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AR TIK PRIEŠAI KALTI?

{žymus brazilų rašytojas Machado de 
Assis viename savo romane vaizduoja žmo
gų, kuris baigia universitetą „su pilnu tikė
jimu į juodąsias akis ir rašytąsias konstitu
cijas“. Gyvenimas šį gražų tikėjimą vėliau 
laužo: juodosios akys pasirodo neištikimos 
ir klastingos, o rašytąsias konstitucijas są
mokslininkai vienu kardo smūgiu suplėšo...

Ir mes, lietuviai, turime savų tikėjimų. 
Baigę ir nebaigę universitetų, turtingi ir 
vargšai, laimingieji ir nuskriaustieji — mes
visi turime pluoštą įsitikinimų, tiesų ir prie
tarų. Bet vienas iš pačių stipriausių įsitiki
nimų, atrodo, bus tas, kad dėl visų mūsų 
tautos ir valstybės, jos praeities ir dabar
ties nelaimių užvis ir pirmiausia yra kalti 
— Lietuvos priešai.

Lietuvos priešų klastomis, grobuonišku
mu ir neteisingumu mes gabiai teisiname 
gangreit net savo asmenines nesėkmes, o 
juo patogiau ir moksliškiau išaiškiname vi
sas Lietuvos valstybės nelaimes nuo pat 
priešmindauginių laikų.

Senajai Lietuvos valstybei nuolat iš va
karų „galando kirvį“ grobuoniški kryžiuo
čiai. Klastingi lenkai iš pietų Vytautui pa
vogė karališkąją karūną. Vėliau jie užkorė 
Liublino uniją, pražudydami savo pačių ir 
mūsų laisvę. Tada iš rytų paglemžė Lietu
vą netikėtai išaugę rusų carai. Jų muravjo- 
vai korikai ir žandarai per šimtmetį dusino 
Tėvynę. „Anei rašto, anei druko“...

Po trumpo Nepriklausomybės pragiedru
lio, vėl mūsų mažąją gražiąją žemę sumin
džiojo tie patys „raudonieji azijatai“... Pas
kui rudieji hitleriniai kryžiuočiai... Pagaliau 
dabar — vėl Tėvynė vaitoja po Maskvos 
enkavedisto padu.

Priešai nuo amžių, priešai kalti dėl mūsų 
šalies nelaimių!

Bet kai Lietuva pradėjo rašyti savo isto
riją, tuomet žemėmis ir žmonėmis ji turė
jo stambesnį išeities pagrindą, negu kaimy
nai iš pietų, rytų ir vakarų. Ir lietuviai, tie 
senovės kalnėnai ir žemaičiai, turėjo šaunų 
būdą, kuris taip jaudino Simano Daukanto 
plunksną...

Kodėl tas pagrindas nebuvo atlaikytas, 
o tolydžio siaurėjo ir silpno?

Ar tik priešai buvo kalti?..
* * »

klausimas.Gal perdidelis ir perpainus
Gal mūsų mimoziškai jautriom dvasiom 
šiandien būtų perbaugu ir atsakymo jieško- 
ti. Gal įžeistume skaudaus likimo brolius, 
pasilikusius Tėvynėje.

Tikrai, —■ kodėl taip, o ne kitaip, yra at
sitikę, priklausė juk nuo sąlygų, ir neįmano
ma trumpai jas visas išdėstyti. Tad imkim 
mus, žmones „be sąlygų“. Išeiviai, emigran
tai, pabėgėliai, „tremtiniai“ — yra tie žmo
nės „be sąlygų“. Jie būna išraunami ar savo 
noru palieka gimtinę ir pradeda svetimuose 
kraštuose naują gyvenimą „be sąlygų“. 
Tuomet nuogiausiai pasirodo jų tikrasis bū
das: kas jie yra, ko jie verti, ką gali, ko 
siekia, apie ką svajoja.

Jei jie moka tik tarpusavy ėstis, rietis, 
vieni kitus naikinti, vieni kitiems į veidą 
spjaudyti, — ne tik priešai čia kalti...

Jei jie užmigdo Tėvynės laisvės ilgesį, kei
čia savo kalbą, vardą ir dvasią, praranda 
savo vaikus — ne priešai dėl to kalti...

Jei jie išsineštą raumenų jėgą ir smegenų 
gabumus paskiria tik savo pačių praturtėji
mui ir malonumams, nusilipdo ant altorių 
dolerio ir prabangos dievaičius, egoizmo 
vašku užlieja ausis, idant nebegirdėtų tauti
nio solidarumo balso iš šiapus ir pagalbos 
Ipuksmo iš anapus, — ne priešai čia kalti...

'OS ?
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Jei lietuvis nebekovoja, jei lietuvis sutin
ka pralaimėti ir savo šalį, ir savo tautą, ir 
savo kalbą, ir savo idėjas, ir savųjų laisvę, 
ir savąją sielą, — tai tik priešai tuomet lai
mi !

Taip mūsų priešai daug yra laimėję per 
praeities šimtmečius. Taip jie dar vis laimi 
šiandien — kiekvieną dieną, kiekvieną va
landą.

Louis Morton savo knygoje „The Fall of 
the Philippines“ mini vieną Bataane japonų 
apsuptųjų jankių dainelę:
We‘re the battling bastards of Bataan,
No mama, no papa, no Uncle Sam,
No aunts, no uncle, no cousins, no nieces, 
No pills, no planes, no artillery pieces...
...And nobody gives a damn!
Jankių kareiviai Bataane buvo beviltiš

koje padėtyje, bet dainelės dvasia rodo, kad 
jie nei negalvojo apie pralaimėjimą. Tautos 
laimi tik tos, kurios visada tiki ir visada iki 
paskutiniųjų dirba laimėjimui, ir niekada 
nesirengia pasiduoti.

Gi mes „tremtyje“ jau pilnai pasirengėme 
pralaimėjimui: mes tebekaltinam priešus 
arba ir savuosius, mes kaip pamišę jieško- 
me, kur geriau įsikurti ir prisitaikinti, ma
lonės mes besitikime tik iš kitų. Nebeturė
dami nei mamos, nei papos, nei tetų, nei 
pusbrolių, nei dukterėčių, nei lėktuvų, nei 
patrankų — mes turime tik „dėdę Šamą“ 
ir sudedame į jį visas viltis...

Mes būsim žuvę, jei tik toks pasiliks 
mūsų būdas. Ir ne priešai čia bus kalti, o tik 
— mes patys.

Galvotas amerikiečių istorikas Will Du

rant savo paskutiniame veikale prieina to
kios išvados apie civilizacijos esmę:

„Civilizacijos istorija yra upė, kurios 
vandenyse kovoja kariai ir politikai, lieda
mi kraują ir balsavimo korteles. Bet šios 
upės krantuose žmonės augina vaikus, stato 
sodybas, daro mokslinius išradimus, spėlio
ja apie visatą, rašo muziką ir knygas“...

Tad ne tiek anie kariai bei politikai, kiek 
šie žmonės prie upės krantų kuria civiliza
ciją ir jos vertybes. Jie gimdo naujas tautų 
kartas, jas ugdo, gausina, brandina, steigia 
naujas politines sistemas, kuria naujas ti
kybas sau ir kitiems, gudrumu ar smurtu 
auga į milžiniškas imperijas.

Nesvaikime mitais ir neaiškinkim mūsų 
istorijos vien karo žygiais žiloje senovėje ir 
balsavimo kortelėmis dar netolimoj praei
tyje. Tai nekūrė jokios civilizacijos. Todėl 
galiausiai laimėdavo vis mūsų priešai.

Jie pradės pralaimėti, kai vis daugiau 
gims ir augs atkaklaus būdo lietuviškų žmo
nių — prie Nemuno krantų ir prie svetimų 
upių. Žmonių, kurie augins lietuviškus vai
kus, statys sodybas, jieškos mokslinių išra
dimų, spėlios apie visatą, rašys lietuviškas 
knygas ir muziką...

Tik tiems žmonėms kartą ateis diena, ka
da mūsų priešai pasakys, jog šį sykį mes 
buvome „kalti“, — nes nubloškėm jų pri
mestą jungą, vėl iškovojom laisvę, savo bū
du ir dvasia pribrendom kurti lietuvišką 
civilizaciją.

Ar daug tokių mūsų bepaliko, ar daug 
naujų užaugs? Štai klausimas, į kurį ne
davę teigiamo atsakymo, būsime kalti tik 
mes patys.

Mirus ALRS Los Angeles Skyriaus Garbės Narei Bronislava! Biržiškienei, 
gilią užuojautą reiškia prof. Mykolui Biržiškai, Marijai ir Stasiui Žymantams, 
Onai ir Kaziui Barauskams bei jų artimiesiems ■

ALRS Centro Komiteto vardu Bronys Raila,
ALRS Los Angeles Skyriaus vardu Ignas šešplaukis,

LRS-ės Garbės Nariui prof. Mykolui Biržiškai, mirus jd žmonai, nuoširdžią 
užuojautą reiškia „

LRS Europos Komiteto Vardu K. Dranga.
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TA GARBE GAVOME UŽGIMĖ... * * •
Lietuvybės išlaikymo temomis 

VALT. BANAITIS

Ar ne pats laikas užbaigti vadinamos 
„tremties“ laikotarpį? Iš tikrųjų laikas, ir 
svarbiausia nustokime pagaliau patys save 
tremtiniais laikę. Daugiau negu 10 metų gy
vename svetur ir neišvengiamai tapsime 
„emigrantais“, dairydamiesi dažniau atgal, 
negu pirmyn. Senstame ne tik fiziškai, kiek 
sensta mūsų galvojimas. Todėl nedelsdami 
padarykime išvadas: juk seniai jau virtome 
užsienio lietuviais. Tos gi dvi sąvokos iš es
mės skirtingos: tremtinys gyvena palaips
niui blėstančiais prisiminimais — užsienio 
lietuvis gi, iš garbės būti lietuviu.

Mūsų kartai, žinoma, pakaks prisiminimų 
svetimos aplinkos rūsčiai tikrovei papildyti. 
Tačiau to negali padaryti mūsų vaikai, ku
rie prisiminimų iš Lietuvos neturi. Mūsų 
prisiminimai jiems nieko nepasako ir su lai
ku virs, kad ir gražiomis, bet nerimtomis 
pasakomis apie tėtės " bei mamos jaunystę. 
Mūsų vaikai iš esmės nori arba gyvo lietu
viškumo — arba jokio. Tokį jiems suteikti, 
tai yra mūsų pareiga, toli išeinanti už va
dinamojo tautiškumo ribos. Tai kiekvieno 
mūsų asmeninė atsakomybė!

KODĖL LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS?

Nekalbėkime . apie sentimentus. Juk 
kiekvienas mūsų turime padėkos, ištikimy
bės ir dėkingumo jausmų tai mūsų žemei 
ir kraštui, kuriame užaugome ir kuris -mus 
išleido į žmones. Gyvename prekybiniame 
pasaulyje ir todėl veikiau pabrėžkime ap
čiuopiamesnius argumentus.

Mūsų vaikai užauga tipiškai žydiško „in
feriority complex“ (menkystės komplekso) 
ženklu, to iš karto nė tėvams nepastebint. 
Gigantomaniško kolektyvizmo laikais ne re
komendacija priklausyti mažai, dargi perse
kiojamai, tautai. Niekas nenori būti medžio
jamo žvėries vietoje. Faktas, kad bolševikai 
pabaltiečių problemą pavertė raudonosios 
sutemos žydų problema, nebūtinai pasidi

džiavimo pagrindas. Visa tai it slegia mūsų 
vaikus ir jų sieloje gimdo „rasinius“ kom
pleksus — ir ne tik „taip sakant“. Juose 
gimsta noras jų kratytis, ir tai nepavyksta: 
juk lieka nepakeičiamas faktas, kad jie lie
tuviai, ir aplinka jiems kasdien įrodo, kad 
jie „kitokie“, negu kiti.- Jokia „asimiliacija“ 
to fakto pakeisti negali — nebent jau išras
tų kas kokį naują rašalą kraujui pakeisti.

Tiesa, mus tebeslegianti svetimybė mūsų 
vaikams nebe svetima — tačiau ji jiems nė
ra ir tėvynė! Mūsų vaikai turi tapti profe- 
sionalų-benamių karta. Pasirūpinkime, kad 
tokia jų padėtis tarp dangaus ir žemės ne
sibaigtų katastrofa. Pasirūpinkime jiems su
teikti atramų!

Kaip visi jauni žmonės, taip ir mūsų vai
kai, yra iki žiaurumo teisingi. Nepaperka
mai jie išbando abu gyvenimu, kuriuos jie 
gyvena: kasdieninį, praktiškoje svetimoje 
aplinkoje pasitvirtinantį, kurį lygina su 
anuo ramiuoju, savuoju, guodžiančiu — 
bet nepraktišku muzėjiniu lietuviškumu, ku
riuo gyvena mamutė ir tėvelis. Ir nėra „trin
tuko“ tam „muzėjiniam“ gyvenimui ištrin
ti ! Atvirkščiai: kiekvienas amputacinis 
bandymas tik didins vaiko sieloje norą ma
tyti jį prikeltą praktiškajam, gyvajam gyve
nimui. Dėl savo vaikų tad, išimkime lietu
vybę iiš mužėjaus, {rodykime jiems josios 
praktiškąjį pritaikomumą!

Auklėjame savo vaikus lietuviais — bet 
kiek esame padarę jiems įrodyti, kad yra 
garbė lietuviu būti! ? Neužtenka čia kalbų, 
nepakanka nė „auklėjimo“, maža ir tokių 
išmintingų posakių, kad dvi kalbas mokąs 
žmogus yra dvigubai vertesnis. Geriausias 
lietuvybės praktiško pritaikymumo įrody
mas tai yra josios atgijimas, pasirodymas 
gyvenamoje aplinkoje — mūsų vaikų tik
rovės pasaulyje.

Mūsų kultūrinių vertybių perkėlimas, 
transplantacija į svečios šalies kultūrą
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— tai yra vienas iš pačių svarbiųjų lie
tuvybės išlaikymo uždavinių.

To pasiekti neužtenka šeimos pastangų. 
Čia reikia bendrinės lietuviškos talkos. Rei
kia ir pagalbos iš mūsų svečiosics šalies pu
sės — juk jos kultūra iš mūsų jnašo gali tik 
praturtėti. Ir nebijokime tokios pagalbos 
prašyti, net reikalauti.

Neužpildę mūsų vaikų sielose gyvosios 
lietuvybės troškimų, netik žalojame jų bū
dą, dargi statome į didelį pavojų tiek juos 
tiek mūsų svečią šalį. Tuštuma mūsų vaikų 
sieloje šaukiasi užpildymo — jei patys jos 
neužpildysime, dar sulauksime dienos, k?; 
tuo pasinaudos Maskvos propaganda. Tuo 
keliu, pradedant nekaltomis kultūrinėmis 
priemonėmis, mūsų vaikai gali būti įtraukti 
bolševikinių agentų tinklan, nė patys to ne
pajutę!

Vien dėl šio pavojaus lietuvybės išlaiky
mo darbas yra politinis darbas, kuris priva
lo rūpėti tiek mums, tiek mūsų politiniams 
veiksniams, tiek ir mūsų gyvenamos šalies 
politikams. Ypač pastariesiems, nes su ta 
problema siejasi dar ir visiškai apčiuopia
mos ateities perspektyvos:

Nors ir didelių fizinių nuostolių patyrusi, 
lietuvių tauta yra gyva. Gimė vaikų ir per 
žiaurią vienuolikmetę okupaciją. Sibire ne 
visi miršta, ir kaip juokas skamba sugrįžė- 
lių pranešimai, kad ten kiekvieną šviesiau 
atrodantį ar švariau prisilaikantį žmogų 
savaime laiko pabaltiečiu... Kiek ir bando 
okupantas klastoti Lietuvos vakarietišką 
veidą — jis pats gerai žino, kad šimtmeti
nės tradicijos greit neištrinsi ir raudonieji 
dažai kiekvienu momentu nukris, kaip tin
kas nuo mūro. Gyva lietuvių tauta šiandie
ną — ir bus gyva dar už šimto metų! To 
nepamirškime pasakyti savo vaikams ir mū
sų gyvenamos šalies žmonėms! Ypač pas
tarieji lai gerai atsimena:

Ką Jūs šiandien darysite — keliems,lie
tuviams atsidūrusiems Jūsų krašte — tai 
Jūs darote visai lietuvių tautai! Kiekviena 
lietuvių kalbon išversta knyga netrukus bus 
ryšininku, tiltu tarp vakarų ir lietuvių ta.- 
tos. Gali ji tuo būti jau ir šiandien „koeg- 
zistenciniais laikais“. Mažos sumos — ir di
delių nė nereikia — kurios šiandien skiria
mos lietuvybės išlaikymo darbui iš svečios 
šalies pusės — tai įdedamas kapitalas, kuris 
grįš su nuošimčiais!

Negalime tačiau prašyti iš svetimųjų, kol 

aiškiai nežinosim, ko, kiek ir kada reikia, 
neturėdami planų. Negalime laukti talkos 
kol patys nebūsime rimtai, organizuotai 
pradėję visais tais reikalais rūpintis. Nė 
spontaniškos veiklos, nė genialios improvi
zacijos čia neužtenka — reikia suderintos 
metodikos.

KULTŪRA IR POLITIKA

1945 m. lietuvių tremtinių banga vienu 
reiškiniu išsiskyrė iš kitų išeivijos istorijoje 
bangų: tai jų masė. Buvo mūsų dešimtys 
tūkstančių, gyvenome dargi viename krašte, 
Vokietijoj, užsidarę „getuose“ visi jautėmės 
tos masės dalimi. Nepaisant fakto, kad gy
venome svetimame krašte, mūsų gyvenimas 
ėjo įprastine banga, kaip namie. Jis buvo 
gyvenimo tėvynėje refleksas (atspindys). 
Mūsų gyvenimas ėjo „normaliai“, nepaisė
me amputacijos.

Be kasdienių rūpesčių, visur reiškėsi ypa
tingas veržlumas kultūrinėje srityje. Kiek 
tremties metais prigaminta kultūrinių ver
tybių, parodyta kultūrinės veiklos, dėl to 
nėra ko mums girtis: svetimieji tai geriau
sia įvertino. Gyvenimiškai žiūrint, kultūrinė 
veikla tada ir buvo vienintelė priemonė ko
vai su nuasmeninimu, demoralizacija ir sle
giančia lagerine aplinka.

Tačiau nepaisant didžiųjų pastangų, visa 
jau tada atrodė kažkaip netikra. Kultūrinės 
veiklos priemonės ir metodika, pritaikinti 
gyvenimui tėvynėje, dar šiaip taip tiko 
tremties „kolchozų“ sąlygoms. Bet, ar visa
dos pakaks — o tas klausimas jau tada 
vargino ne vieną kultūrininką. Mūsų kul
tūrinės veiklos priemonės jau tada šaukėsi 
sumoderninimo, paslankumo, naujo šlifo, o 
tai pasiekti buvo galima tik jungtinėmis 
pastangomis, kurių ir buvo reikalauta.

Deja, mūsų politikai tokių klausimų rim
tai nė nemanė svarstyti. Turbūt dėlto, kad 
atrodė jiems perprasta „nusižeminti“ iki vi
suomenininko laipsnio. (Gal kas pasakys, 
koks tarp tų dviejų sąvokų yra skirtu
mas...?) Jie norėjo rūpintis tik „gryna“ po
litika ir dalykais, kuriems „laikas pribren
dęs“. Tokiu būdu „bręstančio laiko“ jau 
laukiame vienuoliktus metus ir su laiku da
rosi vėloka kūryba, netrukus liks tik lopy
mas. Ir mūsų politikai gyveno refleksais...

Tačiau visa tai tąsyk neatrodė taip jau
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svarbu, ir nepaklausėm nei susirūpinusių 
kultūrininkų balso nei skeptiškai nusiteiku
sių visuomenininkų, deja realesnės, išmin
ties. Visi jutome, kad mūsų ateitis priklauso 
nuo politinės, išsilaisvinimo vilties. Tokiu 
būdu politika visur įgavo sprendžiamos įta
kos, susiaurino horizontus ir temdė akis.

Nuo susiaurėjimo pagaliau nukentėjo ir 
pats politinis darbas. Politikai kultūra nesi
rūpino, kaip nesirūpina ja kiekvienas politi
kas savame krašte. Ir ko reikėjo rūpintis? 
Tūkstančiai, žinomų ir nežinomų kultūros 
partizanų dirbo, kaip darbščios bitelės, — 
nei prašyti nei nė padėkoti. Viskas vyko ir 
be ponų politikų pastangų — nors jie, žino
ma, teikėsi pasinaudoti kitų veiklos rezulta
tais. Bet, juk ir tai nenuodėmė. Dažnas gi 
vakarų politikų taipgi prekiauja Shakes- 
peare'u, Goethe ar Shiller'iu, jų veikalų nė 
neskaitęs... Todėl visa tai nėra priekaištas, 
o tik fakto nustatymas.

Tačiau yra priekaištas, nuo kurio negali
ma atsikalbėti. Tokios „tradicinės“, reflek
sais pagrįstos politikos mūsų sąlygose nerei
kėjo, nereikia nė šiandien. Tai laiku pama
tyti nebuvo sunku. Laiku persiorientuoti jau 
būt buvę sunkiau. Tačiau užsispyrimas to 
sąmoningai nematyti, atsisakymas kitaip 
nors pabandyti — tai yra nedovanotina 
klaida.

Kas pagaliau yra politika? Enciklopedi
jos dėl vientisos, konkrečios definicijos ne
sutaria. Tačiau visos sutaria, kad politiko 
vienas pirmaeilių uždavinių yra administra
vimas, realių, visuomeninio gyvenimo fak
torių koordinavimas. Tad ir klauskime ko
kius realius, visuomeninio gyvenimo fakto
rius beliko administruoti 1945 ir 1955 me
tais? Gal žemės ūkis, susisiekimas, pramonė 
— gal išsvajotoji „kompaktinė“ lietuvių ma
sė? Nieko panašaus:

LIKO TIK MOŠŲ KALBA, MOŠŲ 
TAUTINĖ KULTŪRA. SVARBIAUSIU 
POLITIKOS — MOŠŲ SĄLYGOMIS — 
UŽDAVINIU LIKO: LIETUVYBĖ.

MUMS REIKIA POLITIKŲ, KURIE 
PASIRŪPINTŲ KULTŪROS REIKA
LAIS. TAI YRA PATS DIDYSIS UŽDA
VINYS, KURIS PALIKO JIEMS IR 
MUMS. MOŠŲ POLITIKAI PRIVALO

PRAPLĖSTI SAVO DABARTINĖS
VEIKLOS BARUS. TOLIMESNIS APSI
RIBOJIMAS GRYNAI „POLITINE PO
LITIKA“ NEIŠVENGIAMAI TURI VES
TI PRIE SUSTINGIMO IR POLITINĖS 
SAVIŽUDYBĖS.

Juk aiškiai priėjome prie ribos: krizė po 
krizės mūsų ir nemūsų „laisvintojų“ tarpe. 
Kitaip pagaliau ir būti negali. Žmonės, ku
rie užsispyrė administruoti tai, ko neheturi, 
turi virsti gyvais nesusipratimais. Arba — 
ima administruoti patys save ir savo intere
sus...

Antrą vertus, perdaug nepeikime savų po
litikų. Jie vadovaująs tais pačiais receptais 
kaip ir kitų kraštų politikai. Tik jie nėra 
savame krašte ir todėl pastatyti, prieš naujus 
uždavinius, kuriems nėra tradicinių receptų. 
Tačiau mums reikalinga jų patirtis, jų ry
šiai jr todėl remkime tuos poltikus, kurie 
rimtai ryžtasi ir imasi rizikos eiti netradici
niais, bet gyvenimo padiktuotais keliais. Kas 
tačiau iki šios dienos nenori matyti tų parei
gų, tą geriausia laiku nurašykime į nuosto
lius. Kitaip tai padarys patsai gyvenimas, 
kai bus „laikas pribrendęs“ — ir pervėlu.

Mūsų kultūrinių priemonių sumodernini- 
mas metų metais suvėlintas. Bet nėra vėlu. 
Bevardis kultūros partizanas užsienyje nors, 
kaip jo brolis-miškinis krašte, būtų perėjęs 
civilinėn būsenon—nepavargo, jis gyvas ir 
veiklus. Joks politikas jo nepakeis. Tačiau 
užsienio lietuviui, kultūros partizanui, kovo
jančiam lietuvybės išlaikymo fronte, reikia 
AMUNICIJOS, paspirties ir talkos. Jam 
reikia modernių, paslankių rezistencinių 
priemonių — apie jų sukūrimą eina kalba!

Dėkui Dievui, tiek krašte tiek užsieny 
partizanai be svetimos malonės yra prisiga
minę lietuvybės išlaikymo amunicijos nami
nėmis priemonėmis. Todėl pakartoti tai, kas 
jau daroma, niekas mūsų politinius veiks
nius neprašo. Jų veikla prasideda ten, k; r 
reikia burti jėgas, kur reikia įvykdyti pro
jektus, kuriems partizaninių jėgų ir sąlygų 
nepakanka. Reikia gamintis, ne „ragatkų“ 
— o sunkesnių ginklų, neužtenka lietuvy
bei išlaikyti „instrukcijų“ o reikia faktų kū
rybos.
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PLANAI IR PASIŪLYMAI

Lietuvybė, pilna žodžio prasme, susideda 
iš dviejų pradų: tautinio ir valstybinio lie
tuviškumo, kurie vienas kitam yra ir pa
grindas ir papildinys. Deja, niekad mūsų 
istorijoje abi šios sąvokos nevirto tapatybė
mis. Tačiau, nors ir lieka jos skirtingos vie
na nuo kitos — tik abi kartu ir sudaro lie
tuvybę pilna, plačia, gyva ir gyvenimiška 
prasme.

Praeities Lietuvos tragedija prasidėjo tau
tiškojo lietuviškumo nuvertinimu iki socia
linio luomo, „liaudies“ sąvokos. Tekiu bū
du praradęs savo stuburkaulį, turėjo žlugti 
ir valstybinės Lietuvos kūnas.

Prisikėlusi Lietuva savo atsistatymo darbą 
tad ir pradėjo nuo tautinio lietuviškumo ug
dymo. Tačiau, tai buvo tik pamatų kloji
mas, kuriems dar reikėjo valstybinio istori
ne prasme antstato.

1940 metų tragedija nelaiku nutraukė tą 
statybą ir kartu sustabdė po Vilniaus grįži
mo prasidėjusį tautinės minties persilauži
mą iki valstybinio masto galvosenos. Todėl 
mes be reikalo manome, kad mums žinomas 
tautinis lietuviškumas yra vienintelis gali
mas, kad tarp senųjų Lietuvos valstybinių 
tradicijų ir modernios, nepriklausomos-tau- 
tinės Lietuvos lyg ir nėra gyvo saito. Kiek
vienu atveju, ir mūsų sąlygomis ypač, būtų 
žalinga ribotis vien tautiniu lietuviškumu, 
nes be reikalo susiaurintume lietuvybę. Lie
tuvos valstybinė, europinė funkcija rytų ir 
vakarų tarpdury yra realybė, yra uždavinys, 
lietuvybės dalis. Tos tradicijos palaikytojas, 
rėmėjas ir šalininkas — ir tas yra lietuvis. 
Lietuvos valstybinės tradicijos yra svarbus 
lietuvybės išlaikymo stulpas. Puoselėkime 
tas tradicijas, nes ir jos dažnai išlieka ilgiau 
už lietuvių kalbos mokėjimą. Taip pav. gar
susis „sovietinis“ kompozitorius Dmitri Šos- 
takovič lietuviškai regis jau nebekalba — 
bet giriasi savo lietuviška kilme. Jo senelis 
Lietuvos valstietis po 1863 m. ištremtas Si
biran — o anūkas dar ir dabar didžiuojasi, 
kad jo šeimoje branginamos lietuviškos tra
dicijos.

Grįžtant prie lietuvybės stuburkaulio, 
tautinės lietuvybės išlaikymo, daug ko gali
me pasimokyti iš ankstyvesnių išeivių kar
tų. Ten matome, kad ilgiau dar už gimtąją 
kalbą išlieka lietuviškasis „Tėve Mūsų“ ir 
— lietuviškoji daina. Todėl nei religijos nei 

muzikos negalima palikti tiktai kunigėlio ar 
muzikos specialisto nuožiūrai. Bažnyčios 
šiandien turi geriau paruoštus tautinius kad
rus, negu praeity — lietuviškosios muzikos 
reikalai, neišskiriant nė „musica sacra“, ta
čiau gerokai apleisti. Bet abi sritys lygiai 
svarbios, ir todėl nesistebėkime, kad muzi
kai bus skiriama daugiau dėmesio negu 
kam nors galės patikti.

Sumetant planams metmenis, negalvoki
me tiek apie šią dieną, o geriau apie proble
mas, kurioms laikas bus pribrendęs už pen- 
kerių ar dešimties metų. Modernios, paslan
kios lietuvybės išlaikymo priemonės — o tai 
yra pirmoje eilėje kultūrinės priemonės —- 
turi būti patrauklios. Jos turi pataikyti į 
žmogaus smalsumo jausmus, kalbėti pačios 
už save. Tiktai ta prekė, kuri kalba už save 
kokybe bei dailumu, susiranda pati „konsu- 
mentą“. Todėl čia paveikslas bus vertinges
nis už knygą, pavyzdys stipresnis už auklė
jimą ; žaislas čia patrauklesnis už instruk
ciją ir pramoga naudingesnė už studiją.

Toliau bandysime, be pretenzijų į galuti
numą, pateikti keletą ryškesnių pavyzdžių 
— ne „iliustracijai“, o vykdymui, papildy
mui bei naujų minčių išvystymo paragini
mui.

1. Vaikų literatūros ypač mums trūksta. 
Leidžiame savų autorių menkai iliustruotos, 
mažais tiražais. Meskim refleksus ir čia. Yra 
pasauly tik vienas „Pinochio“, „Struwelpe- 
ter“, viena „Alice in Wonderland“ ir vienas 
„Walt Disney“. Kodėl juos neišversti savo 
kalbon — ir prašyti svečios šalies pagalbos. 
Tie vertimai reikšmingas kultūrinės propa
gandos įnašas jau šiandien.

UNESCO planuoja viso pasaulio vaikams 
išleisti literatūros, ir, kaip žinome, Sovietų 
Sąjunga yra tos organizacijos narys. Tai iš
eitų kad W. Disney knygutės turėtų būti iš
leistos ir lietuviškai — juk lietuvių tauta tu
ri menko malonumo būti „broliškų tautų“ 
tarpe. O gal bus leidžiama tik rusiškai? O 
gal visai ne — mat, Pavlik Morozov, tėvo 
įskundėjas policijai, ten bene patogesnis... 
Kiekvienu atveju, vertėtų kreiptis į Disney, 
prašant suteikti jo teksto ir piešinių „copy
right“ lietuviškai laidai! Siųstume tas kny
gutes dargi kiekvienai mokyklai ir vaikų 
darželiui pavergtame krašte! Juk koegzis
tuoja pasaulis — o kodėl be mūsų?! Pagal
vokim daugiau apie tokius aktyvios koeg
zistencijos variantus!

r
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2. Comic strips. Mūsų laikų jaunimas vis 
mažiau skaito ir daugiau žiūri, tekstą vis 
daugiau pakeičia vaizdas ir iliustracija. Ar 
nebūtų galima kokios 25 Lietuvos istorijos 
epizodus ■ atvaizduoti vaizdais, kad ir „co
mic strips“ forma. Čia reiktų geriausių 
mūsų menininkų, ties nenorime juk tenkin
tis pigia, lėkšta įprastinių „strips'ų“ forma. 
Laikraštis galėtų pradėti tokiais*priedais ir 
vėliau išleisti atskira knygute. — Nekraty
kime rimtos galvos iš pasipiktinimo! Ver
čiau atsiminkim, kad ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje Melchioras Putelė buvo virtęs la
bai populiari figūra, daugiausia balsų ga
vusia per „liaudies seimo“ rinkimus! — Čia 
tačiau nereikia talkos iŠ pblitikų-visuomeni- 
ninkų pusės! Ar nebūtų verta pagalvoti 
apie tokių istorijos epizodų dalinį įfilmini- 
mą?! Juk ir tie „stripsai“ ir tokios filmos 
bus reikalingos tūkstančiam jaunų lietuviu
kų išlaisvintoje tėvynėje!

3. Istorija ar istoriiėlės? Apie Lietuvos 
praeitį mūsų vaikai jeigu iš viso ką sužino, 
tai iš vadovėlių. Tie vėl neišsiverčia be su- 
marinės santraukos, akademinio suglaustu
mo. Ir vėl mūsų vaikams ta senovė darosi 
muzėjinė, nepatraukli. Juk gyvenimas susi
deda iš tūkstančių detalių — jas jie nori 
matyti! Ir juk iš tokių susideda ir mūsų lie
tuviškasis gyvenimas! Kodėl tad neturime 
dar tokio marginalijų rinkinio? Mūsų isto
rikai žino jų milionus — bet ir mes patys 
turime begalybę būdingų, tipišku vaižgan- 
tiškų deimančiukų-išgyvenimų, kurie, kaip 
skalsi druska, tuomet persunkė gyvenimą. 
Čia taipogi galėtų koks laikraštis pradėti, 
kviesdamas skaitytojus talkon parašyti to
kiomis temomis: Mano gražiausias prisimi
nimas apie tėvynę. Kodėl esu lietuvis ir ma
nau juo liktis. Visa tai paprastais pavyz
džiais, savais žodžiais, ne be humoro ir ne 
bę gilesnės prasmės.

Ir klauskite tada vaikiuką, mamos pri- 
juostį įsikabinusį, ar jam patiks, klauskit 
visus fris Biržiškas! Visi tokį rinkinį skaity
tų — senimas jaudinančiu prisiminimu, o 
vaikai žibančiomis akimis dėl lietuviškumo 
gyvumo. Juk tokie atsitikimėliai baisiai tiks 
draugams mokykloje papasakoti, pasigirti ir 
įrodyti, kad lietuviai moka gyventi — ir ne 
betkaip. Juk turėtų atsirasti politikas, kuris 
be išminties dar turėtų ir reikalinga humo
rą tokį planą jeigu neįvykdyti, tai bent pa
globoti.,.

4. Linguafonai. Nejučiomis dyla mūsų ta
rimas, prisiimame svetimus akcentus. Ką 
jau bekalbėti apie mūsų vaikus, kurie daž
nai net nebežino lietuvių kalbos grožio.,Čia 
labai tiktų į pagalbą lietuviškos „linguafo- 
ninės“ plokštelės — gerai jas žinome, nes jų 
pagalba dažnas mokėmės angliškai! Be 
trumpo kalbamokslio, čia pirmoje eilėje rei
kia iliustracijų: lietuviškos poezijos ir pro
zos įkalbėtų pavyzdžių, atliekant pirmaei
liams artistams. Galvoju čia pav. apie Hen
riko Kačinsko dar tremties metais idealias 
Krėvės „Aro“ ir Donelaičio „Metų“ dekla
muotąsias ištraukas, kurios tada daugeliui 
lietuvių negirdėtu ryškumu pademonstravo 
dailiojo lietuvių žodžio visą gražumą! Mūsų 
vaikai juk nori ir imituoti, išbandyti — duo
kime jiems pamėgdžioti, kas verta! — Be 
to, daugybė viso pasaulio kalbininkų mums 
bus dėkingi už tokių plokštelių rinkinį — 
juk jiems tai svarbi mokymo ir mokslinio 
darbo priemonė!

5. Muzikos plokštelės. Senų, techniškai 
netobulų dar turime — yra ir keletas naujų. 
Bet visos be išimties priklauso kameriniam 
žanrui. Keli muzikai sukrapšto kiek pinigų 
gamybai ir dainuoja fortepijono, dar gal ki
to kokio instrumento palydėti. Apie orkes
trinę palydą nėra ko ir kalbėti. Kurgi gaus 
pinigų orkestrui apmokėti? Sakysite, gerai 
kad ir tokių yra. Kaži.

Mūsų vaikai kasdien per radiją ir kitur 
girdi daugybę rafinuotai paruoštos muzikos. 
Ir mažiausi kūrinėliai atliekami orkestrui 
palydint. Dažnai orkestruotė tarnauja tik 
muzikinei menkystei pridengti. O vistiek — 
įspūdingas orkestrinis rūbas sudaro visą to
kios muzikos patrauklumą. Mūsų gi muzi
ka — plika!

