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SANTARVĖ
REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

KONFERENCIJŲ DEŠIMTMETIS
Nors nevisi apie tai vienodos nuomonės, bet lietuviai mėgsta mi

nėti sukaktuves. Tiems, kurie priešinasi sukaktuvininkavimo manijai, 
norėtume pasakyti: — ką gi, priešinkitės! Bet šiais metais tikrai tu
rėtumėt nusileisti.

Nes šiais metais turime didžiai būdingas ir drauge labai reikš
mingas sukaktuves, švenčiame nevaisingų, nenaudingų ir Lietuvos 
laisvės reikalui žalingų konferencijų dešimtmetį!

Ne tų konferencijų, kurias per pokario dešimtmetį ruošė didžio
sios valstybės savo ar pasaulio reikalams svarstyti ir kur apie Lietu
vą būdavo užsimenama vienu kitu atgaliniu žodžiu prieškambariuo
se ar koridoriuose. Tos konferencijos laikytinos naudingomis, jei jo
se bent penki palankus žodžiai būdavo viešai pasakyti Lietuvos lais
vės bylos naudai.

Mes minime pačių lietuvių ruoštas konferencijas „Lietuvos vada
vimo klausimams svarstyti“, — tą visą dešimtmetį, užstojusį nuo 
1946 metų, kai visokiais skambiais titulais apsišarvavę veikėjai va
žiavo, plaukė, skrido sudėti savo išminties ir reikalavimų puokštę prie 
Tėvynės laisvės aukuro...

Ir tebevažinėja, tebeplaukioja, ir tebeskraido!

Tai savotiškos sukaktuvės! Tokios būdingos ir reikšmingos mūsų 
tremties ir tautos nelaisvės dešimtmečio tarpsniui.

Pradedant, 1946 metais įvairūs lietuviški „veiksniai“ ir „prie
veiksmiai“, suvažiavę, suplaukę ar suskridę ėmė tartis kokie butų ge
riausi budai pavergtai Tėvynei laisvinti ir kam kokias vadovavimo 
pareigas tektų atiduoti.

Tat ėjo toliau, metai po metų, — iki dabar.
Bėrnas, Paryžius, Baden-Badenas, Pfullingenas, Reutlingenas, 

Roma, Washingtonas, New Yorkas, vėl Paryžius, vėl Reutlingenas, 
vėl New Yorkas, vėl Roma...

Viešpatie, koks atrodytų dabar mažas pasaulis, ir kokia didi, ko
kia galinga musų veikėjų imperija! (gyvename, mat, elektroiių am- 
žin

Kiek tūkstančių dolerių veltui išblaškyta, kiek lakštų popiėrio 
primarginta, kiek laikraščių puslapių dvokiančiais neapykantos da
žais pritepta! Ir to viso sąskrydžių dešimtmečio vaisiai — vienas ii-
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62 " SANTARVĖ

Mes ne nuo šiandien manėme, kad tokių konferencijų užten
ka. O šiandien manome, kad gal ir reikia dar vienos, bet tik vienos 
konferencijos — sutarti anų konferencijų puotai užbaigti.

Dešimtmečio „laisvinimo konferencijų“ nevaisingumas parodė, 
kad, matyt, yra votys, kurios ardo musų trokštamą darbo vienybę, 
skaudina kiekvieno patrioto širdį ir nuodija musų aplinką. Tos votys 
visiem žinomos, matomos, jos jau lyg ant operacijų stalo padėtos.

Jas reikia išpjauti. Jei to niekaip negalima padaryti, — reikia 
nuo jų ko toliausia atsiriboti. Kito kelio ligšiol nebuvo, ir nedaug vil
ties, kad jis dar atsirastų.

Tie, kurie suprato dešimtmečio muistymosi žalingumą užsienio 
lietuvių, o ypač Tėvynės nelabui, ir kurie drauge su Lietuvių Rezis
tencine Santarve ryžosi nauja dvasia ir naujais budais atlikti lietu
vio žmogiškąją pareigą savo Tautai, — tie šiandien yra sudarę Lietu
vos Nepriklausomybės Talką.

Mes norime tikėti, kad Lietuvos Nepriklausomybės Talka nekar
tos ir netęs konferencijų turizmo bergždžių pramogų su veikėjais ir 
veiksniais, kurie ir toliau' tebebus atsirėmę ne lietuviško žmogaus ir 
musų tautos gyvenimo tikrove, bet tik valdžių sapnais ir debesų im
perijomis.

. . -t .t.-:-; ■.

LNT tikslas — atlikti juodą, sunkų ir apčiuopiamą darbą.
O jo yra begalės, — nes mūsų tautinės rezistencijos dirvonai, jau 

taip sodriai karžygių krauju aplaistyti, vis tebėra vos tik praarti.
Tėvynė ir jos laisvės byla tebelaukia mūsų talkos!

„Idealas, kad visa tauta taptų dvasios aristokratija, kad visi būtų Tėvynės gy
nėjai“.

Vladas Putvys-Putvinskis
’ ........................ ......

„Idealas tik tuomet yra didelė jėga, kuomet mes jį karštai mylime, mokame dėl 
jo atsidėti, pasiaukoti.“

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius

. . ,............................... ~ ... .

žmogaus prigimčiai nėra nieko skausmingesnio už naujJs idėjos sukeliamų 
skausmą.

Bagehot
Vh'tHė ■' •' ■' "Z ' ’

Daugelis būtų bailiais, jeigu turėtų tam pakankamai drąsos.
.« • • - " - Fuller ■■■ '■

... ...

Narsi širdis įveikia nesėkmę. Sii’
Cervantes
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KAS TAS

LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS? (I)

VINCAS RASTENIS

Skundžiamės, kad politinių sąvokų žody
nas susipainiojo, lyg Babelio laikais. Tik 
anuomet žmonės nesusikalbėjo, ėmę tuos 
pačius dalykus vadinti kitokiais žodžiais, o 
dabar—tais pačiais žodžiais vadina kitokius 
dalykus...

Tiesa, gal ir neteisingai tik šiems laikams 
priekaištaujame. Ogi, sakysime, kai kryžiuo
čiai Lietuvą ėmė puldinėti,— argi tada žu
dynės, grobimai, niokojimai ir pavergimai 
nebuvo vadinami... tikrojo tikėjimo platini
mu?

Nacionalizmo žodis ne išimtis. Ir jis var
tojamas labai skirtingiems reiškiniams pa
vadinti : nuo tauriausio idealizmo iki bru
taliausio savanaudiškumo. Net negali sakyti, 
kad fai kiekvienu atveju melas. Nes kaip 
žmonės įvairūs, taip ir jų nacionalizmas 
įvairus...

Gal būtų gera turėti įvairių žodžių įvai
rioms nacionalizmo apraiškoms vadinti. Iš 
dalies taip ir yra. Pavyzdžiui, šovinizmas. 
Net ir fašizmo bei nacizmo terminai tam 
tikslui vartojami, nors šiedu žodžiai savo 
prasme apima ir daugiau, ne tik tam tikras 
nacionalizmo rūšis. Bet visoms nacionaliz
mo apraiškoms bei visiems jo antspalviams 
tiksliau atžymėti dar jokia kalba neturi sa
vo žodyne pakankamai žodžių.

Tad kalbant apie atskirą nacionalizmo 
apraišką, netikslu ir net nesąžininga su
plakti ją su visomis įmanomomis, arba tik 
nuožiūriškąi parinktomis jo apraiškomis. 
Tas pats, .’žinoma, pasakytina ir dėl krikš
čionybės ar apskritai dėl religijos, dėl libe
ralizmo, ir dėl visos eilės kitų tokios rūšies 
sąvokų,

Apie lietuviškąjį nacionalizmą (drauge ir 
apie IrKefalizmą) pastaruoju laiku daug pri
rašė Stanys Yla. Tik jis su tuo lietuviškuoju 
nacionalizmu elgėsi visai beatodairiškai, ne
gailestingai atplėšdamas nuo jo, kas galėtų 
atrodyti bent kiek teigiama, ir prikergda
mas, ką tik jis tarėsi galįs drąsiai smerkti...

NACIONALIZMAS NETELPA 
POLITINĖSE GRUPĖSE

Net ir dabartinėje babeliškoje sąvokų pai
niavoje, jei tik nešališkai apsidairysime, 
lengvai atrasime, kad nacionalizmu visų 
pirma vadinamas prisirišimas prie savo tau
tos ir gynimas jos interesų. Gali atsitikti, 
kad kaikur ir kaikieno tas prisirišimas bei 
gynimas net ir smerktinomis priemonėmis 
ar būdais pasireiškia, bet ne tai yra nacio
nalizmo esmė. Ir ne vienas nacionalizmas 
turi nesigėrėtinų auglių. Turi jų, tarp kitų, 
net ir krikščionybė...

Nacionalizmas esmine savo prasme ne 
tik nėra svetimas jokiai lietuvių politinei 
srovei (išskyrus, komunistinę, besistengian
čią lietuvišką nacionalizmą pakeisti sovie
tiniu neva daugybiniu nacionalizmu, užtat 
iš lietuviškos visuomenės ir išsiskyrusią), 
bet faktiškai yra vienas iš jų buvimo pa
grindų. Jei kuri lietuviška politinė srovė 
absoliučiai išbrauktų nacionalizmo elemen
tą iš savo siekimų ir veiklos, ji turėtų iš
nykti iš lietuvių tarpo, kadangi ji tuo pačiu 
atsiribotų nuo lietuviškos visuomenės, kaip 
atmetusi idėją, vienintelę jungiančią lietu
vius į tautinę bendruomenę.

Nacionalizmas yra tautos jungtis. Jei ku
ri tauta atmestų nacionalizmą (jo esmę, 
vardas čia maža teturi reikšmės), tai tas 
reikštų, kad tauta „išsivaikščioja kas sau“. 
Tauta yra tol, kol yra reliatyviai žymus kie
kis asmenų, nešiojančių prote, valioje ir 
jausmuose savojo nacionalizmo idėją, tai 
yra, .jaučiančių savo priklausomybę savai 
tautai, branginančių tą priklausomybę, gei- ’• 
džiančių išlaikyti tos tautos tęstinumą, jos 
garbę ir gerovę. Šia prasme nacionalizmas 
yra neatskiriamas nuo tautos būvimo taip, 
kaip sąmonė nuo asmenybės.
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64 SANTARVE

Jei savo laiku apslopintoji lietuvių tautos 
sąmonė nebūtų buvusi atgaivinta iki tokio 
laipsnio, kokiu šiais laikais reiškiasi ir ki
tų tautų sąmoningas nacionalizmas, lietu
vių tauta būtų jau arba galutinai mirusi, ar
ba bebaigianti mirti. Ką gi vadiname dva
siniu genocidu, jei ne tautos nacionalizmo 
slopinimą?

Todėl absurdiškas nesusipratimas — na
cionalizmą laikyti tos ar kitos politinės sro
vės išradimu ar atradimu. Nacionalizmas 
tautoje glūdi anksčiau, negu joje gimė bet- 
kuri partija, ir glūdi giliau, negu betkuri 
partija gali pasiekti.

