniame lygmenyje. Pagal Šarlio de Golio
projektą Prancūzija turėjo tapti Europos lydere. Jai reikėjo susilpninti atgaunančią jėgas Vokietiją.Todėl
Prancūzija bičiuliavosi su komunistine Rusija. Dabar situacija pasikeitė: Prancūzija nuo importuoto komunizmo
iš Rusijos ir milijonų spalvočiausių imigrantų kraštutinai susilpnėjo. Vokietija iki pastarųjų metų jautė
širdgraužą dėl jos nacių su Hitleriu priešakyje pradėto Antrojo pasaulinio karo ir kartu su Prancūzija ilgam
buvo pasitraukusios į šešėlį. Dar tik visiškai neseniai ir Vokietija ir Prancūzija buvo atgavusi jėgas Europoje,
pagal vadinamą „Merkozy“ (A.Merkel plius N. Sarkozy) projektą. Tik neilgam. Dabartinė socialistinė
Prancūzijos valdžia akivaizdžiai naikina tai, kas buvo pasiekta, padlaižiaudama Rusijos agresyviai politikai.
Žlugęs Merkozy projektas – tai pirmasis žingsnis į Europos Sąjungos saulėlydį. „Brexit“ – buvo antrasis.
Netruks, manau, - bus ir trečiasis. Ar tik netaps juo Lenkija? Ar Olandija? O kas tada? Nors prognozuojama,
kad pagrindine Amerikos varžove geopolitikoje taptų Kinija, manau to neatsitiks. Išmintingas Azijos liūtas,
kaip jau ne kartą atsitiko, liks snausti ant savo minkštos šilkinės pagalvėlės, stiprindamas savo ekonominius
raumenis ir leis kautis tarpusavyje dėl pranašumo geopolitikoje kitiems. Jo planai kitoki...Jis nuo savo šilkinės
pagalvėlės pajudės tik tada... kai pasijus ... tarp visų žvėrių stiriausias.. O dabar ramiai stebi... kad. šį kartą
geopolitikos pagrindinis smaigalys yra nukreiptas ne tiek į ekonominį pranašumą, kiek į karinę galią, ir
svarbiausia - į žmonių protus.
V.Putinas, iniciavęs grįžimą į karo pabaigą, pradėjo naują Rusijos politikos ir karo etapą . To karo
priešakinėse linijose komunizmas ir nacionalsocializmas, ideologijos, kurios kovojo tarpusavyje Antrojo
pasaulinio karo metais, dabartinėje Rusijoje sulietos į visumą, vadinamą putinizmu, kartais našizmu, įgauna
pagreitį ir veiksmą, išbandant naujausius Rusijos ginklus Ukrainoje, siekiančioje laisvės, Sirijoje ir vienoje, ir
kitoje šalyje išžudant Rusijos ginklais tūkstančius jos piliečių..Po V.Putino bičiulio, Irano vadovo, diplomatinio
žygio į Amerikos žemyną, siekiant rasti sąjungininkų tarp to žemyno komunizmo pažeistų valstybių,
putinizmas ateina ir į Ameriką, kaip parodė paskutiniai rinkimai, siekiant ją susilpninti iš vidaus, arba netgi,
kaip ir Europą, padaryti ją savo vasale.
Taigi Lietuva – vėl geopolitinio karo, tik šį kartą aršaus ideologinio informacinio, sąlygomis. Gaila, kad
Lietuvoje nesuvokiama, kad šis karas yra nemažiau pavojingas, negu karinės galios, ir informacinėje
apnuodytoje erdvėje neįžiūrimas pavojingas Tautos ir Valstybės saugumui priešas, kurį reikia neutralizuoti ir
tramdyti.. Deja, šiame kare patys aršiausi yra mūsų tautiečiai, kaip parodė VSD tyrimai, riebiai pamaloninami
iš Rusijos iždų proputinistinei propagandai ir šauniai, kaip tikri Judai, parsidavinėjantys.
..Nors yra konkrečių veiksmų ir ženklų, kad iškilus karinei grėsmei iš išorės, būsime ginami ir apsiginsime,
tačiau daugelio mūsų protai kasdien yra žudomi. Baisiausia, kad nėra į ką atsiremti. KGB spėjo užnuodyti
daugelio protus visoje Europoje ir Amerikoje Kaip rašo prof. Fransuaza Thom, „Politinio korektiškumo
iškastruotas Vakarų pasaulis pateisina prievartą, kuri įsikūnijo Rusijos autokratijoje“(Fransuaza Thom. Rusų
pinigai neleidžia europiečiams veikti // Lietuvos žinios. – 2014, rugs. 1, p. 2; Fransuaza Thom: „Matome
barbarybės stiprėjimą // Lietuvos žinios. - 2016, rugs. 10, p. 3:). Jos nuomone „Paralyžiuotos Europa ir JAV
prieš Vladimirą Putiną yra tarsi triušis prieš smauglį“ (Ten pat.). Tai ryškiai pailiustravo Rusijos agresija į
Ukrainą, kai p. A. Merkel pažadėjo, kad Vokietija padės atstatyti Donbasą, bet jokiu būdu nerems ukrainiečių
ginklais, jų teisėtoje kovoje prieš kagebistinį pavergėją (Fransuaza Thom. Ten pat) „Putinas suprato,.kas buvo
pasakyta šiuo pranešimu, ir atnaujino Ukrainos puolimą“ (Fransuaza Thom. Ten pat).