Vaiko išvada? Tėtės ir mamos muzika 
(tiesa) labai giedri, miela, švari ir gaivi kaž
kaip. Bet — ji netinka į svietą, negali su ja 
viešai rodytis, neišlaiko ji konkurencijos, 
reikia jos gėdytis. Kurgi vaikas šiaip jau su
sidurs su „rimtu“ muziku, mokančiu vertin
ti kamerinį žanrą? O visa tai vaikui asme
niškai reiškia: lietuviška muzika netinka 
mano gyvenimui, negaliu niekam rodyti, ne
daro ji man garbės — ji bloga.

Taip? Ne taip ir atvirkščiai! Bet kiek 
uždavinių esame davę rėdyti mūsų didingas 
tautines giesmes, skambias liaudies dainas 

puošniais orkestro rūbais? Nėra tokių įgro-
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jimų iš viso! Nesusipratom jų pasigaminti 
nė propagandai į kraštą radio bangomis!

Ar čia nebūtų politiko uždavinys burti 
jėgas, talkinti autoritetu bei ryšiais. Kaži, ar 
tokių plokštelių albumas nebus svaresnis už 
dešimt politinių konferencijų — kiekvienu 
atveju jų gamybos kaina bus mažesnė už 
3-4 tokių konferencijų išlaidas...

6. Kodėl taip mažai išleista dar mūsų 
literatūros svetima kalbai. Pats nuo mažens 
užsienio lietuvis buvęs, galiu patikinti, kad 
už penkerių ar dešimties metų mūsų vaikai 
jeigu dar skaitys iš viso lietuvių literatūrą 
— tai nebent jau svetima kalba...

7. Chorinių dainų mūsų muzikos litera
tūra turi ištisą virtinę perlų. Neturime jau 
ir tokių pajėgių chorų, kad visus tuos perlus 
galėtų atlikti! Kodėl dar nepasirūpinom di
desniu mastu vertimais, kad svetimi chorai 
atliktų? O pamatysime, kad mūsų vaikai 
lietuviškos dainos grožį dvigubai vertins — 
kaip tik todėl, kad svetimi atlieka!

8. Kurtinė lietuvių muzika daugeliui mū
sų inteligentų visiškai „terra incognita“. 
Paprasčiausia dėlto, kad permažai jos gir
dėjo. Kiek žmonių žino nors temą iš Ciur- 
lionies „Miško“, Karnavičiaus „Gražinos“ 
ir „Radvilo“ ar Jakubėno sinfonijų?! Bet 
žino „How much is the dog in the Window“ 
iki Beethoveno sinfonijų temų —- dėlto, kad 
dažnai girdi! O kas gros mūsų muziką, kai 
nė gaidų neturime! Tegu neplepa, kas ne
išmano, esą mūsų kompozitoriai nesą „iš
augę iki pasaulinio masto“. Suomis Sibelius 
pokario metais staiga išgarsėjo visam pasau
lyje dėka Suomijos švietimo min. kultūros 
reik, referento negirdėto „kriminalo“: jis 
veik visus savo žinybos pinigus paskyrė jo 
veikalų išleidimui pasaulinėje Schott leidyk
loje. Ogi rezultatas tas, kad pasaulio muzi
kos specai tada tik iš viso tegavo pamatyti 
jo veikalus, peržiūrėjo, grojo — ir tada ėmė 
ir patiko! O mes vis dar arogantiškai šne
kame apie savųjų „nesubrendimą“... Esu 
pats mažas užsienio lietuviukas su draugais 
ištisas valandas ištupėjęs prie radijo aparato 
begaudydamas, besiklausydamas lietuviškos 
muzikos! Tą patį šiandien daro visi užsie
nio lietuviukai. Ne kad jie ten „suprastų“ 
ar „nesuprastų“ grojamos muzikos — o jieš- 
kodami savo lietuviškumui pateisinimo, įro
dymo jo lygiateisiškumo, lygiavertiškumo — 
jieškodami ir trokšdami patvirtinimo, kad 
lietuviu būti yra garbė!

Kur mūsų tautinių šokių vadovėlis sve
timiems išmokti? Kur užsienio lietuvių „So
džiaus Menas“ — kad ir kiti galėtų pasi
džiaugti žaviu ir harmoningu liet, rūbų 
spalvų deriniu?

Šį pasiūlymų sąrašą būtų galima tęsti iki 
begalybės. Tačiau yra politikų uždavinys 
juos surinkti, koordinuoti, jų eilę nustatyti 
— ir tai yra politinis veiksmas. Bet ir vieno 
to projektų įvykdymas bus svarbesnis už 10 
politinių brošiūrų įprastu stiliumi, svaresnis 
už šimtą lietuvybei išlaikyti „instrukcijų“.

PABAIGAI
•» <*<■

Atsiminkime, kad kultūros reikalai yra 
politiniai dar ir kita, laisvinimo propagan
dos, prasme. Stalino eros sustingusių frontų 
laikais bepigu buvo „propagandą“ varyti į 
kraštą. Pakako, atrodo, kalbėjimo ir šnek- 
tų-pareiškimų. Dabar, frontams sujudėjus, 
bumerangu grįžta nenoras suprasti propa
gandos plačią ir tikrą prasmę, uždavinį. 
Kiekvienas psichologinės karybos vadovėlis 
į klausimą „Kas yra propaganda“ aiškiai 
sako:

„Propangdą vykdyti, tai nėra šnekėjimas. 
Propagandos vykdymas tai yra kūrimas re
alių, tikrų faktų, kurie kalbėtų už save ir 
kurie tinka propagavimui garsinėmis, opti
nėmis ir kitokiomis priemonėmis.“

Todėl kiekvienas kultūrinis faktas, suku
riamas tam tikslui, yra politinės laisvinimo 
propagandos ginklas. Mūsų kaikurių politi
kų nenoras tai suprasti — dabar greičiausia 
išsikalbės, esą visa tai buvo žinoma bet trū
kę lėšų! — yra politinio išlaisvinimo darbo 
žlugdymas. Kietas kaltinimas — bet kumš
tis dažnai atitinka akį...

Pikti liežuviai sako, kad visų politikų vie
nas pagrindinių receptu tai konkurento at
baidymas nuo konkrečių darbų. Mat, in
stinktyviai jaučiama, kad konkretūs darbai 
ilgainiui bus geriausia ir politinė rekomen
dacija. Todėl reikia vieni kitiems pagalius 
kišti į ratus, nes kiekviena politika praside
da nuo vidaus politikos. Sakoma, kad tas 
receptas yra pati pagrindinė politikų išlai
kymo ir išsilaikymo paslaptis.

Jeigu taip būtų, tai kviesčiau kultūrinio-
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RENGINIAI motyvai lietuvių 
ISTORIJOJE
VYTAUTAS KAVOLIS

1323 metais Didysis Kunigaikštis Gedi
minas rašė popiežiaus pasiuntiniams:

Aš leisiu krikščionims garbinti Dievą pa
gal savo tikėjimą, rusams —• pagal savą
ją, lenkams — pagal savąjį. Gi mes pa
tys garbinsime Dievą pagal savo papro
čius. Visi mes garbiname vieną Dievą!
Tuo metu Vakarų Europoje krikščionys 

buvo jau gerai įsismaginę persekioti vieni 
kitus, o Paryžiuje buvo vežimais degina
mos žydiškos knygos. Iš kur tad ta tokia 
priešinga civilizuotiems Vakarams lietuviš
ka tolerancija, kurią išreiškė ne tik Gedi
minas savo laišku, bet ir visa lietuvių po
litika jų užkariautuose Rytuose?

Būtų galima atsakyti, kad, kadangi seno
vės lietuvių pagoniškoji religija nebuvo dog
matinė, ji tuo pačiu nebuvo reikalinga ir 
fanatizmo. Fanatiškos būna tos religijos, 
kurios, visų pirma, turi savo -dogmų siste
mą ir, antra, siekia jai palenkti visą pasau
lį, Pagoniškoji lietuvių religija neturėjo nei 
vieno, nei kito. Ji buvo pasaulio pajutimo, 
visatos išgyvenimo būdas, bet ne dogma, ir 
į psichologinį pajautimą kitų nebandoma 
atversti. Ji buvo specialiai lietuviška, ne 
tik neprimetama kitoms tautoms, bet gal
būt net pati nelabai galiojanti už lietuviškų
jų žemių ribos, nes kam gi kitaip lietuviš
kieji kunigaikščiai būtų priėmę savo pri
sijungtose slavų srityse jų religiją?

ri - -i 111 ............. "

kus nenusiminti. Dažnas greičiausia sutiks 
su čia išdėstytomis mintimis; bet, kartaus 
cinizmo pelenais užnuodyta širdimi numos 
ranka sakydamas: ,.Sulauksi tu veiksnių 
veiklos — nebent per Šv. Nigdą...“

O visgi ne taip jau bloga: jeigu pavyks 
prikalbėti nors vieną tarpusavy besirungian- 
čių politinių grupių prie realių kultūrinių 
faktų kūrybos darbo — tada ir kitos b-s

Tačiau yra ir gilesnių priežasčių senovės 
lietuvių tolerancijai — tai jų pačių charak
teris. Kaip iš viso matyti, senovės lietuvių 
religijoje nebuvo žymių, ženklinančių vidi
nę įtampą, psichologinius susikirtimus, rep
resijas ir problemas. Ji buvo savo aplinkai 
ir savo žmogiškiems santykiams prisitai
kiusios tautos religija: ji priėmė, kas duota, 
ir išgyveno visa tai santykyje su savo die
vais. Joje nebuvo agresyvumo, būdingo 
toms religijoms, kurios reiškia vidinius 
konfliktus, kaip neretai germaniška krikš
čionybė, nei dvasinio nerimasčio, kylančio, 
kai žmonės ir tautos susiduria su žmogiš
kos egzistencijos prasmės problemomis.

Senoji lietuvių religija išreiškė ramių ir 
prisitaikiusių žmonių būdą: ji buvo tole
rantiška, kadangi žmonės buvo pakanka
mai jausmiškai subrendę, kad skirtingumus 
priimtų natūraliai, be defenzyvinių reakci
jų (apsigenamųjų atoveikių). Tačiau ji buvo 
ir primityvi, nes lietuvių charakterio ramy
bė ir jų prisitaikymas neleido kilti klausi
mams, kūne religijas iškelia iš primityviųjų 
į pasaulinių religijų lygį. Todėl, susidūrusi 
su teologiškai išvystyta išganymo religija, 
lietuviŠKoji prisitaikymo religija turėjo žlug
ti jau vien dėl savo primityvumo. Tačiau 
kovoje tarp šių religijų silpnybe tapo ir lie
tuviškojo cnarakterio ramumas, kai jis susi
dūrė su Kompulsyviu (prievartos elementų 

priverstos daryti tą patį! Daugiau mes pa
galiau ir nenorim!

Man rodos, kad mūsų užsienio lietuvi 
pradėjo jau ėsti emigracinis vėžys už tai, 
kad ŠI ūpo net-rime. O a.siras Šliūpas, tada 
gerbiamieji, iš letargijos grabo turės pakilti 
ir Burba. Patys dirbkime ir Dievulio pra
nyk me, kad mūsų veiksnių tarpe greit atsi
rastų oks Šliūpas.
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savyje turinčiu) vakarietiškųjų krikščionių 
intensyvumu, skleidžiant savo religiją.

Lietuviškoji pagonybė, neišsivysčiusi į 
augštesniųjų religijiį tarpą, žlugo, tačiau lie
tuvių būde ligi šiandien paliko jos sufor
muotos žymės. Paminėsime iš jų penkias: 
(1) konkretumas religiniame išgyvenime, 
kuris reiškėsi rūpinimusi ne idėjomis ar mo
ralinėmis sąvokomis, bet santykiu su ap
čiuopiamais aplinkos objektais — gamta, 
dangaus kūnais, žmonėmis. Ne tokios sąvo
kos, kaip sąžinė ar išganymas, bet konkre
tybės, kaip santykis su kunigu arba rožan
čiaus kalbėjimas sudaro ir šiandien lietuvių 
religijos esminį turinį. (2) Išoriškumas: in
divido religija apsprendžiama ne iš vidaus, 
ne tuo, ką žmogus savo asmenybės gelmėse 
patsai tiki, bet per jo santykius su išorinė
mis būtybėmis. Jo religiją apsprendžia tai, 
ką kiti tiki, ką visi tiki, ir ypatingai, ką au
toritetai tiki. (3) Neproblematiškumas. Se
novės lietuvių religija įderino žmogų į jo 
gyvenimo aplinką, tačiau ji nestatė žmogaus 
prieš gyvenimiškosios prasmės problemati
ką: ji nekėlė klausimų, kaip nekelia nė 
šiandienė lietuvių religija. Lietuvis ūkinin
kas visada daugiau rūpinosi savo gyvulių 
gerove, o ne savo paties išganymu. Iš reli
gijos jisai laukė ne moralinio turinio, bet 
pagalbos savo žemiškuose reikaluose. 
(4) Bendruomeniškumas: pagoniškoji, kaip 
ir šiandienė, religija nepalikdavo individo 
vieno jo religiniame išgyvenime, bet patį 
religiškumą suprato, tik kaip bendruomeni
nį vyksmą. Lietuvis ir šiandien nepajėgia 
būti religingas izoliacijoje, kai apie jį visa 
parapija negieda vienu balsu šventųjų gies
mių. (5) Žmogiškumas: pagoniškoji lietuvių 
religija buvo ne dogmatinė, o žmogiška. Ji 
nepabrėžė raidiškos ištikimybės tam tikram 
idėjų kompleksui, nuo kurio ir mintimis 
nukrypti prilygsta nuodėmei, bet išreiškė 
tam tikrą pasaulio pajutimą, kuris individą 
surišdavo su jo aplinka ir bendruomene, ir 
kuris galėdavo įvairiais atvejais būti ir ge
rokai individualizuotas, jei tik žmogus ne
pamiršdavo pagarbinti Perkūno. Su šiuo 
pastaruoju principu krikščionybė, būdama 
dogmatinė religija, nesutiko, bet visvien ne
pajėgė žmogiškojo pajautimo iš lietuviškos 
religijos pašalinti.

*
Su Lietuvos krikštu keturioliktojo am

žiaus gale krikščioniškoji religija nepakeitė 

išsyk pagoniškosios. Pastaroji, tiesa, tapo • 
sugriauta, ir patsai tas lengvumas, kuriuo ji, 
kaip socialinė sistema, žlugo, parodo jos 
silpnybę: ji rėmėsi socialiniais santykiais, 
kuriuos sugriovė Didžiojo Kunigaikščio įsa
kymas, bet ne vidine principų sąranga, ku
rios ji nė negalėjo turėti, nebūdama dogma
tinė ir todėl neturėdama išsidirbtos teologi
jos. Tačiau, ir pagoniškajai religijai sugriu
vus, jos fragmentai pasiliko liaudyje, iš vie
nos pusės, prietarų ir papročių, magikos ir 
liaudiškų tikėjimų apie laumes ir dvasias 
pavidalu, ir iš kitos pusės, savo įsispaudu
siomis lietuvių charakteryje žymėmis. 
Krikščionybė į lietuvių charakterį skverbėsi 
pamažu; ir jei ji iš viso lietuvių charakte
rio gelmes pasiekė, tai tiktai užimdama ja
me pagoniškųjų funkcijų vietą. Ir į lietuvių 
gyvenimo intymiuosius aspektus, ir į jų 
charakterio gelmes krikščionybė atėjo, tik
tai pasisavindama ir savaip interpretuoda
ma iš pagoniškų laikų užsilikusius papro
čius ir pojūčius, kaip ji kad padarė, prie 
šventų ąžuolų prikaldama krikščioniškas 
koplytėles ir tuo ąžuolų garbinimą pavers
dama ant jų prikaltų krikščioniškųjų simbo
lių garbinimu, nors patys žmonės to pra
džioje, galbūt, ir nežinojo. Krikščioniškoji 
religija tuo būdu nebuvo lietuviams vien 
primesta: ji pasinaudojo pagoniškos Lietu
vos fragmentais, ir į ją su laiku įsisunkė 
lietuviškojo charakterio bruožai, kurie ryš
kiai pasirodo moteriškųjų figūrų — kurios 
krikščionybėje yra antraeilės — iškėlimu į 
pirmąją vietą, mistinių užmanymų, kaip pa
saulio kaltes atperkančio Kristaus sukon
kretinimu į žmogiškai liūdintį Rūpintojėlį 
ir t.t.

Tačiau ši sintezė, arba šis visuotinės 
krikščionybės persunkimas lietuviškuoju 
charakteriu ir papildymas pagoniškos Lie
tuvos elementais, truko šimtmečius. Ligi re
formacijos dienų Lietuva buvo, turbūt, 
daugiau pagoniška, negu krikščioniška, nes 
lenkiškai skleidžiamų krikščionybės tiesų ji 
nei suprato, nei norėjo suprasti. Tačiau ir 
pagonybė buvo jau degeneravusis ir paliku
si vien nuolaužose, prietaruose, atskiruose 
papročiuose, bet ne kaip gyvybinga ir visa 
apimanti sistema. Gal šis periodas tarp Lie
tuvos Krikšto ir reformacijos dėlto ir yra 
nevaisingas, atžymėtas politiniu Lietuvos 
smukimu, jos gyvybinių jėgų išsekimu, net
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moraliniu nuopoliu, kad tuomet Lietuva ne
beturėjo savo senojo tikėjimo ir dar netikė
jo nauju. Kad bendruomenės, kurioms ; 
tikėjimas staigiai ir brutaliai sunaikinamas 
— kaip kad buvo sunaikintas senovės lietu
vių tikėjimas — gali palūžti, prarasdamos 
norą gyventi, parodo nevienos su civiliza
cija susidūrusios primityvios tauteles patir
tis. Galbūt dalis kaltės dėl to, kad lietuviai 
šiandien maža tauta, krenta ir tiems, kurie 
perdaug neatsargiai sugriovė senosios Lie
tuvos moralinius pagrindus.

Su krikščionybės atėjimu pagrindinės lie
tuvių religiškumo savybės vargiai bus radi
kaliai pakitusios: pakito vien jų objektai, 
ir tai ne per naktį, bet ne pati tikėjimo psi
chologija. Vieną naują svarbų bruožą atne
šė krikščionybė Lietuvon, būtent, dogma
tizmą. Krikščionybė yra dogmatinė religi
ja ta prasme, kad ji remiasi ideologinių 
dogmų sistema, o ne vien religiniais jaus
mais ir ritualu. Ši sistema yra uždara, j ją 
neturi įsiskverbti svetimi elementai (gi į se
novės lietuviškąją religiją svetimi, daugiau
sia slaviški ir net krikščioniški, elementai 
visą laiką skverbėsi). Krikščioniškoji dogmų 
sistema yra taip pat privaloma visiems. 
Bažnytinei krikščionybei — kuri tuo ir ski
riasi nuo sektantiškos — svarbus tampa ne
be tam tikras žmogiškas pajutimas, bet dog
minis ortodoksiškumas (pažiūra ir elgesys 
nė kiek nenukrypstąs nuo griežtų oficialaus 
tikėjimo pagrindų). Krikščionybė tąja pras
me bandė pakeisti ir lietuvio charakterį, 
žmogišką jo tikėjimo pobūdį pakeisdama 
dogmatiniu. Galbūt jai tai ir nebuvo pavy
kę ligi reformacijos, tačiau šiandien regime 
jau nemaža lietuvių, kurių religiškumas iš 
viso nebeišreiškia vidinio pergyvenimo, o 
yra tik mechaniškas apsisiautimas masi
niam naudojimui standartizuota dogmatine 
skraiste.

Naujoji krikščioniško dogmatiškumo 
banga atnešė Lietuvon ir religinės netole
rancijos idėją. Drauge su Lietuvos krikštu 
buvo pradėti daryti politiniai skirtumai tarp 
vakarietiškos ir rytietiškos krikščionybės, 
pirmosios atstovus privilegijuojant, antruo
sius politiškai atstumiant. Ši nauja religinė 
poltika nuteikė prieš Lietuvą jos rusiškųjų 
žemių bajoriją, tikėjimu stačiatikius, kurie 
ligi tol buvo lojalūs Lietuvos šalininkai jos 
kovose su Maskva. Ši religinė netoleranci

ja susilpnino Lietuvos politines pozicijas ir 
buvo viena priežasčių, kodėl kova su Mask
va po Vytauto Didžiojo pakrypo neigiamon 
pusėn. Drauge su krikščionybe, gerokai pa
vėlavusi, iš Vokietijos per Lenkiją atėjo ir 
žydų persekiojimo banga; tačiau Lietuva 
niekada nepasižymėjo tokiais pogromais, 
kaip Vokietija. Kiek šios netolerancijos yra 
pačios krikščionybės išdava ir kiek įvairių 
tautų charakterio, kuris per krikščionybės 
aparatą reiškėsi, paliksime nesvarstę. Ta
čiau niekas, turbūt, neužginčys, jog religi
nė netolerancija Lietuvon atėjo drauge su 
krikščionybe ir jog ligi šiandien lietuvis yra 
netolerantiškiausias pažiūrų skirtumams re
ligijoje.

*

Šešioliktojo amžiaus vidury, drauge su 
pirmąja lietuviška knyga — Mažvydo Ka
tekizmu — į mūsų kraštą atėjo nauja religinė 
srovė — Vakarų Europos religinė reforma
cija. Krikščionybė tuomet nebuvo pasiekusi 
lietuvio sielos gelmių. Po imponuojančiu iš
oriniu Bažnyčios fasadu slėpėsi pagoniški 
tikėjimai ir buvo nuoširdžiai garbinamos 
būtybės, neįrašytos į jokį krikščionišką var
dyną : kaukai, žemėpačiai ir jų giminės. Ne
nuostabu, kad toje dirvoje reformacija ne
susilaukė atgarsio. Reformacija rėmėsi mi
nių intensyviu religiniu susirūpinimu, kuris 
Vakarų. Europoje per šimtametę herezijų is
toriją buvo apėmęs visų pirma raštinguo
sius naujųjų miestų amatininkus, tačiau taip 
pat kaimiečius, aristokratus ir vienuolišką
ją inteligentiją. Lietuvoje reformacija galėjo 
pagauti tiktai negausią inteligentiją, ypač 
Vakarų Europoje studijavusią bajoriškąją 
jaunuomenę, turėjusią įtakos karaliaus dva
re. Tačiau reformacija, kaip masių judėji
mas, rėmėsi amatininkais, ir šie Lietuvoje 
buvo negausūs, nesavi ir nuo tautos izo
liuoti. Reformacija Lietuvoje paliko įspū
dingu fasadu, kurį iškėlė savomis pastango
mis didikai, bet kuris liko tuščias, nes už 
jo negiūdėjo mases Vakarų Europoje už
valdžiusi renginio užsidegimo aistra. Ji ne
galėjo Lietuvoje įsivyrauti dėl dviejų pa
grindinių priežasčių. Pirma, lietuviai dar 
buvo permažai krikščionys, kad degtų rū
pesčiu dėl krikščionybės statomų problemų. 
Antra, lietuvių charakteris buvo svetimas 
reformacijos dvasiai.
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Prieš lietuviškąjį konkretumą religiniame 
išgyvenime reformacija skelbė moraliniu 
idėjų, tikėjimo, primatą. Prieš išorinį reli
gijos apsprendimą reformacija reikalavo in
dividą grįžti į savo sielą ir joje, bet ne so
cialiniuose santykiuose, ne autoriteto žo
džiuose, jieškoti Dievo. Prieš lietuviškosios 
religijos neproblematiškumą reformacija 
statė gilų susirūpinimą didžiąja netikrove, 
ar individas bus išganytas. Prieš lietuvišką
jį bendruomeniškumą reformacija išėjo su 
savo skelbiamu individualizmu: individas 
turėjo palikti vienas su savo Dievu ir šia
me asmeniškame santyky išgauti savo iš
ganymo užsitikrinimą. Pagaliau, priešingai 
lietuviškajai pajautimo religijai, reformacija 
buvo griežtai dogmatinė, bent ta prasme, 
kad ji individą reikalavo būti ne vien žmo
gumi, išgyvenančiu Dievą, bet ir aklu in
strumentu Jo rankoje, palenkiančiu save Jo 
valios pildymui. Didesnio prieštaravimo re
formacijai, kaip lietuviškąjį religiškumą, 
vargiai iš viso galima įsivaizduoti. Ir nors 
religinių reformacijų kaitroje tautų charak
teris gali pakisti — tam pakanka prisiminti 
protestantizmo įtaką ankstyvesniųjų avan
tiūristų ir arkliavagių, šiandien skrupulingų 
biznierių škotų tautai, arba mahometoniz- 
mo arabams — lietuviuose, tik paviršutiniš
kai krikščionyse, reformacijos banga nera
do medžiagos, kurioje išskeltų tą charakterį 
keičiančios ugnies kibirkštį.

Kiekvienas istorinis tarpas tautoje palie
ka savo nuosėdų klodą. Jis nugula meno 
paminklais, tradicijomis, tačiau ir kaikuo, 
dar svarbesniu •— savo žymėmis žmogiška
jame charaktery. Tauta, kuri negiliai per
gyvena ją pasiekusios kultūros bangavimus 
arba praranda jų žmogiškųjų nuosėdų žy
mę savo charaktery, yra istorijos nuskriaus
ta, nes ji yra netekusi galimybės paįvairinti 
ir praturtinti savo žmogiškuosius išteklius. 
Lietuviai yra lenkams praradę savo aristo
kratiškojo amžiaus nuosėdas, neišgyvenę sa
vo gelmėmis apšvietos gadynės, neįnešę į 
savo dabarties aruodą socialistinio laikotar
pio žmogiškųjų laimėjų: tiek lietuvių tauta 
yra skurdesnė už kitas. Ji yra skurdesnė ir 
tuo, kad ji nelaimėjo iš reformacijos, ką 
reformacija galėjo lietuvių charakteriui 
duoti ir ką ji yra davusi kitoms tautoms.

Sociologiškai reikšmingiausios reformaci
jos žymės, šalia jos sukelto tautinių kalbų 
atgimimo, davusio ir lietuviams savąją lite

ratūrą, yra turbūt šios dvi: individo iškėli
mas ir bendruomenės susprogdinimas. Re
formacija paliko individą vieną su savo 
Dievu, tuo ištraukdama jį iš bendruomeni
nių apsisprendimų lauko. Žmogus, kuris ži
no Dievo įsakymus ir jaučia Jo balsą savo 
širdyje, gali būti išlaisvintas nuo išorinės 
kontrolės. Jis gali būti paliktas laisvas gy
venti savo paties sąžinės apsisprendimais, 
kadangi per jo sąžinę veikia Dievas. Jeigu 
Dievo galia laikoma ribota kovoje dėl žmo
gaus sielos, bendruomenė turi Dievui padė
ti, policinėmis priemonėmis prižiūrėdama, 
kad žmogus eitų gerais keliais. Tačiau re
formatoriams Dievas buvo bekraščiai ga
lingas ir todėl nereikalingas betkokios poli
cinės paramos. Jis pats savo galia reiškėsi 
per kiekvieną laisvą sąžiningą individo žy
gį. Tuo būdu individo laisvė gyventi pagal 
savo sąžinę tapo Dievo reiškimosi per žmo
gų sąlyga. Tuo būdu pati laisvė tapo religi
nė prievolė. Iš čia ir auga moderniosios de
mokratijos, tolerancijos, liberalizmo dvasi
nės šaknys. Jei reformatoriams (tiesa, ne 
visiems) individas turėjo būti laisvas, ka
dangi tik per laisvą individą netrukdomas 
kalba Dievas, tai liberalui individas turi 
būti laisvas, nes tik laisvu reiškimusi jis iš
reiškia savo sąžinę. Ar per žmogaus sąžinę 
kalba jo žmogiškoji prigimtis, ar augštesnė 
būtis, — skirtingi atsakymai į šį klausimą 
nepakeičia esminės liberalizmo prielaidos, 
jog žmogus vertas laisvės, nes tik joje jis 
gali gyventi, kaip jo sąžinė liepia, ir tiktai 
toks gyvenimas yra morališkai vertingas.

Antroji reformacijos išdava buvo bend
ruomeninio atomo susprogdinimas, tuo iš
laisvinant per visus viduramžius jame snau
dusias individo kūrybines jėgas. Bendruo
menė buvo susprogdinta, iškeliant iš jos 
individą. Kiekvienas individas, kaip indivi
das — ne kaip bendruomenės dalis -t- tapo 
instrumentu Dievo rankoje. Jo prievolė li
ko kruopščiu, sąžiningu, nenuilstamu dar
bu, pildant Dievo valią ir į nieką neatsi
žvelgiant, laimėti pasaulį. Iš šios koncepci
jos Dievas tapo ilgainiui išjungtas, ir Jo vie
tą užėmė senasis priešas mamonas. Tačiau 
šiandienį puritoną biznierių, šiandienį kva- 
kerį ir baptistą dar žymia dalimi valdo ta 
pati M. Weberio „protestantiškoji etika“, 
kuri neleidžia žmogui ilsėtis, gyventi ištai
goje, o liepia nenuilstama individualia pas
tanga kovoti su medžiaga, kraunant kapi-
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talą ar renkant mokslui žinias. Sėkmingas 
kapitalo susikrovimas kažkada puritonui 
tarnavo kaip simbolinė išganymo užsitikri- 
nimo išraiška. Turtai jam buvo ne tam, kad 
gerai gyventų, bet tiktai būdas tarnauti Die
vui. Ir šiandien puritonas dar yra žmogiška 
koncentruotos individualinės energijos ma
šina, kuri, kad laimėtų pasaulį (jau nebe 
Dievą), gali užmiršti save ir, kad nugalėtų 
konkurencinę korporaciją, yra pilnai pasi
ryžusi numirti skilvio kataru. Šitoks kon
centruotas ir sąžiningas, viską savo pasi
rinktoje tarnyboje užmirštus žmogus, yra 
vienas iš reformacijos įnašų moderniam 
pasauliui: ir jisai yra pagrindinis kapitalis
tinės ūkio sistemos, modernaus pragmati
nio mokslo ir modernaus miesto kūrėjas.

Lietuviai, nepaliesti reformacijos, nepaju
to ir jos pasėkų. Reformacijos iškeltasis in
dividas, jos išugdytoji laisvės tradicija tu
rėjo būti pavėluotai, tik devynioliktojo am
žiaus gale, vėl prisiminta ir priugdyta į jų 
anksčiau nepažinusį tautos kūną. Nenuosta
bu, kad kaikurios to kūno dalys naujiesiem 
elementam priešinosi, ir kad naujieji ele
mentai, reaguodami, nenorėjo sutarti su 
kaikuriom tradicijom. Devynioliktojo am
žiaus galo lietuvių visuomenės kovas tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų, perdėtą radikalumą 
iš vienos pusės ir konservatyvumą iš antros, 
iš dalies paaiškina tai, kad moderniosios 
įtakos neturėjo Lietuvoje pagrindo, į kurį 
jos galėtų natūraliai įaugti — pagrindo, ku
rį kitose tautose, kaip Anglijoje, kaip tik 
buvo paruošusi reformacija. Todėl lietuviš
kasis liberalizmas prigijo ne kaip tęsinys, 
bet kaip reakcija (prieš konservatyvizmą) 
ir buvo panašesnis į ispaniškąjį, kur irgi 
reformacija nepaliko pėdsakų, negu į ang
liškąjį, kuris galėjo remtis reformacijos pa
likta ir su anglų charakteriu suaugusia lais
vės tradicija. Individualizmo ir laisvės ide
ologijos svetimumas lietuvių istorijai libe
ralizmą padarė grėsmingu žodžiu kiekvie
nam konservatoriui, ir patį liberalizmą vi
sai be reikalo kartais vertė užimti agresy
vios kovos prieš tradicijas poziciją. Stasys 
Yla gali šiandien lietuves skautes suvedžio
ti, esą liberalizmas yra lygus bedievybei, tik 
dėlto, kad laisvės idėja Lietuvon atėjo ne su 
šešioliktojo šimtmečio reformacija, bet su 
devynioliktojo amžiaus pozityvizmu ir dar 
nespėjo kaip reikiant susigyventi su mūsų 

tautos būtimi. Lietuvis dar nepasitiki savo 
laisve.

Reformacija Lietuvoje nepaliko ir to sa
vo pašaukimui įsipareigojusio individo, ku
ris sukūrė moderniąją Vakarų kultūrą. Ir 
puritoniškas veržlumas, ir koncentracija sa
vo biznyje, ir visiškas ekonominiuose san
tykiuose sąžiningumas ir patikimumas yra 
lietuviams likę gana svetimi. Net Nepri
klausomoje Lietuvoje užsieniečiai buvo 
reiškę nusivylimą lietuvio nesąžiningumu 
biznio santykiuose. Ne tiek galbūt dėlto, 
kad lietuviai iš įsitikinimo svetimtaučius ap- 
agudinėtų, kiek paprasčiausia dėl neįmaty- 
mo svarbos tiksliame visų įsipareigojimų 
pildyme. Ši lietuvio silpnybė tamsia dėme 
eina per visą mūsų tautinio charakterio is- 
istoriją ir yra neabejotinai ryškiausia šian
dienio jaunosios kartos lietuvio visuomeni
ninko žymė. Lietuvio nepatikimumas, jo 
charakterio minkštumas, kuris reikalauja jį 
būti prilaikomu iš šalies, nes jam savos dis
ciplinos nepakanka; lietuvio svetimumas 
bizniui, nemiestiškumas, savotiškas psicho
loginis pasipriešinimas pragmatinei (prag
matizmas — doktrina, kuri tiesos kriterijų 
laiko praktinę vertę) mokslo dvasiai — gali 
būti bent iš dalies aiškinami reformacijos 
sėklos trūkumu lietuvių charakteryje. Iš 
dalies dėl šios priežasties yra nenusisekęs ir 
lietuvių prisitaikymas Amerikai.

Reformacija būtų galėjusi tarnauti, kaip 
lietuvių charakterį perlydinti banga, nuga
linti pagrindines istorines jo silpnybes: trū
kumą moralinių sąžinės procesų, valios ir 
savęs sudrausminimo procesų, savianalizės 
procesų ir atitrauktinio galvojimo procesų. 
Reformacija to nepasiekė, nes jos metu lie
tuviuose krikščionybė dar nebuvo tiek gi
liai įleidusi šaknų, kad reformacija galėtų 
lietuvių charakteryje surasti tašką, kurio 
nusitvėrusi, ji pajėgtų patį charakterį išju
dinti. Iš mūsų charakterio pajėgumo vysty
mosi taško reformacijos nepasisekimas yra 
vienas didžiausių mūsų istorijoje pralaimė
jimų. Gi grynai religiniu požiūriu šis nepa
sisekimas teturėjo tokį efektą, kad per re
ligines kovas krikščionybė sėkmingai priėjo 
prie lietuvio asmenybės ir liko bent pavir
šutiniškai suprasta. Bet savo esme ji liko 
psichologiškai tokios pat rūšies išgyveni
mas, kaip ir pagoniškoji senovės lietuvių re
ligija: tokia pat pragmatinė, mažai ką gi
lesnė, nei kiek nepakilusi į moralinę plot-
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mę. Ji niekada, išskyrus galbūt kaikurias 
pažiūras, kas leistina ir neleistina moterims, 
neformavo lietuvio charakterio, bet tiktai 
tarnavo, kaip viena iš to charakterio išraiš
kos formų. Galbūt tai yra ženklas, jog lie
tuvio tikėjimas visgi nepasiekia jo charakte
rio gelmių, jei per visų mūsų istoriją lietu
vių religiškumas niekada nėra prasiveržęs 
spontanišku minių judėjimu ar betkokiu 
iš pačių žmonių iškilusiu veržimusi į betką 
kita, kaip į kermošių, kuriame perkamos 
baronkos.

*

Su moderniaisiais laikais lietuviškoji reli
gija — tiek katalikiškoji, tiek protestantiš
koji — susidūrė, neparuošta tų reformaci
jos formų, kurios buvo tikrier modern'uiu 
laikų pirmatakai — nekonformistinio pro
testantizmo. Modermeji la:kai » T .i-’f-vp 
atėjo staiga, bent dviem šimtais metų vėliau, 
kaip j Angliją, ir bent devyniasdešimt metų 
pavėlavę po Vokietijos. Šis staigumas ir 
dirvos neparengimas atnešė tą dviejų trau
kinių susidūrimo efektą, kuris ryškiai ap
sprendė tautinio atgimimo laikų visuome
ninį pasiskirstymą, jį dideliu aštrumu polia
rizuodamas į priešingas stovyklas. Šis po- 
liarizavimas Nepriklausomoje Lietuvoje su
švelnėjo, tačiau yra palikęs užkonservuotas 
Amerikos lietuviuose. Juose regime stiprų 
be krašto konservatyvių katalikų ir taip pat 
stiprų radikalių komunistų sparną, gi vidu
rys yra likęs simptomiškai silpnas. Tai pa
dėtis, rodanti nesveiką bendruomenės są
rangą.