Jei ne nacionalizmas, nebūtų nei lietuvių 
socialdemokratų, nei lietuvių krikščionių- 
demokratų, nei jokių kitokių lietuviškų po
litinių junginių. Kaikurie iš tų srovių veikė
jų gal kartais ir suktų kokį ratelį kurios ki
tos tautos (ar valstybės) panašios politinės 
srovės mašinerijoje, o gal net ir to negautų. 
Pabandytų, pavyzdžiui, St. Yla sukurti ana- 
cionalinę ir antinacionalistišką politi
nę srovę, paremtą tik universaliomis ir am
žinomis krikščioniškomis idėjomis, bet įsak
miai nesidominčių lietuvių tautos interesais, 
— ar toli nueitų lietuvių visuomenėje? Ar
ba ir betkurios kitos tautos visuomenėje,— 
šiais vis dar.,, nacionalizmo laikais.

NACIONALIZMAS
POLITINIŲ SROVIŲ VARDUOSE

Jei galėtų, politinės organizacijos visą sa
vo programos santrauką į vardus įsirašytų. 
Bet kai į tris-keturis žodžius netelpa, tai to
je savo iškaboje paprastai stengiasi pabrėž
ti bent tai, kas būdingiausia, ką laiko svar
biausiu bei „širdžiai visų artimiausiu“. To
dėl klystumėm manydami, kad, pavyzdžiui, 
krikščionių-demokratų partijai tik krikščio
nybė ir demokratija, arba valstiečiams liau
dininkams tik valstiečiai bei liaudis terūpi. 
Bet jų pasirinkti vardai rodo, kad tie daly
kai jiems labiau už kitus rūpi, arba jie ku
riais kitais sumetimais juos storiau pabrau
kia.

Ir nacionalistų vardą savo pavadinimuo
se vartojantieji politiniai sambūriai ne1 vien 
tik nacionalizmu sielojasi. Bet reikia su
prasti, kad jie nacionalizmu grindžia savo 
pažiūras visais kitais klausimais.

Nacionalizmui lietuviškai pavadinti ne

turime tinkamo žodžio (tiksliau tariant, ne
turime tinkamos galūnės išreikšti visiems— 
izmams). Užtat turime gana tiksiu naciona
listo vertimą į tautininką. Abu šie žodžiai, 
tarptautinis ir lietuviškasis, pasitaiko mūsų 
politinių sambūrių pavadinimuose. Yra jau 
beveik įsigalėjęs supratimas, kad tautinin
kais vadinasi nuosaikesnieji, santūresnieji 
lietuviai nacionalistai, o nacionalistais — 
radikalesnieji, atseit, linkę ta prasme veikti 
drąsiau, griežčiau ir giliau. Tačiau tas skir
tumas išplaukia ne iš tų žodžių prasmės 
skirtumo, kurio nėra, bet greičiau iš atsitik
tinai priprastos tų žodžių vartosenos.

Šiek tiek nesusipratimo kelia ir toki va
dinimai, kaip tautinės (ar net tautinės min
ties) organizacijos, arba tautiška (tautinė) 
veikla.

Tautiškumas iš tikrųjų reiškia ką kita 
(arba daugiau), negu neclonalizmas. Ir tau
tinis nebūtinai yra visiškai tas pats, kas na
cionalistinis, nes nacionalistinis nėra tas 
pats, kas nacionalinis. Tiksliau yra vadinti 
tautininkų organizacijos, tautininkų ar tau- 
tininkiška veikla, kai norima atžymėti na
cionalizmo idėja paremtą veiklą bei atitin
kamas organizacijas. Nekitokia prasmė ir 
turima galvoje sakant „tautinės orgnizaci- 
jos“ ar „tautiška veikla“. Jei į tai būtų vi
sada atkreipiamas dėmesys, atkristų daug 
ginčų.

Kaip mūsiškėje vartosenoje atsirado tau
tinis šalia ar net vietoj tautininkiško? Taip 
atsitiko greičiausia dėlto, kad (ne be pa
grindo) tikima, jog tautinlnkiškas (naciona
listiškas) dalykų supratimas neturi skirtis ir 
stengiasi nesiskirti nuo visai tautai būdingo 
ir bendro mąstymo bei dalykų supratimo. 
Iš kitos pusės, ir propogandinis sumetimas 
gal bus suvaidinęs savo vaidmenį, siekiant 
pastoviu teigimu pripratinti visuomenę prie 
minties, kad taip pasivadinusios organiza
cijos ir jį veikla yra ne tik nacionalizmu 
pagrįsta, bet ir nacionalinė, tautai visuoti
nė. To nereikia laikyti kokiu nusižengimu, 
nes ir kitų politinių sambūrių pavadinimuo
se bandoma sudaryti panašaus įspūdžio. Im
kim „Lietuvių Fronto“ vardą. Juk tai irgi 
aiškus „pasikėsinimas“ į visus . lietuvius, 
nors puikiai žinome, kad tai yra tik-jam-.tik
ros ideologijos lietuvių sambūris,—. net ne 
visų lietuvių-katalikų frontas, o tik krikš
čionių demokratų srovės atskala ar atžala.
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St. Yla dar prikaišioja nacionalistinėms 
lietuvių organizacijoms (toms, kurias jis j 
tą kategoriją priskyrė), kad jos savo kėsini
mąsi monopolizuoti reprezentavimą tautai 
išreiškiančios net ir vengimu vadintis parti
jomis. Matyt, jis bus nepastebėjęs, kad ne 
tik jo „Lietuvių Frontas“ nesivadina parti
ja, bet kad net ir seniai pažįstamoji Lietu
vių Krikščionių Demokratų Partija jau va
dinasi... Sąjunga. Iš suvirš tuzino žinomų 
lietuviškų politinio bei rezistencinio pobū
džio susigrupavimų yra likę tik... dvi parti
jos : socialdemokratų ir ūkininkų (R. Ski- 
pičio-^-V. Sidzikausko).

NACIONALIZMAS IR LIBERALIZMAS

Nacionalizmas yra senas reiškinys. Gal 
nedaug jaunesnis už šeimos bei giminės so
lidarumą, lyg natūralus to solidarumo tęsi
nys. Žinoma, nacionalizmo apraiškos kitų 
laikų aplinkybėmis buvo atitinkamai skir
tingos nuo dabartinių.

Feodalinė santvarka ir visuotinumo sie
kiančios religijos įsigalėjimas buvo gerokai 
sustabdę sąmoningo nacionalizmo plėtoji
mąsi. Bet Amerikos atradimo ir technikos 
pažangos sukurtos naujos ekonominės są
lygos paskatino liberalistinį mąstymą, o šių 
pažiūrų išplitimas savo keliu sudarė sąly
gas ir nacionalizmui atgimti. Teberusenęs 
nacionalizmo jausmas pasinaudojo libera- 
listinių pažiūrų atnešta laisve.

Jei ne liberalizmas, nebūtų Basanavičius 
išleidęs „Auszros“, nebūtų Kudirka skam
binęs lietuviams „Kelkite!“, nei Maironis 
nebūtų turėjęs progos paskleisti po Lietuvą 
gando, kad „Jau slavai sukilo nuo Juodma- 
rių krašto“ ir kad jau „Pavasaris eina Kar
patų kalnais“. Liberalizmo kūdikis yra ir 
tautų apsisprendimo teisės dėsnis, kuriuo ir 
Lietuva pasinaudojo bei kuriuo ir šiandien 
tebesiremiame, gindami Lietuvos teisę būti 
nepriklausoma. Tai ir nenuostabu, kad na
cionalizmas turi daug ryšio su liberalizmu.

Dr. V. Kudirka, be abejo, buvo stam
biausias ankstyvojo lietuviško liberalizmo 
šulas. Bet kartu jis ir didžiausias lietuviško 
nacionalizmo šulas. Šiandien visi giedame 
jo sukurtą Lietuvos himną, o argi tai nėra 
ryškiausia lietuviško nacionalizmo idėjų 
santrauka?

BŪDINGIAUSI LIETUVIŠKO 
NACIONALIZMO BRUOŽAI

Senovės Lietuva tikriausiai nežinojo to
kių terminų, kaip liberalizmas ar toleranci
ja. Bet kaip nuostabiai ji buvo liberali ir 
tolerantinga! Tą liudija visi duomenys apie 
senovės lietuvių religiją ir politiką. Lietu
vos kunigaikščių valdytoji Ukraina dar ir 
šiandien tebeliudija nuostabų lietuvių („pa
gonių“!) liberalumą ir tolerantingumą jų 
valdytoms tautoms bei tų tautų religijoms 
ar papročiams. Visiškai kitoki liudijimai 
yra apie jau tada buvusius šimtanuošimti- 
nius krikščionis-katalikus lenkus. O Lietu
vos kunigaikščių (irgi „pagonių“) laiškai 
popiežiams, kryžeivių ordinui ar svetimų 
kraštų pirkliams bei amatininkams argi ne
liudija, kad ir be „visuotinių šaltinių“ pa
galbos lietuvių tauta sugebėjo susikurti tau
rumo ir doros mastą, kuris ne tik anais lai
kais, bet ir dabar galėtų sugėdinti ne vieną 
dorovės mokytoją...

Atgijęs lietuviškas nacionalizmas buvo ne 
kas kita, kaip idėja atgaivinti gyvosiose tau
tos pajėgose tradicinius tautos būdo savu
mus, nesistengiant tačiau sustingti praeities 
pavidalu, o žengti tolyn, tobulyn, tradicinių 
bruožų neatmetant, tik jais nuosekliai se
kant.

Todėl lietuviškasis nacionalizmas iš prin
cipo visada buvo priešingas šovinizmui. 
Kas be ko, ir lietuviuose yra buvę paskirų 
šovinizmo pasireiškimų, kurie tačiau jokiu 
būdu negali būti lokalizuoti tik nacionalis
tų ar tautininkų vardu besivadinančiuose 
lietuvių susigrupavimuose. Šovinizmas iš 
esmės yra -priešingas lietuvių būdui ir tra
dicijoms, todėl lietuviai tautininkai (nuosai
kūs ar radikalūs) iš principo nepalaiko ir 
jo vengia.

Kita būdinga lietuviško nacionalizmo žy
mė yra tolerancija, liberalumas religijų-pa- 
saulėžiūrų atžvilgiu. Laisvė kiekvienam sa
vaip išpažinti (ar neišpažinti) „savus dievus“ 
yra tradiciškai lietuvių tautoje praktikuota 
pažiūra, daug senesnė už šių laikų liberalis- 
tines teorijas. Bet esmėje ji sutampa su to
mis teorijomis. Tad lietuviškas nacionaliz
mas šiuo požiūriu yra visiškai natūraliai li
beralus. To liberalumo pagrindas tačiau yra 
ne tiktai tarptautinėje plotmėje žinomoji 
pažiūra, kad kiekvienam priklauso laisvė
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pačiam susidaryti savo pasaulėžiūrą, bet 
taip pat ir tautinis interesas. Būtent, lietu
vių tautos interesas, be abejo, yra, kad bū
tų sutelkta ko daugiau lietuviškai tautiškai 
susipratusių pajėgų veikti bendram tautos 
labui. Pasaulėžiūros žmones skiria, nacio
nalizmo idėjos jungia juos į vieną tautą. 
Lietuviškas nacionalizmas nesmerkia to, 
kas skiria, bet ragina tatai palikti daug>au 
kiekvienam sau, o j bendrą darbą einant 
visų pirma remtis tuo, kas jungia. Sąmo
ningų ar potencialių skirstymas į „kviečius 
ir rauges“ pagal jų pasaulėžiūras tautos in
teresų požiūriu netikslingas, nereikalingas 
ar net žalingas, nes tai tik be reikalo silp
nintų lietuvių pajėgas, išjungdamas visus, 
kas gali būti priskirtas prie „raugių“.