Minėtose straipsniuose prof. Fransuaza Thom atskleidžia, kaip V. Putinas jau užkariavo Europą ir
paralyžiavo europiečių protus, kad jie nemąstytų: 1) „Iš Kremliaus sklindantis papirkinėjimas jau duoda savo
vaisius: rusų pinigai neleidžia europiečiams veikti, neleidžia net aiškiai suvokti Rusijos politikos esmės; 2)
Rusijos dezinformacijos tinklai užtemdo akis pasauliui. V. Putinas įžūliai ir begėdiškai vedžioja visus už nosies,
tačiau niekas garsiai nepasipiktina pasakėčiomis, kurias mums porina Kremlius:3) Kai moralė nusisuka nuo

proto, nekeista, kad negalime normaliai mąstyti. Tai ženklas, kad net nesuvokiame mums kylančio pavojaus,
kai nuo galios apdsvaigusio diktatoriaus rankose yra branduolinis ginklas. Žiniasklaida pilna lengvabūdiškos
tuštybės, kuri užgožia Ukrainos krizę“ ir kitus svarbius įvykius. Galiausiai tai baigiasi valios paralyžiumi“
(Fransuaza Thom. Rusų pinigai...// Ten pat).
Taigi, tikėti ir pasitikėti dabartine Rusijos putinizmo parklupdyta Europa ir išrinkus D. Trumpą – Amerika,
jau nebegalime. Ir viena, ir kita – parklupdytos, jų valia – paralyžiuota. Turime pasikliauti savo jėgomis ir kiek
galėdami savo žiniomis padėti keltis iš putinizmo balos visai Europai. Deja, mes patys, dar su savo mamutais
ir krokodilais dar tebeklampojame pelkėje. Kas palaiko politinį užpelkėjimą Lietuvoje?
Kol 70 proc. Lietuvos gyventojų už laisvę ir nepriklausomybę yra svarbiau materialinė gerovė, ir buitis yra
svarbiau už viską, o politika – neįdomi – pelkė stovi. Ir ne tik stovi, bet ir plečiasi. Nes toks, lengvo daikto,
plaukiančio pasroviui, mentalitetas, persiduoda jų vaikams ir anūkams. Nėra baisesnės ligos ir jos epidemijos
už tą, kaip miesčionio gyvenimas be jokio pasipriešinimo negerovėms. Kol neatsiras Lietuvoje daugiau
pilietiškumo ir patriotiškumo – pelkė stovės. Komunizmo šmėkla, jojanti ant materijos arkliuko, dar yra stipri
ir galinga, nepaleidžia daugelio lietuvių sielų iš materialistinio ledynmečio gniaužtų. O kol ledynmečio
neįveiksime – tikros laisvės neturėsime.. Ją atgausime tik tada, kai gebėsime įvardinti tos pelkės negandas ir
ją nusausinsime, kai suprasime, kad mes GALIME TĄ PADARYTI ir sugebame DAUGIAU, negu mums patiems
atrodo.
Jaunas Lietuvos partizanas Lietuvos karžygys Vaclovas Voveris savo „Geležinio vilko“ kovotojus mokė:
„Reikia gyventi taip, tarsi nuo tavęs vieno priklausytų visos Lietuvos likimas“. Deja, šiandien neturime
Lietuvoje nei vienos partijos, kuri skatintų eiti mirti už tą idealą. TS-LKD,. praradusi savo tautinę tapatybę,
supanašėjo su kitomis partijomis, neturinčiomis savo tapatybės – ir jau nueinančiomis į istorijos šiukšlyną,
natūraliai tapus joms kriminalinėmis partijomis. Tautos idėjos praradimas - pati reikšmingiausia konservatorių
dovana Putinui ir visiems putinistams, nes nėra kitos tokios idėjos, kuri galėtų įveikti kagėbizmą ir putinizmą,
išskyrus TAUTOS IDĖJĄ.
Kol jos negrąžinsime į mūsų gyvenimą, tol ir klaidžiosime europiniuose putinizmo ūkuose ir pačių sukurtoje
politinėje pelkėje. O likusiems toje pelkėje mamutams ir krokodilams, kaip tik Tautos idėja ir yra
pavojingiausia... Tik nuo jos šios ledynmečio šmėklos išgaišta.. Žinoma, reikėtų ir šiek tiek pagalbos iš VSD:
– tik pažadinti jį iš gilaus miego; įtikinti VSD ir prokurorus, kad karas yra karas, nežiūrint to, kad jis
modernus – už žmonių protus būsimam pavergėjui, ir kad jame reikia kovoti ne tik prieš kilbukus, bet ir prieš
šamus, vadovaujančius tiems kilbukams, ir norinčius šildyti savo kojas putinizmo pelkėje. Tada visiems taps
aišku, kad kovojantys prieš Lietuvą... ir išorėje ir pačioje Lietuvoje yra mūsų priešai. Susivieniję prieš juos
visu būriu, nusausinsime tą baisią pelkę, atgausime Tautos vienybę ir mūsų valstybės galią, galėsime įtakoti,
kaip svajojo a.a. antikomunistas ir antiglobalistas Vilius Bražėnas, ir visą parklupdytą po putinizmo našta
Europą.
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