Ši bendruomenės poliarizacija į radika
lus ir konservatorius privertė liberalus, ku
rie protestantiškuose kraštuose kaip tik 
linksta būti konservatyvūs, išeiti į radika
lųjį sparną, nes konservatyvusis atmetė vi
sas modernias įtakas „en bloc“, tad ir libe
ralizmą. Iš tų laikų, kada liberalizmas, at
mestas konservatyviojo sparno, suėjo į ko
aliciją su radikalais, yra likęs priekaištas, 
kad liberalizmas esąs religiškai indiferen
tiškas arba net kovojąs su religija. Kiek ši 
padėtis yra Lietuvoje iš viso betkada egzis
tavusi, tiek ji yra istorinis atsitiktinumas: 
jei liberalai betkada pasirodė kritiški reli
gijos atžvilgiu, tai tik tiek, kiek religijos eti
ketė buvo kaikurių sluogsnių panaudojama 
savo politinių planų pridengimui. Jų gi tar
pe buvo kova su liberalizmu, kaip viena iš 

moderniojo gyvenimo įtakų. Ši liberalizmo 
koalicija su radikalizmu ir nelaimingas 
ankstyvesnis susirišimas su religiniu indife
rentizmu yra šiandien jau baigiama išgy
vendinti naujai ateinančios liberalų kartos, 
pasisavinusios anglosaksiškąją liberalizmo 
sąvoką.

Devynioliktojo amžiaus gale ir dvidešim
tojo pradžioje lietuvių religiškumas buvo 
tradicinio kaimo ir moderniojo pasaulio 
konflikte siejamas su konservatyviųjų tra
dicijų gynimu. Ši koalicija tarp religiškumo 
ir konservatyvumo tapo grėsme religijai, 
nes ji privertė moderniųjų įtakų atstovus, 
kovojant prieš politinį, socialinį ir ekono
minį kaimo atsilikimą, kartais išeiti ir prieš 
tuos religinius sluogsnius, kurie tą atsitiki
mą ginti laikė savo prievole. Tuo būdu pati 
religija buvo suplakta su atsilikimu; ji pati 
tapo simboliu atžagareiviškumo, prieš kurį 
kovoti atrodė natūrali progresyviųjų parei
ga. Ši pažiūra atitiko — ir buvo lygiai ne
teisinga — priešingo sparno nuomonę, jog 
jei modernistai kovoja prieš atsilikimą, su 
kuriuo save buvo surišę kaikurie bažnyti
niai sluogsniai, tai jie savaime kovoja ir 
prieš religiją. Iš tikrųjų kova vyko tarp is
torinio atsilikimo ir moderniojo gyvenimo; 
tačiau ji buvo nelaimingai surišta su religi
niais įsipareigojimais ir perteikiama, kaip 
kova už ar prieš religiją, o tai savaime visą 
nesutarimą perkėlė iš normalaus nuomonių 
skirtumo į neapykanta persunktų aistrų 
plotmę.

Religinių pažiūrų atstovai buvo patys be
tampą didžiausia religiškumo grėsme, ka
dangi jie religijos gynimą perdaug glaudžiai 
siejo su palaikymu tikro atsilikimo, kurio 
Lietuvos kaime nestigo. Priimdamas kai
kurias moderniųjų laikų įtakas — tuo, gal
būt, ypač pasižymėję yra vėlesnieji Lietu
vių Fronto žtnonės— religiškai suinteresuo
tas sparnas būtų realiai prisidėjęs prie reli
ginės įtampos sušvelninimo, jeigu konflik
tai nebūtų jau anksčiau buvę perkelti iš 
tikrųjų socialinių nesutarimų į dirbtinai įne
šamų religinių įsipainiojimų plotme. Dėl ši
to dirbtinio religinių interesų supainiojimo 
su politiniais ir socialiniais, religinis klausi
mas liko lietuviuose jautrus ir toliau. Jo 
jautrumą parodė klerikalinių sluogsnių de- 
fenzyvumas, kuris juos vertė užsitikrinti sa
vo pozicijas atskirų, izoliuotų, visiškai kon
troliuojamų įstaigų, kaip Katalikų Univer-
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siteto ir jo pakaitalo Teologijos-Filosofijos 
fakulteto, Katalikų Mokslų Akademijos, 
katalikių moterų, daktarų ir pan. draugijų 
steigimu ir, šiandien, maceiniška „kultūrine 
demokratija.“ Tai buvo reakcijos, sužadin
tos nelabai tikrovinės baimės, kad turimos 
pozicijos gali būti visai prarastos.

Nepaisant šių defenzyvinių reakcijų ir te
beegzistuojančio religinio jautrumo (kurį 
kurstė ne tiktai trintis tarp religijos draugų 
ir priešų, bet ir tarp skirtingų religijų), Ne
priklausomoje Lietuvoje, o po to ir išeivijo
je buvo pradedanti ryškėti brandesnio tra
dicijos su moderniuoju pasauliu susikirtimo 
išsprendimo galimybė, iš jos jokiu būdu ne
išjungiant ir religijos. Lietuviai dar nėra 
spėję išmokti natūraliai priimti skirtumus 
tarp religijų, tarp įvairių tikėjimo rūšių ir 
laipsnių, ir tarp tikėjimo ir netikėjimo, kaip 
mokėjo jausmiškai brandesni jų protėviai. 
Tačiau į žmogiškai brandesnį religinių prie
šingumų, kurie yra neišvengiami kiekvie
nai moderniai bendruomenei, priėmimų bu
vo einama; ir tikrai išeivijos metais nebe
buvo likę ženklu, kad betkieno kuriamoje 
lietuviškojoje sintezėje religija galėtų būti 
išjungta.

Šioje situacijoje tiktai Don Kichotas bū
tų galėjęs pradėti kovą su vėjo malūnais, 
nes tikrųjų priešų religijai nebebuvo likę, 
net ir Dr. Grigaitis, begindamas prelatą 
Krupavičių ir Leonardą Šimutį, nebeturi 
laiko užsiiminėti antireligine propaganda. 
Vietoj Don Kichoto į mūšį išjojo Stasys 
Yla. Jo pradėtoji kova prieš liberalizmą, 
kurioje drąsiai maišomos sąvokos ir nau
dojami argumentai, kurie net Harvardo 
universiteto kiemsargiams neatrodo rimti, 
turi tikslą naujai pažadinti religines aistras 
kaip politinės kovos priemonę, kaip būdą 
sugniuždyti priešą, prie kurio negalima ki
taip prieiti, kaip tik per to priešo nepažįs- 
tančios minios „prejudice“ (prietarą). Stasys 
Yla yra ilga straipsnių ir paskaitų serija pri
statęs visuomenei lietuviškąjį liberalizmą — 
į kurį telpa praktiškai viskas, kas netelpa 
Drauge — kaip savotišką ideologiją, pana- 
čią į nacizmą, kurios pagrindinis tikslas 
esąs pasakiškai aršioje kovoje prieš religiją 
patiems maišytis ir kitus maišyti. Pagal Sta
sį Ylą, liberalizmas tik tuo ir yra liberaliz
mas, kad jis histeriškai bijo surasti tiesą; 
tačiau profesorius Yla visgi yra tiek moks
liškai garbingas;-kad pripažintų, jog ir,libe

ralai kartais absoliučiai tiesai nusilenkia; 
ir jie, būtent, sustoja, vairuodami automo
bilį, ties raudona šviesa.

Stasio Ylos argumentai nėra tiek neefek
tyvūs, kiek jie yra nenusisekę. Jų priėmimas 
parodo, koks platus mūsuose dar yra žmo
giško ir intlektualinio nesubrendimo baras. 
Tačiau įdomiau yra paklausti, kuri buvo 
pati tų ginčų iš kapų prikėlimo priežastis, 
jei, kaip pastebėjome, pačiai religijai pavo
jaus mūsų visuomenėje nebegalima matyti. 
Tokių priežasčių galėtume surasti dvi pa
grindines: pirma, mūsų bendruomenės so
cialiniai pamatai buvo ištrėmimų išjudinti, 
ir kilo baimė, kad išjudinta bendruomenė 
gali tapti perdaug imli svetimoms įtakoms; 
joms tad iš anksto turėjo būti užkirstas ke
lias. Antra, tam tikros liberalinės amerikie
tiškos įtakos iš tikrųjų lietuviuose pasireiš
kė: vienas jėzuitų kunigas ir vienas skautų 
veikėjas perėjo į protestantizmą, religišku
mas ima darytis individualistiškesnis, asme- 
niškesnis ir pereina į vidinio pergyvenimo 
plotmę; net žymūs ateitininkai ima reikšti 
nuomones, kurios prilygsta vidutiniško dy
džio herezijoms; geri krikščionys nustoja 
visa širdimi neapkentę priešingų religijų ir 
pan.

Amerikietiška tolerancija skverbsis ir to
liau į visas lietuviškas religijas, ir nei Sta
sio Ylos nei betkieno kito reakcionierišku- 
mas jų nesulaikys. Tačiau nereikia dėlto 
perdaug ir liūdėti, nes svetimos įtakos į vi
suotinę krikščionybę yra jau ir anksčiau 
įėjusios. Pakanka tik prisiminti Lietuvos 
krikštą, kuriame buvo panaudoti pagoniš
kosios Lietuvos ir pagoniško religinio išgy
venimo elementai. Šiandien į lietuviškąją 
krikščionybę įeis naujų elementų, ir tuo 
mes tegalime džiaugtis, nes tapusi toleran
tiškesnė, religija ne tiktai atitiks pakitusį lie
tuvių religinį išgyvenimą, bet ir galės atlikti 
savo didįjį uždavinį išeivijai — palaikyti 
lietuvių dvasią, jų neskaldant ir nedurstant 
į užmigusias neapykantas ir praeities ais
tras.

Religija šiandieniam lietuviui turi daug 
ką pasakyti. Tegul ji tai pasako ramiai, ne
žadindama minios aistrų prieš tuos, kurie 
joje su meile jieško, ką ji turi gero, bet ir 
turi intelektualinės drąsos pasisakyti prieš 

-tai, ką joje, randa pikto.............
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Lietuva, mano žeme, šalelė gimtoji.
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstdji, 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną.

Čia prie Tavęs šaukiuosi, Panele Šventoji. 
Tu juk Vartus Aušros, Čenstakavą globoji, 
Tu esi apgynėja mažam Naugardėliui.

Kaip grąžinai sveikatą seniau man vaikeliui, 
Kai paaukotos Tau maldingos motinėlės 
Tuoj prasivėrė merdinčios mano akelės. 
Ir pasimelstų Dievui už galią grąžintą 
Pėsčias aš Tavo slenkstį pasiekdavau šventą, 
Taip sugrąžinsi mus į tėvynę mums mielą.

Nešk tuo tarpu nors mano išsiilgusią sielą 
Į kalnelius, kur medžiai suaugę siūbuoja, 
Ten į Nemuną, kur pievos žaliuoja, 
Į tuos laukus, javais įvairiausiais varsotus, 
Aukso kviečiais nusėtus, rugiais sidabruotus. 
Ten, kur geltonos svėrys su grikiais kart žydi, 
Rausvas dobi’as skruostams mergelės pavydi. 
Dirvos, lyg kaspinu žaliu, išpintos, 
O ant ių auga kriaušės, retai nusodintos

K. Sakenio vertimas

, JAV-ių Prezidento Roosevelto žodžiai, pasakyti Amerikos Lietuvių Tarybai 
1940 m. spalio mėn. 15 d.:

Lietuva nėra praradusi savo nepriklausomybės; jbš nepriklausomybė tik lai
kinai yra sukliudyta. Po kurio laiko Lietuva vėl bus laisva valstybė. Ir tai įvyks 
greičiau, negu manoma.

JAV-ių Prezidento Roosevelto žodžiai, pasakyti Čekoslovakijos Prezidentui 
Benešui dviem metais vėliau:

Jungtinės Valstybės nėra pajėgios ir nė nemano trukdyti galutinio Pabaltijo 
prijungimo prie SSRS. Bet jos taip pat_ negali nesiskaityti su pasaulio viešąja opi
nija ir todėl turi rūpestingai jieškoti būdų ir formų, kaip tą opiniją apeiti.

-..--a ---------------------

AR JAU PRATĘSĖT „SANTARVĖS“ PRENUMERATA 1Š56 METAMS?
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

PAGRINDINIS KOVOS LAUKAI 
LIETUVA...

S. ŽYMANTAS

Šitaip kartą, jau prieš septyneris metus 
buvo pareiškęs vienas žymiausių lietuvių 
rezistentų ir Lietuvos pogrindžio atstovų. 
Mūsų laisvės kovos pagrindinis laukas yra 
Lietuva su visu jos tragizmu, klaidomis ir 
heroizmu. Tam, tad, kovos laukui pirmoje 
eilėje turi būti skiriamas mūsų, esančiųjų 
užsienyje, dėmesys.

Pagrindinė kovos fronto linija yra tenai, 
Krašte, gi mes užsienyje esame jo užnuga- 
rys, užfrontė. Nuo to, kas vyksta pačioje 
kovos fronto linijoje, priklauso visos mūsų 
vykdomos kovos likimas. Mūsų laimėjimas 
ar pralaimėjimas priklauso nuo to, ar ir 
kiek mes suprasime, kas vyksta tame pa
grindiniame kovos lauke, ir nuo to, ar no
rėsime ir sugebėsime jame kovojantiems 
tinkamai padėti.

Tai sena tiesa. Ji nekartą buvo jau tos 
pačios SANTARVĖS skiltyse kelta, aiškin
ta, nagrinėta. Tačiau pastaruoju metu mūsų 
spaudoję pasirodę keli straipsniai, pasisa
kymai, sukeltoji net ir polemika verčia ir 
vėl prie to klausimo grįžti.

Tikrai neapsiriksime padarę išvadą, kad 
mūsų spaudoje besirodą rašiniai ir teikia- 
mds informacijos apie būklę Krašte — tai 
— kas galva, tai vis kitas protas. O dar 
tiksliau pasakius: galvų daug, bet nuovo
kos, net noro susivokti jokio.

Liūdnas faktas, kad Lietuva išgyves 
jau 15 metų okupaciją, o nuo karo pabai
gos ir antrosios Sovietų okupacijos pra
džios jau yra praėję 10 metų. Per tą 15 ir 
10 metų Lietuvoje bemaž viskas liko ap
versta augštyn kojomis, Lietuvos kraštas 
liko įjungtas į sovietinę imperiją, į ekono
minius, socialinius, kultūrinius santykius 
įnešti didžiuliai pakeitimai, nuolatinis 

marksizmo dogmų kalimas į galvas Lietu
vos žmonėms, ypač jaunimui, negalėjo ne
padaryti įtakos jų galvojimui.

Per paskutiniuosius 10 metų būklė Kraš
te nebuvo statiška, ji nuolat keitėsi, ar, jei 
galima taip pasakyti, evoliucionavo, ir 
šiandien vis toliau tebesikeičia. 1947 metų 
būklė žymiai skiriasi nuo 1955 m. būklės. 
Keičiasi ir žmonių nuotaikos. Šiandien nė
ra abejonių, kad nelemtoji „Ženevos dva
sia“, Vakarų su Rytais „bendradarbiavi
mas“ yra paveikę žmones Lietuvoje slegia
mai. Klaidingai ar teisingai, jie nebetiki 
greitu išsilaisvinimu ir iš to daro atitinka
mas išvadas. Tai suprantama. Žiauriomis 
sovietinės okupacijos sąlygomis gyventi tu
ri jie, o ne mes, jie turi gyventi, taikytis, 
bandyti atsilaikyti, o jei įmanu, tai šį be; 
tą pakreipti savo naudai, šiuo ar kitkuo 
pasinaudoti tautiniam, ne sovietiniam, lie
tuviškumui išlaikyti.

Rodos, turėtų būti aišku, kad mūsų, 
esančiųjų užsienyje, Lietuvos laisvės dar
bas, kas jį bevykdytų, Lietuvos diplomatai, 
politinės partijos ar visuomeninės organi
zacijos, tik tuo atveju gali būti sėkmingas, 
jei mes stengsimės suprasti viską, kas vyks
ta Krašte visose jo gyvenimo srityse. Ga
na paminėti žemės ūkį, pramonę, socialinį 
aprūpinimą, Bažnyčios, švietimo, mokslo 
būklę, ekonominius Lietuvos krašto santy
kius su sovietiniais kraštais, sporto, meno 
sritis ir kt.

Be to, žinias ar skaičius apie pasikeiti
mus toje ar kitoje srityje rinkti bei dėstyti 
būtų permaža. Būtina bandyti įžvelgti re
alią būklę už oficialaus fasado. Antrą ver
tus, būtina bandyti suprasti psichologinius 
sovietinės okupacijos ir jos nešamų pakeiti
mų Krašte išdavas.
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Uždavinys trejopas — viena, turėti fakti
nes žiniais apie esamą būklę ir visus pasi
keitimus, antra, bandyti sužinoti tikrąją 
būklę už oficialaus fasado ir trečia, teisin
gai psichologiškai suprasti, kas vyksta 
Krašte ir kodėl vyksta.

Jei tokių duomenų neturės mūsų diplo
matai, politinės institucijos, partijos ar ki
tos organizacijos, pripažinkime atvirai, jų 
darbas daugeliu atžvilgiu bus ne tik tuščias, 
bet dėl galimų klaidų, klaidingų išvadų ir 
reikalo nesupratimo gali būti netikslingas, 
neveiksmingas ir net kaikuriais atvejais ža
lingas.

Šioje srityje negalima elgtis kas galva, tai 
ir protas principu. Kova su komunistine 
sovietine okupacija Lietuvoje yra totalinė 
kova. Apie būklę Krašte mūsų spaudai ne
leistina rašyti, kaip sau kas išmano. Šiuo 
atžvilgiu mūsų spauda ir organizacijos tu
rėtų pastoviai gauti kompetentingų organų 
nurodymus, patarimus, paaiškinimus bei 
instrukcijas, apie kuriuos dalykus rašyti, 
apie ką visai nerašyti, kaip rašyti.

Tiksliai sužinoti, kas vyksta Krašte, bei 
teisingai suprasti, kodėl tai vyksta, yra la
bai sunkus dalykas. Vienas Sovietų Sąjun
goje gyvenęs žurnalistas, Paul Winterton, 
teisingai išsireiškė, kad Rusijos klausimais 
nesama žinovų, esama tik įvairių ignoran- 
cijos laipsnių.

Bet visdėlto šį tą padaryti galima. Įvai
rios žinios iš Lietuvos užsienį pasiekia: iš 
sovietinės oficialios spaudos bei knygų, iš 
radijo pranešimų, gaunamų laiškų, pabėgė
lių pasakojimų, repatriuotų vokiečių pasa
kojimų ir kitokių kanalų. Ne vienas tų 
šaltinių nėra pilnas ir nė vieno tų šaltinių 
žinios neturi būti priimamos už gryną pi
nigą. Tik visas visų įmanomų šaltinių pa
teiktas žinias sudėjus krūvon, jas tarpusa
vyje palyginus, kiekvieną skyrium ištyrus, 
patikrinus, jas visas išnagrinėjus jau gana 
gausios sovietiškos temomis bei atsiminimų 
literatūros šviesoje, galima bandyti sudary
ti galimai teisingą tikrosios Krašto būklės 
toje ar kitoje srityje vaizdą. Tokį vaizdą 
susidarę, turėdami prieš akis rimtai apsvar
stytą ir aptartą tarptautinės būklės raidą 
bei jos galimumus, tada tik mes galėtume 
tiksliau nustatyti mūsų laisvės kovos Kraš
te ir užsienyje planą ir nubrėžti pagrindi
nes jo vykdymo linijas.?

Šiam darbui turėtų būti labai rimtas 

„brain trust“. 1951-3 m. Lietuvių Rezisten
cinė Santarvė buvo padėjusi daug pastangų 
tokiam jungtiniam žinių rinkinio oei stildi- 
jų centrui sudaryti, bet, deja, tos pastangos 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to buvo sugriautos.

Kokia būklė šiuo atžvilgiu yra šiandien?
Žinias apie Lietuvą ir tai, kas joje vyks

ta, gaudo Amerikos Balsas, Free Europe 
Muenchene, VLIK'o Informacinė Tarnyba, 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė, Free 
Europe lietuvių informacinis skyrius New 
Yorke, jas renka ir nagrinėja Lietuvių Re
zistencinė Santarvė Londone ir kt. Tačiau 
tos visos žinios nesuplaukia vienon vieton, 
nevisų išminėtųjų rinkėjų jos yra rimtai ti
riamos, nagrinėjamos bei aptariamos. Kas 
ką pagauna, kas kaip išmano, taip tas ži
nias ir sunaudoja. Neretai jos panaudoja
mos klaidingai, o dažnai lieka visai nei na
grinėtos- nei panaudotos, nes tas ar "kitas 
rinkėjas neturi tam nusimanančių žmonių, 
kiti — reikalingų lėšų. Lietuvos Diploma
tinė Tarnyba tam reikalui neturi nei žmo
gaus nei skiria tam darbui bent kiek, nors 
minimaliai, lėšų, o kartais atskiri jos postai 
nė nesidomi ką patirti, nors patirti lengvai 
galėtų. Apie VLIK'ą tuo reikalu nė kalbėti 
netenka; ką jis bepagauna, tai be jokios 
kritikes ir atsakomybės jausmo, be persijo- 
jimo spausdina „Eltos“ informacijose. 
Rimtų žinių rinkimo ir jų apdirbimo darbu 
to pavadinti negalima. Tai nereikalinga įro
dinėti, geriausias akivaizdus liudytojas yra 
pati „Elta“. Kiti dirba kas sau. ~

Viso to rezultatas yra pilnutinis, didžiai 
žalingas chaosas, o jo išdava — taipgi apy
pilnis neišmanymas ir nesupratimas to, kas 
vyksta tame pagrindiniame mūsų kovos lau
ke — okupuotoje Lietuvoje. Kaip tolimes
nė to išdava, seka kartais didelės ir skau
džios klaidos mūsų laisvės darbe.

Šitokią būklę gali pailiustruoti kad ir šie 
keli pačios mūsų spaudos pateikti pavyz
džiai, neminint tokių dalykų, kurių viešai 
spaudoje liesti negalima.

Štai vienas paskutiniųjų „Eltos“ informa
cijų numerių, Nr. 30, 1955 m. lapkričio 
mėn. 1 d. Pirmutiniame puslapyje, po pa
brauktu įrašu: „Ką pasakoja paleistieji į 
Vakarus vokiečių karo belaisviai“, čia pat 
minimas „šiomis dienomis patekęs. į ran
kas“ (VLIK'ui, ar vokiečiui karo belais-
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viui?) vieno lietuvio iš bolševikų vergijos 
rašytas laiškas, kuriame „tas mūsų tautietis 
atpasakoja... ir apie mūsų partizanų ko
vas“. Toliau iš to laiško išrašoma: „raudo
nieji visą gražųjį mūsų jaunimą suguldė po 
žemėmis, nukankino, sušaudė“... Tą žinią 
tuojau pasiskubino persispausdinti „Euro
pos Lietuvis“, matyti, laikąs „Eltą“ autori
tetingu žinių šaltiniu.

Lietuva yra išgyvenusi skaudžias parti
zanines kovas. Bet ar jos tebevyksta šian
dien, ir ar mes norime, kad jos šiandien 
vyktų? Paskelbimas tos žinios taip, kaip ji 
yra paskelbta, sudaro įspūdį, kad partiza
ninės kovos ir šiandien tebevyksta Krašte 
ir kad užsienio lietuvių ne tik nieko neda
roma joms sustabdyti, bet dargi tuo taria
mu faktu didžiuojamasi: partizanai Lietu
voje toliau kovoja!.. Toliau — tikrai 
daug, labai daug mūsų gražaus jaunimo 
partizaninių kovų metais yra paguldę savo 
galvas, pagal galimai tiksliausius apskaičia
vimus apie 25-30 tūkstančių, ir to tauta 
niekad negalės užmiršti. Tačiau, ar jau 
visas mūsų jaunimas Lietuvoje yra žuvęs, 
ar jo visai šiandien Lietuvoje nebeliko?

Toliau tame pačiame „Eltos“ informaci
jų numeryje pateikti paleistųjų vokiečių be
laisvių pasakojimai. Pavyzdys: ar taip rei
kėjo skelbti, kaip ji paskelbta, žinią apie 
tremtinio lietuvio vyskupo pašventintą stu
lą, lietuvaičių vienoje Uralo stovykloje lie
tuviškais ornamentais išpuoštą, Vorkutos 
stovykloje pašventintą, slovakų jėzuito pa
krikštytam vokiečiui įduotą dovanoti Vo
kietijos katalikams? Įdomūs ir tam tikra 
prasme vertingi tie vokiečių belaisvių pasa
kojimai pateikti netvarkingai, chaotiškai ir 
neapgalvotai.

Štai ir kitas atvejis. Šių metų balandžio 
mėnesio numeryje New Yorke leidžiamojo 
„The Baltic Review“, už kurį kelia atsako
mybę Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės 
reikalams Komitetai, atspausdintas Lietu
vos Laisvės Komiteto nario V. Vaitiekūno 
straipsnis: „The labour system in occupied 
Lithuania“ (Darbo sistema okupuotoje Lie
tuvoje). Pačioje straipsnio pradžioje auto
rius taip kategoriškai vertina darbo siste
mą okupuotoje Lietuvoje: „Ši sistema taip 
pat siekia išsemti žmogaus fizines jėgas ir, 
tai atlikus, sunaikinti patį žmogų. Toks yra 
politinis tikslas“. Kyla rimta abejonė, ar 
toks kategoriškas tvirtinimas svetima kalba 

pateiktame straipsnyje apie darbo sąlygas 
Lietuvoje nebus, taikant tai vakariečiams, 
šūvis pro šalį, Šitokia kryptimi nukreipta, 
paviršutiniškai pateikta propaganda mes 
tikrai nieko pasiekti negalėsime. Ir ko au1 
torius tuo savo straipsniu norėjo pasiekti 
— atvaizduoti darbo sąlygas Lietuvoje įmo
nėse ir įstaigose ar atvaizduoti darbo sąly
gas nuteistųjų priverčiamojo darbo stovyk
lose — aiškaus vaizdo susidaryti negalima-. 
Nebent jis norėjo įtikinti, kad visa Lietu
va šiandien yra paversta ištisine priverčia
mojo darbo stovykla. Tačiau jokio vaka
riečio tokiomis priemonėmis įtikinti nėra 
įmanoma, ypač, kad autoriaus teikiamos 
žinios ir daromos išvados nėra tikslios.

Pastaruoju metu Amerikos lietuvių spau
doje, „Naujienose“, „Darbininke“, „Drau
ge“, „Dirvoje, „Tėviškės Žiburiuose“ pasi
rodė aiškinamieji ar net poleminiai straips
niai vienu jautriu ir sunkiu klausimu, dėl 
kurio tyla būtų buvusi žymiai geresnė byla.

Š.m. rugsėjo mėn. 11 d. Maskva paskelbė 
žinią apie tai, kad Vysk. K. Paltarokas Pa
nevėžio Katedroje įšventino du naujus vys
kupus. Įšventinti Telšių Vyskupijos valdy
tojas, kan. Petras Maželis ir kan. Julijonas 
Steponavičius. Kiekvienas tikintysis lietu
vis tą žinią turėjo priimti su giliu pasiten
kinimu ir susilaikyti nuo betkurių plates
nių komentarų viešai, atsižvelgdamas į labai 
sunkią ir be galo jautrią R.K. Bažnyčios 
būklę nūdienėj Lietuvoj. Geriausią pavyzdį 
šiuo atveju yra davusi pati Roma. Ji ne
ginčijo naujų vyskupų įšventinimo fokto, 
bet nuo betkurių komentarų, tvirtinimų ar 
aiškinimų buvo susilaikiusi tol, kol lietuvių 
spaudoje pasirodžiusi polemika ir netikslūs 
aiškinimai privertė Lietuvos Pasiuntinybę 
prie Šventojo Sosto paskelbti tuo reikalu 
oficialų pranešimą, tvirtinantį paskelbtą 
Žinią apie vyskupų įšventinimą.

Kodėl žinia apie naujų vyskupų įšventi
nimą Lietuvoje sukėlė mūsų spaudoje tokį 
aštrų, nereikalingą ir žalingą ginčą? Kata
likiškieji laikraščiai, kurie ligi šiol, kaip ir 
dauguma kitų, buvo skelbę apie beatodai- 
rinį Bažnyčios persekiojimą okupuotoje 
Lietuvoje, pasijuto nepatogiai. Rašius, kad 
Lietuvoje visos bažnyčios uždarinėjamos, 
visi kunigai tremiami, bažnyčių lankymas 
draudžiamas ir jas lankantieji persekiojami, 
štai susiduriama su žinia, kad buvo iškil
mingai įšventinti du nauji vyskupai ir kad
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iškilmėse dalyvavo tūkstantinės tikinčiųjų 
minios. Socialistiškos „Naujienos“ parti
niais sumetimais neįstengė susilaikyti nuo 
aiškinimo — štai, laisvės Lietuvoje nėra, 
bet vyskupai įšventinami, atseit, Vatikanas 
su Maskva yra susitarę, net bendradarbiau
ja, R.K. Bažnyčia taikosi prie komunisti
nės okupacijos valdžios ir t.t. Ir be reikalo 
ir netinkamai į šį ginčą įsimaišė „Dirva“, 
nors ir pati konstatuodama, kad tokiam 
ginčui permaža tėra patikrintų duomenų. 
Jei taip, tai kuriuo tikslu reikėjo „Dirvai“ 
daryti neaiškias iliuzijas, esą, gal vysk. Pal
tarokas apsisprendęs nepalaikyti faktiško 
ryšio su Vatikanu, o pasiryžęs „kooperuo
ti“ su B. Pušinio atstovaujama Maskvos 
institucija?

Šitas ginčas, daugiau, negu betkuris ki
tas, rodo, kaip mes užsienyje paviršutiniš
kai nagrinėjame pačius svarbiausius ir jaut
riausius okupuotosios Lietuvos reikalus, 
kaip mažai į juos gilinamės, kaip menkai 
apie juos išmanome bei juos išjaučiame. 
Kartais susidaro įspūdis, lyg mes gailimės, 
kad dar nevisus ir neviską bolševikai yra 
Krašte išnaikinę, lyg tai, kas dar neišnai
kinta, kliudytų mums šaukti apie bolševikų 
naikinimus ir persekiojimus. O jei, vykdy
dami neskrupulingą, bet gudrią politiką, 
rusai bolševikai neviską, kas lietuviška, iš
naikina, tai mes, kaip antai „Naujienos“, 
jau bandome aiškinti apie „susitarimus“ ir 
„bendradarbiavimus“ su Maskva, iš piršto 
net išsilaužome tariamai vyskupams ir ku
nigams bolševikų mokamas algas, arba pa
tį vyskupų įšventinimą keliame į Vilniaus 
Katedrą, nors toji seniai uždaryta (ir Šv. 
Kazimiero karstas iš jos iškeltas į Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčią Antakalnyje) ir joje 
rengiamas istorinis muzėjus

Apie Bažnyčios būklę sovietinėje okupa
cijoje, apie gudrią, lanksčią, apgaulingą so
vietinę politiką Bažnyčios atžvilgiu teko 
rašyti SANTARVĖJE (ž. 1955 m. Nr. 3)

SANTARVĖ

ir „East and West“ žurnale (ž. 1954 m. 
Nr. 1.)

Yra aišku štai kas. Komunistai galėjo vi
sai sunaikinti Lietuvoje R.K. Bažnyčią; ne
palikti nė vieno vyskupo. Jei jie to nepada
rė, tai todėl, kad, žinodami gilų žmonių 
prisirišimą prie Bažnyčios, nenorėjo sukel
ti persmarkią jų reakciją.

Tačiau, jos ir nesunaikinę, jie nepaliau
jamai prieš Bažnyčią kovoja ir toliau ko
vos, ir jų kova nelieka nesėkminga. Šian
dien jie nekliudė įšventinti naujus vysku
pus, nes laikė tai naudingu politiniu žestu 
jų naujai taktikai „Ženevos dvasioje“. Ta
čiau lygiai lengvai, sąlygoms pasikeitus, jie 
galės likviduoti tiek vysk. Paltaroką, tiek ir 
naujai įšventintus vyskupus. Šie gi, rūpin
damiesi R.K. Bažnyčios išlaikymu, privers
ti skaitytis su sovietinės okupacijos tikrove, 
nors gal ir žinodami, kad, jei laisvasis pa
saulis neateis su realia pagalba pavergtoms 
tautoms jų žūtbūtinėje kovoje, tai ilgų me
tų būvyje galutinė išdava gali būti toji, kad 
laimėtoju bus Maskva.

Mes, esantieji užsienyje, turime įsisąmo
ninti, kad rusiškoji bolševikinė okupacija 
yra faktas, su kuriuo skaitytis Lietuvoje 
yra priversti visi, nesvarbu, ar jie veikia 
Bažnyčioje, Mokslų Akademijoje, univer
sitetuose, įstaigose, mokyklose, fabrikuose 
ar kolchozuose. Šio žiauraus, bet realaus 
fakto akivaizdoje lietuviai Krašte šiandien 
pasirinkimo neturi, išskyrus šį: išlikti 
Krašte ir išsaugoti iš tautinio lietuviškumo, 
kas dar leidžiasi išsaugoma, arba leisti su
naikinti save, kitus ir visą Lietuvos Kraštą.

Herojais nesame mes, kaip yra išsireiškęs 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto, signata
ras M. Biržiška, herojus yra tas, kuris li
kęs Krašte, nežiūrint kuria priedanga be
veiktų, dar bando padaryti tautai tai, kas 
esamomis sovietinės okupacijos sąlygomis 
įmanoma padaryti ir išsaugoti.

Ir Lietuvos likimą bei. ateitį lems jie, o 
ne mes. s ■ i
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ETNOGRAFINES ANTROPOLOGINES EKSPEDICIJOS 
PABALTIJO KRAŠTUOSE 1952m. MEDŽIAGA

Tokia antrašte rusų kalba („Materialy 
Baltijskoj etnografo-antropologičeskoj eks- 
pedicii; 1952 god“) išėjo 216 psl. knyga, 
išleista Akademija Nauk SSSR, serijoje 
„Trudy Institutą Etnografii ir. N.N. Mik- 
lucho-Maklaja“, tomas XXIII, Maskvoje 
1954 metais. Joje rašo rusai, lietuviai, lat
viai ir estai etnografijos bei fizinės antro
pologijos klausimais.

Jos turinys:
N.N. Čebokasarov, „Kaikurie sovietinio 
Pabaltijo etninės istorijos klausimai nau
jų antropologinių ir etnografinių duomenų 
šviesoje.“
N. N. Čebokasarov, „Nauji etninės antro
pologijos duomenys sovietiniame Pabalti
jy.“
P.Z. Kulikauskas, „Kaikurie duomenys 
apie priešistorinių Lietuvos gyventojų 
kultūrą ir apie etnines grupes I-ajame 
tūkstantmetyje ir II-jo tūkstanmečio po 
Kr. pradžioje pagal archeologijos duome
nis.“
V.S. Žilėnas, „Etnografinio sodybų ir na
mų tyrinėjimo rezultatai šiaurės-rytinėje 
Tarybų Lietuvos srityje.“
M.M. Giemžaitė, „Naminis linų ir vilnos 
apdirbimas šiaurės-rytinėse tarybinės Lie
tuvos srityse.“
V.K. Milius, „Maisto ir namų apyvokos ty
rinėjimo bandymas rytinėje Lietuvoje“.
A.I. Vyšniauskaitė, „Lietuvių ūkininkų 
šeima praeityje ir dabartyje“.
O. A. Ganckaja, „Medžiaga senųjų rusų, 
gyvenančių Lietuvos SSR, etnografijai.“
L. N. Terentieva ir A.K. Krastynia, „Ūki
ninkų sodybos bei pastatai Neretos ir Ak- 
nistos srityse, Latvijos SSR.“
M. K. Slava, „Latvių ūkininkų drabužiai ir 
jų ornamentai.“
K.nj. Mark, „Nauji paeoantropologiniai 
duomenys Estijos SSR.“
A.H. Moora, „Rusų ir estų elementai šiau- 
rės-rytinių Estijos SSR gyventojų materia
linėje kultūroje.“
K.I. Kozlova, „Rusai vakariniame Čud‘ 
(Peipus) ežero krante“.
A.A. Volmaa, „Tautiniai drabužiai mišrio
se rusų-estų srityse pietinėje Ichvos rajo
no dalyje“.
T.M. Paevere, „Įvairių etninių grupių gy
venamasis namas Vastselino rajone Esti
jos SSR,“

LJi. Trees, „Tautinių drabužių tyrinėji
mas Vastselino srityje, Estijos SSR.“
E.V. Richter, „Etnografinio tyrinėjimo re
zultatai setų srityje, Pskovo apskrityje, 
1952 metais.“
PI Kušner (Knyšev), „Tautinis Latvijos 
gyventojų pasiskirstymas 1935 metais.“

Šią 1952 metų etnografinę-antropologinę 
ekspediciją organizavo Institut Etnografii 
im. N.N. Miklucho-Maklaja drauge su Lie
tuvos SSR Mokslų Akademijos Istorijos 
ir Teisės Institutu, Latvijos SSR Mokslų 
Akademijos Etnografijos ir Folkloro In
stitutu ir Estų SSR Mokslo Akademijos Is
torijos Institutu ir Etnografijos Muzėjumi. 
Dalyvavo apie 60 žmonių iš Pabaltijo, 
Maskvos ir Leningrado. Lietuvoje buvo 
tyrinėtos Rokiškio, Pandėlio ir Obelių sri
tys, kelios pietinės Latvijos sritys ir ryti
niai Estijos pakraščiai.