Liberalistinė pažiūra yra, kad asmuo 
pats turi teisę, turi turėti laisvę ir yra pa
kankamai pajėgus pasirinkti savo idėjų 
sistemą. Bet žmonės su savo idėjomis ne
pasilieka izoliuoti vieni nuo kitų. Žmonių 
bendruomenėse savaime išsikristalizuoja 
joje vyraujančių principų atranka, tampan
ti visai bendruomenei sava, laisvai pripa
žinta, ne iš viršaus ar šalies įsakyta. Toks 
bendrų principų sistemos išsikristalizavi- 
mas vyksta ir tautose (jei jos nepakriku
sios), todėl nėra pagrindo jungtis prie St. 
Ylos teigimų, anot kurių tauta esanti idė
jinė tuštuma, arba „teisumui ir taurumui 
lietuvybė juk nėra nei šaltinis nei mais
tas“.

Prisimenu visiškai kitokį, negu St. Ylos, 
vyskupo V. Brizgio pasisakymą Paryžiaus 
lietuvių kolonijai pamoksle bene 1947 me
tais. Vysk. Brizgys tada maždaug taip 
kalbėjo (atpasakojama iš atminties):

„Mums, lietuviams, dabar beveik viskas 
atimta, liko tik geras vardas. Tad bran
ginkime ir išlaikykime tą gerą lietuvių var
dą, būkime geri žmonės. Būkime geri, ko
kiais tik kas nori sumetimais: ar Iš pa
triotizmo, ar iš asmeninės savigarbos, ar 
iš dievobaimingumo, bet tik būkime geri 
ir išlaikykime gerą lietuvių vardą". ,

Tada, išėję į bažnytėlės kiemą, kalbėjo
mės apie tą par excelence nacionalistinį 
(ir kartu liberalią) vyskupo mintį, pripa
žįstančią, kad dorovės mastas gali būti ne 
vien tik rlievobaimingume (ypač, kad są
moningai ar atsitiktinai dievobaimingumas 

dorovės masto šaltinių tarpe paminėtas net 
trečioje vietoje)... Gal ir „šventvagystę pa
pildžiau“, bet tada išsitariau, kad net ir 
Jonas Šliupas, turbūt, būtų panašiai pasa
kęs, jei jam būtų tekę čia vietoj vyskupo 
kalbėti...

TIKĖJIMO ELEMENTAS

NACIONALIZME ‘

Kadangi nacionalizmas yra rūpinimasis 
savo tautos interesais, tai jo pagrinde turi 
būti tikėjimas, kad tauta yra išlaikytina ir 
gintina vertybė. Vargu ar būtų grynai ra
cionalistiškai įrodyti tautos „reikalingu
mą“. Lengviau „įrodyti“, kad asmeniui su
sirišti su atskira žmonijos dalimi, ypač 
su maža tauta, visiškai „neapsimoka“, kad 
tai be reikalo suvaržo jo laisvę, ir kad iš 
viso žmonijos susiskirstymas tautomis tai 
tik nesantaikos šaltinis...

O visdėlto kone visa žmonija yra prie
šingos nuomonės. Ir mes, lietuviai, atme
tame tuos tautos „nereikalingumo“ įrody
mus. Giname savo tautos gybybę, išsilai
kymą ne kad tai naudinga asmeniškai, o 
kad tiesiog, gal net patys sau neišsiaiškin
dami kodėl,norime savo tautą išlaikyti, kad 
tikime, jos reikalingumu.

Todėl negalima sutikti su St. Ylos smer
kimu, taikomu V. Alantui (ir daugeliui 
kitų) dėl minties, anot kurios „aš nežinau 
kuo, aš tik žinau, kad ji (mano tauta) man 
pranašesnė“. Kiekvienam susipratusiam 
tautiečiui sava tauta jam pranašesnė, arti
mesnė, brangesnė. Kaip gi kitaip gali būti?

Iš to visai neseka, kad reiktų pripažinti 
St. Ylos tam reiškiniui daromą priekaištą, 
girdi, „nacionalizmo atstovai“ ir visiems 
norėtų užkarti savo tautos pranašumą. Tai 
būtų šovinizmas, kuris (neskaitant pasitai
kančių individualių išimčių), lietuviams, 
taip pat ir lietuviams nacionalistams (tau
tininkams) yra svetimas. Juk neprikaišio- 
jame gi vaikams, kad jie savas motinas my
li ir tiki, kad jų mamos yra gražiausios ir 
geriausios. Tas jų tikėjimas visiškai nelie
čia nei kitų vaikų, nei jų motinų.

B- d.
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ADOMAS MICKEVIČIUS

ODĖ JAUNYSTEI

Be dvasios, be širdies — tai griaučių mi
nios !

O, duok, jaunyste, man sparnus'.
Virš žemės negyvos, lig pat žydrynės. 
Pakilsiu rojun, į kraštus, 
Kur įkvėpimas kuria stebuklus. 
Kur puošia jis žiedais naujovę, — 
Tenai viltis —, jo palydovė1.

Lai tie, kuriuos jau slegia metai, 
Kur žemėn linksta kaktomis. 
Matuos pasaulį akimis, 
Kurios aplink siaurai temato.

Pakilk jaunyste, virš slėnių, 
Kur tamsoje šliužų priviso, 
Pakilk, ir saulėtu žvilgsniu 
Tu perverki žmoniją visą'.

Žemyn pažvelki'. Plotai ten aptemę. 
Juos dengia rutina ir tingūs vandeniai —

Tai žemė!

Pažvelki — plynėj negyvoj tenai
Iškilo šliužas kažin koks kriauklėtas: 
Jūreivis, vairas, laivas — viskas jis... 
Ir puola gyvius mažesnius nepastebėtas. 
Tai pasiners, tai vėl išlįs —
Ir nesušlapdamas taip nardo po vilnis...
Staiga sudužo jis akmens vos prisilietęs.
Nieks nežinos gyvenimo, nei jo žūties-. Sa

vimyla tai be širdies!

Gyvenimo nektaras tau saldus, 
Kai jį dalaisi su kitais, jaunyste! 
Ir širdys dangišku jausmu pražysta. 
Kada jas jungia saitas nuostabus.
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-

Išvien visi, draugai jaunieji'...
Visų bendroji laimė — mūs tikslai
Vienybėj įkvėptoj jėga stiprėja,
Išvien visi, draugai jaunieji'...
Laimingas kritęs kovoje tasai,
Kuris kitiems taps laiptu kelią tiesiant
Į rūmus ateities, į garbę šviesią..
Išvien visi, draugai jaunieji'..,
Nors kelias ir uolėtas, ir slidus,
Ir ydos, smurtas trukdo mums žygiuoti, —
Bet smurtui smurtas atkirčiu tebus,
Prieš ydas gi išmokim jaunumėj kovoti t

Kas, būdamas vaiku, kapos hidras,
Kas jaunas smaugs kentaurus, \ ’ - 11
Iš pragaro išplėš aukas
Ir iš dangaus parneš sau laurus'.
Žvelk ten, kur nepasieks akis.
Laužk tai, ko nepajėgia protas'.
Jaunyste, aras tu sparnuotas,
O tavo rankose — žaibų ugnis'.

'■'.A __ _

Petys petin'. Mes žemės rutulį apjuosim
Gyvąja rankų grandine'.
Vienais troškimais, mintimis liepsnosim -— r
Vieningo židinio ugniai.. " ■ ‘ 5
Pasistūmėk pirmyn, planeta'.
Naujus parinkom tau kelius.
Nusviedus kiautą nudėvėtą,
Metus vėl prisimink žalius.

■ ■
Kaip ten, kur stichijos grumėjo,
Kur siautėjo chaoso gaivalai,
Vos Dievo „Tebūnie" tik nuskambėjo.
Daiktų pasaulis kėlėsi tvirtai;
Ir ūžia vėjai, supas vandenynai, .n,
Nušvinta žvaigždės augštoje mėlynėj, — 
Taip ir žmoniją dengia dar tamsa,
Ir stichijos tarpusavy kovoja...
Štai meilė ugnimi liepsnoja'.
Ir iš nakties pakils šviesi dvasia —
Ją savo įsčiose pradės jaunystė,
Sutvirtins saitais amžina draugystė.

Ir dūžta jau danga ledinė,
Ir prietarai tamsieji sutrupės...
Sveika būk, laisvės tu aušrine'.
Išganymo greit saulė patekės. •

1820/m.
Išvertė Eug. Matuzevičius.
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ŽALIO NERTINIO ISTORIJA
KELIOS žiežirbos

ŽINOMAM LAISVĖS KOVOTOJUI 
PAMINĖTI

Algis skaidra

Visą popietę ji buvo nepatenkinta. Kad 
nesimaišyčiau po akių, užlipau ant augšto, 
nutaręs vieną kartą sutvarkyti savo archyvą. 
Palėpėje iškilnojau dėžes ir kelias valandas 
atrinkinėjau ir rūšiavau laiškus, straipsnius, 
laikraščių iškarpas, fotografijas, — daiktus 
ir popierius, kurių kiekvienas siejosi su ma
no gyvenimo šviesiaisiais ir tragiškaisiais 
akmirksniais.

Kai vakarop nusileidau apačion j kamba
rį, ji rūsčiai peržvelgė mano sudulkintas kel
nes ir nertinį, ir nebeištūrėjo savo priekaiš
tu; ;

— Bent'jau nertinio galėtum taip netrin
ti ir nepurvinti. Tai gal pats brangiausias 
dalykas, kurį turime. Jei jo taip nesaugosi, 
tai nebeliks nei skuduro, kai reikės namo 
parvežti...

— Bet, brangioji, — atsakiau žmonai, — 
nors tu visai teisingai kalbi, tačiau... šian
dien man nertinis buvo būtinai reikalingas. 
Be jo nebūčiau galėjęs nei dirbti, nei gal
voti, nei net gyventi.

Žvilgterėjau į savo žalią nertinį: jis tik
rai buvo sudulkintas, net šiaudeliais ir po- 
pierio gabaliukais apsivėlęs. Sėdęs prie sta
lo, pasirėmiau rankomis galvą — ano Ro
dino Mąstytojo pozoje, —- ir man daugiau 
negu šimtąjį kartą mintyse vėl prabėgo to 
nertinio tikrojo savininko istorija.•

Rusų okupacijos ir kiek vėliau karo žiau
riai pablaškyti, 1942 metų žiemą pagaliau 
„pastpvjjii“ apsigyvenome Lietuvos apskri
ties mieste MINT... Mums taip dėl įvairių 
priežasčių buvo patogiausia ir saugiausia, o 
žmona džiaugėsi, kad to miesto apylinkėse 
gyveno jos artimi giminės ūkininkai.

Bet pats gražiausias ir turtingiausias ūkis, 
S... vienkiemis, buvo tuščias. Tas ūkis — 
beveik dvariukas, darbštaus ir sumanaus 
lietuvio valstiečio per kelis dešimtmečius iš 
mažo ūkelio nuolat didintas, plėstas ir gra
žintas. Dabar tuščias... Jo savininkai, trys 
generacijos iš karto — seneliai, sūnus su 
žmona ir jų trys vaikai — visi buvo per' bir
želio trėmimus supakuoti į vagonus ir išrie
dėjo Sibiran.

Ūkį laikinai prižiūrėjo jaunas vaikinas, 
išvežtosios jaunosios šeimininkės brolis. Ta
čiau nacių akyse toks ūkis buvo laikomas 
be savininkų ir pagal jų įstatymus turėjo pe
reiti Rejcho žinion. skanų kąsnį okupan- 
to inspektoriai jau buvo apžiūrėję, ir diena 
iš dienos buvo laukiama, kad čia jie įsodins 
kokį vokietį ar repatriantą.

Reikėjo skubiai surasti legalų įpėdinį, ir, 
laimė, tokių turėjome. Kažkur Pakaunėje 
prisilaikė viena iš senojo šeimininko dukte
rų, ir jai natūraliai turėjo dabar priklausy
ti Š... vienkiemis. Ji seniai čia nebegyveno, 
ūkininkavimo nemėgo, bet ją iškvietėme pa
skubomis ir, kai atvyko, per savaitę sutvar
kėme įpėdininkystę. Įrašyta legalia savinin
ke į valsčiaus knygas, su visokiais notaro 
patvirtintais dokumentais, tą patį dar vaka
rą sugrįžusi iš miesto į Š..., ji pasakė:

— Čia man viskas primena tėvelių ir bro
lio kapus,.. Nereikia man to ūkio. Aš jį ati
duosiu Neriui, tegu jis šeimininkauja...

Neris buvo jos vienintelis sūnėnas, seno- : 
jo šeimininko kitos dukters sūnus. Dabar T 
irgi našlaitis, nes abu jc tėvai iš;Kauno taip 
pat buvo išvežti Sibiran, o jis, vežimų nak
tinius namie nenakvojęs — išliko. Tetos re
miamas ir globojamas, lankė dabar Kaune 
gimnaziją.
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Bet Neris buvo tik šešiolikos metų, gimęs 
ir augęs mieste, ir apie ūkininkavimą tetu
rėjęs tiek supratimo, kad vargiai avižą nuo 
miežio atskirtų. ...

Ir šis berniukas dabar staiga turėjo pasi
daryti Š... dvaro gaspadorius!

*

Nerį gerai pažinojom nuo pat kūdikys
tės. Jame buvo žavingai susiderinę du labai 
skirtingi, veik kraštutiniški būdo bruožai. 
Jis be galo jautriai, kažkaip net saldžiai my
lėjo savo motiną, senelius, tetas, bendraam- 
■žias pusseseres, ypač už save mažesnes, — 
ir tos meilės nevengė rodyti visais išoriniais 
ženklais. Iš kitos pusės, tai buvo visada la
bai trankus, smarkus, dažnai agresyvus 
Kauno „gatvės berniukas“, pirmaujantis 
sportininkas mokykloje, aštrių ir rizikingų 
išdaigų krėtėjas mokytojams ir kaimynams.

Jo nebuvome matę pastarus dvejis me
tus. Ir kai jis dabar vasaros atostogų pra
džioj atvyko j Š... „perimti ūkį“, berniuko 
pasikeitimas buvo stebinantis. Dvasiškai ir 
fiziškai jis atrodė keleriais metais vyresnis 
už savo amžių. Staigiai išaugęs stambiu, at
letišku vyru, šviesiaplaukis, mėlynakis, tik
ras aistis! Tarsi pati gamta buvo susimo
kiusi paspartinti brendimą jaunuolio, kurį 
likimas netikėtai buvo padaręs vienišą ir 
našlaitį.

Ir su kokia aistra jis kibo į ūkį! Nuolati-. 
nei priežiūrai buvo jau pasamdytas prityręs 
ūkvedis, tačiau Neris nuo pat pirmų dienų 
ėmė su juo dalintis pareigomis. Jis atlikinė
jo visus ūkio reikalus valsčiuje, vokiškuose 
komisariatuose, rūpino leidimus, išplėtė tuo 
laiku būtinus „juodosios rinkos“ biznius, — 
kėlėsi su visais Š... darbininkais su saulėte
kiu, tepė mašinas, pjovė rugius, kviečius, 
šienavo, dažną rytą nutarškindavo pieninėn 
pilną vežimą bidonų, net melžė karves, jei 
kurią dieną ūkyje pristigdavo melžėjų...

Iniciatyva, veržlumas, darbštumas, at
kaklumas, — visos šio pavyzdingo stam
baus lietuviško ūkio kūrėjo, jo senelio savy
bės tarsi buvo įsikūnijusios ir staigiai sužy
dėjo Neryje, tame vaikaityje iš miesto.

Ir dar-tą pačią vasarą jis išmoko groti 
armonika. Niekada nepamiršiu vakaro, kai 
aplankęs Š... radau verandoje Nerį, jau vi
sai padoriai grojantį tada populiarius Le- 

haro operečių valsus ir savo dar nenusisto
vėjusiu baritonu man uždainavusį:

Vilija, o Vilija, tu deivė miškų,
Leiski svajoti prie kojų tavų! ...

Taip, lyg vėjas, prašvilpė dveji metai. Vi
si, ką darydami, dirbome neva „amžinybei“, 
bet kartu jutome, kad viskas laikina. Š... dar
bas virė žiemą ir vasarą, ūkis tik su nežy
miu nuoslydžiu atlaikė savo seną lygmenį. 
Bet visi laukė, kada baigsis karas, kada bol
ševizmas bus sunaikintas ir, jei bus dar gy
vi išlikę, galės čia sugrįžti tikrieji šeiminin
kai.

Savo apskrities mieste turėjome kitų rū
pesčių. Karo nuotaika, okupanto spaudi
mai, grasinimai, keblios pragyvenimo bė
dos, nuolatinės ir rizikingos pastangos iš
laikyti atsparą prieš ruduosius kolonizato
rius, apsaugoti jaunimą nuo išvežimo. .Jar
barns Vokietijon ar sugaudymą svetimon 
kariuomenėn... j. ,

Dažnas buvome dalyviai stambiais var
dais pogrindžio organizacijų, bet ką dau
giau paveikti ar svarbesnio sužinoti šiame 
provincijos mieste veik niekas negalėjome.

Visai nejučiomis mūsų kelių vietos „są
mokslininkų“ svarbiausiu ryšininku su Kau
nu pasidarė Neris. Žiemomis jis grįžo ten į 
gimnaziją, bet dažną savaitgalį traukiniu ar 
kokiais sunkvežimiais, su leidimais ir be lei
dimų, jis vis atsirasdavo pas mus, apsisuk
davo §..., pasiimdavo maisto, ir vėl į Kau
ną. Ir ligi šiol nežinau, su kuo jis ten buvo 
sumezgęs ryšius, bet kiekvieną kartą pas 
mus jis pasirodydavo ne tuščias. Dideliais 
kiekiais iš jo mes vis turėjome naujausius 
„Laisvės Kovotojo“, „Nepriklausomos Lie
tuvos“, „Į Laisvę“ ir kitus pogrindžio laik
raštėlius bei atsišaukimus. O šviežiausias 
naujienas žodžiu papasakodavo.

Niekas neįtardavo ir neatkreipdavo dėme
sio į šį kontrabandistą, linksmą bernioką 
gimnazistą, mūsų geriausią nacinių laikų 
„knygnešį“.

Ir jei MM.,, mieste ir apskrityje, net į 
tolimiausius kaimus, po to visur pasklisdavo 
pogrindžio spauda ir proklamacijos, jei vel
tui siuto gaudydami „nusikaltėlius“, gešta- 
pininkai, jei visos mobilizacijos čia nepa
teikė SS daliniams nė vieno rekrūto, jei į 
priverčiamus darbus Reichan tik per nelai-
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mę vienas kitas teįkliuvo, jei lietuviškieji 
apskrities viršininkai, policija ir viršaičiai 
nesusvyravo savo patriotinėje laikysenoje, 
— tai dažnas Š... „gaspadoriaus“ įnašas čia 
toli gražu buvo vienas ne iš pačių mažiau
sių.

Neris pats išmoko, pats įsitraukė ir pats 
darė tai, ką vėliau pradėjome vadinti mūsų 
tautine rezistencija...

Ir trečią vasarą, kai Neris, karui artėjant 
prie Lietuvos, pagreitintai užbaigė Kaune 
gimnaziją ir su brandos atestatu parvyko 
atostogų į Š..., jis gavo dovaną — žalią ner
tinį*. Šypsojosi visa Š... vienkiemio ben
druomenė ir mes, kiti giminės, erzinome jį. 
Nes tai buvo be abejo meilės istorija, — 
jaunuoliškos, drovios, vos užsimezgančios 
ir, žinoma, slaptos meilės.

Nertinį numezgė ir jam padovanojo Gra
žina iš gretimo kaimo. Tai buvo šauni mer
gina, vos pernai pabaigusi Mokytojų Semi
nariją, bet kai ją skyrė į kažkokią tolimo 
užkampio kaimo mokylą, atsisakiusi ten 
pradėti darbą ir, „kol baigsis karas“, pasili
kusi namuose tėvo ūkyje. Jiedu susipažino, 
protarpiais susitikdavo. Ir štai Gražina, be
laukdama ateinančiai vasarai Nerio, buvo 
nunėrusi dovaną ir jam grįžus iš Kauno įtei
kė.

Nertinis buvo dailus, megztas gabių ir 
mylinčių pirštų, iš geriausios vilnos siūlų, 
bet ir savotiškas. Šis visas jaunos širdies 
kūrinys buvo tarsi per ryškus, lyg šaukian
tis. Giliai žalias, taip lyg jauna dobiliena po 
lietaus. O krūtinė išdailinta pačios raudo- 
niausios spalvos piešiniu. Lyg apskritimai, 
saulės ar mėnuliai, tarpusavyje sujungti li
nijomis ir spiralėmis. Gerai įsižiūrėję, galė
jome išmatyti tarsi dvi širdis, vilyčių per
vertas, o gal tai buvo ir kitokie simboliai...

Neris raudo, buvo dėkingas, bet žaliąjį 
nertinį užsidėjo tik tą vieną kartą. Šiaip ven
gė su juo rodytis: gal kad vasarą ir taip bu
vo šilta, gal kad jo toks spalvingumas buvo 
tikrai rėžiantis. Ypač kai kitą dieną po do
vanos įteikimo Š... gaspadinė paleido savo 
komentarą:

— Tokia jau visada tyli ir rami mergai
tė, ta Gražina. Bet taip jau yra: nors ir ty
li, bet kai myli, tai širdelė ir rėkia...
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1944 metų birželio mėnesį — Vakarų są
jungininkų invazija Prancūzijon, o liepos 
mėnesio pradžioj — Rytų frontas jau prie 
pat Lietuvos. Nacinė „naujosios Europos“ 
imperija braška, eižėja, griūva...