Ekspedicija rinko labai įvairią medžia
gą. Labiausia buvo kreipiamas dėmesys į 
socialinius santykius, sodybas, namus, šei
mą, drabužius ir fizinį gyventojų tipą. Su
rasti ir smulkiau aprašyti Pabaltijy iš se
niau gyvenusieji rusai, jų tarpe ir Lietu
vos burliokai Obelių apylinkėje. Pastebė
ta, kad pietinės Latgalijos lietuviai dabar 
jau visiškai sulatvėjo. Čeboksarov, šios 
knygos atsakingasis redaktorius, savo įva
diniame straipsnyje pabrėžia kokios dide
lės reikšmės turi ši ekspedicija visam so
vietų etnografijos mokslui, ypač dėlto, kad 
Pabaltijo kraštai dabar yra keitimosi pro
cese į socialistiškąjį gyvenimą. Surinktoji 
medžiaga esą stebėtinai gerai parodo, kaip 
pasikeitęs yra nacionalistinis nusistaty
mas. Gerai žinoma, kad buržuazinės dik
tatūros metu visose Pabaltijo valstybėse 
buvo kultyvuojamas šovinizmas, nusista
tymas prieš kitas tautas, ypač prieš ru
sus. Dabar jau tai likviduota, nes Sovie
tų Sąjunga suteikė galimybę broliškai ir 
laisvai tautoms santykiauti savo tautinėse 
formose. Minimas persiorganizavimas į 
kolchozus, nes kaip tik ekspedicijos metu 
daug kur vyko kolchozų trobų statymas. 
Rašoma, kad tas persitvarkymas buvo ne
lengvas uždavinys, atsižvelgiant į anks
čiau egzistavusius sodybų ir kaimų tipus. 
Kolektyvizacija nulėmusi visai kitą socia
linę santvarką. Jau nebesą klasių skirtu
mo. A.S. Vyšniauskaitė, aprašydama lietu
vių ūkininkų šeimą praeityje ir dabartyje, 
mato, kaip pagerėjusi šeimos materialinė 
padėtis. Štai našlė T. Rimdžiuvienė (ko
munistė) su keturiais vaikais puikiausiai 
gali verstis, dirbdama kasdien kolchoze,
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turėdama užtikrintą duoną, galėdama leis
ti vaikus i mokyklą; seniau gi eidavo pa
dieniui tarnauti ponams, o naktimis dirb
davusi savo šeimai. 70 metų senelė iš 
„Tarybinio Artojaus“ kolchozo, Biržų aps., 
taip budingai kalbėjusi: „Seniau, kad tik 
turėtum žemės, kad tik turtingas būtum, 
o ant žmogaus nežiūrėjo. Pinigai, žemė, 
ūkis... Dabar svarbu pats žmogus, negi iš 
žemės gyveni...“ Moters padėtis ypač pasi
keitė. Mergaitė kolchozininkė gali išeiti už 
kokio tik nori vyro, nebūdama suvaržyta 
nei kraičio, nei pasogos, nei vyro neturto. 
Dabar tik žiūrima, kad abu galėtų dirbti 
kolchoze. Moteris gali aktyviai reikštis, 
net vadovauti; štai daugeliui tarybinės 
Lietuvos kolchozų vadovauja moterys.

P. Kulikauskas savo straipsnyje apie 
Lietuvos proistorę davė neblogą apžvalgą. 
Tokios rūšies studijėlė yra pirmoji rusų 
kalba, tačiau iš jos drauge matyti, kr 
nieko per paskutiniuosius vienuolika me
tų nepadaryta! Toki pat straipsnį galima 
butų parašyti ir prieš dešimtį metų. Tuo 
tarpu paskelbtoji medžiaga daugumoje ži
noma iš seniau, remtasi dr. J. Puzino „Lie
tuvos priešistorinių tyrinėjimų medžiaga 
1918-1938 m.“, žinoma, neminint jo pavar
dės, iliustracijos panaudotos tos pačios, 

kokios buvo J. Puzino ir M. Gimbutienės 
knygose. Vienas vertas dėmesio radinys iš 
paskutiniųjų metų tai atsitiktinai darbi
ninkų bekasant graužo duobę surasta kau
kolės viršutinioji dalis Kebeliuose, Klai
pėdos krašte. Ši kaukolė, galimas dalykas, 
priklauso žmogui, atėjusiam į Lietuvą su 
pačiais ankstyvaisiais Pabaltijo gyvento
jais poledyniniame laikotarpyje. Geologai 
Gudelis ir Pavilionis šią kaukolę yra at
skirai aprašę (Biuletin po Izučeniju Čet- 
vertičnogo Periodą, No. 20, 1955).

Vinco Žilėno straipsnyje duotos neblo
gos Pandėlio apylinkės gyvenamųjų namų, 
klėties ir tvartų iliustracijos. Michalina 
Glemžaitė šalia linų ir vilnos apdirbimo 
aprašymo davė porą raštuotų lietuvių au
dinių bei mezginių nuotraukų. Straips
niuose, liečiančiuose latvių ir estų etno
grafiją, taip pat yra brėžinių bei fotogra
fijų.

Knygoje yra nemaža faktinių duomenų, 
nemaža informacinės medžiagos, tačiau, 
suprantama, į visus etnografinius objektus 
bei į Pabaltijo žmogų buvo žiūrima sovie
tinėmis akimis.

M. G.

DARBO TVARKYMAS LIETUVOJE

(Tikroji būklė)

DARBO PRIEVOLĖ

Sovietinėje sistemoje kiekvienas pilietis 
yra įpareigotas dirbti. Tai išplaukia iš so
vietinės sistemos ekonominės santvarkos, 
kuri nepalieka žmonėms jokių kitokių pi
niginių pajamų, kaip tik iš darbo ar tar
nybos. Nedirbantieji, be to, turi daugiau 
mokėti už gyvenamą plotą butuose. Ofi
cialūs nedirbantieji yra tik invalidai, pen
sininkai ir šeimų išlaikytiniai. Kas nedir
ba, tas gali būti iškeltas iš buto arba net 
ir ištremtas iš miesto. Be to, nedirbantie
ji dažniausia sekami, įtariant juos speku
liacija, vertimusi nelegaliu amatu ir pan.

Tačiau gyvenime nėra įmanoma visus 
sukontroliuoti. Kiekvienas stengiasi apsi
rūpinti darbo pažymėjimu, kartais fikty
viu, kurį išsirūpina už kyšį. Kadangi, 
pav., Kaune yra net bedarbių, tad išveng
ti, norint, darbo nėra taip jau sunku. Sun
kesnis klausimas yra gauti pinigų pragy
venimui, nedirbant oficialioje darbovietė
je, verčiantis nelegaliai kuriuo amatu, 
spekuliuojant arba griebiantis tokio dar

bo, kaip, pav., padedant dirbti daržuose, 
pjaustant ir skaldant malkas ir kt. Prieš 
nedirbančius oficialiose darbovietėse ko
kių ypatingų priemonių, be jau nusakytų, 
nesiimama.

Administracija nepajėgia sukontroliuoti 
visus nedirbančius. Tačiau, jei kas pagau
namas besiverčiąs nelegaliu amatu ar 
spekuliacija, tas apkaltinamas tyčia ven
giąs darbo ir kenkiąs sovietinei santvar
kai. Kitą betgi vertus, kadangi, pav., Kau
ne yra žmonių, oficialiai jieškančių darbo, 
tai visiems pritaikyti kaltinimą darbo 
vengimu nevisada buna lengva.

DARBO PASIRINKIMAS

Darbą laisvai pasirinkti beveik nėra 
įmanoma, nes tiek fabrikuose, tiek įmo
nėse laisvos vietos pasitaiko nedažnai. 
Vilniuje rasti darbą yra lengviau, kituose 
Lietuvos miestuose taipgi nėra bedarbių, 
tačiau jų yra, kaip jau minėta, Kaune.
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SANTARVĖ 315Kai kuris fabrikas, pav., „Kauno Audiniai“, paskelbia priimąs darbininkus, ryto metą susidaro eilė, kurią paprastai milicija išvaiko.Darbo trūkumo Kaune priežastis yra ta, kad šiame mieste yra daug įvairių viduriniųjų ir augštesniųjų mokyklų, kurių auklėtiniai, jas baigę, stengiasi gauti darbą ir likti Kaune. Darbas yra vertinamas ir jo jieškoma per pažintis ir kyšių pagalba. Atitarnavę kariuomenėj ir grįžę Lietuvon taipgi vengia vykti į kaimą ir jieško darbo mieste. Kas tik gali, visi stengiasi ištrūkti iš kaimo ir persikelti į miestą. Tam tarnauja įvairios priemonės —■ stojimas mokyklosna, susirgimai, grįžimas iš kariuomenės, net ir vedybos. Apsigyvenimas Kaune labai varžomas, todėl yra net ir nelegaliai gyvenančių. Taipgi yra ir mokyklas baigusio prieauglio, kuris nenori išvykti iš miesto, jieško darbo mieste ir ilgesnį ar trumpesnį laiką išbūna be darbo.Iki 1947 m. darbą pasirinkti buvo lengviau, nes iki valiutos reformos rublis buvo bevertis ir darbas nebuvo branginamas. Tais laikais įstaigos mašininkė, pav., faktiškai gaudavo atlyginimą, kurio ekvivalentas būtų 2 klg. lašinių į mėnesį.
DARBO PAKEITIMASDabartiniu metu ypatingų kliūčių darbui pakeisti nedaroma, bent nepartiniams žmonėms, kurie neužima atsakingų vietų arba kurie yra lengvai pakeičiamų Norįs pakeisti darbą prašosi atleidžiamas iš turimos tarnybos ir kreipiasi į naują darbovietę, pateikdamas pareiškimą, gyvenimo aprašymą, darbo knygutę, du egzempliorius kadrų įskaitos užpildytų blankų, dvi nuotraukas ir gyvenvietės pažymėjimą. Partiniams žmonėms darbui pakeisti reikalingas partijos sutikimas. Nepamainomi specialistai yra viršininkų malonėje, be jų sutikimo toks asmuo darbo pakeisti negali, nes priešingu atveju arba jam nebus išduota darbo knygelė arba jon bus įrašyta, kad pasitraukęs yra sulaužęs darbo drausmę, o tai užkerta kelią formaliai sutvarkyti darbo gavimo reikalą kitoje darbovietėje. Įmonių viršininkai šiuo atžvilgiu visuomet gali sudaryti didelių sunkumų norintiems pasitraukti iš įmonės ar pakeisti darbą.

DARBO NUTRAUKIMASPasitraukimas iš darbo nevaržomas, skyrus kolchozus. Norįs pasitraukti iš darbo turi dvi savaites prieš pasitraukimo datą paduoti pareiškimą, ir nurodyti pasitraukimo priežastį. Susitarus su įstaigos 

ar įmonės viršininku, galima pasitraukti iš darbo neišėjus dviem savaitėm.Tačiau pačioje Sovietų Rusijoje padėtis yra kitokia, nes ten yra darbininkų trūkumas. Yra buvę atsitikimų, kai lietuviai patys bandė jieškoti darbo Rusijoje, paskui kiek padirbėję bandė pasitraukti, tačiau nebuvo atleisti ir už savavališką pasitraukimą buvo nubausti vieneriais metais kalėjimo. Lietuvoje apie tokius atsitikimus pastaruoju metu neteko girdėti, ir paprastai darbininkai neretai visai nevaržomi traukiasi iš darbo.Einant darbo kodekso nuostatais, pasitraukusiam iš darbo įmonė turi grąžinti darbo knygelę išėjimo dieną, jeigu pasitraukiąs yra pilnai atsiskaitęs su įmone. Tačiau pasitaiko viršininkų sauvaliavimas keršto ar kitokiais sumetimais, ir knygelės grąžinimas būna trukdomas.
PRIVERSTINIS KREIPIMAS Į DARBĄPriverstinis kreipimas į darbą ligi šiol nebuvo taikomas paprastiems darbininkams ar tarnautojams. Tačiau partiniams žmonėms priverstinis kreipimas į tą ar kitą darbovietę buvo ir yra taikomas. Taipgi komjaunuoliams ir žemės ūkio specialistams. Tais atvejais tie žmonės paprastai yra iššaukiami į vietos partijos komitetą, ir ten jiems pranešama, kad sovietinės santvarkos labui jie yra skiriami į tą ar kitą MTS, kolchozą ar sovchozą ir kad nuo tos ar kitos datos jie atleidžiami iš dabartinės jų darbovietės bei pareigų. Buvusioji jų darbovietė gauna raštą iš partijos komiteto su nurodymu, kad minimas asmuo nuo tos ar kitos datos perkeliamas į kitą darbovietę ir kad jo išvykimas į tą naują darbovietę neturi būti sutrukdytas.Atsisakymas vykti tegalimas partijai sutikus, jeigu yra kokių pateisinamų priežasčių, pav., sveikatos būklė, šiaipgi numatytasis perkelti į kitą darbovietę jokios kitos išeities neturi, nes atsisakęs negalės niekur gauti darbo.

DARBO NORMOSNeišdirbus nustatytos normos, darbininkui automatiškai mažinamas atlyginimas, nes šis yra nustatytas 100% pagal nustatytą darbo normą. Iš atlyginimo sulaikoma tiek %, kiek % normos nebuvo išdirbta. Už nuolat pasikartojantį normos neišdirbimą darbininkas gali būti atleistas iš darbo, kaip blogai dirbantis, arba perkeltas kitur.Normos neišdirbąs darbininkas gali bandyti pateikti skundą vietos profesinių sąjungų komitetui, nurodydamas, kad
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jam nustatytoji norma neatitinka norma
lių sąlygų, kad jis jos išpildyti negali ir 
prašo prof. sąj. komitetą tarpininkauti 
įmonės administracijoje nustatytajai dar
bo normai peržiūrėti. Tokiais atvejais 
darbo norma gali būti sumažinta, palikta, 
kaip buvus, o net ir padidinta, šiaip pap
rastai darbo normos peržiūrimos du kartu 
per metus. Darbo norma nustatoma, re
miantis chronometražo nuotrauka pagal 
mašinos pajėgumą bei gamybos pobūdį.

PAVĖLAVIMAI Į DARBĄ

Pirmą kartą pasivėlinęs į darbą yra 
įspėjamas, antrą ar trečią kartą pasivėli
nęs į darbą darbininkas perduodamas 
įmonės draugiškam teismui, kuris viešai 
išnagrinėjęs pavėlavimo priežastį, besivė- 
luojančio elgesį darbo atžvilgiu apskritai, 
skelbia sprendimą, paprastai pape’k’mą 
su įspėjimu, kad nusikaltimui pasikarto
jus nusižengęs bus atleistas iš darbo. Ne
teko girdėti, kad už pavėlavimą butų bau
džiama mažinant atlyginimą. Tatai prakti
kuojama Sovietų Rusijoje prie ypatingų 
darbų, miško kirtimo ir sunkios metalur
gijos įmonėse, kur dirbama pagal iš anks
to sudarytąsias sutartis. Taip pat nebuvo 

girdėti, kad Lietuvoje už pavėlavimą ,į 
darbą būtų baudžiama kalėjimo bausme. 
Tačiau tatai tikrai buyo daroma Sovietų 
Rusijoje karo metu ir buvo taikoma taip
gi karui pasibaigus.

PASITRAUKIMAS IŠ KOLCHOZŲ

Pasitraukimas iš kolchozų smarkiai 
varžomas. 195.3 m. rudenį Lietuvoje net 
buvo vykdyta akcija grąžinti i kolchozus 
visus kaimiečius, kurie iš jų pasitraukė 
nuo kolektyvizacijos pradžios. Rajoniniai 
vykdomieji komitetai buvo sudarę per ko
lektyvizaciją gyvenusių rajonuose žmonių 
sąrašus, taipgi sąrašus iš jų išsikėlusių 
ir rinko žinias apie tų išsikėlusiųjų nau
jas gyvenamas vietas bei darbovietes. 
Jiems paskui buvo pranešta, kad jie turi 
grįžti į savo anksčiau gyventą kaimo vie
tovę. Jų darbovietės buvo nurodytos juos 
iš darbo atleisti. Tuo būdu grąžinamieji 
į senas kaimo gyvenvietes nebeturėjo ki
tos išeities, kaip grįžti, nebent sugebėdavo 
išsisukti kyšių ar kitokių priemonių pa
galba.

Paprastai taikoma pabėgusiems iš kol
chozų sankcija yra priverstinis jų grąži
nimas.

KĄ REIŠKIA SOVIETINĖ AMNESTIJA

1955.IX.17 d. Sovietų Sąjungos Augš- 
čiausiosios Tarybos Prezidiumas paskelbė 
amnestijos dekretą, taikomą tiems, kurie 
karo metu buvo bendradarbiavę su prie
šu. Pasirėmus tąja amnestija, lietuviai ir 
kiti pabaltiečiai kviečiami grįžti į savo 
kraštus.

Ką šioji amnestija reiškia ir ką ji ap
ima?

Visų pirma, įvedamieji nuostatai nuro
do, kad amnestija taikoma tiems, kurie 
yra bendradarbiavę su priešu iš baimės 
ar dėl susipratimo stokos, vadinasi, nesą
moningai.

Tuo būdu, kiekvienas, kas karo metu 
buvo sąmoningai priešinęsis Sovietams, 
priešo (vokiečių) neverčiamas, neįeina į 
amnestuojamųjų kategoriją ir negali tikė
tis išvengti bausmės. Daugiausia jis_ gali 
tikėtis, kad bausmė jam bus sumažinta, 
jei jis prisipažins esąs kaltas.

Įdomu tai, kad amnestijoje nėra mini
mas RSFSR baudžiamojo kodekso 58-la 
straipsnis, kuris aptaria Sovietų Sąjungos 
išdavimą, ir amnestijos dekrete kalbama 

apie 58-1, 58-3, 58-4/58-6, 58-12 straips
nius.

Toliau — amnestija nėra bendra. Ji tai
koma tik karo metui nuo 1941 metų iki 
karo pabaigos ir, be to, apima tik tuos, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu bendra
darbiavo su vokiečiais.

Amnestija netaikoma tiems, kurie ak
tyviai priešinosi Soivetams, ypač, jeigu 
jie siekė atskirti nuo Sovietų Sąjungos 
teritorijos dalį (str. 58-2), kurie įvykdė 
politiniais motyvais teroristinius aktus 
(str. 58-8), dalyvavo kontrrevoliucinia
me veikime (str. 58-11) ar sabotažo veiks
muose (58-14). Tuo būdu amnestija iš
skiria ir nėra taikoma Lietuvos Partiza
nams, pogrindžio veikėjams, nepriklauso- 
mybinių sąjūdžių dalyviams tiek karo 
meto, tiek pokarinių laikų, ir visiems ki
tiems, kurie vadinami amerikiečių bei pa
saulio imperialistų agentais. ■

Antrą vertus, už kolaboravimą su prie
šu karo metu nubaustiems 10 metų kalė
jimo ar priverstinio darbo stovyklos tai
komoji amnestija teturi mažą praktišką 
reikšmę, nes nuo karo pabaigos jau yrą
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praėję per 10 metų ir visi tąja bausme 
nubaustieji jau baigė arba yra bebaigiu 
ją atlikti.

Tiesa, amnestija taikoma tiems, kurie 
dalyvavo antisovietinėse organizacijose 
užsienyje po karo. Kitaip sakant, pabėgę 
iš Lietuvos nebus baudžiami už pati pa
bėgimą. Tačiau, ar jie nebus nubausti už 
tai, ką buvo darę ir veikę Lietuvoje 1940- 
1944 m., tai didelis klausimas, nes kiek
vienam galima būtų „prisiūti“ kaltinimą 
už dalyvavimą kontrrevoliucinėj priešso- 

vietinėje veikloj ir siekimą Lietuvos ne
priklausomybės.

Tuo budu, paėmus iš esmės, paskelbtoji 
amnestija tėra apgaulė, skirta dumti akis 
Vakarams, patraukti į savo pusę Vakari
nės Vokietijos vokiečius (nepatogu buvo 
paleisti vokiečius, nubaustus už karo' nu
sikaltimus, ir drauge nesuteikti jokių 
lengvatų Sovietų piliečiams, nubaustiems 
už bendradarbiavimą su tais pačiais vo
kiečiais) ir suskaldyti politinę išeiviją, 
dalį bent jos suvyliojant grįžti į savo 
kraštus, kad paskui galima būtų likvi
duoti.

LIETUVIAI „SAVANORIAI“

TOLIMOSE RUSIJOS ŽEMĖSE

„Sovietskaja Litva“ 1955.IX.15 d. patei
kia duomenis apie lietuvių ir lietuvaičių 
„savanorišką“ vykimą darbams tolimuose 
Rusijos rytuose.

Taip, Čaikovskio vardo naujame sov- 
choze Džetigarinsko rajone, Kustanaisko 
srityje buv. „Drobės“ fabriko verpėja 
Bronė Kunevaitė, „Žiburio“ fabriko siu
vėja Zosė Druskytė, „S. Neries vardo ar
telės“ siuvėja Bronė šumskytė dirba... 
traktorių stočių sukabinėtojais. „Kauno 
Audinių“ fabriko verpėja Valė Kirdeiky- 
tė dirba... statybos brigadoje, to paties 

fabriko verpėja Ona Mackevičiūtė yra 
akmenskaldė sovchozo statyboje. „Soviets
kaja Litva“ rašo, kad anksčiau Ona Mac
kevičiūtė neturėjusi jokio supratimo apie 
statybinį darbą. Drauge su ja dirba Ju
lija Akmantavičiūtė.

Ar šios lietuvaitės laisvu noru paliko 
darbą Kauno fabrikuose ir išvyko į Rusi
jos dykumas akmenų skaldyti, statybos 
darbų vykdyti?

Lietuvių „savanoriškas“ vykimas dirvo
nų plėšti tėra nauja sovietinė forma ver
gais apsirūpinti.

PABALTIEČIAI SIBIRE

Grąžintoji dar išlikusių gyvų vokiečių 
belaisvių dalis, suteikusi kiek žinių apie 
lietuvių, latvių ir estų kalinimą bei kan
čias Sibiro lageriuose, vėl skaudžiai išryš
kino tų trijų tautų kraujojančias žaizdas.

Tos žinios ir pasakojimai turėtų būti 
surinkti, susisteminti ir išleisti lietuvių • 
ir anglų kalbomis.

Lietuviai, latviai ir estai yra bene blo
giausioje situacijoje iš visų milioninių ka
linių Sovietijos priverstinųjų darbų lage
riuose. Jie nelaikomi užsieniečiais, laiko
mi Sovietų piliečiais, gi iš tikrųjų būda
mi vakariečiai savo dvasia ir kultūra, jie 
sunkiai beprisitaiko prie sovietinių lage
rių moralės.

„Senieji sovietiniai piliečiai“, kaip uk
rainiečiai, kazokai, kaukaziečiai, žymiai 

geriau sugeba išsilaikyti, išsisaugoti, ap
gaudinėti lagerių administraciją, simu
liuoti, kombinuoti, dangstytis. Be to, dau
gumas jų yra arogantiški ir su niekuo ne- 
siskaitą.

Pabaltiečiai dirba sąžiningai ir nyksta. 
Mirtingumo nuošimtis pabaltiečių tarpe 
yra žymiai didesnis, negu kitų tautybių 
kalinių tarpe. Grįžusiųjų vokiečių liudiji
mu, pabaltiečiai stačiai nesugeba kitaip 
elgtis, jie nebando simuliuoti ar apgaudi
nėti ir ramiai kelia savo pasibaisėtiną 
jungą.

Kitų tautybių kaliniai turi savo žmo
nių lagerių administracijoje, tarnautojų 
bei prižiūrėtojų tarpe, pabaltiečiai gi ne
turi.

Daugiausia pabaltiečiams gelbsti ukrai-
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niečiai, ypač vadinamieji „banderovcai“, 
ukrainiečių nacionalistai. Pabaltiečių sa
vitarpio santykiai geri, jie yra solidarūs 
ir vieni kitus palaiko.

Toks pav., vaizdelis: du ukrainiečiai 
tempia sunkų rąstą. Trečias mato, bet ne
padeda, tyčiojasi, tegul, girdi, neša, te- 
pajunta sovietinės valdžios naštą. Pabal
tiečių tarpe lokių atvejų kaip ir nepasi
taiko, jeigu du kelia persunkiu naštą, tre
čias paprastai padės pamatęs.

Morališkai pabaltiečiai labai sunkiai 
pakelia tremtį. Savo tėvynės pasiilgimą ir 
nostalgiją jie kenčia užsidarę ir galop 
žūsta.

Šiaipgi pabaltiečiai stebina kitus kali
nius savo nagingumu. Jie nusimano kiek
viename darbe, taiso elektrą ar stato 
krosnis. Sovietiniai žmonės negali atsiste
bėti pabaltiečių sugebėjimu tinkamai at
likti kiekvieną darbą.

PABALTIEČIAI NORILSKE

1948 metais tolimosios šiaurės tundroje, 
Norilske, tebuvo geležinkelio stotis ir paš
to įstaiga. Penkerių metų būvyje kaliniai 
sukūrė ten pramonės centrą ir pastatė ne
mažą miestą. Šiandien Norilsk vadinamas 
„Šiaurės Maskva“. Norilske priskaitoma 
40 priverčiamojo darbo lagerių.

Tarp Taišet ir Brats miestų, išilgai ge
ležinkelį 302 klm. ruože, abiejose geležin
kelio pusėse yra 603 labai griežto režimo 
lageriai.

Taišete yra daug jaunų lietuvių, suimtų 
bolševikams okupavus Lietuvą 1944/5 m.

Pav., Il-me specialiame lagery daugu
mas kalinių buvo lietuviai.

VI-ame specialiame moterų lageryje iš 
6.000 kalinių apie 50% buvo lietuvės, lat
vės ir estės.

1954 metų birželio-rugpjūčio mėnesiais 
kalinių sukilime Norilske aktyviai daly
vavo pabaltiečiai.

Sukilimui vadovavo ukrainiečiai, kap. 
Zacharevič, prof. Vlasenko, karininkas 
Kononenko. Kap. Zacharevič, 52 m. am
žiaus, fakiškai „valdė“ specialųjį lagerį 
Nr. 2.

1954 m. pavasarį iš Karagandos atkel
tieji ukrainiečiai paskleidė žinią, esą, su
kilimo Sibire atveju amerikiečiai ir vo

kiečiai numesią iš lėktuvų sukilėliams 
ginklų.

Prasidėjus Norilske sukilimui, daugely
je lagerių buvo uždegti signaliniai laužai 
amerikiečių lėktuvams nurodyti kelią.

Daug žmonių tais gandais nenorėjo ti
kėti, bet kap. Zacharevič įkalbėjo sukilti, 
kaip pavyzdį nurodydamas Vorkutos ir 
Karagandos sukilimus.

MVD generolas Semionov specialųjį la
gerį Nr. 2 apsupo tankais ir puolė. Spe
cialaus lagerio Nr. 6 moterys, išgirdusios 
apie vyrų sukilimą, taipgi sukilo ir puolė 
tankus atvirame lauke.

Skaitoma, kad Norilsko lageriuose per 
sukilimą žuvo apie 15.000 kalinių.

MVD generolą Semionovą 1954 m. rug
pjūčio mėnesį pakeitė gen. Zarev.

Kaliniai visigi išsikovojo šiokių tokių 
lengvatų. Buvo pašalinti numeriai nuo jų 
drabužių. Kaliniams leista rašyti namiš
kiams kartą per mėnesį ir kt.

Vėliau daug kalinių grupėmis buvo lai
vais Jenisiejaus upe perkelta į pietus, į 
Krasnojarsko sritį.

šiai XX-jo amžiaus žmonijos tragedijai 
ir jos gėdai išsakyti trūksta žodžių. 
Trūksta žodžių pabaltiečių vyrų ir mote
rų kančiai ir kovai už laisvę, teisę ir žmo
niškumą išsakyti.

IŠ VAKARŲ DEMOKRATIJŲ NEĮVYKDYTŲ PAŽADŲ
Mes dar turime Europos kontinente sudaryti tikrą padėtį, kad statūs ir gar

bingi tikslai, dėl kurią mes buvome įstoję į karą, nebūtų nušluoti šaflin arba pražu
dyti mūsų laimėjimą sekančiais mėnesiais, ir kad nebūtų iškreipta tikroji, kaip mes 
ją suprantam, žiJdžių „laisvė“, „demokratija“, „išlaisvinimas“ prasmė. Maža naudos 
būtų nubausti hitlerininkus už jų nusikaltimus, jeigu teisė ir teisėtumas neužvieš- 
patautų ir jeigu totalitarinės ir policinės vyriausybės užimtų vokiškųjų agresorių

W. Churchill, 1945.V.13.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

MUSU KRYŽIŲ KILMES BEJ IEŠKANT

JONAS BALYS
Menininkai ir tautotyrininkai iš naujo 

parodė susidomėjimo šiuo klausimu. Kai- 
kurie žūtbūt norėtų išspręsti klausimą, ar 
tie mūsų kryžiai turi savo pradus senojoje 
lietuvių kultūroje,,ar buvo atnešti bej iš
vystyti krikščionybės įtakoje*). Viskas tuo 
tarpu atsidūrė akligatvy, nes ir vienai, ir ki
tai tezei paremti nesurinkta įtikinančių duo
menų. Teoretiškai klausimą sprendžiant, 
dabar neįmanoma nustatyti, ar visi tie ka
talikiškų ir protestantiškų vyskupų draudi
mai statyti kryžius buvo paskelbti dėl tų 
kryžių „pagoniškumo“, ar tik todėl, kad 
tie dignitoriai nebuvo pirmykščio meno ger
bėjai ir jie kaimo skulptorių šventuosiuose 
matė tik balvonus ir stabus. Ryšium su tais 
draudimais, dar vienas svarbus dalykas rei
kia turėti galvoje. Paprasti žmonės labai 
lengvai palinksta statulas ir paveikslus gerb
ti ne kaip simbolius, bet kaip pačią dievybę 
ar jos buveinę, prie jų nešdami aukas, juos 
bučiuodami ir kitaip reikšdami savo pagar
bą pačiam medžiaginiam daiktui. Štai šito
kia stabmeldystė galėjo būti lygiai smer
kiama kaip katalikų, taip ir protestantų 
dvasininkų. Norėdami žmones nuo to ap
saugoti, tiesiog draudė betkokius kryžius 
statyti. Kad tai yra visiškai realus galimu
mas, rodo šen ten dar ir XX a. užtinkami 
reiškiniai, pvz., bevaikės dzūkės prie kai- 
kurių pagarsėjusių kryžių slaptomis atne
ša ir užriša prijuostėles, drobės gabalus, ti
kėdamos susilauksią už tą auką atpildo — 
vaikų (plg. žinią, kad senprūsių moterys,

*) Žiūr. eilę straipsnių Čikagos „Drau
go“ dienraštyje: M. Gimbutienė, Lietuvių 
kryžių ir koplytstulpių kilmės klausimu 
(1955.V.28); A. Valeška, Dėl pagonybės 
musų kryžiuose bei koplytstulpiuose (tas 
pats nr-is); A. Mažiulis, Mūsų kryžių kil
mė, pagoniška ir krikščioniška (1955.VII. 
30). 

norėdamos vaikų, nešdavusios pieno išdu
busiuose ąžuoluose gyvenantiems žalčiams).

Norėdami šiuos sudėtingus klausimus 
rimtai pasvarstyti, pirmiausia turėtume at
sižadėti iš anksto susidarytų prielaidų, pa
diktuotų tautinio ar religinio jausmo.. Kai- 
kurie klausimai aiškūs ir be didelio galvo
sūkio, kiti reikalauja nuodugnių ir geros 
valios studijų, vengiant iš anksto susidary
tų „rėmelių“. Rodos, visiems bus aiškų, kad 
mūsų religinėj skulptūroj yra aiškios gotiko 
ir baroko stiljų įtakos, kurios galėjo mūsų 
žmones paveikti per bažnyčią ir dvarų 
vaizduojamąjį meną. Šventųjų statulėlės, 
smūtkelis, pieta, krikščionybės simboliai 
(kryžma, kančia, Apveizdos akis, angelas su 
trimitu, balandis, avinėlis, kopėčios, kieli- 
kas ir kt.), aišku, tik bažnyčios įtakoj te
galėjo atsirasti. Tačiau geometriniai orna
mentai, visokie rateliai, saulės, mėnuliai, 
žalčiai ir stilizuotos gėlės šitokios pagalbos 
nėra reikalingi, nes juos randame ir kituose 
mūsų liaudies meno pasireiškimuose, nieko 
bendra neturinčiuose su religija ar bažny
čia, be to, archeologinėse iškasenose iš 
prieškrikščioniškų laikų. Rato ir saulės 
simboliai ir jų meniškas vaizdavimas yra 
senesni, negu pati krikščionybė, be to, jie 
krikščioniškoj simbolikoj ir mene vyrau
jančio vaidmens neįgavo. Tuo būdu kryžių 
ornamentikoje turime abiejų gadynių, prieš
krikščioniškos ir krikščioniškos, pasaulie
tiškos ir religinės nuotaikos pasireiškimų 
mišinį. Negi dabar kas galės manyti, kad 
prieš pasidarydami krikščionimis lietuviai 
neturėjo jokio meninio pomėgio, buvo kaip 
vilkai ir meškos, arba kad krikščionybė su
naikino visus meninius ir kultūrinius prad
menis. Krikščionybė labai lėtai ir labai pa
lengva įsigalėjo mūsų tautoje, tad senovės 
atgarsių mūsuose daugiau išliko, negu mū
sų kaimynuose.
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Esant tam tikrai tendencijai viską tauto- 
tyroje ir tautosakoje aiškinti krikščionybės 
įtaka ir nieko ten seno nerasti (vokiečių 
prelato Georg Schreiber mokykla), ir mū
sų kryžių ornamentikoj bandoma viskas su
krikščioninti : spinduliuotos saulės esančios 
monstrancijų sekimas, bet ne atvirkščiai, 
mėnulis paimtas iš Marijos paveikslų (kar
tais po jos kojų matome mėnulio pjautuvą), 
pagaliau ir žaltys juk žinomas iš Biblijos, 
jis gundė Adomą ir Jievą, arba giesmėje 
apie Mariją sakoma, kad ji „Žalčio galvą 
sutrynė“. Apie gaidį irgi galima būtų Bib
liją pacituoti, kai Kristus pasakė šv. Petrui: 
„Pirma kaip gaidys šiandien sugiedos, tu 
tris kartus išsiginsi pažįstąs mane“ (Luk. 
22, 34). Tautotyrininkai su panašiais aiški
nimais per prievartą nesutiks. Pirmiausia 
kryžių skulptūroje vengiami neigiami moty
vai, kaip rojaus žaltys ar velnias. Žemaičiai, 
tiesa, išdroždavo krikščioniško velnio figū
rą, bet jos nedėjo į kryžius ar koplytėles ir 
suprantama kodėl, nes prieš šiuos pamink
lus pamaldūs žmonės nusiimdavo kepures, 
negi dabar velnią pagerbsi. Velnio statula 
kartais būdavo pastatoma bažnyčios prie
angyje arba „bobinčiuje“, nepašventintoj 
vietoj, kur seniau nusidėjėliai viešai atgai
laudavo. Išeidami iš bažnyčios maldininkai 
kartais dargi špygą pakišdavo velnio statu
los panosėn, Taigi jam nebuvo vietos kry
žiuose ar koplytėlėse. Tą pat galima pasa
kyti ir apie Biblijos žaltį, velnio įsikūniji
mą. Jei mūsų žmonės šį motyvą kryžiuose 
vartoja (žalčiai besiraitą abipus stulpo), tai 
ne Biblijos istoriją turėdami galvoje, bet 
sekdami seną tradiciją apie žaltį, kaip „die
vų pasiuntinį“. Maldelės į jauną mėnulį lie
tuviuose ir lenkuose yra labai populiarios, 
jos dar neseniai gerų katalikų kaimiečių bu
vo kalbamos, nenujaučiant, kad tai yra stab
meldystė arba „herezija“. Jose mėnulis va
dinamas „dangaus šviesiu dievaitėliu“, 
„dangaus ir žemės karalaičiu“ ir pan., pra
šoma iš jo sveikatos ir grožio, sakoma „tau 
dievystė, man žmogystė“ ir pan. (Liet. Tau
tosakos Lobynas II 17-25). Tiesa, krikščio
niškos įtakos irgi yra įsimaišę į tas malde
les. Saulės simbolį vartojo daugelis tautų ir 
jai teikė dievišką garbę dar tais laikais, kai 
apie krikščionybę pasaulyje dar nieko ne
buvo girdėti (pav., senovės Egipte, priešis
torinėje Europoje). Tiesa, kaikuriuos sim
bolius ir praktikas, žinomas iš giliausios se

novės, krikščionybė pasisavino ir sau prisi
taikė, pvz., ugnies ir vandens gerbimą, juos 
pašventinus). Kad lietuviai gerbė saulę, mi
ni daugelis šaltinių, pradedant Dusburgu 
(1326) ir Jeronimu Pragiškiu (1390). Kry
žiuose (ypač lenkų) randamas gaidys irgi 
neprivalo būti biblinis. Šalia ožio ir avino, 
gaidys pridera dažniausiai aukojamiems gy
vuliams, ypač pjūties metu, kaip augumo 
dvasios įsikūnijimas. Mažvydo katekizme 
(1547) sakoma: „Begeresniai su šventa bur
tininke gaidį valgyti, neig bažnyčioj šauki
mą žekų klausyti.“ Donelaitis pabaigtuvių 
aprašyme mini dainą, kurioje „Laurienė su 
Pakuliene garbino gaidį.“ Šitokie duomenys 
tautotyrininkui daug pasako.

Šalia ornamentikos, kitas esminis klausi
mas yra tų medinių paminklų (stogastulpių, 
koplytstulpių ir lotyniškų kryžių) atsiradi
mas ir išsivystymas. Visi šį klausimą tyrinė
ję asmenys, M. Brensztejn (Krzyže i kap- 
liczki Žmudzkie, 1906), J. Basanavičius (A. 
Jaroševičiaus Lietuvių kryžių albume, 1912), 
P. Galaunė (Lietuvių liaudies menas, 1930) 
ir J. Baltrušaitis (Lithuanian Folk Art, 
1948), seniausia kryžiaus forma arba jo pro
totipu sutartinai laiko stogastulpį arba kop
lytstulpį, labiausiai nutolusį nuo lotyniško 
kryžiaus. Gana įtikinantis yra tokio įžy
maus meno istoriko, kaip Jurgis Baltrušai
tis, aiškinimas, kuriuo būdu galėjo kryžiai 
išsivystyti iš antkapinių stulpų, pirmiausia 
pasidarydami „grybo“ ir „liktarnios“ tipo 
koplytstulpiais, o „kryžavonė“ išsivysčiusi 
tik vėliau (t.p. 37-42 psl.) Žinoma, jokia 
teorija nėra paskutinis žodis, tačiau P. Ga
launės ir J. Baltrušaičio autoritetu ir spren
dimu galima daugiau pasitikėti, negu ke- 
no kito. Lenkų etnografas K. Moszynski, 
pritardamas P. Galaunės teorijai, irgi kal
ba apie „stulpus“, aukojimą įnirusiems ir 
naminius dievus (statulėles) fino-ugriškose 
tautose ir senovės slavuose bei galimumą 
iš jų išsivystyti kryžiams ir koplytėlėms, da
bar randamiems Lenkijoje ir Lietuvoje 
(Kultūra ludowa Slowian, 1939, t. 2, p. 
894-96). Ir kitur Europoje Seniausias kry
žių statymo paprotys buvo susijęs su vieno
kiu ar kitokiu mirties įvykio paminėjimu 
(Handw. deut. Aberglaubens I 13O2rO5).

Neįtikinantis yra aiškinimas, kad „mūsų 
stulpinio kryžiaus kilmės reikia jieškoti grei
čiau mažame kryželyje, prikaltame prie me-
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džio“ (A. Mažiulis, „Draugas“, 1955.VII. 
30). Pirmiausia tuose pirmykščiuose stogas
tulpiuose, kurių dar gana daug išliko, tas 
„mažasis kryželis“ visiškai sunyksta, ten jo
kios „kryžavonės“ nepasidaro, tad gautu
me ne „pažangų“, bet „atžangą“. Antra, 
skulptūros ir simboliai dedami ne prie sto
gastulpio šono, bet ant jo viršaus. Tatai ro
do, kad čia turime du visiškai skirtingo po
būdžio paminklu. Žinome, kad apdairūs 
naujo tikėjimo skelbėjai, susidūrę žmonėse 
su kaikurių medžių gerbimu, prie jų prikal
davo krikščionybės simbolį, kryžmą ar kan
čią. Iš jų galėjo išsivystyti prie medžio šo
nu kabinamos mažos koplytėlės, tai tipas 
4 arba priešpaskutinis, pagal M. Brensztej- 
no mūsų kryžių klasifikaciją, tik jokiu būdu 
negalėjo išsivystyti stogastulpis ar koplyt
stulpis (tipas Nr. 1, arba pats seniausias).

Jeigu prieškrikščioniškais laikais lietuviai 
nebūtų turėję kokių nors kapų ar aukos 
stulpų, tai ir krikščionimis tapę nebūtų jų 
išradę. Būtų tik paprasti kryžavonės tipo 
lotyniški kryžiai su kaikuriais pagražini
mais, — tokius kryžius jie galėjo matyti 
bažnyčiose. O visi pamipėti meno istorikai 
augštus kryžius su ryškia kryžavone priski
ria paskutiniam arba vėliausiam tipui. Kul
tūros istorija žino, kad labai retai kas nors 
atsiranda „iš nieko“. Tad iš kur lietuviai 
būtų galėję paimti tuos koplytstulpius?

Tolimesniam jau tautotyriniam klausimo 
tyrinėjimui reikia daiktinės medžiagos. Su
sipažinkime su fino-ugrų ir lenkų etnogra
fija, tatai daug daugiau padės, negu visokie 
teoretizavimai. Greitai bus galima atrasti 
nuostabių dalykų. Pirmiausia pamatysime, 
kad būdingieji Maž. Lietuvos antkapiai, vi
sokios lentos, dažnai zoomorfiško pavidalo, 
turi labai aiškų ryšį su fino-ugriškų tautų 
antkapiais. Archangelsko ir Oloneco srity
se randamos antkapinės lentos ir koplytstul
piai su dviejuose šonuose prikaltomis ir že
myn einančiomis lentelėmis nuostabiai pri
mena Maž. Lietuvos antkapius (žiūr. A. 
Bobrinskoi, Narodnyja ritsskija derevianny- 
ja izdelija, 1910, pav. 52; N. Sobolev, Russ- 
kaja narodnaįa rezba po derevu, 1934, pav. 
64 iš Kem, plg. pav. 66-68). Nors šiauriniai 
didžiarusiai juos žino ir vadina „časoven- 
ka“ ar„časovnja“, bet tai nėra rusų išradi
mas, jie juos pasiėmė iš tose srityse gyv-- 
nančios suomiškos karelų kilties, kurių 
,.stulpus“ kartais sunku atskirti nuo maža- 

lietuviškų (žiūr. dar I. Manninen, Die fi- 
nnisch-ugrische Voelker, 1932, pav. 54). Ne
sistebėkime, kad tokio tipo antkapius r? r 
dame tik Maž. Lietuvoje, ypač Kuršių Ne
ringoje (taip pat Latvijoje ir Karelijoje), 
bet prisiminkime, kad baltiškieji kuršiai bu
vo kaimynai su fino-ugriškais lybiais. To
kiu būdu mažalietuviškų kapastulpių kilmę 
laikau išspręsta: jie susidarė fino-ugriškų 
tautų įtakoje. Panašumai ir skirtumai deta
lėse — atskiros studijos dalykas.

Negalima mažalietuviškų antkapių kildin
ti iš vokiečių „Totenbrett“, nes tos lentos, 
ant kurių būdavo guldomas numirėlis, o 
paskum išpuošiamos mirusio atminimui, 
randamos pietinėje Vokietijoje (bavaruose, 
austruose ir alemanuose) ir svarbiausia — 
jos nebūdavo įbedamos ant kapo, bet kur 
kitur padedamos (Handw. deut. Aberglau- 
be/is VIII 1056-59). Savotiškai aiškina K. 
Moklowski: anot jo, tie „Žemaitiški“ (Lb. 
mažlietuviški) plokšti mediniai antkapiai 
kartais esą išpjaunami žmogaus figūros pa
vidalu ; jie jam primena priešistorinių lai
kų „akmenines bobas“, ir tie antkapiai sa
vo forma bei ornamentais neabejojamai sie
kia priešistorinius laikus (Sztuka ludowa w 
Polsce, 1903, p. 423). Kaikurie kareliški 
ir mažalietuviški antkapiai tikrai turi pana
šumo su stovinčio žmogaus apybraiža. Ir 
vėl prisiminkime, kad vad. „akmeninės bo
bos“ yra randamos šiaurinėje Rusijoje, kur 
seniau gyveno čūdai, ostjakai ir kitos fino- 
ugriškos kiltys.

Grįžtant prie kito tipo paminklų, koplyt
stulpių ir kryžių, pasižvalgykite pietuose. 
Anot to paties Moklowskio, vieni gražiau
sių kryžių esą randami Žemaitijoje, tačiau 
juose esą daug motyvų, artimų Zakopanės 
kalniečiams, ką galįs pastebėti kiekvienas 
ir nespecialistas (p. 423: „Mają one wiele 
motywdw w zdobieniu do l'yžnikovv zako- 
piatiskich zbližonych“). Tai nėra atsitiktinė 
nuomonė. Iš Palesės, nuo Bebro ar Narvo 
upės, matome koplytėlę datuotą 1865, kuri 
labai panaši į lietuvišką koplytstulpį: aiš
kios kryžiavonės nėra, nusklembtas stoge
lis, virš jo geležinis „kryžius“, su mėnulio 
pjautuvu apačioj, saulės ratu ir banguotais 
spinduliais vidury, o ant pat viršūnės už
tupdytas gaidys (Z. Gloger, Budownictwo 
drzewne i wyroby z drzewa h> dawnej Pol
sce, 1909, t. 2, p. 166),
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Verta pilnumo dėliai suminėti Bronisla- 
wo Ginet-Pilsudskio (marš, brolio) straips
nis „Les croix lithuaniennes“ (Schweizeri- 
ięhes Archiv fuer Volkskunde, 1916, XX: 
246-58, iliust.) Žemaitijoje augęs autorius 
pastebi, kad panašių kryžių esą ir Lenkijoj? 
bei Gudijoje, bet pirmenybė čia tenkanti 
užleisti Lietuvai, nes ten tų kryžių esą daug 
gausiau (p. 246: „Cependent la Pologne et 
la Russie-Blanche doivent cėder le pas a la 
Lithuanie..,“) I. Piotrowska iš to padarė 
klaidingą išvadą, tarsi Pilsudskis būtų tvir
tinęs, jog lenkai kryžių statymo paprotį esą 
pasiskolinę iš lietuvių (taip ji rašo J. Rou- 
ęek redaguotoj Slavonic Encyclopaedia, N. 
Y. 1949, p. 948). Kaip tik priešingus daly
kus pabrėžia B. Pilsudskis keliose vietose, 
pvz., lietuviai gavę krikštą, o kartu ir kry
žių iš Lenkijos rankų XIV-me amžiuje (p. 
253); mažos prie medžių kalamos koplytė
lės buvusios atneštos iš Lenkijos į Lietuvą 
(p. 254); „smuikelis“ paimtas iš lenkų (p. 
247) ir pan.

Jau po II Pas. Karo Krokuvoje buvo su
ruošta didelė lenkų liaudies meno paroda, 
kurioje religinė skulptūra užėmė labai žy
mią vietą. Daug pavyzdžių atspausdinta 
žurnale Polska Sztuka Ludowa, 1948, t. 2, 
Nr. 2, 3 ir 6-8. Dvi vad. kurpių koplytėlės 
iš Kelno aps. ir viena geležinė kryžiaus vir
šūnė 1851 m. su gaidžiu (Nr. 2, p. 11, pav. 
8-10) labai primena lietuviškuosius. Dar 
daugiau panašumo yra medinėse stovylėlė- 
se (žurnalo Nr. 2, 3, 6-8). Tiesiog ima įta
rimas, kad kaikurios skulptūros galėjo bū
ti mūsų dvarininkų iš Lietuvos ar Žemaiti
jos nusiųstos dar prieškariniais la:kais į 
Krokuvą, nes nevisados paduodama tiksli 
kilmės vieta.

Tačiau vienas dalykas visiškai nekelia 
abejojimo, būtent, kad mūsų „smuikelio“ 
ir vardas, ir forma yra paimti iš lenkų*. 
Ši skulptūra minimame žurnale labai gau
siai atstovaujama (Nr. 3, pav. 1-6; Nr. 6-8, 
pav. 14-19, 30, 32, 45-49, 108, 109, 117). 
Jau B. Pilsudskis paminėtame straipsnyje

* Nors žodis „smuikelis“ yra aiškus sla
viškas skolinys, tačiau pačią skulptūrą 
slavai kitaip vadina: lenkai „Chrystus 
Frasobliwy“ (iš čia Rūpintojėlis), rusai 
— „Polunoščnyi Spas“ (Vidurnakčio Išga
nytojas). 

rašė, kad tas „smuikelis“ seniau buvęs iš
plitęs visoje Lenkijoje, o mūsų dienomis 
dar randamas Lvovo apylinkėse ir Tatrų 
kalnuose; esą aišku, kad jis buvęs atneštas 
į Lietuvą iš Lenkijos (p. 247, išn. 1). Šiuo 
atveju tenka visiškai sutikti. Tačiau „smui
kelio“ motyvas nėra lenkų išradimas, bet 
buvo jų paimtas iš vak. Europos. P. Ga
launės knygoje yra keli „smuikelio“ proto
tipų paveikslai iš Vokietijos ir gana anksty
vų datų. Kaip plačiai šis motyvas buvo pa
plitęs, rodo viena medžio skulptūra net iš 
Vologdos gub. (N. Sobolev, ten pat pav. 
280), Panašių skulptūrų, randamų rusuose, 
ten paminėta ir daugiau, visiškai teisingai 
autoriui pastebint, kad tas motyvas atėjęs 
iš katalikiškos vakarų Europos (p. 404). 
Pagaliau vienoj Kongo negrų skulptūros pa
rodoj Stockholme 1934 m. teko matyti aiš
kus, tik juodas „lietuviško smuikelio“ pro
totipas. J. Grabowski irgi pastebėjo pana
šumą tarp vienos lenkiškos ir kitos negriš
kos statulėlės iš buv. vokiečių vakarų Afri
kos (Polska Sztuka Ludowa, 1948, Nr. 6-8. 
p. 3-5), abi priderančias labai pirmykščio 
„smuikelio“ tipui (be pasirėmimo ranka). 
Grabowski tą panašumą aiškina pagal poly- 
genezės teoriją. Mano matytas egzemplio
rius buvo artimesnis europietiškam. Ar jis 
atsirado misininkų įtakoje, ar tai tik supuo
limas, kuris pirmykščiuose ir nesudėtinguo
se meno kūriniuose kartais spontaniškai at
siranda, neteko patirti.

Atmetus stogastulpių teoriją, kurios kai- 
kurie labai baidosi dėl jos „pagoniškumo“, 
neišvengiamai reikėtų sutikti, kad krikščio
niški kryžiai mūsų krašie negali būti seni. 
Krikščionybė Lietuvoje įsigalėjo tik XVII 
a. pradžioje. Prisiminkime, ką Žemaič:ų 
vyskupas M. Giedraitis dar 1587 m. rašė 
Vilniaus jėzuitams: „Didesnė dalis žmonių, 
mano vyskupystėj gyvenančių, yra nei sy
kio car nėjusi prie kunigo... Nėr mažne nei 
vieno, mokančio Tėve Mūsų... ir persižeg
noti, nėra bent truputį numanančių apie 
tikėjimo dalykus. Nešti aukas Perkūnui, 
garbinti žalčius, ąžuolus ir miškus už šven
tus skaityti... nelaiko už nuodėmę“. Esant 
tokiai padėčiai, apie kokiu krikščioniškų 
kryžių statymą negali būti kalbos. Negi da
bar prileisime, kad vyskupas tyčiomis tirš
tino spalvas, kitaip tariant, melavo, norė
damas susilaukti jėzuitų pagalbos.
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Kryžių statymo kryžkelėse ir laukuose 
paprotys Lenkijoje įsigalėjo XVIII a., o sa
vo žydėjimą pasiekė tiktai XIX a. Tad ir 
Lietuvoje negalėjo būti kitaip, jeigu prieš
krikščioniškais laikais lietuviai neturėjo jo
kių antkapių, aukos ar saugos stulpų.

Prileidžiant, kad lietuviški kryžiai neišsi
vystė iš kokių nors stulpų, bet atsirado „iš 
nieko“ krikščionybės įtakoje, nėra kitos iš
eities, kaip tik jieškoti jų kelio į Lietuvą iš 
vakarų Europos. Bavarijos ir austrų Tiro- 
liaus kryžiai perdaug skirtingi nuo lietu
viškų. Lenkiški Palesės, Podolijos, Tatrų bei 
Zakopanės kryžiai jau daug artimesni lie
tuviškiems. Ypač „lietuviškai“ atrodo Len
kijos Krosno apyl. religinė skulptūra. Ant
roje vietoje panašumo atžvilgiu galima lai
kyti slovakų kryžius. Ar negalėjo būti taip, 
kad lenkai tarpininkaujant slovakams, pasi
ėmė kryžių statymo paprotį ir kaikurias fer
mas iš pietų Vokietijos (Bavarijos ir Tiro
lio), toliau jas vystė ir perdavė į šiaurę lie
tuviams, kurie juos prisitaikė savo tradici
nio meno formoms? Reikia dar nuodug
nesnių studijų šiai hipotezei patvirtinti ar
ba ją atmesti.

Ir dar viena hipotezė verta pasvarstyti. 
Suomijoje ir Skandinavijoje, ypač lapių tar
pe, iš labai senų laikų yra užsilikęs savotiš
kas pastatas: ant nelabai augšto stulpo vir
šaus padaromas mažas namelis-klėtelė mais
tui sudėti (paaugštinimas sukliudo lauki
niams žvėrims priėjimą)*. Kaikurios koply
tėlės labai primena tokias klėteles. Paly
gink tokią labai savotišką namelio formos 
koplytėlę iš Alsėdžių, su išpjauta 1768 m. 
data (B. Pilsudskio str. p. 251) ir kitą sa
votišką stogelinį pastatą miške, kryžių le 
kryžavonės, tik su naujovišku įrėmintu pa
veikslu, prikaltu po stogeliu, nuo Kliazmos, 

Vladimiro gub. (Sobolev, p. 141, pav. 67). 
Ar negalėjo šitokios „koplytėlės“ išsivysty
ti iš anų finc-ugriškų „klėtelių“? Jos suma
žėjo, pritaikius jas nebe ūkio, bet aukojimo 
reikalui. Lietuviškas pastatas turi ant vir
šaus geležinį kryžių, namelio sienos yra už
daros, ten jokių stovylėlių padėti negali
ma, o medinis stulpas turi net du skersi
niu : vieną netoli žemės, kitą prie namelio 
pamato. Atrodo, kad tie skersiniai nepride
ra nei rusiškam, nei vad. „karavako“ kry
žiui, bet yra laiptai prie namelio prilipti: 
žmogus, pasistojęs ant trumpesnio apatinio 
skersmens netoli žemės, galėtų įsitverti už 
ilgesnio viršutinio skersmens, arba laikin... 
ką nors ant jo pasidėti, pakraudamas ar L 
kraudamas tą savo „klėtelę“. Išvada: seno
viškam aukų nameliui ant viršaus prikaltas 
geležinis lotyniškas kryžius. Kaip ir kiekvie
na kita hipotezė, taip ir ši, dar turi būti 
nuodugniai patikrinta etnografijos ir meno 
isterijos žinovų, apsvarstant visus „už“ ir 
„prieš“.

Kaip matome, mūsų kryžių kilmės klau
simas negali būti išspręstas laikraštiniuose 
straipsniuose, bet reikalauja labai rimtų 
studijų, paremtų faktiška etnografine me
džiaga.

* Apie tas lapių klėteles „njalla“ žiūr. 
E. Manker, Lapsk kultur (Actą Lapponi- 
ca IV), 1944, p. 180-196, pav. 231-275. La- 
piai dabar gyvena arktinėse Skandinavi
jos srityse (jų yra apie 30,000), bet se
niau lapiai siekė pietinę Švediją ir Suomi
ją. Lapių fino-ugriškoje kalboje yra bal
tiškų skolinių, o Juodkrantės gintaras pa
siekdavo prekybos keliu tolimas Skandi
navijos arkties sritis (A. W. Brogger, Die 
arktische Steinzeit Norwegens, 1909, p. 
185-225).

UŽ PRAĖJUSI laiką NESUMOKĖJUSIEMS ĖMĖJAMS „SANTARVĖ“ ne
bus 1956 METAIS SIUNČIAMA
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M.K. Čiurlionis
Pirmasis tapytojas abstraktistas 
ir surrealistas
1875-1911

(80 metų gimimo sukakčiai paminėti)

ALEKSIS RANNIT

V. K JONYNAS

Didysis lietuvis dailininkas Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, pirmą kartą pa
saulį išvydęs 1875 m. rugsėjo 19 d. Varė
noje ir miręs jaunas, vos 35 metų amžiaus 
1911 m. kovo mėn. 28 d. Czerwony Dw6r, 
netoli Varšuvos, priklauso prie tų išrinktų
jų menininkų, kuriems likimas dovanojo 
tik trumpą laiko tarpą, deja, tik nedauge
liu kūrinių išreikšti jų sielos didybę ir 
skausmą. •

Iš pažiūros Čiurlionio likimas panašus į 
Vincento van Gogho likimą; kaip ir šis, jis 
teturėjo šešeris metus laiko savo gyvenimo 
darbui atlikti, kol pamišimas neužtemdė jo 
proto.

Nuostabu, jam buvo skirti muzikos ba
rai. Todėl jis baigia Varšuvos konservato
riją ir rašo eilę žymių muzikos kūrinių, iš 
kurių tarpo dvi sinfonijos, „Miškas“ ir 
„Jūra“, nusipelno atskiro aptarimo. Tris
dešimtaisiais savo gyvenimo metais, jau 
kęsdamas rimtą protinę depresiją, jis visiš
kai praranda tikėjimą savo darbu muzikos 
srityje ir persimeta į tapybą. Muzikiniai 
vaizdai jo sieloje virsta įdvasintais vidiniais 
patyrimais tapybos bare. Jis tik keletą die-

4 

nų belanko Varšuvos Dailės Akademiją, iš 
sykio matydamas, kad to, ką jis trokšta at
stovauti, nėra įmanoma išmokti. Todėl jis 
nutraukia studijas ir visam laikui palieka 
talentigas tapytojas savamokslis. Jis nori 
tapyti muziką, tačiau sensualinė, muzikinė 
spalvų ekspresija nėra tai, ką Čiurlionis 
laiko tapybos esme bei tikslu; taipgi jis 
nesijaučia patenkintas taip ryškiai jo kūri
niuose matomu mistiniu grynos spalvos 
gyvavimu: jis veržiasi į tobulą laiko ir erd
vės sintezę tapybos mene, vadinasi, į kaž
ką „neįmanomą“.

Muzikos žinovas ir kompozitorius, Čiur
lionis kuria savąjį fantastinį pasaulį ir savo 
darbą vykdo kontrapunkto principu, kaip 
eilę sinfoninių temų. Taip štai gimsta sim
bolinės, abstraktinės ir surrealistinės kom
pozicijos — „Jūros sonata“, „Pavasario 
sonata“, „Saulės sonata“, „Piramidžių so
nata“, „Žalčio sonata“, kiekviena jų, savo 
ruožtu, su atskirais apibrėžimais, kaip: 
Allegro, Andante, Scherzo ir Finale. Po to 
seka vienintelės tos rūšies jo ciklinės kom
pozicijos, kaip, pav., „Pasaulio sukūrimas“, 
„Zodiako ciklas“, „Pasaka“ ir keletas kitų,
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prie jų priskirtinų paveikslų. Tik nedauge
lis jų yra nepriklausomų, nesudarančių cik
lo dalies. Visi jie dvelkia jausminga emo
cijos lyrika ir didingu netarpinio įspūdžio 
įdvasinimu. Kalbant apskritai, tai yra pavi
dalai, kurie, meistriškos rankos perkelti į 
paveikslą, išsako specifinį vidinį lietuvišką 
jausmą, kylantį iš mistinės prigimties. Bet 
labiau už viską, Čiurlionis žino, kaip de
rinti simbolinių efektų grožį; kažkuo nau
ju jis pasiekia pajutimą kosminės egzisten
cijos ir likimo bei juos valdančių nemato
mų jėgų negailestingumo. Iš žalsvai sidab
rinių fonų, iš pačių universo gelmių iškyla 
laiko neapibrėžti pavidalai. Tie pavidalai 
dažnai ryškėja, lyg dvasinio miražo įspū
džiui sustiprinti, auga per vienokių kontra
punkto ritmų kartojimą, santūrėja ir perei
na į ramią harmoniją, kol, pagaliau visas 
paveikslas atrodo, lyg būtų jį pripildžiusi 
amžina besiderinančių gaivalų formų har
monija.

Tas idėjų reiškimas, besirutuliojąs iš sim
bolinių kompozitoriaus pajutimų į nepaly
ginamo grožio viziją, yra įdvasintas tvirto 
tikėjimo ir karštos ekstazės, derinant dva
sinius elementus muzikinių ir vaizdinių 
pradų sugretinime, ir yra mūsų dienų euro
pinio meno svarbiausiųjų srovių nujauti
mas.

Čiurlionis savo paveikslus tapė tik tem
pera. Būdamas neturtingas, jis buvo pri
verstas vartoti pigius, blogus dažus. Tra

giška to išdava — praėjus tik keturiasde
šimčiai metų, jo kūriniai neteko pusės savo 
švelnaus spalvingumo. Čiurlionio Galerijo
je Kaune išstatytieji jo paveikslai palaips
niui blunka, jie „miršta“ anksčiau, negu 
pasaulis spėjo juos pažinti.

Žymūs meno istorikai ir poetai, kaip, 
pav., Viačeslav Ivanov, Sergiej Makovskij, 
Mikalojus Vorobjovas, Čudovskij, Leh
mann, rodė yptaingą susidomėjimą Čiur
lionio darbais. Romain Roland, didelis 
Čiurlionio meno gerbėjas, buvo 1939 m. 
besirengiąs aplankyti Lietuvą ir parašyti 
knygą apie Čiurlionį. Tuo atveju šis nuo
stabus dailininkas būtų pasidaręs žinomas 
pasauliniu mastu. Tačiau, karui kilus, Ro
main Roland negalėjo įvykdyti savo suma
nymo, ir yra pavojus, kad Čiurlionis gy
vens tik, kaip legenda, meno istorijos pa
raštėje.

Tais pačiais meta:s, kai Kandinsky nuta
pė savo pirmąjį abstraktinį paveikslą, mirė 
Čiurlionis, kurio paveikslai šiandien būtų 
laikomi abstraktinės tapybos pavyzdžiais 
nuo 1904 metų. Pirmasis abstraktinės ir 
surrealistinės tapybos dailininkas, Čiurlio
nis, žiūrėjo į abstraktą, kaip į išmintingą 
pasitraukimą nuo detalių ir atsitiktinumo, 
kad galima būtų susikoncentruoti ties es
me ir universalumu. Jo kūryba nebuvo nei 
revoliucija, nei pralenkimas gyvenamos 
epochos, nei imitavimas gamtos, bet at
skleidimas jos grožio.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Atsižvelgiant į medžiagos ir spaudos darbo pabrangimą, SAN
TARVĖS kaina 1956 m. nustatoma ši:

Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje: — metinė pre
numerata — vietoje 4.50 dol. — 5 dol., atskiras nr. — 1 dol.

D. Britanijoje ir Australijoje (D. Britanijos svarais): — meti
nė prenumerata vietoje 15/- — £.1.0.0., atskiras nr. — 4/-.

Prancūzijoje — metams — 1000 fr., atskiras nr. 200 fr.
Vokietijoje — metams — 10 DM., atskiras nr. 2 DM. 
Švedijoje — metams — 15 šv. kr., atskiras nr. 3 šv. kr.
Šveicarijoje — metams — 15 šv. fr., atskiras nr. 3 šv. fr. 
Kitose šalyse atitinkamai pagal kainą JAV-ėse.
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KULTŪRA IR CIVILIZACIJA

R. K.Jei norėtume, pav., patirti ką apie kultūrą sako „Encyclopaedia Britannica“, mums tektų nemaloniai nustebti. Šis žodis nėra enciklopedijoje atskirai aptartas. Gi žodžiui civilizacija paskirtas visas skyrius.Pagal „Lietuvių Kalbos Vadovą“, kultūra yra lavinimas, prusinimas, tobulinimas.Pagal „Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodyną“, kultūra yra visa, kas sukurta žmonių, visuomenės ir egzistuoja žmonių fizinio bei protinio darbo dėka, nepriklausomai nuo gamtos reiškinių.Civilizacija, pagal „L.K.V.“, yra „prusinimas, papročių švelninimas, išorinis švietimas“, o pagal „D.L.K.Ž.“ — „aukštas visuomenės išsivystymo ir materialinės kultūros laipsnis“.Žvilgtelėkime, ką šiuo klausimu sako atskiri rašytojai ir poetai.„Kultūra — tai pasaulio geriausių žodžių ir minčių pažinimas“, sako Matthew 
Arnold.„įgyti kultūros — reiškia, išvystyti savyje didelį pažinimo ir grožio alkį“ — Jesse Lee Bennet.„Didysis kultūros įstatymas sako taip: kiekvienas turi pilnai išvystyti tuos gabumus. kuriais jis buvo apdovanotas gimdamas“ — Carlyle.„Ne purvu ir nuodais, bet medumi ir vašku esame pasiryžę pripildyti savo avilius, tuo suteikdami žmonijai du kilniausius dalykus — švelnumą ir šviesą“ — 
Swift.

Emerson gi pabrėžia, kad: „Kultūra yra vienas dalykas, o paviršutinis blizgėjimas kitas dalykas...“ Kitaip sakant, paviršut'- nis žmogaus apsitrynimas dar nereiškia kultūros.„Pasiilgimas primityvumo yra kultūros liga“ ■— sako G. Santayana. (Ko kam stinga, to žmogus ir nori.)„Tie, kurie randa gražią prasme gražiuose dalykuose, yra kultivuoti. Tiems yra vilties“ — Oskar Wilde.Vilties dvasiniam gyvenimui, vilties kilti ir tobulėti.„Žmonės tiek yra linkę tenkintis viskuo, kas prasčiausia, jų dvasia ir pojūčiai taip lengvai atbunka viskam, kas gražu ir tobula, kad kiekvienas turėtų visomis priemonėmis mokytis palaikyti savyje sugebėjimą jausti tuos dalykus. ...Todėl kiek

vienas turėtų bent kartą per dieną pasiklausyti dainelių, pasiskaityti geros poezijos, pasižiūrėti puikių paveikslų ir, jei tai įmanomą, pasakyti keletą išmintingų žodžių“ — Goethe.Genijaus mintis nereikalinga komentarų.„Siela yra plastiška, ir žmogus, kuris kiekvieną dieną žiuri į gražų paveikslą, skaito puslapį kurios geros knygos ir klausosi gražios muzikos, greitai tampa nauju, atgimusiu žmogumi“ — John Rus
kin.Ir subtilusis Paul Valery yra pasakęs: „Žmogui reikia padaryti vieną dalyką — pasidaryti pačiam save. Ir tai nėra lengva“.Surasti save, pažinti save, sukurti save — tai raudona gija, besitęsianti per visą žmonijos istoriją.. „Būti perskaičiusiam geriausius veikalus geriausių poetų,_ mačiusiam ir girdėjusiam geriausius kurinius geriausių de;- lininkų ir muzikų — yra tai, ką priskiriame prie geriausių dalykų pasaulyje“ — 
Swinburne.„Kultūra — tai knygų skaitymas“ — 
Matthew Arnold.Tačiau JAV. Mackail eina toliau, sakydamas: „Patirti tai, kas yra geriausio, tam, kas yra geriausio, yra pavykęs gyvenimas“.Čia bene prasideda tikroji kultūros prasmė.„Joks žmogus, kiek jis bebūtų išsimokslinęs, negali būti pavadintas kulturingu žmogumi, kol tarp jo žinių ir gyvenimo bus neperžengiama praraja“ — J.C. Po
wys.Kai, pasiekus augšto vidinio dvasinio lygio, susikrovus vidinius turtus, einama i gyvenimą ir ištiesiama ranką kitiems žmonėms, kai su jais viskuo dalijamasi, jiems visokeriopai padedama, tik tuomet pasiteisina kultūra ir prasideda tai, ką vadiname civilizacija.„Tikrasis civilizacijos rodiklis — tai ne gyventojų skaičius, ne miestų dydis, ne derliai, ne, bet tik rūšis žmonių, kuriuos kraštas duoda“ — Emerson.Štai kur augštas civilizacijos supratimas. Kas iš to, kad žmonės daug žinos, bus išsimokslinę ir supras grožį, turės jo pajutimą, jeigu visos jų' žinios ir jėgos nebus nukreiptos kitų žmonių gerovei.
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

IMPOTENTU TĖVU DIRBTINIAI APVAISINTI 

KŪDIKIAI

Mintys, perskaičius K.. Barėno straipsni „Prabėgom dėl kultūros" 
. SANTARVĖS š/m. 6 nr.

Dr. L. STELMOKAS

K. Baronas galvojo ir svarstė, ar nereikė
jo anuomet Donelaitį, beskaitantį pamokslo 
metu apie Slunkius ir Plaučiūnus, su visa 
sakykla nuversti. Na, o vargšą Dionizą Poš
ką, per pilvą peršovus,- dar ant ledo paso
dinti. Atseit, kad pergreit nesugestų, o dar 
prieš mirdamas spėtų dvarininkus pagar
binti.

Aišku, tokius stiprius pavyzdžius K. Ba
ronas duoda ne tuos, jo gerbiamus rašyto
jus paniekinti norėdamas, bet mūsų skai
tančiųjų visuomenę (vargu, ar lietuviškas 
knygas skaitančią tautiečių dalį begalime 
vadinti visuomene) apšviesti norėdamas. 
Mat, paskutiniu metu vis daugiau atsiranda 
balsų, kurie reiškia nepasitenkinimą dabar
tiniais mūsų rašytojų kūriniais. Skaitytojai 

prikiša rašytojams, kad jų vaizduojamieji 
charakteriai, Lietuvos kaimo ar ir miesto 
gyvenimo aprašymai pertamsūs, juodi, per- 
dažnai tragiškas galas, permaža šviesos.

Suprantama, rašytojas-kūrėjas viską mato 
savo akimis, ir neabejotina, jo, kaip meni
ninko, akys yra kitokios, negu paprasto 
skaitytojo. Tačiau, ar verta (ir tai daro ne 
vien K. Barėnas) tuoj užsipulti tą vargšą 
skaitytoją, kartais net prikišant jam skonio 
neturėjimą, nenusimanymą literatūroje? Ar 
nevertėtų augštame Olimpe sėdintiems ir to 
ujamo, pamokomo skaitytojo balsui retkar
čiais praverti duris — bent trobą vėdinant?