Liepos pirmąją savaitę, nebeiškentęs, 
vykstu pats į Kauną patirti, kas bus, kas 
daryti?... Vos išlipu jš autobuso prie Vals
tybės Teatro rūmų, sutinku senus pažįsta
mus iš Vilniaus. „Na, kaip, iš kur?“.. „Šią 
naktį atbėgome iš Vilniaus. Ten jau fron
tas. Vokiečiai visu ruožu traukiasi. Baigta...“

Praleidęs dvi dieni Kaune, išuostinėjęs ką 
galėjęs, ir visiškai įsitikinęs, kad jokių ins
trukcijų iš niekur nebus, jokios lietuviškos 
pogrindžio vadovybės nebėra, pakriko, iš
lakstė, ir kad niekas niekuo nepadės ir kad 
tėra tik viena „instrukcija“: elkitės, kas kaip 
išmanote, — paskutiniu civiliniu traukiniu 
grįžtu į MM... Ir čia mūsų artimųjų bičiu
lių būrelis nusprendžiame, jog trauksimės 
į Vakarus ir ko toliausia. Gi kelionei pa
lengvinti greit sutvarkome tikrus ir klasto
tus dokumentus jau galutinai korupcijos pa
graužtose vokiškose įstaigose (su lašiniais...).
Kai baigiame krautis reikalingiausius daik

tus, staiga kur buvęs kur nebuvęs — Neris.
— Tai bėgate?
— Taip, nėra kitos geresnės išeities...
— Šimts, perkūnų, o manęs ar negalite 

dar įrašyti?
—r Galėtume, čia maža bėda, važtaraščio 

puslapyje dar yra vietos.
— Kada išvažiuojate?
— Rytoj devintą valandą.
— Tai aš pribūsiu! — sušuko jis ir iš

dūmė į Š...
Kitą rytą jis sėdo su mūsų grupe į trauki

nį. Turėjo pasiėmęs sunkų maišioką su už
kandžiais ir lašiniais, o savo asmeniškiems 
daiktams — lagaminėlį.

Po to mano gyvenimas susikryžiavo ir su
sivijo su Nerimi, Kur galėjome, laikėmės 
drauge, kaip viena šeima, arba būdavome 
išskirti tolimiausiais atstumais. Ir visa tai 
bėgo kinematografiškai.

Su savo tikrais lydraščiais mes be didės-
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nio vargo pasiekėme tolimiausią Trečiojo 
Reicho vakarinį pakraštį, o su klastotais, 
bet tikrų vokiškų antspaudų patvirtintais 
,,leidimais“, pasiekėme dar truputį toliau 
— iš’ Prancūzijos aneksuotą teritoriją. Su 
lašinių kilogramais per „Arbeitsamtus“ su
sitvarkėme, kaip mums buvo geriausiai 
įmanoma, o aštuoniolikametis Neris mūsų 
patartas apsisprendė, kad jam tiksliau bus 
nesimaišyti miesto esesininkams po akių ir 
geriau patraukti pas apylinkės ūkininkus. 
Visur labai stigo jaunų darbo rankų,—ūki
ninkavo tik seniai, gyvnašlės, merginos ir 
vaikai.

Susikalbėdamas vokiškai ir iš mokyklos 
prisimindamas kelias dešimtis prancūziškų 
sakinių, jis greit suėjo su savo darbdaviais 
bei apylinkės žmonėmis į šilčiausius santy
kius, o savo ūkiškomis dovanomis buvo ge
ra paspirtis ir mums likusiems mieste.

Gi po trijų mėnesių amerikiečių ir pran
cūzų armijos jau laužė ir pralaužė frontą. 
Mes pagaliau „išvaduoti“! Ir netrukus, 
kaip „sovietų piliečiai“, staiga pakraunami 
ir išvežami tolimais keliais tikslu atlikti mū
sų „repatriaciją“ į gimtuosius kraštus...

Be Nerio, — nes jis maišatyje dingo. Ne- 
besuspėjome. susisiekti ir taip ilgesniam lai
kui išsiskyrėme. Tik vėliau, žymiai vėliau, 
kai mes išsisukome nuo „repatriacijos“ ir 
keistais būdais vėl galėjome sumegsti ryšį, 
Neris savo pirmajame laiške rašė:“ ...tai 
juk pirmas mano gyvenime karas, toks di
delis karas, ir per jį neiššauti nei vieno šū
vio, — taip negalima juk!...,,

Pasirodė, kad. jis tuoj buvo įstojęs į pran
cūzų užsieniečių legioną ir mėnesį apmoky
tas — jau kovėsi prie Strasburgo, ėmė Stut- 
tgartą ir kitus Vokietijos miestus Legiono 
žygio sektoriuje.

Pasibaigus karui, jis iškilmingame perga
lės parade su Legiono daliniais žygiavo pro 
Triumfo Arką Paryžiuje, o vėliau buvo per
keltas tolesnei tarnybai į Legiono centrinę 
būstinę Šiaurės Afrikoje. Vėliau buvo pa
leistas, ir tada vėl susitikome...

Šiandien, tvarkydamas archyvą, pakarto
tinai paskaičiau ir sudėjau į atskirą voką 
keliolika Nerio laiškų iš Sidi-bel-Abbės. 
Alžyro saulės ir.smėlio atbalsiai...

Po karo visus mus pabėgėlius užgulė pa
tys sunkiausi išgyvenimai. Viltys neišsipildė 

— Tėvynės nelaisvė pažiaurėjo, ant jos nu
sileido geležinė uždanga, o šiapus bepaliko 
benamio klajūno lazda, kova už duoną kas
dieninę ir žmogiškųjų teisių trupinėlį. To
kia skalsi svetimųjų užuojauta, ir tokios 
gausios savųjų rožinės melagystės apie grei
tus „išlaisvinimus“ ir „vadovavimus“, nuo
lat pūzrais sutrupantieji politikantų plepa
lai...

Neris grįžo iš kariuomenės. Apsigyveno 
tame pačiame mieste. Jis mėgino studijuoti 
augštojoj miškininkystės mokykloj, — bet 
nėra pinigų. Stojo tarnauti prekybinės įmo
nės buhalterijoj. Niekada nesiskundė, bet 
buvo matyti, kad toks darbas ne jam. Kau
no Ąžuolyno vėjas ir Š... vienkiemio laisva
sis topolis nelipo prie kasdienių skaitlinė
mis išmargintų aliejaus bendrovės sąskaitų...

Dabar jis buvo vėl pasikeitęs. Stambus 
vyras, savarankiškas, pasitikintis, užgrūdin
tas, visada labai ramus ir visada, kaip pa
prastai, keliais metais savo būdu ir dvasia 
vyresnis už savo tikrąjį amžių.

Dabar jis nesivaržydamas kaikada, nors, 
retai, užsivilkdavo savo žaliąjį nertinį su 
raudonomis širdimis ar mėnuliais. Tada jis 
šypsodavosi...

Kai po metų ar vėliau mūsų gyvenamoje 
vietovėje steigėsi Bendrojo Demokratinio 
Pasipriešinimo Sąjūdžio Užsienio Delegatū- 
ros mažas padalinėlis, Neris buvo vienas iš 
pirmųjų pasisiūliusių. Jo tokiems dalykams 
nereikėdavo agituoti ar prikalbinėti. Kai 
pasirašė priesaiką, pasivedęs mus porą bi
čiulių atskirai, užklausė:

— Kaip čia bus? Ar mums reikės tik 
skaityti ir rašyti, ar ir ką nors daryti? Ką?

— Vis ką nors sugalvosime, — atsakė
me.

— Na, o kaip, jeigu reiks ką nors nupūs
ti?-

— Kaip tu įsivaizduoji — „nupūsti“? — 
paklausėme nesusivokdami.

— Ogi kokį niekšą, išdaviką, šnipą ar ką 
nors ir daugiau.

— Daug pūsti mes čia negalime ir tokios 
pareigos niekam nėra. Bet jeigu kas pats pa
norėtų ir būtų labai reikalinga, tai gal...

— Jeigu taip kada atsitiks, manau, kad 
aš perdaug nesipurtysiu. .
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Iš šio juokaujamo pasikalbėjimo tada pa
jutau, kad Neris nejuokavo.

Po poros metų likimas vėl mus išskyrė. 
Jieškodami pakenčiamesnių sąlygų, veik vi
si išsiblaškėme po pasaulį per tūkstančius 
kilometrų.

Neris liko ten pat. Kaikada susirašinėda- 
vcme. Tikėjau, kad pasimatysim. Štai vie
name pasveikinime jis rašo: „...linkiu lai
mingų Naujų ..... Metų! Kad jie mūsų
brangiai Tėvynei būtų išsilaisvinimo me
tai!“.., O už poros savaičių netikėtai atei
na ilgesnis Nerio laiškas. Pasirašytas slapy
vardžiu, be siuntėjo adreso. Keista.

,,,,...nebandysiu čia aiškintis ir atsiprašinė
ti, — rašė jis, — kad per pastarąjį pusmetį 
beveik nieko negirdėjai iš manęs. Tu su
pranti, man reikėjo suvirškinti savo naują 
nusistatymą ir gerai pasiruošti. Iš E... pra
nešimų galima susidaryti vaizdą, kad krašte 
organizacija veikia, yra objektyvių ir tvirtų 
galvų, kurios supranta padėtį ir puikiai ži
no, kas daryti. Esminis trūkusias — kon
taktai, bet manaiu, kad su dideliu pasiryži
mu galima ir juos padaryti. Svarbu turėti 
su patikimais punktais vietinę organizaciją, 
su kurios pagalba būtų galima atlikti specia
lius uždavinius... Ta linkme manau eiti.-.. 
Man tai visiškai nauji dalykai, naujas hori
zontas, ką aš vadinu rezistenciniu amatu. 
Gal jau toks mano būdas, nerimstanti dū
šia, jieškanti „avantiūrų“, jau seniai traukė 
ta linkme. Bet objektyviai spręsdamas ir at
sisakydamas žemiškų Vakarų Europos ma
lonumų, pasirinkau šį kelią, nes jis man at
rodo tinkamiausias, norint, kad visų mūsų 
didieji idealai nežūtų. Suprantu gerai, ko
kios gali būti išdavos. Bet tvirtai spaudžiu 
kišenėje kumštį, kas daugiau padeda už vi
sokius išvedžiojimus. Nesu pirmas, nebūsiu 
gal ir paskutinis, kuris tą kelią pasirinko“...

Dabar man buvo aišku, kodėl Neris ilgai 
nieko nerašė apie save. Jis ruošėsi savo gy
venimo svarbiausiam žygiui. Jis aiškinosi, 
ginklavosi, mokėsi, — jis ir rašė tokio nau
jo stiliaus posakiais ir žodžiais, kokių anks
čiau niekad nevartodavo.

Dar kiek vėliau pasiekė mane mašinėle 
rašytas, bet tikru Neries vardu jo paties pa
sirašytas kolektyvinio laiškelio nuorašas:

„Kovos Draugams.
Žodžiai, kuriuos čia jums skiriu, gali bū

ti paskutiniai laisvo žmogaus žodžiai.
Išeinu Lietuvos keliu. Kaip mano kovos 

draugai išėjo prieš mane, taip kiti kovos 
draugai eis po manęs. Lietuvos žemė manė 
šaukia, ir einu, atlikdamas savo pareigą.

Jei man būtų lemta žūti, nenorėčiau, kad 
mano žygis eitų veltui. Tikiu, kad mano, 
kaip ir tūkstančių mano brolių lietuvių mir
tis jus dar labiau įpareigos, mano mieli ko
vos draugai, su didesne ištverme tęsti mū
sų bendrą kovą už visišką mūsų žemės, lie
tuvio ir žmogaus išlaisvinimą.

Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi“.
Šis laiškas buvo datuotas xx metų ...mėn.

3 dieną...

Po šešių mėnesių bendrų draugų rūpes
čiu mane pasiekė siuntinėlis ir sutartine šif
ruota kalba surašytas pranešimas...

Xx metų vieno pavasario mėnesio pirmo
je pusėje, Lietuvoje, netoli pasienio, trys vy
rai dairosi miško pakraštyje. Žiūri, klai
džioja, jieško, susėdę ant kelmų rūko — 
tris dienas ir tris naktis. Galbūt įvyko ko
kia klaida — jokio numatyto kontakto su 
laisvės kovotojais... Kas nors turi išaiškinti 
vietovę. Rizikinga taip dar ilgiau laukti. Iš
aiškinti apsiima Neris.