Pirmiausia, manau, visi esame vienokios 
nuomonės, kad niekas negali rašytojui nu
rodinėti, ką jis turi rašyti. Kitas reikalas —

Jei žmonės netrokš kitiems to, ką jie 
turi savyje geriausio — tai bus ne civili
zacija, bet tuštvietė, dykuma.

„Tikroji civilizacija prasideda tada, kai 
kiekvienas žmogus pripažįsta kitam visas 
jam priklausančias teises“ — Rob. Inger
soll.

„Civilizacija yra eilė pergalių prieš pri
gimti“ — William Harvey.

O Horacijus sujungė kultūrą ir civili
zaciją taip: „Niekas nėra tiek laukinis, 
kad negalėtų tapti civilizuotas, jei tik jis 
kreipia atidų dėmesį į kultūrą“.

Spencer reziumuoja: „Civilizacija yra 
progresas iš indefinitaus, inkoherentiško 
homogeniškumo į definityvų koherentiš- 
ką heterogeniškumą“, arba, išvertus į lie
tuvių kalbą, tai skambės šitaip: „Civiliza
cija yra pažanga iš neapibrėžto, nesusi- 
lipdžiusio vienarūšiškumo į apibrėžtą, su- 
sicementavusį įvairiarūšiškumą“.

Humoristas Bernard Shaw juokėsi, kad: 

„Besižavį moderniąja civilizacija dažniau
sia ją sutapatina su garo varikliu ir elek
triniu telegrafu“...

Taigi, nėra ko perdaug džiaugtis, nes 
tvora dar toli gražu neperšokta ir musų 
civilizacija, deja, dar nėra pasiektas ir 
įgyvendintas tikslas.

„Kiekvienas kalėjimas yra šauktukas ir 
kiekvienas beprotnamis yra klaustukas ci
vilizacijos sakinyje“... — S.W. Duffield.

Materialinė ir dvasinė pažanga, teori
nių žinių taikymas praktikai, tarpusavė 
meilė žmonių žmonėms yra geresnės atei
ties viltys.

Baigiant ir grįžtant prie kultūros ir ci
vilizacijos sąvokų, peršasi tokia išvada:

Kultūra yra statinė, o civilizacija dina
minės sąvokos.

Jei kultūra yra žmogaus kultivavimas, 
jo dvasios ir proto turtinimas, tai civiliza
cija yra žmonijos turtėjimas kultūringais 
žmonėmis ir tų žmonių darbas žmonijos 
gerovei.
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kaip jis rašo, ką ir kaip vaizduoja. Čia jau 
nuomonės skiriasi.

Ar nėra džiuginantis jau pats faktas, kad 
skaitantieji nėra knygai abejingi, kad jie 
reiškia savo nuomonę, savo pageidavimus, 
džiaugiasi kūrėjų pasisekimais, bet nesibijo 
ir šį bei tą pakritikuoti? Ar nebūtų geriau, 
jei mūsų rašytojai visa tai priimtų, ne kaip 
piktus užsipuolimus, bet kaip švelnų kryp
ties nurodymą?

Dejuojame, kad vis mažiau beskaitoma. 
Teisybė! Tačiau, ar nebus viena iš priežas
čių tos juodos spalvos pamėgimas? Niekas 
negali reikalauti iš mūsų, kad skaitytume 
tai, kas mums nepatinka. Skaitydami kny
gą, mes norime turėti malonumo, įgauti pa
tyrimo, pasimokyti. Likimas ir šiaip jau pa
kankamai yra mums kiaulysčių pridaręs. O 
čia, lietuviškoje knygoje, vietoj atsigaivini
mo, randame vien tragiškus įvykius, saulė
tus (gal ir peršviesius, nes dingusius) atsimi
nimus taip apneštus dūmais ir musių ap
terštus, kad sunku juos ir beatpažinti. Dėkui 
už tokią literatūrą! Teskaito ją patys kū
rėjai.

Donelaitis rašė apie tinginius, vėjagau- 
džius, rašė apie apgaules, išnaudojimą, tikrai 
daug tamsių vaizdų nupiešė. Visa tai teisy
bė. Tačiau jo raštuose šviesios spalvos ne
nustelbiamos — jos visur prasimuša ir skai
tytojui teikia vilties. Antra, Donelaitis ano 
meto gyvenimo gal ir negražino, bet jo ir 
nejucdino; parodė tokį, koks jis anuomet 
buvo. Antaip jis nebūtų buvęs beraščių su
prastas. Trečia (gal šis punktas pats svar
biausias), kiek mūsų šiandienių rašytojų tar
pe rasime Donelaičių? Na, į augštybes pa
sinešusių yra pakankamai. Kiti net ir premi
jas imdami giriasi: -— štai parašiau romaną 
per porą mėnesių, daugiau negu 400 psl.. 
Sakant, prabėgom, nes reikėjo ir blynus 
kepti, ir vaikus prižiūrėti, ir butą tvarkyti. 
O čia tas terminas ant kulnų lipo. Bet, kaip 
matot, suspėjau. Tad skaitykite ir stebėki- 
tės.

Bent jau iš kuklumo patylėtų. Iš kuklu
mo kad ir prieš tokį Hemingway, kuris No
belio premiją gavo už knygutę vos 100 psl. 
O rašė, veik kasdien dirbdamas, keleris me
tus. Atrodo, mūsiškiai rašytojai save ma
tuoja kitokiais mastais. Tas pat, pasakytina 
ir dėl tamsių spalvų. Yra pakankamai ra
šytojų (ir garsių), kurie viską juodai piešia. 

bet tos jų spalvos nedažo, skaitant nelieka 
suodžių sieloje.

Aiškinama, kad rašytojų sąlygos labai 
sunkios ir todėl nieko padoraus nesukuria
ma. Kaži, ar jau galima tuo pasiteisinti? 
Skaitytojų sąlygos irgi neką geresnės. Ir 
vieni ir kiti šiandien dirba tuose pačiuose 
fabrikuose, vieni ir kiti (dauguma) turėjo 
anksčiau panašias tarnybas. Anksčiau pro
tiškai nuvargdavo, šiandien fiziškai po die
nos darbo. Klausimas, kuris nuovargis kū
rėjui malonesnis? O kuris iš rašytojų Lie
tuvoje galėjo be tarnybos išsiversti? Ir ne 
vien Lietuvoje? Kiek rašytojų toje pačioje 
Amerikoje verčiasi vien iš rašymo. Tik ne
didelis procentas. Mano literatūros moky
tojas sakydavo: „kaip girtuoklis be šnapso, 
rūkorius be tabako, taip rašytojas negali iš
siversti be rašymo. Jam nagai niežti, ir tol 
jis neturi ramybės, kol jo viduje susirinku
sių minčių neišreikš raštu. Rašytojas rašo ne 
skaitytojams (tam tikra prasme), bet sau. 
O kas rašo „pagal užsakymą“ — tas tik 
paprastas raštininkas“.

Galbūt, mes, eiliniai skaitytojai, neįsten
giame suprasti tų literatūrinių talentų? Gal
būt, nesiginčysiu. Tačiau tuo atveju rašyto
jai neturėtų skųstis, kad mes jų neskaitome, 
o turėtų palaukti ateinančių kartų, gal tuo
met jie bus tinkamai įvertinti. Gi Donelaitį, 
Maironį, Kudirką, Vaižgantą pirmieji įver
tino jų kartos žmonės, nes toji kūryba jiems 
buvo skirta ir rašytojo kūrinys buvo jo mei
lės kūrybai kūdikis. Gi šiandien, atrodo, 
90% mūsų rašytojų naudojasi dirbtiniu ap
vaisinimu. Tad ir kūdikiai, ne iš meilės pra
dėti, būna tarytum pavainikiai. O jeigu dar 
pilnai neišnešioti, prieš laiką pagimdyti — 
dažnai ir paliegėliai. Žinoma, bevaikei šei
mai ir toks kūdikis brangus. Mums betko- 
kia knyga geriau, negu jokia, tačiau nerei
kia ant skaitytojo pykti, jeigu jis trokšta ir 
jieško šviesesnių spalvų, tobulesnės formos, 
rūpestingesnio darbo. Šių dienų skaitytojas 
vėl nori rašytojų, sekančių Pietariu, Vaiž
gantu ar Maironiu, bet naujomis sąlygomis, 
su psichologiškai pagrįstais charakteriais, 
nes ir skaitytojas jau daugiau supranta, pats 
įstengia galvoti, greičiau pastebi veikalo 
silpnąsias puses, o svarbiausia, kaip mato
me, išdrįsta savo nuomonę pareikšti.
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KALBOS KLAUSIMAIS

INFANTILIŠKAI TRYPIAME VIETOJE... 

AR ŽENGIAME ATGAL?

(KELIOS PASTABOS DĖL B. RAILOS STRAIPSNIO)
H T-l ■ .

ALGIRDAS JULIUS GREIMAS

Bronio Railos straipsnis lietuvių kalbos 
klausimais, atspausdintas šių metų SAN
TARVĖS 4/5 numeryje, sukėlė visai teisė
tą mano, kaip kalbininko, susidomėjimą. 
Šis susidomėjimas virto noru atsakyti sa
vu straipsniu, pagalvojus, kad bičiuliui 
Br. Railai tikrai nuo seno žinomas mano 
diametrališkai priešingas nusistatymas jo 
iškeltais klausimais, ir mano atsiliepimas 
tikrai jam nesudarys jokios staigmenos; 
kad, antrą vertus, išlikęs asmeniškai ne
paliestas tose kalbinėse SANTARVĖS 
bendradarbių „skerdynėse“, aš galiu būti 
saugus nuo sąskaitų suvedinėjimo prie
kaišto.

Kol minimo straipsnio autorius pirmoje 
savo straipsnio dalyje kalba teorinėje plot
mėje apie sunkumą eiliniam skaitytojui 
susigaudyti svetimžodžiais išdaigstytuose 
SANTARVĖS rašiniuose, kol jis sutinka 
su negalimumu išvengti — mokslinėje ir 
kultūrinėje srityse — šių tarptautinių žo
džių, kol jisai siūlo kovoti su nereikalin
gu ir pretenzingu svetimybių vartojimu, 
—, po jo straipsniu, rodos, galima butų tik 
pasirašyti. Deja, svetimžodžių klausimai 
šia prasme niekuo nesiskiria nuo „trem
ties“ politikos problemų: visi nori matyti 
Lietuvą ir kultūringą ir apvalytą nuo sve
timųjų, bet kai tik prieinama prie prak
tiško laisvės kovos prielaidų realizavimo, 
tuojau iškyla nesusipratimai ir maišatys. 
Straipsnio pradžioje manęs, kad esu visiš
kas Br. Railos nuomonių šalininkas, j j ik 
galo perskaitęs, pasijutau griežtu jo kal
binių idėjų priešininku.

Nesusipratimas prasideda nuo to mo
mento, kai Br. Raila pasiima savo pasiga
mintą sietą ir ima sijoti iš lietuvių kalbos 
žodžius, be kurių, jo manymu, galima 
lengvai išsiversti. O kaip įrodymą, jis 
.kiekvieną kartą siūlo vieną ar net kelis 

šių nereikalingų žodžių lietuviškus atitik
menis. Ir rezultatai gaunasi kartais pa
kenčiami, o dažniausiai liūdni arba juo
kingi. Nė nemanau abejoti Br. Railos sve
timų kalbų mokėjimu; greičiau atrodo, 
kad jo nuoširdus noras įrodyti, jo graži 
aistra pagrįsti savo įrodinėjimus dažnai 
aptemdo jo aštrų kritikos ir savikritikos 
jausmą. Nes nejaugi Br. Raila nežinotų, 
kad atributas yra esminė kurio nors daik
to savybė, o ne priedėlis, kad emocija nie
ku gyvu nėra nei jausmas, kuriam atitin
ka tarptautinis „sentimentas“, nei išgyve
nimas, kuris modernioje psichologijoje 
yra svarbaus, visose kalbose vartojamo, 
vokiškojo Erlebnis atitikmuo? Nejaugi 
epochą, kuri apibūdinama civilizacijos 
vientisumu, galima pakeisti laikotarpiu, 
kuriuo į lietuvių kalbą verčiami „perio
das“, „intervalas“? Argi konstruktyvų ga
lima pakeisti kuriančiu, kai kuriama tiK 
poema, o namai statomi? Dezorientuotas 
žmogus yra tasai, kuris nežino, kurį kelią 
pasirinkti, gi suklaidintas žmogus jau yra 
nuėjęs ar beeinąs blogu keliu. Ir t.t., ir t.t. 
Šitoks atitikmenų jieškojimas yra kalbos 
susinimas, o ne turtinimas, patarimas ra
šančiam eiti lengvumo, o ne minties griež
tumo keliu, ir pagaliau — negerbimas 
skaitytojo, kuriam galima betką ir bet- 
kaip pasakyti.

Kita Br. Railos siūlomų pakaitalų grupė 
veda ta pačia kalbos skurdinimo kryptimi. 
Jų autorius nenoromis turi sutikti, kad 
daugeliui tarptautinių žodžių lietuviškų 
atitikmenų nėra, kad tuo atveju yra tik 
du keliai: arba iš viso tokių nemandagių 
žodžių vengti (ir tuo budu į indeksą pa
tenka K. Drungos problematika, kurią Br. 
Raila savo publikai pajuokinti bando ap
tarti, kaip „daugelio klausimų ir reikalų 
sąsajos rezginys“, kai D.L.K. Žodyne tai 
tėra tik „problemų visuma“), arba juos iš
versti į lietuvių kalbą visu sakiniu ar
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bent perifraze (atsiprašau, bet ne „per- 
fraze“). Tuo būdu frizuoti išverčiamas — 
plaukus garbanoti. 0 deklaravimas nėra 
tai paprastas pareiškimas, bet viešas, iš
kilmingas pareiškimas. Ir Grace Kelly in
terpretacija nėra nei supratimo būdas, 
nei išaiškinimas, nei išdėstymas, o visa tai 
drauge suėmus ir dar šis tas, bet tenka 
pačiam prieteliui Br. Railai palikti užsi
iminėti šiomis linksmomis pratybomis.

Mat, pasirodo, kad šios kalbinės proble
mos mudu abu labai linksmai nuteikia. 
Gal tik to linksmumo objektas (arba, kaip 
Br. R. siūlo: svarstomasis dalykas, nors 
nežinia ar linksmumas dalykus svarsto, ar 
šiaip jau gardžiu juoku pasireiškia) — ne 
tas pats. Amerikos lietuvis žino, kad nu
ėjęs j kiną jis gali pamatyti Marilyn Mon
roe „vaikiškai trypčiojant vietoje“ ir kad 
toks temperamento parodymas yra malo
nus ir žadantis reginys. Tačiau „infantiliz
mas“ yra psichinė subręsti nepajėgiančio 
žmogaus liga, ir, pavyzdžiui, VLIK’o „in
fantiliškas trypčiojimas vietoje“ nieko 
bendro neturi su atitinkamais Marilyn 
Monroe judesiais.

Dar viena per prievartą lietuvinamų_žo
džių kategorija jokių kalbininkų perkūni
jų jau nebebijo. Tai žodžiai, jau jsišaknyję 
lietuvių kalboje, įsikūrę ir gausias šeimas 
susidarę. Br. Raila gali pašalinti iš savo 
žodyno individą (kuris jau tik nėra as
muo, nes asmuo visose kalbose „perso
na“), tačiau jis neišraus nei individualis
to, nei individualizmo, nei individualybės. 
Realybės pakeitimas tikrove nepanaikina 
nei realaus, nei realisto, nei realizmo, nei 
realizacijos. Suaktyvinimo išbraukimas 
nepakenks nei aktyviam, nei aktyvistui, 
nei aktyvumui, nei akcijai. Tai tik kova 
su vėjo malūnais, kuri neverta pozityvisto 
(„teigiamuno“). Bloga tik, kad šios kovos 
pagrinde glūdi klaidingas, mano manymu, 
pačios kalbos supratimas: kalboje varto
jami žodžiai nereiškia vien tai, kas jais 
norima tiesiogiai pasakyti, kaip kad manė 
Stalinas. Ištartas ar parašytas žodis suke
lia klausytojo ar skaitytojo sąmonėje eilę 
asociacijų, užangažuoja visą jo praeities 
patirti, visą jo pasąmoninį ir pusiausąmo- 
ninį žinojimą. Br. Raila, kaip vienas iš ga
biausių lietuvių žurnalistų, tai puikiai ži
no. — Užtat, pv., ir skaitant S. Kuzminską, 
rašantį apie „pozityvias vėžes“, man neno
romis kyla mintis apie Vinco Kudirkos 
pozityvizmą ir teisingų laisvės kovos vė
žių jieškojimą, apie visą XIX amžiaus po
zityvistinį judėjimą. O žodis teigiamas, 
kurį siūlo Br. R., man teprimena, labai at
siprašau, tiktai anekdotą apie pasigėrusio 
Izidoriaus Tamošaičio paskaitą per radiją 
apie teigiamus ir neigiamus tipus, iš ku
rios paaiškėjo, kad vienintelis teigiamas 
tipas Lietuvoje esąs Prezidentas Antanas 
Smetona.

Aš pilnai sutinku su Br. Raila, kad pik. 
T. Vidugirio atsiminimų kalbos paprastu
mas yra žavingas, bet ir vėl, turbūt, dėl vi
sai skirtingų priežasčių: paprastas, nuošir
dus T. Vidugirio pasakojimas man bran
gus savo turinio ir formos sutapimu, mū
sų vargingų laisvės kovų tiesos perdavi
mu ne tik mintimis, bet ir visa atsimini
mų forma. Visko pasaulyje yra, visko ir 
reikia. Tačiau neužmirština, kad yra ne 
tik turinio, bet ir formos tiesa: ir Vidugi
rio tiesa nebus Clausewitzo tiesa.

Kas mane neramina šitoje istorijoje, tai 
ne pati konkreti problema — SANTAR
VĖS žurnalo padarymas prieinamu plačiai 
skaitančiai visuomenei (ją galima butų iš
spręsti kad ir kiekvieno numerio paba. go
ję priduriamu sunkesnių tarptautinių ir 
lietuviškų žodžių žodynėliu) — kiek ban
dymas ją pagrįsti labai jau lengvai viso
kiems pagrindimams pasiduodančiu nacio
nalizmu. Juk tikrai Br. Raila nemano, kad 
jis atlieka naudingą patriotinį darbą, keis
damas žodį abstraktus atitrauktiniu, užuot 
parašęs straipsnį, kuriame padėstytų visus 
filosofinius ir psichologinius abstrakcijos 
problemos sunkumus. Gerai, sakysim, imi 
ir atitraukti — kitaip sakant, paskieme- 
niui išverti lotynišką žodį į lietuvių kal
bą: bet ką nuo ko atitrauksi? Argi ati- 
trauktinė sąvoka bus žymiai aiškesnė skai
tytojui, kuris bent maždaug net nežino, 
kas yra abstrakti sąvoka? Ar išversdamas 
produktyvumą našumu, jau ir paaiškinsi 
skaitytojui visą moderniąją produktyvu
mo teoriją? Ne! Visa, ko tuo siekiama, kas 
tuo pasiekiama — tai pripratinti tiek ra
šytoją, tiek ir skaitytoją prie protinio tin
gumo, prie pasitenkinimo nusakant daly
kus „maždaug“. Nejaugi jau pamirštas tas 
laikas, kai mudu drauge su Br. Raila gėrė
jomės, kalbėdami apie tai, kad kiekvieno 
prancūzo smulkaus miesčionio bute yra 
žodynas, kurį jis sklaido, skaitydamas iš 
ryto savo dienraštį, — ir norėjome Lietu
vai tokio žodyno? Kurgi Descarteso „pap
rastos ir aiškios idėjos“?

Mat, pozityvioji (bet ne teigiamoji) 'Br. 
Railos literatūrinės kalbinės teorijos pu
sė, nors ją galima išskaityti tik tarp eilu
čių, nė kiek nemažiau pavojinga. Br. Rai
la, pav., užgiria S. Kuzminsko „tikrai gra
žią antrąją sakinio dalį“, kuri skamba 
taip: „nesantaika buvo pakurstoma nau
jomis žiežirbomis“. Nustebęs tuo pagyri
mu, net atskleidžiau žodyną pasitikrinti: 
galgi aš nežinau, ką reiškia „žiežirba“? 
Pasirodo, kaip ir buvau manęs, kad tai 
kibirkštis. Ugnelė, mano supratimu, pa
kurstoma skiedromis, balanomis, pliauškė-
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mis, o ne žiežirbomis, ir toji „tikrai graži 
sakinio dalis“, jei neklystu, būtų tada tik 
nedarni metafora, už kurias prancūziu
kams, o turbūt ir lietuviukams, statomi 
kuolai. Arba kitas pavyzdys: kritikuoda
mas K. Bario išsireiškimo priemones, Br. 
Raila nepatenkintas, kad Europos žmonių 
prieauglis „ėjo geometrine proporcija“, 
pataiso šį laipsnį į „geometrinę progresi
jų“ — už ką, manau, K. Barys jam dėkin
gas; bet visdėlto, pagal Br. R. skonį, ge
riau būtų rašyti, kad „Europos gyventojų 
skaičius sparčiai daugėjo“. Kur čia šuo 
pakastas? Kodėl teisininkas ir ekonomis
tas nemėgsta matematinio tikslumo, ten- 
kindamasis apytikrėmis formulėmis? Vis 
labiau ima ryškėti pozityviosios Br. R. 
kalbinės teorijos apybraižos: lietuviškai 
kalbėsi, jeigu vengsi mokslinio tikslumo, 
o pasitenkinsi tik bendrybėmis; lietuviš
kai kalbėsi, jeigu aiškios sąvokos vietoje 
„gražiai“ vartosi vaizdus ir metaforas. 
Štai pagaliau peršamas toks „teigiamas“ 
stilistikos pavyzdys: „Bet su S. Kuzmins
ko Bendruoju Keliu jau užminame grums
tus. Dar neparklumpame, išsilaikome sta
ti, tačiau keliose vietose jau niksteli ko
jos.“ Nieko, žinoma, prieš tokią literatū
rą neturiu, nebent tik tai, kad visi tie klu
pimai ir nikstelėjimai pailgintai nusako 
labai paprastą mintį, būtent, kad S. Kuz
minsko straipsnyje jau gausu svetimžo
džių. Stilistikos vadovėliai paprastai tei
gia, kad vaizdinė kalba pateisinama tik 
tada, kai jinai būtina, kai kitaip išsireikš
ti neįmanoma. O metaforų raitymas dėl 
malonumo jas gražiai išraityti paprastai 
vadinamas tuščiažodžiavimu, žodžiu, kurį 
Br. Raila be reikalo taiko tikslioms ir aiš
kioms, bent ištisą dešimtį amžių Europos 
kultūros išdirbtoms sąvokoms.

Koks gi velniukas stumia Br. Railą, 
Descarteso auklėtinį, šiuo suprastinimo ir 
suprastėjimo keliu? Negi tai būtų liaudies 
meilė, noras kalbėti „kiekvieno lietuvio“, 
kaip jis sako, kalba? Bet už popiežių kata- 
likiškesniu gal nereikėtų darytis. O pasi
žiūrėjus į Kraštą — Vilniuje šiais metais 
pasirodęs „Dabartinės lietuvių kalbos“ —- 
taigi, „kiekvieno lietuvio kalbos“ — žody
nas jam duoda griežčiausią dementi: ma- 
žiusia 95% visų Br. R. gujamų žodžių yra 
žodyne, išleistame Okupuotoje Lietuvoje, 
prižiūrint žmonėms, kurie juk niekina Va
karų buržuazinę kultūrą ir savo leidinius 
skiria ne buržuazijai, bet liaudžiai. Tai 
kaipgi SANTARVĖ, kuri kovoja už Euro
pos kultūrą ir vakarietišką gyvenimo sti
lių, ims vyti iš savo skilčių tos pačios va
karietiškos kultūros poreiškius!

Man labai nesmagu, bet norėčiau drau
giškai įspėti Br. Railą jo mėgstamu, kad 
ir istorišku, vaizdeliu:

Buvo tokia Prancūzų Revoliucija. Buvo 
tokie Robespierre ir Danton. Robespierre 
kalbėjo gražia, kultūringa XVIII amžiaus 
kalba ir padėjo galvą po giljotinos už tai, 
kad norėjo pravesti žemės reformą, išda
linti dvarus bežemiams ir mažažemiams. 
Danton kalbėjo liaudiškai ir vaizdingai ir 
koliojosi, kaip vežikas, o mirti nuėjo už 
tai, kad bandė ginti spekuliantų revoliu
cijos metu susigrobtus turtus.

Tikras „liaudiškumas“ nieko bendro ne
turi su „liaudžiažodžiavimu“. Ir yra pavo
jaus, kad, bejieškant „kiekvieno lietuvio“ 
kalbos, o ne keliant lietuvių iki bendrosios 
kultūros kalbos, galima pradėti „infanti
liškai trypčioti vietoje“ ir net žengti atgal.

Menas — tai dvasios perdavimas materialinėmis priemonėmis.
Salvador de Madariaga

Kiekvieno žmogaus širdyje glūdi tigras, kiaulė, asilas ir lakštingala. Skirtin
gi būdai susidaro, toms dalims nevienodai pasireiškiant.

Ambrose Bierce
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI
I . . . . '■*. ; •.

ŽENEVOS DVASIA LAPKRIČIO VĖJUOSE

Istorija beveik visų žmonijos vestųjų didžiųjų derybų bei pasitarimų tikslu 
suderinti! priešingas nuomones, sušvelninti abipusį pavydų ir sureguliuoti tarpusa
vio interesus, yra klikų, varžybų bei nusivyiimų istorija, kuri gali būti laikoma 
tamsiausiu, žemiausios rūšies paveikslu, rodančiu žmonijos būdo menkumų bei iš
tvirkimų. James MadisonLemano ežero pakrantėse saulėtą vasaros „Ženevos dvasią“ užpūtė lapkričio vėjai. Nekas šiandien iš tos saulėtos dvasios beliko. Rudens vėjai nupūtė lapus nuo medžių, ir „Ženevos dvasia“ pasirodė visoje sovietinės agresijos nuogybėje. Yra ko Vakarams susimąstyti.Kas buvo atvedę prie tos „Ženevos dvasios“? Visų pirma, rinkimai D. Britanijoje. Siekdami laimėjimo, apšaukti „warmonge- riais“, konservatoriai norėjo parodyti, kad jie yra tokie pat taikos apaštalai ir sugyvenimo su Maskva entuziastai, kaip ir dar- biečiai.Tačiau buvo ir kita priežastis. Ją išreiškė britų užsienio reikalų ministeris Macmillan, išsitaręs, kad Vakarai turi kalbėtis su Rytais, laikydamiesi lygybės principo, vadinasi, jau nebe stiprumo pozicijos. Karo metu, ir karui pasibaigus, ligi 1949 m. Vakarai padarė fatališką klaidą. Jie negalėjo nežinoti tikrųjų komunizmo siekių ir negalėjo nesuprasti jo pavojaus laisvajam pasauliui. Jie puikiai žinojo, kad komunistai deda visas įmanomas pastangas pasigaminti atominį ginklą. Turėdami milžinišką persvarą to ginklo srityje, Vakarai, betgi, nieko nepadarė mažų mažiausia bent priversti Maskvą grįžti į prieškarines sienas.Tinkamiausias ir būtiniausias momentas Vakarams veikti buvo 1948 m. — Čekoslovakijos putčo ir Berlyno blokados metu.Tačiau nei tada, nei vėliau, 1953 m., Stalinui mirus, kai buvo reikalingas ir galimas aiškus Vakarų akcijos planas, tokio plano ir, tokios akcijos ir vėl nebuvo.Laikydamiesi vadinamos „sulaikymo“ politikos, Vakarai sulaukė tokio momento, 

kai Sovietų Sąjunga ėmė pasivyti Vakarus atominių ginklų ir vandenilinių bombų srityje. Pozicijų stiprumas išsilygino, ir sov.etinės agresijos pavojus ir aktyvioji puolamoji jų politika ne tik nesusilpnėjo, bet dargi sustiprėjo.Nauja padėtis, pripažinimas, kad atominio karo atveju nebus nugalėtojų, atvedė prie Ženevos pasitarimų š.m. vasarą ir „Ženevos dvasios“. Užmiršę Stalino-Hitle- rio susitarimą, Lenkijos ir Suomijos užpuolimą, Pabaltijo valstybių užgrobimą, Jaltą, Teheraną bei Potsdamą, Vakarai atvyko į Ženevą su senomis iliuzijomis — tikslu įtikinti sovietinius vadus Vakarų gera valia bei taikingais norais ir, jei pasiseks, gal komunistai pasirodys geri, gal pasitrauks iš Rytų Vokietijos, gal net ir is kitų kraštų, gal jie nustos buvę tas, kas jie yra —■ pasaulį užvaldyti siekią beatodairūs bolševikai. „Ženevos dvasia“ — tai dar viena didžiulė Vakarų klaida. Užuot tvirtai išdėstę Vakarų sąlygas taikingam sugyvenimui su Maskva — laisvės ir nepriklausomybės grąžinimas Maskvos pavergtiems kraštams, subversyvinės veiklos sustabdymas laisvame pasaulyje, geležinės uždangos pašalinimas — sąlygos, kurios sukeldamos naujų vilčių šimtams milionų žmonių savaime suduotų didžiulį smūgį Maskvai, Vakarų valstybės vyrai ėmė įtikinėti pavergėjus ir tarptautinius gangsterius savo taikingomis intencijomis jų atžvilgiu.O tiems to ir tereikėjo. Įsitikinę, kad jiems nieko negręsia, sovietiniai vadai išvystė nepaprastą akciją ir ją vis tebevysto. Vakarai padarė tą pačią klaidą, kuri buvo pražudžiusi Prancūziją 1940 metais. Pasistačiusi Maginot liniją, Prancūzija nurimo savo iliuzoriniame saugume, užmerkusi akis Į naujas karo priemones, nau-
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jus puolamuosius metodus. Kam čia ko
munistams šiandien pulti Vakarų „Magi
not liniją“ frontaliniu puolimu, jeigu jie 
gali ją apeiti, puldami kitur ir kitaip, taip, 
kaip vokiečiai 1940 m.

Vakarams begyvenant iliuzorinės „Že
nevos dvasios“ taikos viltimis, Sovietai, 
pasikvietė Adenauerj, ji išprievartavo su
daryti diplomatinius santykius. Grąžinda
mi Suomijai bereikšmę Perkkalos bazę, 
Sovietai siekia sugriauti visą Vakarų kai
rįjį, Skandinavijos, sparną. Maskvoje lau
kiamas Norvegijos min. pirmininkas Ger- 
hardsen. Juo seks Švedijos min. pirminin
kas Erlander. Centriniame fronte, pasi
traukę iš Austrijos, Sovietai perkirto Va
karų fronto vientisinę liniją ir pataisė sau 
išeities pozicijas į Europos pietryčius. 
Kurstydami Kipro saloje neramumus. So
vietai pakerta Balkanų pakto — Turkijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos ■— veiksmingu
mą ir šiandien jau aiškiai ima v’Iioti savo 
orbiton pasijutusią.izoliuota Turkiją. Par
duodami ginklus Egiptui, Sovietai graso 
pakirsti Vakarų pozicijas Artimuose Rv- 
tuose. Maskva siūlo Egiptui 600.000 000 
doleriu Nilo užtvankai statyti. Neveltui 
Chruščiov graso Vakarams ..taikingom“ 
varžybom. Bulganin ir Chruščiov vvksta 
kelionėn i Indija ir kitus kraštus, jų tarpe 
į Afganistaną. Dar jų ten nesu'aukęs, Af
ganistanas žada jau pasekti Egipto pavyz
džiu ir siunčia, Čekoslovakijos kvietimu, 
Prahoh karinę misiją ginklams pirktis. 
Vakarai ima suprasti, kad jų ,.Maginot li
nijos“ nepakanka sovietų „taikingai“ eks
pansijai sulaikyti.

Kolkas Ženevoje pučia lapkričio vėlai. 
Nejau Vakarai rimtai tikėjosi, kad. nuty
lėję pavergtąją Rytų Europą, pažadėję v’ 
šoki saugumą Sovietams, nors tie Vakarų 
puolimo visai nebijo ir tai atvirai sako jie 
privers Maskvą atkelti koją iš Vokietijos, 
kai Maskva tą koją įkelti siekė daugiau 
negu šimtą metų. Maskva ne tik nemano 
pasitraukti iš Rytų Vokietijos, bet ji ne

dviprasmiškai siūlo Vokietiją suvienyti 
maskoliškomis sąlygomis, t.y. „liaudies 
demokratijos“ režimą išplėsti i visą Vokie
tiją.

Chruščiov negalėjo būti atviresnis, kai 
tada, kai pasakė, jog tie, kurie tikisi, kad 
sovietinė šypsena reiškia pasitraukimą 
nuo Markso ir Lenino politikos, gali to 
laukti tol, kol Velykos pasitaikys antra
dienį.

Taip ir Vakarai gali tikėtis tikrų rezul
tatų iš Ženevos tik tada, kai Velykos pa
sitaikys antradienį.

Tačiau, nors ir nieko Ženevoje nesuta
rę, nei Dulles, nei Pinay busimųjų rinki
mu JAV-ėse ir Prancūzijoje akivaizdoje, 
nei Molotov, nes Maskvos Įdėtasis į „Že
nevos dvasią“ kapitalas duoda nemažus 
nuošimčius, nenorės galutinai palaidoti 
„Ženevos dvasią“.

Maskva kaltina Vakarus, kad jie žengia 
vieną žingsnį priekin ir du žingsniu atgal 
nuo siekiamo susitarimo su Rytais. Tai 
tiesa, bet priešinga prasme.

Kuris gi kelias būtų Vakarams teisin
gas? Turbūt, liautis gvventi iliuzijomis, 
liautis klaidinti savo viešąją opiniją tai
kingu sugyvenimu su komunizmu ar tuo, 
kad esą galima susitarti su Sovietais dėl 
Vokietiios suvienijimo, juos iš Vokietijos 
išstumiant. Sovietai jokiu tikrų nuolaidų 
nedarys. Vakarai gali laimėti tik tuo at
veju, jei turės pozityvią., realią, planingą 
ofenzyvinė politiką Sovietu atžvilgiu, tiek 
Azijoje, tiek Afrikoje padėdami kurti tau
tiniais demokratiniais pagrindais nubudu
siu tautų valstybes ir keldami jose gerove, 
tiek Europoje, ne nutylėdami pusės to 
kontinento pavergimą, o keldami tai ir rei
kalaudami iš Sovietu Pasitraukti iš jų ne
vergtų kraštu, reikalaudami tų kraštu 
laisvės, nepriklausomybės ir demokratinių 
laisvių juose atstatymo.

Diplomaticus

Aš norėčiau, kad šiame šaltame kare pasiektume kokio laimėjimo, kuris įga
lintų mus jaustis taip gerai, kaip jautėmės tą pačią gegužės mėnesio dieną 1945 
(neteis.

ILojo Pasaulinio karo pabaigos dešimtmetį minint. 
JAV-bių Prezidentas Eisenhower.

Tos politinės intrigos, o! Ir tie emigraciniai politikieriai — jie nėra blogi žin'o- 
nėš, bet jie zuiti aplinkui, kaip kralikai. Jie tiek zuja, kad visai užmiršta apie Pran- 
ėtižijį.

P. Mendes France Londone, Karo metn.
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LIEPSNOS IR DŪMAI IDĖJŲ AUKURUOSE

SIELVARTAI DĖL LIBERALIZMO

JURGIS LENGVENIS

Aną kartą buvo minėta, kad lietuvių 
kalboje dabar esama žodžių, dėl kurių 
prasmės niekaip nebegalima susitarti. Nu
rodytas buvo žodis „katalikas“... Juo vie
nas vieną kartą supranta žmogų, priklau
santį katalikų tikybai ar katalikų bažny
čios organizacijai, o kitas kitą kartą žmo
gų, priklausantį tam tikrai musų poltinei 
partijai ar net penkioms „katalikų“ parti
joms iš sykio.

Tas pats ir su žodžiu „tautininkas“... Jis 
vienam vieną kartą atrodo, jog tai turėtų 
būti žmogus, savo tautą ir tautines verty
bes keliąs ir statąs pirmon vieton. Taigi, 
tautininkas kalbine šio žodžio prasme. Bet 
kitam kitą, ir daug dažnesnį, kartą „tauti
ninkas“ jau yra būtinai tam tikros musų 
politinės grupės dalyvis, net jei jis tai g-v 
pei niekad nebūtų priklausęs ir nenorėjęs 
priklausyti.

Vienu ir kitu atveju, maudami šių žo
džių reikšmes ant sau patinkamo kurpalio, 
gal ir išreiškiame dalį tiesos. Bet taip vis 
į šonus šokinėdami, įnešame neapsakomo 
sąmyšio į kaikurių žodžių tikrąją reikšmę. 
Mūsų politikos, religijos, kultūros ar so
cialinių mokslų terminologija pasidaro la
bai miglota, šališka, krypuliuojanti ar tie
siog demagogiška.

Bet „kataliko“ ir „tautininko“ sąvokų 
kraipinėjimai visiškai išblanksta, palygin
ti su tuo atveju, kai pradedama tartis, kas 
gi iš tikrųjų yra „liberalas“. Ką čia tartis! 
Lietuvių spaudoje tokiais klausimais tar
tis ir ramiai aiškintis negalima. Musų 
laikraščiuose, žurnaluose ar brošiūrose 
daugiau mėgstama rėkti.

„Liberalizmas — tai pats augščiausias 
žmoniškumas, gėris, laisvė, demokratija!..“ 
— rėkia vieni. „Liberalizmas — tai lais- 
vamanybė, bedievybė, tai klaida!“, — rė
kia kun. S. Yla. „Liberalai — tai nužmo- 
gintojai ir bestijos!“ — rėkia kun. K. Ma
žutis savo žmoniškumo (!) manifestų ma
žose brošiūrose... „Mes, liaudininkai, galė
tume būti liberalai, ir ne tiek liberalai, 
kiek demokratai, tačiau tautininkai nėra 
jokie liberalai!“ — rėkia neperiodinis 
„Varpo“ žurnalas...

Kurių gi teisybė? Ir kas pagaliau, butų 
liberalizmas? ~ :

MES NEKALTI DĖL SĄMYŠIO

Nenusiminkime, — dėl liberalizmo są
vokos nesutariame ne mes vieni.

Mes tik gal dar daugiau painiojamės už 
kitus. Viskas lietuvių emigracijoje yra da- 
dar daugiau susipainioję, negu praeityje. 
Poetiškos sielos kultūrininkai, kaip A. Ma
ceina, dabar tampa teologais, o tūlas kuni
gas noriai darosi politikos ar sociologijos 
mėgėju. Ir taip pagal savo prigimtį ar 
profesines prievoles bando spręsti „esmi
nius“ reikalus...

• Vakariečiai seniai nebesutaria dėl libe
ralizmo prasmės. Liberalizme glaudžiai 
siejasi filosofijos, ūkio, politikos, kultūros 
elementai; kiti dar braunasi ir su religija. 
Įvairiuose kraštuose įvairios partijos vyk
dė ar tebevykdo liberalizmą. Jo aiškintojų 
yra keliariopai daugiau, negu partijų. Be
veik kas tik stipresnė galva, tai atskiras 
liberalizmo aiškinimas. Neką gali padėti 
ir enciklopedijos, kurias mūsiškiai mėgsta 
pacituoti: enciklopedijose liberalizmą ap
taria bei aiškina irgi ne dievaičiai ar ge
nijai, bet tie patys žmonės, dažnas turin
tieji savo atskirą supratimą.

Socialistui liberalizmas paprastai reiš
kia kapitalistines buržuazines santvarkas, 
kurios jau „nunoko“ būti reformų keliu 
pakeistos socialistinėmis santvarkomis. 
Komunistui liberalizmas — tai ne tik ka
pitalizmas, bet imperializmas ir reakcija, 
„fašizmas“ ir „teroras“, ir tai reikia su- 
nakinti. Fašistui ar ypač naciui liberaliz
mas — tai žydų ir masonerijos kontro
liuojama buržuazinė santvarka, tautinio 
prado supuvimas, sukčių rojus, autoritetų 
kapinynas, chaosas, priešpaskutinis laip
tas į bolševizmą.

Anglijoje ir Amerikoje liberalizmas il
gą laiką reiškė — ekonominės plėtotės 
laisvė, parlamentarizmas, pasaulėžiūrinė 
bei religinė tolerancija. Prancūzijoje ir 
Italijoje — ta pati ekonominė laisvė, par
lamentarizmas, plius laisvamanybė, kar
tais net bedievybė, kiekvienu atveju anti
klerikalizmas. Per kelis dešimtmečius 
Anglijoje ar Prancūzijoje liberalizmas — 
„kairioji“ srovė, o dabar aiškiai „dešinio
ji“.
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Amerikoje abiejų stambiųjų politinių 
partijų platforma nuo prezidento Jeffer- 
sono laikų pasiliko iš esmės grynai libe
ralinė, bet šiandien buv. prezidento Ho- 
overio tipto konservatoriams (ir „Free
man“ žurnalo bendradarbiams) liberalas 
reiškia jau „socialistą“ ar beveik komu
nistą! Jiems, pvz., ir plataus socialinio 
draudimo įvedimas valstybiniu mastu yra 
„socializmas“. Privačios bilioninės drau
dimo kompanijos yra labai suinteresuotos 
šitaip „saugoti“ amerikietį nuo „socializ
mo“. Jos turi lėšų pravesti propagandai 
spaudoje ir kitais budais, skiepindamos 
mintį, kad toks liberalizmas butų beveik 
komunizmas.

Jos turi kiek pagrindo, nes jos suprato 
liberalizmą, kaip privačios nevaržomos 
ekonominės iniciatyvos laisvę, gi valstybe 
tik „nakties sargo“ vaidmenyje. O kadan
gi dabar daugelis žmonių liberalizmo taip 
nebenori suprasti, tai apdraudos ir stam
biojo biznio kompanijos bei jų politin r 
rėmėjai išsižada liberalų vardo, gi nau
juosius liberalus vadina „socialistais“ ar 
net „komunistais“. O taipgi yra faktas, 
kad Amerikos komunistai bei jų sankelei- 
viai labai noriai viešumoje patys dangsto
si „ liberalų“ vardu, tuo įnešdami dar di
desnį sąmyšį į šios sąvokos prasmę.

Tai tik keli pavyzdžiai, kuriuos būtų ga
lima dauginti šimtais. Ir kai tain dabar 
yra iš esmės liberaliniuose Vakaruose, — 
kaip būtų galima norėti, kad ir lietuviai 
čia nesipainiotų ir nerėktų pagal kiekvie
no gerklės stiprumą bei stygų tembrą?

KELETAS MŪSŲ KRITIKOS 
PAVYZDŽIŲ

Ir įdomūs tie lietuviai!
Kartais atrodo, kad mes stačiai tingim 

n,ors kiek pastudijuoti liberalizmą iš pir
mųjų šaltinių ar bent pasirūpinti sužinoti, 
ką ryškesnieji liberalai patys sako apie 
save. Ne, tai mums nė ne galvoj. Mes tik 
rėkiam kiekvienas iš savo parapijų sa
kyklų, aiškinam savąjį liberalizmo „su
pratimą“. Norėdami sumušti liberalizmo 
esmę, mes čia cituojam Šv. Raštą, čia ko
kio marksisto išsireiškimą apie jį, tai vėl 
kokio komunisto, tapusio kataliku ar kon
servatoriumi, pasibaisėjimą liberalizmu. 
Žinoma, taip galima viską „įrodyti“...

Jau minėjome, kad „Varpui“ (rodos Nr. 
2, H. Blazo straispnyje), jei valstybės val
dyme stinga parlamentinės demokratijos 
priemonių, tai valdžiusios grupės žmonės 
nebegali būti laikomi jokiu atveju libera
lais. Taip iš liberalų tarpo mes turėtume 
nurašyti kone visus liberalizmo doktrinos 
kūrėjus klasikus, nes jie gyveno laikais, 
kai dabartinė parlamentinė demokratija 
buvo dar itin netobula.

Musų politiniams tautininkams, bent 
Nepriklausomybės antrojo ' dešimtmečio 
laikotarpiu, liberalizmas dažnam atrodė 
turįs tas pačias ydas, kokias jame mėgda
vo surasti fašistai. Tai be abejo buvo ne 
savarankiškas galvojimas, o tik mados 
mėgdžiojimas, įstiprintas Lietuvoje kelių 
propagandistų ar tų politikierių, kurie 
mėgino idėjiškai teisinti tautininkų ir 
krikščionių „demokratų“ įvykdytą iškry
pimą iš normalios parlamentinės demo
kratijos vėžių.

Patį siauriausią ir labiausiai iškreiptą 
liberalizmo supratimą ypač dabar, „trem
ties“ metais, išgirstame iš mūsų klerikali
nio sparno. Jau minėjome kun. K. Mažu
tį, kuriam liberalai, pozityvistai, naciona
listai ir visi, kuriuos jis malonėja surašyti 
į tirštą eilę, kaip tikrai ar tik tariamai ne
norinčius pripažinti besąlyginės paklusny
bės Romai, yra „nužmogintojai“ ir „besti
jos“.

J. Kojelis, polemizuodamas „Drauge“ 
dėl mūsų bendradarbio K. Bario straips
nio apie liberalizmą, labai rimtai pareiš
kia net tokią nesąmonę: „Liberalizmas ir 
socializmas, ypač kontinentinis, savo „ide
ologinių savybių“ prasme nėra priešingy
bė, bet broliai dvynukai — arba ateistinių 
vėliavų nešėjai“(!). Tai, be abejo, atbal
siai po šio karo Vokietijoje leistuose „Ai
duose“ skelbtos mūsų politikuojančių ka
talikų teorijos, jog komunizmas esąs tik
ras liberalizmo anūkas: jei nebūtų buvę 
liberalizmo, šiandien nebūtų komunizmo.

O daugiausia, bent eilučių skaičiumi, su 
liberalizmo „klaidomis“ Amerikos lietuvių 
spaudoje, kunigų ir vienuolių leidžiamoje, 
yra ligšiol kovojęs kun. S. Yla. Jis libera
lizmą pajėgia suprasti tik tikybiniu ir tik 
romietišku požiūriu, ir taip žiūrėdamas jis 
jį visą randa esant klaida, laisvamanybe, 
bedievybe. Kun. Ylos straipsniai nesulau
kė platesnių diskusijų iš kitos pusės, nes 
iš tikrųjų su taip falšyvai Suprasto libera
lizmo aiškintoju mažai kam tegali būti no
ro diskutuoti. Ir nėra prasmės, nes nega’i- 
ma nei dėl pagrindinių terminų susitarti.

ESMINIAI LIBERALIZMO DĖSNIAI

Tad ar yra kas šiais laikais belikę iš li
beralizmo? Ar nevirto jis iš tikrųjų įvai
riu apypanašiu ar net prieštaraujančių 
idėjų suirute? Kas ji teisingai besupranta? 
Kokie jo esminiai dėsniai, jei iš viso jis 
dar tokius turi?..

Šie klausimai pastatyti ne juokais. Jei 
atsakytume, kad jis virto apypanašiu ar 
net prieštaraujančiu idėjų suirute, kad jo 
esminiai dėsniai dažnai nebeaiškūs ir ko
ne. kiekvienas juos kitaip supranta, — 
nebūtume labai arti prie klaidos. Libera-
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336 SANTARVĖlizmo sąvoka yra pasiekusi sąmyšio ribą, ir ne tik musų lietuviškuose mintijimuose, bet daugkur ir Vakaruose, jo kilmės lopšyje.Iš antros pusės, tas likimas yra ištikęs jau ne vieną politinę, filosofinę, etinę, meno ir kultūros sąvoką, kaip nemažiau ir įvairias religines sąvokas. Atsiminkime tik, ką bereiškia sąvokos, kaip demokratija, humanizmas, laisvi rinkimai, tolerancija, tikėjimo laisvė, spaudos laisvė, liaudies gerovė, išlaisvinimas, taika, nusiginklavimas —■ „vakarietiška“ ir „rytietiška“ šių žodžių prasme, liberaline ar klerikaline, komunistine ar konervatyvine Žiu žodžių prasme.Tačiau nėra ir taip visiškai blogai. Rabinai ir scholastikai yra tam, kad ginčytųsi skelbtų tik vieni atradę paskutinę ir galutinę tiesą, smerktų heretikus ir šauktų, jog pasaulis žus, jei jų tiesa nebus priimta. Gi gyvenime paprasti žmonės vis šiaip taip susitvarko, savo sveikus supratimus išlaiko, nors nesykį juos apmoka krauju ar vergovės dešimtmečiais.Tarpe kitų, ir liberalai juto, kad jiems reikia mėginti kaip nors išsipainioti iš suirutės. Po šio karo jie gal dar skaudžiau, negu kitais laikais matė, kad liberaliniai dėsniai yra vis daugiau užmirštami, iškraipomi ir kad tai yra gal viena iš svarbiųjų dabartinės žmonijos padėties nelaimių.Griebtis priemonių pirmieji ryžosi 19 kraštų liberalai, susirinkę liberalizmo tėvynėje Anglijoje, — Oxfordo universitetiniame mieste. Po ilgų svarstymų, kuriuos leidžia akademinė atmosfera, jie suraš“ keletą pagrindinių dėsnių, pavadinę juos liberalų manifestu ir paskelbė viešumai. Prie to manifesto prisidėjo dar 20 kraštu liberalai. Atrodo, kad 39 viso pasaulio žymiausieji liberalai gali būti laikomi kvalifikuoti suprasti, kas sudaro esminius liberalizmo dėsnius.Jų pareiškime, išspausdintame vėliau įvairiomis kalbomis, platesnių grupių išnagrinėtame ir paskleistame kone po visą laisvąjį pasaulį, pirmame skyriuje yra atžymėtos šios esminės „liberalinio tikėjimo“ savybės:
1. žmogus pirmiausia yra būtybė, apdo

vanota laisvos minties ir veiksmo galia ir 
sugebanti atskirti gera nuo blogo.

2. Pagarba žmogaus asmenybei ir šei
mai yra tikrasis visuomenės pagrindas.

3. Valstybė yra tik bendruomenės įran
kis: ji neturi pasisavinti galios, kuri prieš
tarautų pagrindinėms piliečio teisėms, ku
rias sudaro įstatymų ir nepriklausomo 
teismo laiduota asmens laisvės, tikėjimo 
ir sąžinės, minties ir spaudos, draugijų ir 

užsiėmimo laisvės, o taip pat teisės į išsi
lavinimą, privatinę nuosavybę ir verslą, 
pelno gavimą iš jų, ligos, nedarbo, nesvei
katos ir senatvės draudimą, vyrų ir mote
rų teisių lygybę.

4. Tos teisės ir sąlygos gali būti laiduo
tos tik tikrojoj demokratijoj. Tikroji de
mokratija yra neatskiriama nuo politinės 
laisvės ir yra pagrįsta sąmoningu ir lais
vu daugumos pritarimu, pareikštu laisvais 
ir slaptais balsavimais, tinkamai pager
biant mažumos laisves ir nuomones.Antrame manifesto skyriuje aptariami ekonominės laisvės ir valstybės įsikišimo rib|OS į ekonominį gyvenimą, darbo ir kapitalo santykiai ir t.t.Trečiame skyriuje nusakoma piliečių pareigos bendruomenei ir valstybei.Ketvirtame skyriuje išdėstomos sąlygos, kuriomis gali būti pasiekta pasaulinė taika ir ekonominė visų tautų gerovė.

LIBERALŲ INTERNACIONALASČia tik labai sutrumpintai paminėjome liberalų manifesto kaikuriuos dėsnius. Plačiau jie buvo aptarti atskirame referate „Essentials of Liberalism“ ir nekartą nagrinėjami periodiniame žurnaliuke „World Liberalism“ ar kituose leidiniuose.Tie visi dėsniai Vakarų Europos ar Amerikos kiekvienam šviesesniam žmogui atrodo labai paprasti ir nenauji. Nenuostabu, nes juk tame ore bent anglas, prancūzas ar amerikietis gyveno dešimtmečius. Ir manifesto autoriai pabrėžia skelbią ne „naują tikėjimą“, o tik išryškiną dėsnius, kuriuos civilizuotoji žmonija ima pamiršti ir, juos pamiršdama, žengia į tironijos, naujų karų ir nelaimių amžių.Šiuos liberalų tradicinius dėsnius galima kritikuoti, juos vertinti kaip nepakankamus ar dabarčiai nebetinkamus ir siūlyti naujus dėsnius. Bet yra vaikiška ir labai nesąžininga juos iškraipyti, prikergti liberalams tokius tikslus, kurių jie ne- sistato ir neturi, ar juo labiau šią tiek nuopelnų naujosios žmonijos raidai turėjusią idėjine ir ekonominę srovę, lyg pamišimo apsėstiems, skelbti esant socializmo, o tada jau ir komunizmo dvynukais, ..ateizmo vėliavų nešėjais“, ar net ..nu- žmogintojais“ ir „bestijomis“. Su kolioji- mais senu išbandytų idėjų nenumuši ir Viduramžių neatgaivinsi... Tai daro tik gėdą mums patiems.Liberalu manifesto dėsnių pagrindu po šio karo buvo įstegtas Liberalų Internacionalas, kuriame yra atstovaujamos beveik visų laisvųjų tautų liberalinės grupės ir taip pat visų bolševizmo pavergtų valstybių egzilinės grupės. Jame atstovaujama ir giliai į darbą įsijungusi ir lietuvių liberalų egzilų grupė,
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O ŠTAI IR NEPASITENKINIMAS...

Amerikoje išleistas „Varpas“ (nr. 2, 47 
psl.) net nesupranta, kodėl iš viso aar sie- 
lojamasi lietuviško liberalizmo negaliomis. 
Šiam „liberalų“ magazinui lietuviško libe
ralizmo lyg ir visai nebūtų. „Kur tas libe
ralizmas yra aptiktas?“ — Klausia „Var
pas“ ir toliau rašo: „Ar žinoma, pavyz
džiui, kad Liberalų internacionale lietu
viams atstovauti neatsirado nė vienos lie
tuviškom partijos, o tam reikalui buvo su
sidaręs tik paskirų asmenų neskaitlingas 
sambūris, kuris niekur kaip liberalu ar
ba trečiojo luomo partija nėra pasireis- 
kęs“...

Tai pats gražiausias pavyzdys, kad liau
dininkų akimis lietuviško liberalizmo tėra 
maža, ar jo visai dar „nėra“. Musų vals
tiečiai liaudininkai, „treciojo luomo par
tija“ (kodėl ne ketvirto ar šešto?), kurios 
asmenys prirašė „Varpo“ puslapius, dar 
nėra aptikę lietuviško liberalizmo nei už
sieny, nei Krašto rezistencijoje. Jiems net 
nežinoma, kaip pavergtų tautų, ir eilės 
laisvųjų valstybių tautinės liberalų grupės 
yra atstovaujamos Liberalų Internaciona
le! Patys, nenorėję ar nesugebėję daly
vauti, jie kituose mato tik uzurpatorius. 
Tai tikra bėda.

O pasiteiravę, būtų galėję sužinoti, jog 
Liberalų Internacionalas yra susitvarkęs 
ne atskirų politinių partijų iš įvairių kraš
tų atstovavimu, bet apsijungusiomis libe
ralinėmis tautinėmis grupėmis. Ir tai pa
daryta visai su geru pagrindu, nes dau
gelyje kraštų yra ne viena, o daugiau L- 
beralinių partijų ir jų varžyboms dėl mo
nopolio nebūtų galo. Tad Liberalų Inter
nacionalas sudarytas ne iš partijų, o i 
vientisų tautinių grupių, į kurias apsijun
gia asmenys, sutinkantieji su liberaių ma
nifesto dėsniais.

Mūsų liaudininkų veikėjai nei tokio ap- 
sijungimo, nei dėjimosi valios ligšiol nėra 
parodę nors jie buvo kviečiami. Ir jeigu 
jaučiasi už Liberalų Internacionalo durų, 
tai ne dėlto, kad juos kas už durų būtų 
palikę, bet kad jie patys jų nei nepravėrė 
ir net užtrenkė. Gal tam laiko ir žmonių 
nebuvo, nes mūsų visi svarbesnieji liau
dininkai yra susidomėję ir sulindę tik į 
Tarptatutinę Valstiečių Uniją Washingto
ne, kurioje reiškiasi Mikoiajczyk (kaip 
pirmininkas), F. Nagy ir eilė kitų pabė
gusių satelitinių kraštų kerėnskių. Šį ke- 
renskių unija amerikiečiams tam tikrais 
propagandiniais požiūriais pasirodė įdo
mi. Prieškomunistinės propagandos veik
loje ji dažnai atlieka gerą darbą, bet kiek 
tie kerenskiai bus toliau įdomus iš bolše
vizmo išlaisvintoje Lenkijoje, Vengrijoje 
ar Bulgarijoje, tai dar labai didelis klausi
mas.

Iš šono žiūrint, ši pabėgėlių kerenskių 
unija lietuviams, o taipgi ir musų liaudi

ninkams galėtų būti žymiai mažiau įdomi. 
Musų liaudininkų partija į užsienius ne
išsigabeno nei vieno ryškesnio Kerenskio. 
Prof. V. Krėvė-Mickevičius ar inž. E. Gal
vanauskas nesidėjo nei prie liaudininkų, 
nei į tą uniją. Visi stamoieji liaudininkų 
ir varpininkų sterblėse išaugę keiensKiai 
pasiliko anapus geležinės uždangos ir, sto
dami į aktyvią veiklą okupanto bolševiko 
labui, nustojo teisės net Kerenskiais va
dintis. Jei 1941, 1945 ir vėlesniais metais 
į Ameriką būtų atbėgę buvę „varpininkai- 
demokratai“ ar bent „Lietuvos žinių“ 
dienraščio bendradarbiai, kaip J. Palec
kis, M. Gedvilas, M. Gregorauskas, A. 
Drobnys, Vaišnora, J. Šimkus ir panašus 
komisarai, tai jiems visiškai prie veioo 
būtų burtis vienoje unijoje su Mikolaj- 
■czyku, Nagy ir panašiais padegėliais. Gi 
a.a. Dr. K. Grinius, A. Devenienė, Dr. J. 
Pajaujis, K. Škirpa ir dar vienas kitas iš 
mūsų liaudininkų neturi bendrų bruožų 
su mikolaičykinio tipo avantiūromis..

Galimas dalykas, kad norėdami jie ne
sunkiai rastų kelią į Liberalų Internacio
nalą, jei ryžtųsi „skaitlingai“ papildyti lie
tuviškąjį liberalų Stimburį, butų solidarus 
jame ir, žinoma, jei esminiai liberalizmo 
dėsniai būtų jiems priimtini.

INTELEKTUALINIS TINGUMAS

Dabar tuo dar galima abejoti.
„Varpas“ juk dar tik klausia: kur lietu

viškas liberalizmas yra aptiktas? Vadina
si, jo taip paviršomis dar nesimato. Esąs 
tiK kažkoks „neskaitlingas sambūris“. Tai 
būtų gal dar nieko, nes liberalizmo dėsniai 
išrandami ne daugumos balsavimu.

O kur „skaitlingi“ lietuviški liberalai?
„Varpui“ pasirodė, kad jie dabar triukš

mingai tesireiškia... tautininkų spaudoje! 
Kaip bebūtų juokinga, bet tai netoli tiesos. 
Ir stačiai tragiška, kad liberalizmo dok
trinų plėtojimas per dešimtmečius buvo 
toks plokščiais ir silpnas liaudininkų spau
doje. Ne tik dabartinėje išeivijos spaudo
je, bet ir Nepriklausomos Lietuvos laikais. 
Vincas Kudirka sename „Varpe“ pats vie
nas per trumpą laiką liberalizmo klausi
mais bus daugiau parašęs, negu tūli žy
mus liaudininkų veikėjai Nepriklausomy
bės laikais.

Tas savos liberalinės minties plėtojimo 
bergždumas, stačiai intelektualinis tingu
mas yra būdingas ir nuostabus bruožas 
lietuviuose. Katalikai ir klerikalai yra dir
bę ir tebedirba storais veikalais plėtoti sa
vo doktrinai, „priešams“ pulti, ateities po
zicijoms užimti, jaunimui įsąmoninti. Ak
tyvūs šiuo atžvilgiu dar buvo ir socialistai 
prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą ir kiek po 
jo. Bet liaudininkai ir tautininkai (išsky
rus A. Smetonos straipsnių ir prakalbų 
rinkinius, bei šiaip kiek brošiūrų) nieko
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tais, kas nuoširdžiai norėtų su jais bend
radarbiauti. Tikrai demokratiškai, demo- 
kratiškiau už daugelį tikrų ir netikrų de
mokratijos apaštalų...

Kiti?.. Kalbasi ir tariasi, nesutaria dėl 
to, kas sutarta, ir sutaria toliau tartis... ne 
dėl Lietuvos Bylos perspektyvų, ne dėl 
būklės Krašte, ne dėl laisvės darbo užda
vinių ir konkrečių žygių, bet dėl „vyriau
siojo tautos organo“, dėl to, kuriai parti
jai turi priklausyti tas ar kitas postas, kas 
bus pirmininkas, kurios kieno bus „kom
petencijos“ ir t.t.

Tie, kurie išimtinai tik save skelbia 
demokratais esant, nė nemano bandyti de
mokratiškai visas jėgas apjungti. Nors 
VLIK'as jau seniai nebėra toks, koKS 
Lietuvoje yra buvęs, ir savo sudėtį už
sienyje yra seniai pakeitęs, bet, girdi, ne
valia nei Lietuvių Fronto atgal parsikvies
ti nei LAS‘o (nacionalistų) susigrąžinti. 
Girdi, Lietuvių frontas (gyva organizaci
ja) gali būti atstovaujamas negyvos Darbo 
Federacijos delegacijoje naujame VLIK'e, 
LAS ar LRS — tautininkų delegacijoje. 
Tai kodėl, leiskim, valstiečiai liaudinin
kai negalėtų būti atstovaujami dr. Kar
velio Ūkininkų Sąjungos delegacijoje, ga
vę joje, pav., vieną delegatą iš trijų? 
VLIK'o pirmininką, dvasininką, kuriuo 
yra nusivylusi net ir jo paties partija, 
siūloma pakeisti kitu dvasininku, dar 
augštesnio rango — vyskupu, nors lais
vės kovos tikslingumas ir Krašto būklės 
paisymas reikalautų vyriausiojo organo 
priekyje statyti veikiau socialdemokratą, 
o ne dvasininką.

Bet kam gi emigracijoje rūpi Krašto 
nuotaikos? Emigraciją nuo Krašto juk 
skirią 15 metų ir geležinė uždanga.

Pasitarimų dėl pasitarimų, tikriausia, 
bus daugiau. Bus dar daug posėdžių... vis 
dėl to „vyriausiojo tautos organo“, ar to 
paties organo, Reutlingene, New Yorke — 
koks skirtumas?

Lietuvių kovos dėl savo Tėvynės lais
vės ir nepriklausomybės sunki ir žiauri 
realybė reikalauja kitokių pasitarimų, 
kitokiais tikslais, kitokių uždavinių vyk
dymo ir laukia kitokios lietuvių — dar
bo, o ne susitarimo dėl „postų“ vienybės.

AMERIKOS LIETUVIAI 
SUSIRŪPINO

Lietuviškais skauduliais rimtai susirū
pino Amerikos lietuviai, šių metų anks
tyvąjį rudenį Europoje lankėsi žymūs 
Amerikos lietuvių veikėjai: Juozas Ba- 
čiūnas, dr. S. Biežis, A. S. Trečiokas.

Savo kelionės metu jie ryžosi ištirti, 
kas tie mūsų skauduliai yra ir kur yra
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jų priežastis. Jie lankęsis Romoje, Reut
lingene, Paryžiuje, Londone, kalbėjosi su 
Lietuvos Diplomatijos šefu mm. S. Lo
zoraičiu, min. S. Girdvainiu, min. B. K. 
Bačkiu, dr. A. Geručiu, su VLIK'o ir 
Vykd. Tarybos pirmininkais, prel. M. Kru
pavičium ir K. Žalkausku, esamais ir bu
vusiais VLIK'o nariai, J. Kairiu, M. Gel- 
žiniu, T. šidiškiu, J. Bataičiu, K. Drunga, 
S. Žymantu ir daugeliu kitų lietuvių vi
suomeninių bei politinių veikėjų.

Grįžę Amerikon, jie pareiškė savo nuo
monę dėl vieno skaudulio, nors jų buvo 
radę daug, būtent, dėl Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos ir VLIK'o santykių. J. 
Bačiūnas, dr. S. Biežis ir A. S. Trečiokas 
konstatavo, kad Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba yra vienintelis teisėtas Nepriklauso
mos Lietuvos organas, vienas svarbiausių 
teisinių ginklų Lietuvos nepriklausomybei 
pilnai atstatyti ir kad Lietuvos Diplomati
jos seto institucija yra teisiškai pagrįsta, 
kad VLIK'as, šiandien visų pajėgų neap
jungiąs, dabartinėje būklėje savo uždavi
nių neatlieka bent patenkinamai, ir kad 
nepakeitus iš esmės jo veikimo linkmės, 
VIAK'o būstinės pakeitimas ar atstovų 
skaičiaus padidinimas nepakels jo veiks
mingumo. Nesitikėdami, kad šiandien bū
tų rastas tinkamas persitvarkymo pa
grindas, Amerikos lietuvių veikėjai iš
reiškė pažiūrą, kad dėlto neturėtų būti 
sulaikomi Lietuvos reikalui naudingi dar
bai, kad dėlto santykiai tarp Diplomati
nės Tarnybos ir lietuvių visuomenės netu
rėtų nutrūkti. Kitaip sakant, — gana žo
džių, pasitarimų dėl pasitarimų. Metas 
imtis realaus darbo, kurio toliau žlugdy
ti nebegalima.

IŠ DIPLOMATINĖS TARNYBOS 
DAUG LAUKIAMA...

Keista, kad šiuo sunkiu Lietuvai metu 
dar randama reikalinga kelti Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos reikalingumą ir 
ginti jos autoritetą, lyg tai nebūtų savai
me suprantama. Kaip toli nužegta pačių 
lietuvių vestoje kovoje prieš Nepriklauso
mos Lietuvos išlikusias institucijas, ker
tant paskutinę šaką, ant kurios sėdime!.’

Diplomatinės Tarnybos teisinė padėtis 
ir vaidmuo neturėtų niekam kelti abejo
nių, bet tuo pačiu tai uždeda jai didelę 
atsakomybę ir stato prieš ją didelius už
davinius. Ji ne vien Lietuvos Valstybę at
stovauja, bet saugo Lietuvos interesus ir 
juos gina, vykdo Lietuvos užsienio politi
ką, tvarko ir prižiūri lietuvių santykius 
su svetimais veiksniais bei lietuvių atsto
vavimą tarptautinėse organizacijose, rū-
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pinasi teisinga informacija apie Lietuvos 
Laisvės darbą.

Ar Diplomatinė Tarnyba patenkinamai 
atlieka šiuos uždavinius? Esama nusi
skundimų. Lietuvos Diplomatinė Tarnyba 
gali atsidurti pavojuje likti istoriniu Lie
tuvos Nepriklausomybės simboliu, o ne 
Lietuvos laisvinimo darbo užsienyje veiks
minga institucija. Jei Lietuvos Diplomati
nei tarnybai reikalinga lietuvių visuome
nės parama ir talkinimas, tai iš kitos pu
sės Diplomatinė Tarnyba turi palaikyti 
glaudžius ryšius su ta pačia visuomene, 
su jos organizacijomis, kad jos neliktų 
pačios sau, be Lietuvos valstybinių organų 
nurodymų, patarimų ir pagalbos.

KAME MŪSŲ NELAIMĖ?..
Priešingai tam, kas kaikieno skelbiama, 

lietuviškųjų skaudulių tikroji esmė glūdi 
ne VLIK‘o . ir LDŠ nesutarimuose, ne 
VLIK'o pretenzijose j ...vyriausią tautos 
organą“ ar .jo nenore pripažinti Lietuvos 
Diplomatinei Tarnybai jos turimos teisi
nės padėties bei vaidmens.

Šiandienė.mūsų nelaimė, nešanti tokią 
didelę žalą Lietuvos Laisvės darbui, yra 
tai, kad visi laisvinimo darbą realiai dir
bantieji drauge nesusirenka, nenustato 

būtinųjų uždavinių ilgam laikui, jų ne- 
apsvarsto ir nenustato kelių veiksmingai 
jiems vykdyti. Eilė tų pirmaeilės svarbos 
Lietuvos Laisvės kovai uždavinių buvo 
ir tebėra arba nevykdomi, arba blogai 
vykdomi, arba atsidūrę pavojuje, kaip, 
antai, Kraštą liečianti veikla, informacija 
apie būklę Krašte, lietuvių informacija ir 
propaganda svetimomis kalbomis ir kt.

KURIUO KELIU EITI?..
Lietuviškus skaudulius reikia šalinti 

ne pradedant nuo stogo, nuo „vyriausiojo 
tautos organo“ sudarymo, bet nuo visų 
realiai laisvės darbą dirbančiųjų JAV- 
ėse ar Europos svarbiausiuose centruose 
bendro susitikimo ir išsiaiškinimo dėl 
tarptautinės būklės ir Lietuvos Bylos 
perspektyvų bei dėl tų uždavinių, kuriuos 
reikia atlikti suderintai ir veiksmingai.

Reikia pradėti ne nuo organų bei kom
petencijų, o nuo uždavinių ir darbo. Kas 
to nesupranta — turi likti nuošaly, tačiau 
dėl tų, postais bei kompetencijomis besi
rūpinančių ir besitariančių dėl pasitari
mų, Lietuvos Laisvės darbo toliau nebega
lima žlugdyti.

J. K.

LIETUVIAI LIBERALŲ INTERNACIONALO KONGRESE

1955. IX. l-3d.d. Lucerne. Šveicarijoje, 
įvyko VII-asis Liberalų Internacionalo 
Kongresas, kuriame dalyvavo arti dviejų 
šimtu atstovų ir stebėtojų. Atstovauti bu
vo 26 kraštai, jų tarpe ir pavergtųjų Eu
ropos kraštų liberaliniai demokratiniai 
sąjūdžiai.

Lietuvių liberalu grupe atstovavo Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės Europos 
Komiteto vicepirmininkas ir Egzilų Libe
ralų Komiteto sekretorius prof. S. Žy
mantas ir adv. J. Bataitis.

S. Žymantas Egzilų Liberalų Komiteto 
vardu pateikė Kongresui memorandumą 
dabartinės Rytu ir Vakaru santykiu būk
lės klausimu. Kongrese kalbėjęs J. Batai
tis nušvietė naujosios sovietų taktikos 
klastingumą ir kėlė reikalą netylėti dėl 
Rytų Europos tautų pavergimo.

Visu egzilų liberalų vardu pranešimą 
padarė Egzilų Liberalu Komiteto sekreto
rius orof. S. Žymantas, primindamas, kad 
laisvė yra nedaloma, ir ragindamas pa
saulio liberalus nepamiršti, jog nuo 100 
milibnų europiečių likimo priklauso vi
sos Europos likimas.

S. Žymantas pasiūlė pataisas į bendrą 
rezoliuciją. Pasiūlytos pataisos buvo pri
imtos. ,.Basler Nachrichten“ 1955. IX. 5d. 
įsakmiai nurodė, kad rezoliucija buvo pri

imta su „prof. S. Žymanto iš Lietuvos pa
siūlytu papildymu pavergtųjų tautų nau
dai“. S. Žymantas taipgi buvo Kongreso 
išrinktas nariu komisijos galutiniam teks
tui rezoliucijos dėl komunistų subversyvi- 
nės veiklos Vakaruose parengti. Žymiau
sias Šveicarijos laikraštis „Neue Zueri- 
cher Zeitung“ 1955. IX. 5. rašė, kad „lie
tuvis S. Žymantas komiteto vardu aš
triausiai pasisakė prieš didžiųjų susitari
mą dabartinio status quo pagrindu.“

Pagrindinėje rezoliucijoje Kongresas 
nurodo, kad noras tartis su Rytais neturi 
reikšti pagrindiniu teisės ir laisvės prin
cipų kompromiso ir kad neturi būti pa
daryti tokie nutarimai, kurie patvirtintų 
ar pratęstų dabartinį Rytų Europos kraš
tų pavergimą.

Apie šį VU-ąjį Liberalų Internacionalo 
Kongresą plačiai rašė pasaulio spauda, 
pabrėždama, kad Liberalų Internaciona
las pasisakė aiškiai ir nekompromisiškai: 
pavergtosios tautos neturi būti_ paauko
tos. Koegzistencija neturi reikšti išdavi
mo didžiųjų laisvės principų ar tautų bei 
asmenų, kurie kenčia vergijoje ir tiki tais 
principais.