Miško tankmėje vyrai užkasa savo pake
tus ir visus daiktus, o Neris eina į pamiškę 
pasižvalgyti. Jis žino, kad laisvės kovotojui 
taip elgtis neatsargu, kad užkalbinti betkokį 
nepažįstamą žmogų nežinomoje vietoje ga
lima tik vieną atskirai ir atvirame lauke. 
Jis ryžtasi ir žengia. Staiga pasigirsta nuo 
kalvelės šūviai. Lyg tyčia, būta čia tylaus 
„stribų“ posto. Neris atsišaudydamas mė
gina bėgti atgal į mišką. Pusiaukelėje kren
ta kulkų perkoštas...

Nušauto „bandito“ niekas apylinkėje ne
pažįsta, nes tai labai toli nuo Kauno ir Š... 
Jo kišenėse nerandama jokių dokumentų, 
jokio popierėlio. Kūnas išmetamas P... 
miestelio turgavietėje ir išlaikomas septy
nias dienas. Niekas neatpažįsta. Paskui pra
dingsta.

Du likę jo draugai iš miško stebėjo dra
mą ir matė, kaip jų draugas krito. Jiedu po
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to klaidžiojo ir jieškojo dar dvi dieni, pa
galiau surado ryšį su Lietuvos laisvės kovo
tojų atstovais ir perdavė jiems Nerio atga
bentą siuntą.

Jiems geriau sekėsi, ir po tam tikro laiko 
jie perdavė į Vakarus žinių apie Nerio žy
gi ir tragedijos pabaigą.

Jei Gražina jo tebelaukė, — niekada jo 
nebesulauks...

Siuntinėlyje radau kiek Nerio drabužių, 
fotografijų, laiškų, šiaip paliktų smulkme
nų. Kas buvo likę ir dabar perduotina arti- 
miausiems giminėms. Ir dar — žaliasis ner
tinis su raudonomis, vilyčių pervertomis šir
dimis!...

Tada aš pirmą kartą jį užsivilkau. Mes 
su Neriu buvome vienodo ūgio ir kitų iš
matavimų, Jis tiko taip, lyg man tyčia būtų 
numegstas...

Nepasakysiu, kad tada aš būčiau parodęs 
kokį išorinį susijaudinimą, ar sušukęs, ar 
prisiekdinėjęs. Ne, aš tylėjau, kaip žemė, ir 
taip tylėjau dar kelias dienas, darbe ar na
muose ištardamas tik pačius banaliausius, 
bet neišvengiamus žodžius. Nesigėdysiu pri
sipažinti, kad tomis sekančiomis naktimis 
mano lovos pagalvė kartais būdavo drėgna. 
Aš taip nekenčiu verkti, bet ašaros, matyt, 
ištekėdavo nesulaikomai... Nors ir pačia 
prasmingiausia auka ir mirtimi, bet čia žu
vo vienas-iš mano labiausiai mylėtų jaunes
niųjų draugų, vienintelis ir paskutinis S... 
lizdo įpėdinis.

Kaip prieš tai, taip ir po Nerio žuvimo, 
be jokių išorinių savo gyvenimo būdo pa
keitimų, aš ir toliau laisvomis valandomis 
po truputį dirbinėjau tam tikslui ir tiems 
draugams, kuriuos Nerio paskutinis laiškas 
įpareigojo. Žinau ir šiandien, kad savo vie
toje ir savo sąlygomis aš tik mažyčiu trupi
nėliu tegaliu prisidėti. Bet tie draugai jau 
nekartą mane pagyrė ir dažnas reikšdavo 
nustebimą: „Kaip tu visa tai gali? Iš kur 
tiek jėgų? Ir kaip užtenka laiko?“...

Paslaptis čia paprasta, — nėra jokios. 
Kaip ir kiti, aš norėjau ir ateityje vis mė
ginsiu pridėti savo mažą trupinėlį, vis tą 
patį, kiek jėgos leidžia. Ir dėdamas savo 
vieną trupinėlį, aš visados, tikrai visados 
pagalvoju: o dabar dar antrą trupinėlį už 
Nerį... Viską, ką darau tam reikalui, aš pri
valau daryti už save ir — dar pridėti lygią 
dalį už jį. Nes jis dabar nieko nebegali.

Jis vėl galės ir daug galės, bet tik vėliau, 
— kai jo istorija ir šimtai panašių istorijų 
bus atskleistos mūsų tautai ir įkvėps tūks
tančius kitų. Aš. žinau, kad Neris ir kiti 
šimtai laisvės kovotojų dar prakalbės iš sa
vo kapų.

O man jis perdavė saugoti gražiausią do
vaną — žaliąjį nertinį. Gražinos dovaną, 
kurią jis išlaikė per penkeris blaškymusi me
tus, bet, matyt, negalėjo pasiimti kelionėje 
į Tėvynę.

Nežinau, ar čia tik toks įsikalbėjimas, ar 
kokia tikrai mistinė paslaptis, bet kai aš 
užsivelku šį žalią nertinį, jis man lyg šar
vas padeda atlaikyti visus smūgius, tautiečių 
niekšybes ir šmeižtus apie kovos draugus, 
neviltį, abejones, išsisėmimą, betkokį nuo
vargį...

Kiekvieną pavasarį, vieno mėnesio antrą
ją savaitę kasmet mano dvasią užgula kaž
koks akmuo, baisus slėgimas, begalinis liū
desys. Taip buvo vakar, taip dar labiau 
šiandien. Ir nors žmona barė, kad dulkinu 
ir trinu šią relikviją be būtino reikalo, aš 
jutau, kad neišlaikysiu ir kad šiandien pri
valau užsivilkti Nerio dėvėtą drabužį.

Ir kai tai jums papasakojau, dabar man 
daug geriau, šilta ir ramu. Ir mane teisingai 
barė: turiu daugiau tausoti šią dovaną. 
Ir aš ją saugosiu, nes greičiausia dar sulauk
siu dienos, kada parvešiu ją į Š... O gal dar 
gyva Nerio motina sugrįš iš Sibiro, ar S... 
dėdės vaikai, ar kiti giminės.

O gal ir Gražina dar tebelaukia?...

Lengviau pavartoti ginklą, negu parodyti drąsą.
H.M, Tomlinson
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI
• ' • ■ ■

SOVIETINĖS BIOLOGIJOS ,,KŪRYBA”

A. ŠIMKUSu pK-ir, i--v-

Okupuotosios Lietuvos mokslininkai, dir
bantieji srityse, turinčiose ryšį su biologi
ja, 1948 metais pergyveno didelį sukrėti
mą, po kurio nėra atsitiesę ir ligi šiol. Tais 
m'etais. rugsėjo 20-22 dienomis jie buvo su
šaukti į LTSR Mokslų Akademijos visuo
tinį susirinkimą Vilniuje. Suvažiavo medi
kai, vetermoriai, agronomai, miškininkai ir 
gamtos" mokslų dėstytojai. Į posėdžius atvy
ko ir kalbą pasakė net toks žinomas „biolo- 
gas*‘, kaip komunistinės „Tiesos“ redakto
rius Zimanas... Šiam susirinkimui buvo už
planuotas vienas uždavinys — Lietuvos 
mokslininkai turi atsisakyti nuo visuotinai 
pripažintų paveldėjimo mokslo (genetikos) 
pagrindinių dėsnių ir persiorientuoti į nau
ją tikėjimą, pagrįstą Mičiurino ir Lysen- 
kos dogmomis.

Misionieriais buvo iš anksįo parinkti du 

senosios kartos žinomi lietuviai profesoriai, 
agronomas Jonas Kriščiūnas ir zoologas Ta
das Ivanauskas, kurie preš tai buvo pasiųsti 
į Maskvą, į panašų visasąjunginį Sovietų 
Rusijos suvažiavimą (1948 m. liepos 31-rug- 
pjūčio 1 d.) įsigyti „naująjį mokslą“. Visi 
tie reikalai ir diskusijos smulkiau buvo ap
rašyti Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Žinyne, IV-V tome.

Kad'šitie įvykiai būtų lengviau supranta
mi skaitytojui, neturėjusiam reikalo su bio
logijos mokslu ar viena jo dalimi — gene
tika, mes grįšime kiek į praeitį ir trumpai 
peržvelgsime tų mokslų raidą, ypač tuos 
momentus, kurie buvo labiau paliesti mū
są minėtame suvažiavime Vilniuje. Taip 
pat panagrinėsime priežastis, privedusias 
prie biologijos mokslo iškrypimų Sov. Ru
sijoje.

jul . - ųt. •• ;

EVOLIUCIJA IR PAVELDĖJIMAS

"Protaujantis žmogus jau nuo senų laikų 
stengėsi įspėti jį supusios gyvosios gamtos 
paslaptis, -i Daugiausia reikalas čia sukosi 
apie gyvybės ir rūšių atsiradimą bei natū
ralinę, atranką. Nuo žilos senovės tikėta, 
kad įgyt* organizmo požymiai, veikiant ap
linkos sąlygoms, yra ainių paveldimi. To
kios pažiūros pėdsakus užtinkame net mi
tuose. Pvz., Apolono piisžmogis sūnus Phae- 
tonas, Veždamas saulę aplink žemę, nesuVal- 
dęs žirgų ir per žemai pervažiavęs Etiopi
ją, nudegindamas jos gyventojus. Todėl jų 
ainiai pasidarę ir likę tamsiaodžiai...

Senovės graikai ir romėnai tikėjo, kad 
naujos augalų bei gyvulių rūšys galėjo at
sirasti, joms kintant dėl pasikeitusios aplin
kos ir kad tie pakitėjimai buvo paveldimi. 
Toks įsitikinimas laikėsi per viduramžius li
gi naujųjų amžių. Net Lamarck (1744- 
1829), žymus prancūzų biologas, susistemi
nęs naujais pagrindais biologinės evoliuci
jos teoriją, vadovavosi įgytų iš aplinkos 
požymių paveldėjimu. Kartais tai jis 
aiškino net labai naiviai: pvz., gervė bijojo 
sušlapti plunksnas, tai išsiugdė ilgas kojas; 
kadangi jos maistas buvo vandenyje, tai
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jam sugauti išsivystė ilgas kaklas. Bet ka
dangi žąsis nebijojo sušlapti, tai jai buvo 
geros ir trumpos kojos, tik žvejybai ji „pa
sigamino“ ilgą kaklą...

Nors Darvinas pradžioje buvo paneigęs 
Lamarcko pažiūras į paveldėjimą, bet pas
kiau jas priėmė savo kapitaliniame veikale 
apie rūšių atsiradimą.

Tik paskutiniame 19 amžiaus ketvirtyje 
įgytų iš aplinkos požymių paveldėjimo pa
žiūra (modifikacija) nustojo savo mokslinio 
pagrindo, kai ji buvo pradėta tikrinti ban
dymais ir buvo gauti neigiami duomenys. 
Berods, pirmutinis mokslininkas, kuris ne
patikėjo Lamarcko teigimais ir pats pradė
jo daryti bandymus su pelėmis, buvo Au
gustas Weismann (1834-1914). Jis kapojo 
uodegas kelioms pelių generacijoms, bet vis 
ir vis pastebėjo, kad jų ainiai gimsta su nor
malaus ilgio uodegomis.

Weismann savo tyrimais taip pat pri
ėjo išvados, kad nevisos augštesnių klasių 
gyvūnų celės turi vienodą įtaką į individo 
išsivystymą. Vienos cejės, esą, turi medžia
gos (gemalinė plazma), dalyvaujančios in
dividų dauginimosi vyksme, turinčios ne
pertraukiamą tęstinumą ir perduodančios 
individo savybes ainiams. Gi kitos celės (su 
somatoplazma) esančios reikalingos vien 
organizmo išsivystymui. Ir jei aplinkos įta
koje atsirado pakitėjimas somatoplazmoje 
(toks reiškinys vadinasi modifikacija), tai tie 
pakitėjimai nėra paveldimi. Bet jei pakitėji
mai įvyksta gemalinėje plazmoje (mutacija), 
tai tas reiškinys turi įtakos į paveldimąsias 
savybes. Weismann laikomas vienu iš žy
mesniųjų mokslininkų, nutiesusių kelią ge
netikos mokslui.

Iš aplinkos įgytų požymių paveldėjimo 
pažiūrai galutinį smūgį sudavė Wilhelmas 
Johansen su vadinamąja grynų linijų teorija, 
atlikdamas bandymą su pupelėmis ir įrody
damas, kad įgyti požymiai veikiant aplinkai 
(modifikacijos) nėra paveldimi. Ir nuo tada 
mokslininkai pradėjo tiksliau skirti, kurie 
organizmo pasikeitimai yra paveldimi ir ku
rie ne.

Neatsižvelgiant į kaikurias spragas, dvi
dešimtojo amžiaus pradžioje evoliucijos 
mokslas tapo pripažintas faktu. Buvo aišku, 
kad evoliucijos problemos iš esmės yra pa

veldėjimo reiškinių problemos, nes evoliuci
ja, arba raida galėjo vykti tik dėl paveldėji
mo veiksnių (faktorių) kitimo. Todėl biolo
gai dabar ypač sutelkė savo dėmesį tyrinėti, 
paveldėjimo reiškinius. Ir tada buvo prisi
minti jau 1865 metais paskelbtieji Mendelio 
darbai, kurių neįvertino ar nesuprato jo lai
kų mokslininkai.

Mendel, būdamas vienuoliu Brno mieste 
(Čekijoje), labai mėgo gamtos mokslus ir 
juos dėstė mokykloje. Susidūręs su daugeliu 
neaiškumų paveldėjimo klausimais, jis nuta
rė pats juos ištirti. Turėdamas aiškų protą ir 
reto nuoseklumo logiką, jis pasirinko tyri
mams tinkamą medžiagą ir tam parinko la
bai- nuosekliai pritaikintą metodą. Jis kry
žiavo įvairaus tipo daržo žirnius, poruoda
mas ryškiai skirtingais požymiais „indivi
dus“, pyz., raudonžiedžius su baltažiedžiais, 
žemaūgius su augštaūgiąis ir tt. Paskui iš
augino tų kryžminiai vaisintų sėklų kelias 
kartas. Suskaičiuodamas su skirtingais po
žymiais augalus ir išvesdamas jų procen
tinį santykį, jis atrado, kad tėviniai požy
miai pasiskirstė ainiuose tam tikra ma
tematiškai pastovia proporcija. Tuo pačiu 
jis nustatė, kad kiekvienas požymis turi ati
tinkamą perteikėją — faktorių, kuris vėliau 
Morgano buvo pavadintas gena.

Pasiremdamas savo tyrimų duomenimis, 
Mendel išvedė tvirtus paveldėjimo dėsnius. 
Deja, jo amžininkai tada prie to dar nebuvo 
priaugę ir, kaip sakėme, jo darbų neįverti
no. Tik kada trijų kraštų mokslininkai tuo 
pačiu laiku (šio amžiaus pradžioje) vėl ati
dengė jo dėsnius, prasidėjo staigus geneti
kos mokslo vystymasis ir, galima sakyti, bu
vo atrastas evoliucijos mokslo problemos 
sprendimas.

Tačiau toji didžiulė pažanga evoliucijos 
ir paveldėjimo mokslus padarė labai pai
nius: juos populiariai, visiems suprantamai 
išdėstyti kartais yra taip sunku, kaip augš- 
tąją matematiką ar Einšteino reliatyvumo 
teoriją. Kaip vėliau matysime, tat neabejoti
nai turėjo įtakos į Sovietų Rusijos nemokšų 
biologų (Mičiurino, Lysenkos ir kt.) pažiū
ras bei skelbtąsias „teorijas“ iš evoliucijos 
ir paveldėjimo mokslų srities.
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EVOLIUCIJOS MOKSLAS KITUR 
IR RUSIJOJE

Kad geriau suprastume už geležinės už
dangos išgyventą biologų terorą, čia trum
pai prisiminkime dabartinės evoliucijos teo
rijos pažiūras laisvajame pasaulyje.

Natūralinė atranka čia. tebelaikoma žy
miu ir lemiančiu veiksniu, ar nauja individų 
formą išsilaikys kovoje už būvį, ar žus. Ki
tas veiksnys (faktorius) tai mutacijų veržlu
mas, — reiškinys, kurio Darvinas nežinojo, 
ir kuris yra pripažįstamas, kaip vienas iš 
žymiausių evoliucijos variklių. Ir trečias 
faktorius, — tai beveik neribota naujų deri
nių genų galimybė (paveldėjimo pradų 
nešėjų), kitaip sakant, varijacinis paveldėji
mo pradų išsiskirstymas. Sis reiškinys yra 
ypatingai svarbus selekciniame darbe.

Šitie trys veiksniai, bendrai veikdami, ir 
sudaro evoliucinius pasikeitimus. Žinoma, 
priklausomai nuo aplinkos sąlygų, vienas ar 
kitas veiksnys gali vyrauti likusiems. Rem
damiesi šitais biologijos mokslo pagrindais, 
dirbo ir Lietuvos biologai iki tol, kai oku
panto jie buvo užpulti ir išprievartauti mi
nėtame „tarybinio mokslo“ suvažiavime 
Vilniuje.

Ir priešrevoliucinė Rusija taip pat turėjo 
žymių asmenybių, dirbusių tais pačiais bio
logijos mokslo pagrindais, kaip ir Vakaruo
se, ir davusių stambų indėlį gamtos moks
lams. Malonu šia proga pažymėti, kad mū

sų lietuvis mokslininkas prof. D. Rudziris- 
kis, kilme ariogališkis, suorganizavo pirmą
ją augalų selekcijos stotį Rusijoje prie Mas
kvos Žemės Okio Akademijos, dar 1912 me
tais. Iš jo mokinių tarpo išaugo žymių rusų 
biologų, kaip N.I. Vavilov ir kt.

Po bolševikinės revoliucijos, anuometinės 
sovietų valdžios viršūnės, kaip atrodo, bus 
supratusios biologijos mokslų svarbą, ypač 
genetikos ir selekcijos, ir šių sričių moksli
ninkams sudarė visas galimas sąlygas darbui 
išplėsti. Ką tik minėtasis žymiausias rusų 
genetikas N.I. Vavilov buvo paskirtas Pri
taikomosios Botanikos ir Genetikos Institu
to direktoriumi. Vavilov suorganizavo eks
pedicijas į visus pasaulio kraštus, kur tik 
buvo galima tikėtis surinkti genetiniu atžvil
giu vertingas augalų kolekcijas. Vavilovo su
rinkti ir genetiškai sutvarkyti augalų ir jų 
sėklų rinkiniai, sako, buvę vieni iš pačių ge
riausių pasaulyje. Pasinaudodami Mendelio 
hibridizacijos dėsniais, Vavilovo moksliniai 
bendradarbiai pradėjo milžinišką selekcijos 
darbą. Kryžiavimo būdu, panaudojant pa
saulinių augalų rinkinį, buvo išvesta dauge
lis vertingų naujų veislių. Taip pat tais pa
čiais metodais buvo imtasi organizuoti se
lekcinius bandymus ir gyvulininkystės srity? 
je. Atrodė, kad laimingiausi selekcininkai ir 
genetininkai buvo Sovietų Rusijoje...

SOVIETŲ UŽSIMOJIMAS
SUKURTI „NUOSAVĄ MOKSLĄ“

Bet jau 1932 metais ėmė rodytis pirmieji 
juodi debesys viršum jų galvų. Visa eilė 
mokslininkų buvo ištremta Sibiran ar už
daryta į darbo stovyklas. Po to, per keletą 
metų spaudimas buvo lyg aprimęs. Bet jau 
1936 m. žemės ūkio mokslų akademiniame 
suvažiavime pats Vavilov buvo apkaltintas 
už nepraktiškumą, už neparūpinimą naujų 
veislių kolchozų ūkiams laukų derlingumui 
pakelti (tai, žinoma, buvo nesąmonė), o taip 
pat už reikiamą nevertinimą Lysenkos ir 

Mičiurino darbų, kaip „praktiškų“ (tai buvo 
svarbiausia apkaltinimo priežastis). Be abe
jo, tada Vavilov lengvai atrėmė užpuolimą 
ir paaiškino, kad Lysenkos ir Mičiurino dar
bai dar nėra pateikę įrodymams pakanka
mai mokslinių duomenų. Bet nuo tada ne- 
sustojamai prasidėjo genetikos mokslininkų 
užpuldinėjimas, pasiremiant tariamai moks
liniais Lysenkos atradimais.
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Ko buvo iš tikrųjų verti tie Lysenkos dar
bai ir atradimai, akivaizdžiai papasakojo 
biologijos profesoriai Huxley ir Ashby. Kai 
jiedu lankėsi Maskvoje 1945 metais, teko 
jiem matyti pomidorų skiepijimo darbus, 
kurių rezultatai tariamai sugriovę Mendeiio 
paveldėjimo dėsnius. Tie darbai, sudarantie
ji T.D. Lysenkos teorijos pagrindą, buvo 
pakartoti kitoje. Sovietų Rusijos laboratori
joje, bet jau moksliniu metodu: t.y. šalia 
skiepijamų augalų, sodinant augalus tų pa
čių veislių iš paskiepių ir skiepų palygini
mui. Vertinant gautus duomenis rasta, kad 
tiek skiepyti, tiek neskiepyti pasireiškė to
kiais pat kiekiais naujų ainių nukrypimuo
se, ką Lysenko laikė skiepijimo mutacijo
mis arba vegetatyviniais hibridais. Gi iš tik
rųjų bandymui buvo vartojamos ne grynos 
veislės (linijos) sėklos, bet hibridai (hetero- 
zygotai), kurie suskilo, duodami įvairių ti
pų augalus. Bet šitų kontrolinių duomenų 
nebuvo leista paskelbti, nes jie prieštaravo 
Lysenkos išvadoms, o šis tada jau dirbo 
kompartijos globojamas ir su jos pilnu pa
laiminimu. Lysenko turėjo tikslą įrodyti, 
kad skiepijant, pagal Mičiurino teigimą, ga
lima gauti hibridus, t.y. be kryžminio veisi
mo lytinių celių ir be pagalbos jose esančių 
paveldėjimo pradų nešėjų — genų.