Lietuviu dalyvavimą šiame kongrese 
finansiniai parėmė Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas.
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LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS IR LIETUVOS LAISVĖS
KOVOTOJŲ SĄJUNGA IŠSTOJO IŠ VLIK'o

LTS-o PAREIŠKIMAS

Prieš pusketvirtų metų buvo paskelbtas 
Vliko pasižadėjimas energingiau siekti vi
suomenės suvienijimo ir glaudesnio ben
dradarbiavimo tarp Lietuvos išlaisvinimu 
besirūpinančių veiksnių. Tuo pripažinta, 
kad padėtis Vliko veikloje buvo nepaten
kinama.

Ligi šio laiko ta padėtis nepagerėjo. 
Priešingai, Vlike dar labiau įsigalėjo su
vienijimui ir bendradarbiavimui priešingi 
užsimojimai. Jie padidino nesantaiką vi
suomenėje, Vliko santykiuose su kitais ii 
net pačiame Vlike. Dėlto Vlikas dar la
biau atitrūko nuo daugumo Lietuvos by
lai svarbių darbų, o jo pajėgos ir lėšos vis 
daugiau atitenka tam tikslui nereikalingų 
ar net ir kenksmingų užsimojimų vykdy
mui.

Atsakomybė dėl to krinta tiems Vlike 
dalyvaujančių junginių vadovams ir ats
tovams, kurie tokia padėtimi patenkinti ir 
daro viską, kad ji pasiliktų tokia kaip 
yra, ar nedaro nieko, kad ji butų pataisy
ta.

Tas verčia daryti išvadą, kad dabarti
nis Vliko vardu besivadinąs komitetas 
yra netekęs Lietuvoje sukurto Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pobū
džio, ir kad jis, vedamas jokiais įtikini
mais nepalenkiamos valios, nei nesisten
gia to pobūdžio atgauti.

Dėl to sprendžiame, kad dalyvauti šia
me komitete nebėra prasmės, ir praneša
me, kad Lietuvių Tautinio Sąjūdžio ats
tovas nuo šiol iš jo atšaukiamas.

LLKS-os PAREIŠKIMAS

Pradėjęs savo darbą 1944 metais vasa
rio 16 dieną Lietuvoje, Vlikas laikėsi šių 
pagrindinių principų: konsoliduoti lietu
vių visuomenę, lyginti grupių tarpusavio 
santykius ir iškilusius esminius ginčija
mus klausimus spręsti tarpgrupiniu susi
tarimu.

Atsidūrus Vilkui tremtyje — pasitrau
kus iš Krašto, iš sunkių ir rizikingų po
grindžio sąlygų — sveiki grupių bendra
darbiavimo principai užleido vietą parti
nei aritmetikai, vienos ar kartais dviejų 

grupių naudai bei norui, bet ne bendra
jam Lietuvos laisvinimo reikalui.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, bū
dama viena iš Vliko steigėjų ir jame iki 
šio laiko dalyvaudama, konstatuoja:

1) Kad Vliko vardu tendencingai veda
moji propaganda prieš paskirus asmenis, 
grupes ar sambūrius, vietoj, sukonsolida- 
vus lietuvišką visuomenę bendram išlais
vinimo darbui, ją suskaldė;

2) Kad vietoj bendradarbiavimo su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba ir jos rėmimo, 
kaip teisinio valstybės gyvumo žymės bei 
Lietuvos bylai ginti svarbaus veiksnio, 
siekta ją užvaldyti, nepaisant pavojaus 
sužlugdyti jos tebeturimą teisinę padėtį 
ir reikšmę, o tam nepasisekus, pereita į 
kovą prieš jos susitvarkymą ir vaidmenį; 
imtasi lygiagrečių žygių ir varžybų su 
Diplomatine Tarnyba tarptautinėje plot
mėje, nepaisant žalos Lietuvos reikalams;

3) Kad gynimas Lietuvos ateičiai esmi
nės reikšmės turinčios tiesos — jog Lie
tuvos nepriklausomybė teisiškai tebėra 
nenutrūkusį, o tik svetimo smurto pažeis
ta — silpninimas, Vliko veiksmus grin
džiant partinių ginčų tęsiniu dėl buvusios 
Lietuvos valstybės santvarkos vertinimo;

4) Kad, siekiant Vliko vadovybę išlai
kyti neribotą laiką vienos grupės ranko
se, neteisėtai pakeistas Vliko statutas ir 
tuo sulaužytas grupių susitarimas dėl 
Vliko santvarkos;

5) Kad, ypatingomis protokolams ra
šyti taisyklėmis ir atskiroms nuomonėms 
reikšti nustatytąja tvarka suteikus pirmi
ninkui (tuo pačiu — vyraujančiam blo
kui) neribotą galią grąžinti nepatinkamus 
pareiškimus ar atskiras nuomones nejun
giant jų prie protokolo, panaikinta Vliko 
narių nuomonių reiškimo laisvė Vlike;

6) Kad Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
jungos vardu daryti pareiškimai bei pa
siūlymai pakeisti užimtąją liniją pozity
via linkme nebuvo respektuojami;

7) Kad Vliko vidaus santykiuose įsiga
lėjo nesantaika ir neveiklumo dengimas 
iškilmingais, net ir tam nepritariančių 
narių vardu skelbiamais pasigyrimais bei 
kritikos gniaužimų, tam naudojant mora
linį ir medžiaginį protegavimą ar spau-
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dimą į narius ir vidaus santvarkos laužy
mą arba dirbtinį jos pritaikinėjimą prie 
jau įvykdytų veiksmų;

8) Kad šį Vlike susidariusi dvasia ne
atitinka rezistencinės kovos dėsnių ir kad 
Lietuvos laisvės kovos suvienijimo jame,

ĮSISTEIGĖ NAUJAS

Australijoje, Brisbane mieste, š.m. rug
sėjo 4 d., susirinkęs gausus būrys tautie
čių ir išklausęs Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Įgaliotojo P. Stelmoko praneši-

dirbtinai ribotame ir nesusitvarkančiame, 
nėra.

Todėl Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
ga, kaip kovos organizacija, liekanti ir to
liau ištikima rezistencinės kovos princi
pams, taria, kad dėl čia išdėstytų priežas
čių jai nėra sąlygų toliau Vlike dalyvauti.

LRS-ės SKYRIUS 

mo, nutarė įsteigti LRS-ės skyrių. Į Sky
riaus valdybą išrinkti šie asmenys: S. 
Reuta, K. Statkus ir Petras Stelmokas. 
Kandidatas K. Sakalauskas.

ATITAISYMAS

Š.m. SANTARVĖS Nr.6 klaidingai at
spausdinta LRS-ės Europos Komiteto su
dėtis.

Š.m. liepos mėn. 10d. LRS-ės Europos 
Padalinių Atstovų Suvažiavime Manches- 
teryje išrinktasis LRS-ės Europos Komite
tas, pareigomis pasiskirstė šiaip:

K. Drunga — pirmininkas, S. Žyman
tas — vicepirmininkas, S. Kuzminskas — 
vicepirmininkas, F. Neveravičius — I-sis 
sekretorius — bendriems reikalams, J.

Benderius — II-sis sekretorius — organi
zaciniams reikalams, J. Masiulis — III- 
sis sekretorius — socialiniams reikalams, 
T. Vidugiris — iždininkas, V. Dargis, V. 
Stabačinskas — nariai. Kandidatai: J. Ka
inoms ir D. Banaitis.

Redaktorius atsiprašo SANTARVĖS 
skaitytojus už_ neapsižiūrėjimą, darant ga
lutinę korektūrą, ir p. S. Kuzminską už 
jo pavardės praleidimą žinutėje SANTAR
VĖS 6-me n-ryje.

LABAI PRAŠAU NEDEGINTI...

Spaudoje randame vis daugiau ir daugiau žinių apie istorinės medžiagos sunaikini

mus. Seniau vienas laikraštis paskelbė, kaip vieno žymiausių veikėjų archyvas buvo 

parduotas makulatūrai, kitas — kaip vienas asmuo besikraustydamas spaudą paliko 

jėloje, kaip kitas didelį laikraščių rinkinį sudegino... Be to, daugelis veikėjų žodžiu 

papasakojo, kaip sunaikinti organizacijų archyvai, knygynai ir kita brangi istorinė 

medžiaga. Labai prašau jokiu būdu nenaikinti istorinės medžiagos. Naikinant daro

mas didelis nusikalstamas darbas prieš tautą, jos mokslą, jos kultūrą. Kiekvieną ar

chyvinį lapelį, kiekvieną knygą ar laikraštį ir kiekvieną muzėjinį dalykėlį siųskite 
Paisaulio Lietuvių Archyvui, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, Illinois, U.S.A.

ŽURNALO LEIDIMAS PRIKLAUSO NUO SKAITYTOJŲ TVARKINGO UŽ 

JĮ ATSILYGINIMO. PASITIKRINKIT, AR NESATE PAMIRŠĘ SUMOKĖTI PRE

NUMERATOS MOKESTĮ.
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PIRŠTU 1 AKI

Kaikurie skaitytojai pasisako prieš vartojimą SANTARVĖJE tarptautinių žo
džių, kurių, esą, nevisi supranta. Bandykime paaiškinti bent kaikurių tarptautinių 
žodžių prasmę. Pav.:

GeneoSogija

Giljotina

Gladiatorius

Gratuliacija

Herezija

Hipnozė

•— 'mokslinis VLIK'o kildinimas iš Lietuvos vyriausybių, bu
vusių prieš 1926 m.

— primityvus prišvlikinių laikų įrankis politiniams priešams 
likviduoti (galabyti).

— .Draugo“, „Naujienų“ ir „Tėviškės Žiburių“ redaktoriai ko
voje prieš Lietuvos Diplomatus,

— VLIK'o sveikinimai VLIK'o pirmininkui ir URT valdytojui 
už jų „laimėjimus“ Washingtone ir Bonnoje.

Haliucinacija — staiga išgirsti, kad susikompromitavęs Bonnos afera VLIK'o 
URT valdytojas dr. P. Karvelis atsistatydino.

—■ aiškinti, kad Lietuvos Diplomatijos Šefas yra Lietuvos Dip
lomatijos Šefas.

— absoliutus įsitikinimas, kad VLIK'as visais atžvilgiais tei
sus ir neklaidingas.

Humaniškumas— pripažinimas, kad politinis oponentas, nor ir kiaulė būda
mas, visgi yra žmogus.

— žmogus, kuris gyvena iš savo įsitikinimų.
— žmogus, kuris bando aiškinti, kad VLIK'as yra pridaręs 

klaidų.
— krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų bendradar

biavimas VLIK'e.
— žmogus, kuris nežino, kad Tautos Fondas yra tikrasis Tau

tos Fondas.
—■ VLIK'o pirmininkas — Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Idealistas 
Idiotas

Idilija

Ignorantas

Imitacija ______. _
Impertinencija —■ Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, Lietuvių Fronto ir Lietuvių 

Rezistencinės Santarvės protestas dėl jų atstovų neįsileidi- 
mo į pavergtųjų tautų seimo lietuvių delegaciją.

Improvizacija — dr. P. Karvelio „užsienio politika“.
Insignija

Inteligencija

Ironija
Isterija

— pastovios valdžios ženklas, pav., VLIK'o pirmininko fotelis 
(minkštakėdis su atramomis rankom ir galvai).

— įvairiausių abejojimų šaltinis — ypatybė absoliučiai neži
noma emigraciniams politikams.

— Lietuvos Diplomatijos Šefo pastangos bendradarbiauti su 
VLIK'u.

— pabandykite kritiškai parašyti anie VLIK'ą ir paskui pasi
skaitykite „Draugą“, „Naujienas“, „Tėviškės Žiburius“ — 
paaiškės savaime.

Po kuriuo tiltu...
Teisėjo paklaustas, kas per žmogus yra jo žmona, jeigu būtinai reikia su ja 

skirtis, vyras aiškina: „Nagi, pavyzdžiui, jeigu jai pasakydavau, kad jau daug van
dens nutekėjo po tiltu nuo to laiko, kai mudu pirmą kartą susitikome, tai ji tuoj: 
—kurioje upėje? po kuriuo tiltu? ką čia dabar, meldžiamasis, suoki?“

Tikras patriotizmas...
„Girtuoklio sąžinė yra labai opi, todėl ir be ilgų pamokslų jis turėtų suprasti, 

jog pinigą reikėtų pragerti savose karčiamose ir tuo paremti bendruosius lietuviškus 
. reikalus“.

Plunksnagraužis, „Europos Lietuvis“ 1955.VII.4.

Gaila laiko...
Amerikietis turistas, lankydamas Louvre'o muzėjų, ragina žmoną: „Nestovi

niuok perilgai, —■ kada mes pamatysime Paryžių?
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Visa širdimi tikiuosi...

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Lenkiu galvą Br. R. (Br. Railai?), para

šiusiam „Infantiliškai trypiame vietoje“ 
straipsnį, atspausdintą SANTARVĖS š/m. 
4/5 nr.

Atsimenu, dar Vokietijoje, trečioje gim
nazijos klasėje kelnes bezulindamas, siu- 
tau, kai tekdavo Amerikos lietuvių spau
doje skaityti apie „paparkintus carus“, 
„basketbolą“, „oficus“ bei kitką. Ilgainiui 
tų laikraščių kalba pašvarėjo, nors ir da
bar nuo „oficų“ neatsikratoma.

Bet kai musų šviesuomenė terlioja lietu
vių kalbą „industrijomis“, „progresais“, 
„resursais“, tai tikrai yra nedovanotinas 
reikalas. Visokie mūsų priešai dergė mū
sų kalbą šimtmečiais, negana to, mūsų 
šviesuomenė ir spauda šoko tą darbą tęsti. 
Tikrai, ar ne kvaila pjauti šaką, ant ku
rios mes sėdime.

Visa širdimi tikiuosi, kad nuo dabar bus 
kreipiamas atitinkamas dėmesys į mūsų 
žodinę ir spaudos kalbą.

Baigdamas dėkoju Br. R. už seniai rei- 
kėto (šimtą kartų) straipsnio parašymą.

Tiesa, reikia tikėtis, kad tie, kuriuos 
Br. R. straipsnis palietė, nesupyks, o pri
sidės prie lietuvių kalbos švarinimo. Juk 
nemalonu skaityti (man bent buvo) apie 
„degeneruotas kreaturas, kurioms gal nie
ko laimingesnio ir nėra, kaip tik prašytis 
pakariamoms“... (SANTARVĖ Nr. 2., 1953 
m., psl. 28, „Liepsnos ir dūmai idėjų auku
ruose“ — Jurgis Lengvenis).

G. Procuta, Auckland, N.Zelandija

Ar minčiai tiksliai išreikšti, 
ar „išsimokslinimu“ pasigirti?

Gerbiamas SANTARVĖS Redaktoriau,
Dėl SANTARVĖS š/m. Nr. 4/5 straips

nio „Infantiliškai trypiame vietoje“ norė
čiau pasakyti, kad, pilnai sutikdamas su 
straipsnio autoriaus nuomone, išreikšta 
pirmoje straipsnio dalyje, dėl nebūtino, 
dažnai nereikalingo svetimžodžių vartoji
mo mūsų laikraštinėje kalboje, kategoriš
kai negalėčiau sutikti su antroje straips
nio pusėje pasireiškusiu kraštutinumu ir 
dauguma straipsnio autoriaus siūlomų lie
tuviškų pakaitalų.

Betkurios civilizuotos ir kultūringos kal
bos, -taigi ir lietuvių kalbos, grynumas tė
ra mitas. Vadinamieji tarptautiniai žodžiai 
arba skoliniai iš kitų kalbų, betkuriai tau
tai aktyviai dalyvaujant istorijos vyksme, 
neišvengiamai atitinkamos kalbos įsavina
mi ir ilgainiui net darosi jos dalimi.

Tegali būti klausimas, ar kuris rašyto
jas vartoja tuos žodžius savo minčiai ko 
tiksliausiai išreikšti, ar šiaip, be reikalo, 
tik savo „išsimokslinimu“ pasigirti.

P. Gruodis, Australija

Pradedant profesoriais 
ir baigiant šoferiais...

...Pirmiausia tenka nuoširdžiai padėkoti 
Br. R. už taip gražiai ir išsamiai pareikštą 
pageidavimą dėl bereikalingo brukimo tų 
svetimybių. Manau, nemažai ir pačių skai
tytojų esame tuo reikalu gaišinę redakto
riui laiką.

Kaikurios svetimybės, kurioms yra visai 
tinkami pakaitalai mūsų kalboje, aišku, 
tuojau turėtų būti išguiti, kaip, pav., „re
sursai“, kurie pilnai išreiškiami „ištek
liais“, bet jau kiek sunkiau būtų su „ata
ka“, „frontas“, „rekvizicija“, „evakuaci
ja“, nes tai žodžiai ir sąvokos, atėję į mū
sų kalbą, kuriant kariuomenę. Tuo būdu, 
jeigu jų ir būtų galima išvengti, tai tuo 
būtų susinama musų kalba, o tai, be abe
jo, būtų labai nepageidautina.

O juk, be to, daugybės svetimžodžių iš 
viso nėra kuo pakeisti ir juos, kad ir neno
romis, tenka naudoti.

Savaime aišku, kad kiekvienas svetimas 
žodis, nors ir kaip prie jo būtume pripratę, 
yra nemalonus. Todėl manau, kad daugelis 
laikytų idealu vyti visus svetimžodžius iš 
mūsų gražios kalbos, pradedant profeso
riais ir baigiant šoferiais. ...

A. Garbauskas, D. Britanija
Redakcijos prierašas: Dėl vietos stokos 

ir atsiųsto rašinio ilgumo dedame tik jo 
dalį.

Tikra tragedija...

... tikra tragedija su Br. R. siūlomais 
tarptautinių žodžių lietuviškais pakaita
lais. Daug jų, be ko kita, ne pakaitalai, o 
žodžio reikšmės, kartais netikslus, nusaky
mas. Kol į tą Br. R. pakaitalą žiūri, kaip į 
atskirą žodį — nieko sau. Kai bandai jį 
dėti į sakinį — arba negali minties rei
kiamai išreikšti, arba gramėzdą, ne sakinį, 
turi lipdyti.

Kad ir šitokie pavyzdžiai:
„Julės Verne'o fantazijas mūsų dienų 

gyvenimas seniai jau yra pralenkęs.“
Pagal Br. R. siūlymą išeitų: „Julės Ver- 

ne‘o vaizduotes (ar netikrus reginius?) 
musų dienų gyvenimas ir t.t.“
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„Spręsdami sovietinės ekspansijos prob
lematiką pagal savojo teisinio supratimo 
dėsnius, Vakarai visuomet darys klaidų“.

Pagal Br. R., turbut, išeitų: „Spręsdami 
sovietinio veržlumo daugelio klausimų ir 
reikalų sąsajos rezginį pagal savojo ir 1.1.“

„Sako, kad po posėdžio VLIK‘o protoko
lai frizuojami, kad atitiktų kaikieno no
rus.“ (Vadinasi, ne ištisai ar dalimis fal
sifikuojami (klastojami), o tik kaikur po 
truputį).

Pagal Br. R. išeitų: „Sako, kad po po
sėdžio VLIK‘o protokolai garbanojami (ar 
raitomi?) ir t.t.

Tuo keliu eidami, vargu ar pasitarnausi
me mūsų kalbai ir „kiekvienam lietuviui“.

M. K. Vokietija

Redakcijos pri'er. Dėl vietos trūkumo ir 
atsiųsto rašinio ilgumo dedame jo tik dalį.

Te sau lieka muzika, politika, policija...

Tikrai džiugų matyt, kai vienas augštai 
prasilavinęs naujis ateivis Br. R., pasisa
ko prieš kaskart labjau gausėjančias sve
timybes lietuvių raštijoje.

Asmeniškai teko sutikt keletą dipukų, 
reiškusių pasipiktinimą svetimybėm, tik 
spaudoje, retai kas prieš tai pasireiškia, ar 
bent man nežinoma, apart vieno Vytauto 
Šliūpo, lietuvio didžiojo tėvynainio Jono 
Šliūpo sunaus. Iš naujųjų ateivių teko gir
dėt, kad dipukai svetimybėm savo rašinius 
marginą, kad parodžius savo mokslumą. 
Man atrodo, kaip tik priešingai; mokites- 
nis asmuo turėtų labjau gerbt savo moti
nos kalbą, ir kuo . daugiau svetimų kalbų 
mokąs, tuo tuo labjau augštint savo gimti
nę kalbą, sulig kitų kalbų: grekų, lotinų, 
arabų, rastuosius žodžius — įvardus, 
stengtis rast savo gimtajai kalbai kiekvie
nam žodžiui atatikmenį, o ne užsimerkus 
brukt savo lietuviškam rašiniui svetimą 
žodį, su lietuviška galūne, kaipo tinkamą. 
Lietuvis gerbiąs savo motinos kalbą, var
toju lietuviškus žodžius, tikrai gerbtinas! 
Kaip amatnįkas, skaitomas tvarkiu, kurs 
turi pilniausi rankiu reikiamų įrankių, 
kaip tokis ka teturėdamas keletą skolina
si, tep lygiai rašėjis, esti augščiau verti
namas, kuris stengiasi, ir geba verstis sa
vais įvardais, su kuomažiausia skolinių, o 
ne tas kuris savo rašinį kaišo svetimybėm 
— farma, moskitas, džiunglės, aktualijos, 
ansamblis, detale, biblioteka, kontinentas, 
buchaltieris, diskas, boksas, sugestija, re- 
fmerija, testas, seksas, kombinuote, oku
puoti, likviduoti, ir k. Toks rodą ne moks- 
lumo, o dvasinį menkumą, silpnumą, ir 
tingu apsileidimą. Menų vieną berną kalu
si darželiui lentinę tvorą, užmiršęs kur 
nudėjo kujalį, stveriasi pakliuvusį akme
nį vinims kalt.

Sutinku su tais, kurie sako kad visų 

svetimžodžių negalima išmest, te sau lie
ka: muzika, policija, politika, mekanika, 
kemija, medicina, algebra, propaganda, 
taktas, ir kt, „sunkiai išverčiamį” bet jei 
Koks Vydūno ainis ateity, juos sulietuvįs, 
tikrai jokiai mokslo šakai nepadarys 
skriaudos. Sekt kitas tautas, kad ir kalbos 
žodybos žvilgių neigiant turimus savus žo
džius, nematau nieko mandraus; priešin
gai rodąs vaikiška, ar tiksliau — beždžio
niška. Sekt, kitus, nereikia nė mokslo nė 
mandrumo, bile apsileidėlis pataiko, kur- 
kas daugiau vertinami kaip tik tie kas 
stengiasi išlaikyti saviskirą (individuali
ty) o ne mėgzdos.

Anis Rūkas, JAV.

Red. prierašas. Atsižvelgdami į vietos 
stoką ir atsiųsto rašinio ilgumą, įdėjome 
tik dalį p. Anio Ruko atsiliepimo. Šio ra
šinio kalba ir rašyba autorinė — mūsų 
netaisyta.

Nėra „grynų“ kalbų...

Malonus Redaktoriau,
Mokslas yra įrodęs, kad nėra „grynų“ 

kalbų ir „grynų“ tautinių kultūrų. Visas 
civilizuotas kalbas ir visas tautines kultū
ras sudaro įvairių kultūrų bei kalbų su
sikirtimo išdava. Todėl kiekviena kalba ir 
kiekviena tautinė kultūra turi savyje su
dėtinių dalių, kilusių iš įvairių geografi
nių ir etnografinių plotų, įvairių laikų, 
įvairių socialinių luomų. Tos sudėtinės da
lys ateina arba tiesioginio tam tikros et
ninės žmonių grupės sąlyčio su kitomis 
žmonijos visuomenėmis keliu, arba netie
sioginiu keliu. Kalbiniai skoliniai ateina į 
kurią kalbą drauge su medžiaginės ir dva
sinės kultūros gėrybėmis, drauge su pre
kyba, terminologija ir bendravimo formos 
drauge su kuria religija, įvairios kalbinės 
ir kultūrinės įtakos įplaukia su literatūra 
ir pan.

Iš čia kyla įdomus reiškinys, kurio ne
įvertina, o kartais gal ir nesupranta, musų 
geriausių norų patriotiškieji šūkautojai. 
Būtent, faktas, kad juo kurios tautos kal
ba ir kultūra yra augštesnio išsivystymo 
laipsnio, juo daugiau joje rasi svetimų 
vertybių, puikiai įsavintų, suvirškintų ir 
pritaikytų tos tautos civilizaciniam ir kul
tūriniam stiliui.

Tik labai menkais tautinio sąmoningu
mo bei tradicijos siūlais surištos tautos, 
dažniausia mažos ir primityvios ir daž
niausia sergančios menkumo kompleksu, 
arba didelės, bet apsėstos didybės mani
jos (geriausias čia pavyzdys hitlerinė Vo
kietija), svaičioja ir kuria mitus apie savo 
kalbos bei kultūros grynumą, visišką sa
vaimingumą ir per prievartą veja iš savo 
kalbos jos įsavintus ir prisitaikytus žo
džius, kurie visose civilizuotose kalbose 
jau sudaro bendrą kalbinį lobį.

54



SaNTaRVė 547

Tenka labai abejoti, ar tai yra tikrai 
patriotinis darbas, ar gal tik emocinio na
cionalizmo prasiveržimai.

Labai jau kraštutinės nuomonės, pa
reikštos Br. R. straipsnyje „Intantiliškai 
trypiame vietoje“, š/m. SANTARVĖS 4/5 
nr., kelia tas pačias abejones.

Reikia manyti, kad jokie emociniai, nors 
ir nuoširdžiausi prasiveržimai negalės su
stabdyti natūralaus lietuvių kalbos pro
greso, kuris neišvengiamai turi eiti bend
ros Vakarų Europos kultūros, o ne užsida
rymo siaurame primityvumo kiaute keliu.

G. K-s, D. Britanija

Apie „gerus“ ir „blogus“ žmones 

mūsų literatūroje

Straipsnyje „Prabėgom dėl kultūros“ 
(Santarvė Nr. 6, 255 psl.) bičiulis K. Ba- 
rėnas sako, jog tam tikruose savo straips
niuose aš buvau skundęsis, „kad nepri
klausomybės metu mūsų miestas buvęs 
pavaizduotas gogoliškomis spalvomis, kad 
rašytojai neįžiūrėję jame šviesos“...

Santarvėje esu rašęs apie mūsų litera
tūros tradicinį liaudiškumą, rusų ir lietu
vių narodnikus ir lietuviško miesto bei 
kaimo santykius. Bet norėčiau patikslinti, 
kad aš niekad neturėjau užsimojimų rei
kalauti iš musų rašytojų vaizduoti tik ge
rus žmones arba tik teigiamai aprašyti 
musų miestus ir jų gyventojų darbus. Aš 
kalbėjau apie mūsų rašytojų socialines pa
žiūras ir jų nuotaikas, vaizduojant Lietu
vos kaimo ir miesto žmones. Čia radau ir 
teberasčiau daug ką prikišti. Aš tik norė
čiau, kad tiek mūsų kaimo, tiek miesto 
žmogus būtų vaizduojamas teisingai — be 
pasaldintų jo išgražinimų ar tendencingų 
žalojimų. Būčiau už tikrovišką literatūros 
žmogų, — vadinasi, „gerą“ ir „blogą“, 
„šviesų“ ir „juodą“, ir už visus tuos miši
nius jo prigimtyje. Ir netgi daugiau už 
„blogą“ ir „juodą“ žmogų, kadangi toks jis 
dažniau buvo ir tebėra tikrovėje...

Br. Raila

„Kraštas* ir „krajus“
Jau seniai norėjau paklausti, kodėl San

tarvės žurnale vietoj žodžių „tėvynė“ ar 
„Lietuva“ veik visuomet vartojamas žodis 
„Kraštas“?

Pvz., „Žiniomis iš Krašto, ten šiuo me
tu“..., „Santarvė siekia užsienio lietuvius 
priartinti prie Krašto reikalų“ ir t.t.

Man tai primena rusišką „kraj“ ir Ame
rikos senųjų lietuvių išeivių dar dabar 
plačiai tebevartojamą ir net mėgiamą pa
sakymą „iš krajaus“.

žodžiai „tėvynė“ ir „kraštas“, žinoma, 
abu visai geri ir lietuviški, tačiau jų sąvo
kos yra gana skirtingos, ir man atrodo, 
kad „kraštas“ jokiu atveju negalėtų atsto
ti „tėvynės“.

Z.V. Rekašius, Detroit, Mich., JAV

Redakcijos paaiškinimas. Z.V. Reka
šiaus paklausimas suprantamas ir jis ne
abejotinai turi pagrindo, ypač žiūrint į tą 
reikalą iš Amerikos lietuvių taško. Senie
ji lietuvių išeiviai gausiai vartojo ir tebe
vartoja posakį „krajus“ (kraštas), kaip 
rusai kadaise vadindavo Lietuvą. Visai 
natūralu, kad Amerikos lietuviams SAN
TARVĖS dažnai vartojama „Krašto“ są
voka gali kelti neaiškumų.

Taip pat teisinga, kad mes vartojame 
dažnai „Krašto“ žodį „Lietuvos“ ar „tėvy
nės“ prasme. Ar gerai darome, nesiginčy
sime. Bet buvo rimtas pagrindas, kodėl 
taip įpratome vartoti. Žodis „kraštas“ nuo 
1944 metų staigiai ir giliai įėjo į lietuviš
kos rezistencijos terminologiją. Nuo to lai
ko jį pirmieji pavartojo Lietuvos rezis
tentai ir vėliau dažnai vartodavo savo po
grindžio spaudoje, užsienio lietuviams 
skiltuose memorandumuose bei daugybė
je pranešimų. Jiem buvo nežinoma ir ne
rūpėjo, ar tas žodis „kraštas“ Amerikos 
lietuviams gali turėti kitą atskambį ir pri
minti rusiškąjį „krajų“. Jie tuo žodžiu, 
pvz., kalbėdami apie „Krašto primatą“, 
„Krašto reikalus“ ir pan. turėjo galvoje 
mintį, kad Lietuvos krašto reikalus, Lie
tuvos rezistencijos uždavinius, krašto po
litinę valią ir t.t. gali ir turi spręsti, at
stovauti bei nulemti lietuviai, likę savame 
krašte, o ne išeiviai, pabėgėliai, emigran
tai bei jų „vyriausieji komitetai“.

Daug puikių virėjų sugedo, pasirinkdami meną.

Paul Gauguin
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348 bitotARyi

SANTARVĖS LEIDIMUI PAREMTI 
AUKOJO:

Amerikos Lietuvių Rezistencinės San
tarvės Les Angeles Skyrius — visą gautą 
iš gegužinės gryną pelną — 106 dol. (toje 
sumoje asmeninės aukos: S.L. Fabian — 
10 dol., konsulo Dr.JJ. Bielskio — 5 dol., 
kompoz. J. Bertulio — 2 dol.)

Lietuvių Rezistencinės Santarvės Not- 
tinghamo Skyrius — £.8.4.6. >

J. Valickas — 100 dol., Dr. J. Vėbra — 
50 dol., Dr. P. Pamataitis —■ 10 dol., Inž. 

B. Dauginas — vainiko ant A.A. Alekso 
Laurecko kapo vietoje — £.3.0.0., V. Stri- 
mas — £. 1.0.0., J. Aladavičius — 5/-, 
J.M. — 10 dol., Per K. Drungą skaitytojai 
Vokietijoje—30 dol., V. Dargis—£.2.0.0., 
J. Masiulis — £.2.0.0., F. Neveravičius — 
£.2.0.0., T. Vidugiris — £.3.0.0.., S. Žyman
tas — £.2.0.0.

Visiems aukotojams SANTARVĖ taria 
nuoširdų ačiū.

ATSIŲSTA

LITHUANIA — lo que fue, lo que es. 
Legacion de Lituania, Montevideo, 1955 
m. leidinys. Iliustruotas informacinis pro
pagandinis leidinys — 72 psl.

KOMUNIZMO PAGRINDAI — J. Venc
kus S.J. — „Laiko“ leidinys, 1954 m., Bu
enos Aires. 152 psl.

GROŽVYLĖS MEILĖ — Petronėlė Orin- 
taitė. Apsakymai ir apybraižos. NIDOS 
Knygų Klubo leidinys Nr. 8, 1955 m., 166 
psl.

PONIA BOVARY — romanas — Gus
tav Flaubert. Iš prancūzų kalbos vertė 
Alė Rūta. I-ji dalis, 244 psl. NIDOS Kny
gų Klubo leidinys Nr. 9. — 1955 m.

ATVIROS MARIOS — lyrika — Leo
nardas Andriekus. Iliustracijos Telesforo 
Valiaus. Tėvų Pranciškonų leidinys, 1955 
m., Brooklyn. 130 psl. Kaina — 2 dol.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE — apysa
ka jaunimui — Liudas Dovydėnas. Dail. 
— Vytautas Ignas. Leidyklos TERRA lei
dinys. 168 psl. Kaina — 2 dol.

PAMINĖTI

BENAMIAI — J. Mikelionis. Buenos 
Aires, 1954 m., 213 psl.

CEZARIS —■ istorinis romanas I-oji da
lis — Mirko Jelusič. K. Puidos vertimas. 
Leidyklos TERRA, 3333 S. Halsted Street, 
Chicago, Ill., USA leidinys. 188 psl. Kaina
— 2 dol.

LAISVO ŽMOGAUS KELIU I LIETU
VIŠKUMĄ. — red. Vytautas Kavolis. 1954 
m. rugsėjo 8-10 d.d. Tabor Farmoje, So
dus, Mich., USA įvykusio Pirmojo Lietu
vių Studentų Santaros Suvažiavimo dar
bai.

TĖVŲ ŽEMĖ Nr. 7. 1955 m. lapkričio 
mėn. L.A.S. Anglijos Vietininkijos leidi
nys.

ŽIBINTAS — Lietuvių Katalikų Religi
nės Kultūros dvimėnesinis žurnalas — 
Redaktorius — Kun. J. Kuzmickis. Nr. t
— 1955 m.

EAST and WEST. A Quarterly Review 
of Soviet and Baltic Problems. Edited by 
prof. A.P. Aizsilnieks, prof. H. Berlitz, 
prof. S. Žymantas. Managing Editor H. 
Purre. 1955 —• No. 5.'

TIK TVARKINGAS, BE UŽDELSIMŲ, PRENUMERATORIŲ IR PLATINTOJŲ 
ATSISKAITYMAS ĮGALINA „SANTARVĘ“ PASTOVIAI RODYTIS IR TOBULĖTI
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KARYS NEPOLITINIS LIETUVIŲ
MĖNESINIS ŽURNALAS

LEIDŽIA L.S. „RAMOVĖ” NEW YORK’o SKYRIUS

Prenumerata JAV- ėse ir užsienyje: metams - S dol. 
Pusmečiui - 3 dol. «

ADRESAS: 680 BUSHVICK AVE., BROKLYN 21, N.Y., USA
D. BRITANIJOJE užsipreuumeruoti galima SANTARVĖS administracijoje

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVE, 48, Aberdare Gdns., London, N.W.6, Gr. Britain. Tel.: MAIda Vale 9140.
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
SANTARVĖ, c/o M. Židonis, 78 Nash Str., New Haven, Conn., U.S.A.
ATSTOVAI:

AUSTRALIJOJE — P. Stelmokas, 139, Leichhard st., Brisbane, Australia 
BRAZILIJOJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOJE — A. Kuolas, 143, Claremont st., Toronto, Ont.
PRANCŪZIJOJE — J. Masiulis, 6, rue Massenet, Paris, 16e.
VOKIETIJOJE — K. Drunga, (14b) Tuebingen, Hechingerstr. 10.
VENEZUELOJE — J. Menkeliūnas, Urbanization Los Acacias, Ave America, Edif. 

Santa Rita Paola, Caracas.
SANTARVĖS atskiro Nr-io kaina: JAV-ėse ir Kanadoje — 1 dol. D. Britanijoje ir 

Australijoje — 4/-, Prancūzijoje — 200 fr., Vokietijoje — 2 DM, Švedijoje — 3 iv. kr„ 
Šveicarijoje — 3 iv. fr.

SANTARVĖS metinė prenumerata: JAV - ėse ir Kanadoje — 5 dol. D. Britanijoje 
ir Australijoje — 20/-, Prancūzijoje — 1000 fr., Vokietijoje — 10 DM., Švedijoje — 1S kr„ 
Šveicarijoje — 15 iv. fr.

Kituose kraituose atitinkamai kainai J. A. y. pagal vietinės valiutos kursą.

Printed by NIDA PRESS, 3, Southern Row, London, W. 10.
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