Negeresni buvo ir paties Mičiurino dar
bai. Jis juos atlikdavo ne pagal mokslinius 
metodus, nevartojo kontrolės ir niekad ne
pateikė moksliškai pagrįstų davinių. Be to, 
įdomu, kad Mičiurin ir Lysenko abu vengė 
sistematizuotų duomenų ir skaičių, niekada 
jų nepateikdami savo teigimams įrodyti. 
Kaikurie užsienio mokslininkai, lankęsi Ru
sijoje, spėja, kad abiem šiem vyram iš vi
so matematika buvo už jų išsilavinimo ri
bų. Šiam trūkumui pateisinti jie turėjo itin 
savotiškus atsakymus. Pvz., kada minėtasis 

dr, Ashby paklausė vieną Lysenkos asisten
tą statistinių duomenų tyrimų vertei patvir
tinti, lai šis vyras atsakė: jeigu Darvino ir 
Mičiurino darbai buvo priimti be jokių sta
tistikų, tai kodėl būtinai statistiniai įrodymai 
reikalingi Lysenkai...

Dar anksčiau 1933 metais, anglas Dr. S. 
C. Harland turėjo progos susitikti su Lysen
ko Odesoje. Šis tada kaip tik buvo pradėjęs 
garsėti Rusijoje su jarovizacijos darbais, — 
faktiškai senu dalyku, Vakaruose jau nusto
jusiu vertės ir užmirštu. Po trijų valandų 
pasikalbėjimo svečias iš Anglijos priėjo iš
vados, kad Lysenko buvo visiškas nemokša 
pagrindiniuose genetikos ir augalų fiziologi
jos dalykuose.

Taigi, kada Sovietų Rusijos vyriausybė 
nutarė sukurti nuosavą sovietinį biologijos 
„mokslą“, pritaikintą partijos linijai ir savo 
idėjinei pasaulėžiūrai, apaštalu kaip tik pa
sirinko minėtąjį Lysenko. Jis nors ir buvo 
studijavęs agronomiją, bet buvo ignorantas 
biologijoje ir kitose srityse ir todėl tiko ak
lai pildyti partijos moksliniams užsaky
mams. Labai garsiai deklamuodamas apie 
genialiojo Stalino išmintį ir būtinumą pa
klusniai pasiduoti kompartijos direktyvoms, 
jis, be to, šiai misijai turėjo sovietuose augš- 
tai vertinamas būdo savybes: agresyvus de
magogas .veržlus karjeristas, einantis kad ir 
per lavonus, nesiskaitąs su jokia logika, jei
gu tai reikalinga valdžios interesams. Dėl tų 
visų sovietinio žmogaus savybių, tūli Vaka
rų mokslininkai, kaip prof. Conway Zirkle, 
jį yra pavadinę paprastu šarlatanu...

Kodėl sovietų vyriausybei prireikė naujo 
biologijos „mokslo“ ir kaip tai vėliau atsi
liepė ir į Lietuvos mokslininkų skaudų iš
prievartavimą, mėginsime skaitytojus supa
žindinti kitą kartą — antroje šio rašinio da
lyje.

KAIP BOLŠEVIZMAS SUPRANTA TAUTŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ

Tautinio suverenumo, arba nepriklausomybės vertė kinta pagal tai, kam ji tarnau
ja. Ten, kur tautinės nepriklausomybės reikalavimas tarnauja istorijos vyksmui (t.y. bol- 
ševizmui-komunlzmui..,), jis yra geras. O ten, kur tam netarnauja, jis yra blogas. Yra 
gerai, jei'nacionalizmas plečiasi Siaurės. Afrikoje-, tačiau Estijoje ar Lietuvoje-jis jau 
yra valstybės išdavimas. ’ . -i,
r''"’. : ■ Georges Vedei

(Paryžiaus Universiteto Profesorius)
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VIENAME IŠ RAJONU

Kokia būklė •okupuotos Lietuvos provin
cijoje, palyginti, pav., su 1954 metais? Ar 
ji yra pagerėjusi ar ne?

Dažnai kyla toks klausimas.
Prekių a,žvilgiu būklė provincijos ir ra

jonų miestuose praėjusiais metais, palygin
ti su 1954 m. ne tik nepagerėjo, bet dar 
pablogėjo. Prekybos tinkle buvo jaučiamas 
žymus prekių trūkumas. Rajonų miestų 
parduotuvėse dažnai nebuvo cukraus, pi
giųjų konditerijos gaminių, kondensuoto 
pieno, pupelių kavos ir kitų prekių. Pra
moninėse krautuvėse trūko vilnonių audi
nių ir sovietinių kapron (nylon) išdirbinių. 
Sumažėjo, palyginti su 1954 metais, avaly
nės asortimentas. Vaistinėse dažnai stinga 
tokių vaistų, kaip streptomicinas, teozitas, 
calcium-gliuconicum.

Bet į turgus, kaip ir pirmiau, žmonės 
atveždavo pačių įvairiausių maisio produk
tų, gyvulių, grūdų. Palyginti su 1954 ir net 
1955 metais rriaisto produktų turguose, 
kaip sviesto, kiaušinių, grūdų, kainos paki
lo.

Ne tik Kaune ar Vilniuje, bet ir rajonų 
miestuose nemaža žmonių, pasinaudodami 
valstybine paskola, yra pasistatę ir statosi 
nuosavus mažus namukus. Tačiau jų sta
tyba vyksta su dideliais sunkumais. Trūks
ta įvairių statybinių medžiagų, medienos, 
plytų, cemento. Jų normaliu keliu labai 
sunku gauti, tenka pirkti iš spekuliantų, 
kurie tuo nemažai pelnosi. Todėl mažo 
medinio 3-4 kambarių namuko pastatymas 
kaštuoja labai brangiai, ligi 25-30 tūkstan
čių rublių.

Kitas įdomus dalykas yra tai: rajoniniuo
se miestuose, kur nėra pramonės įmonių, 
jaučiamas nedarbas. Tai ypatingai jaučia 
moterys, Kaikur vietinė administracija, bi
jodama gyventojų nepasitenkinimo, steigia 
siuvyklas ir kitas įmones. Darbo trūku
mas, kaip žinoma, jaučiamas • ir Kaune, 
Tai nenuostabu, nes privataus darbo juk 
nėra, viskas yra suvalstybinta.

1954 metų vasara ir.ruduo buvo labai 

lietingi, todėl tų nietų pabaigoje derlius 
buvo blogas. 1955 metais pavasaris buvo 
lietingas ir šaltas, todėl praėjusiais metais 
vietomis žuvo žiemkenčių pasėliai ir buvo 
labai pasivėlinta su sėja. Dėl pašarų sto
kos ir blogų patalpų buvo galvijų kritimo 
atvejų.

Kaip žinoma, praėjusiais metais okupuo
toje Lietuvoje buvo imta smarkiai propa
guoti kukurūzos auginimą. Bet Lietuvos 
ūkininkai į šią jiems mažai žinomą kultū
rą pažiūrėjo su nepasitikėjimu. Kukurūzą 
vietomis visai neužderėjo. Tai sukėlė ne
mažą ūkininkų nepasitikėjimą, nes kuku
rūzai sėti buvo paskirti geriausios žemės 
plotai ir jos sąskaiton buvo sumažinti va
sarojaus pasėliai.

Tvarkos sukolchozintame žemės ūky ne
buvo. 1954 metais ryšium su lietinga ir 
šalta vasara kaikur bulvių ir cukrinių run
kelių laukai taip ir liko nenuimti.

Blogas derlius turi ir kitą priežastį. Suda
rydami didelius dirvų masyvus kolchozuo
se, bolševikai užarė visus nusausinimo grio
vius. Liko tik magistraliniai kanalai ar tie, 
kurie buvo naujai iškasti. Tačiau be smul
kaus surenkamojo tinklo vanduo nenuteka.

Visa tai stiprino antikolchozines žmonių 
nuotaikas. Šitos nuotaikos ypač buvo jaus
ti atsilikusiuose kolchozuose, kuriais laiko
mi tokie, kur už vieną darbo dieną išmoka
ma mažiau vieno kilogramo grūdų ir apie 
vieną rublį pinigais. Gi vidutiniškai kolcho- 
zininkas uždirba per metus apie 200-300 
darbo dienų. Geru,' pažangiu kolchozu lai
komas toks, kur už vieną darbadienį išmo
kama 3, 5-4 kilogramai grūdų ir apie 3 rub
lius.

Daug dėmesio bolševikai jau. kreipia į 
įvairių ūkininkų trobesių kolchozuose sta
tymą, kaip, pvz„ tvartų, klojimų, įvairių 
grūdų ir pašarų sandėlių, paukštidžių, silo
so įrengimų. Bet ir toje statyboje neviskas 
gerai vyksta dėl nemažo statytojų, rangovų, 
bei kolchozų administracijos nesąžiningu
mo. - . •. .
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įvykiai ir skaičiai

MEČISLOVO GEDVILOS 
„NUSODINIMAS“

Š.m. sausio 16 d. M. Gedvilas, nuo 1940 
metų išbuvęs kvislinginiu bolševikiniu 
okupuotos Lietuvos ministeriu pirminin
ku, atleistas iš pareigų ir pakeistas M. 
Šumausku. Ryšium su šiais pakeitimais 
atsirado bene iš Maskvos atsiųstas nau
jas ministerio pirmininko pirmasis pava
duotojas Petras Levickis. Po sausio mėne
si įvykusio okupuotos Lietuvos kompar
tijos IX suvažiavimo nauju kompartijos 
CK antruoju sekretorium atsirado taip 
pat naujai iš Rusijos importuotas toks 
Šarkov. Šių pakeitimų priežastį bene bus 
nurodžiusi to kompartijos suvažiavimo 
rezoliucija, kurioje buvo konstatuota oku

puotos Lietuvos kolektyvinio žemės ūkio 
smukimas, gyvulių skaičiaus ir jų produk
tyvumo sumažėjimas, o taip pat žemės 
ūkio produktų gamybos sumažėjimas.

Savo pranešime šiam suvažiavimui oku
pacinės kompartijos sekretorius A. Snieč
kus nurodė, kod okupacinės ministeriu 
tarybos „sustiprinimas“ skirtas vadovavi
mo lygiui pakelti ir visų pirma rimtiems 
žemės ūkio trukumams pašalinti.

Ryšium su šiais pakeitimais vadovau
jančiuose kompartijos ir okupacinės ad
ministracijos postuose atsirado dar dau
giau rusų.

KELIAI

Yra žinoma, kad karo metu ir pokario 
metais keliai Lietuvoje buvo gerokai 
apardyti. Dar prieš keleris metus kelių 
būklė buvo didžiai kritiška.

Tačiau per kelis paskutinius metus 
okupantai susigriebė, ir šiandien galima 
laikyti, kad ši krizė jau yra išbaigta. Vi
siškai yra užbaigta statyti Vilnius- Kau
nas autostrada, padengta skalda ir apso
dinta medžiais. Taip pat užbaigta statyti 
magistralė Kaunas - Babtai - Klaipėda, 
visame kelio ilgyje beveik dvigubai pra
platinta ir iš dalies jau užasfaltuota. 
Naujai perstatytas ir autostrada paverstas 
plentas Kaunas-Marijampolė. Užbaigtas 
meksfaltuoti plentas Kaunas-Ukmergė ir 
Ukmergė-Vilnius. Perstatytas ir visiškai 
sutvarkytas plentas Raseiniai - Tauragė 
Pagėgiai - Šilutė - Klaipėda, kuris taip 
pat visame ilgyje užmeksfaltuotas. Pa

taisytas ir užmeksfaltuotas plentas Pagė- 
giai-Jurbarkas. Sutvarkytas plentas Pa
nevėžys - Šiauliai - Telšiai - Plungė - Kre
tinga - Palanga, kurio trečdalis taip pat 
užmeksfaltuotas. Plentai daugiausia ap
sodinti medžiais.

Autostradose tiltai pastatyti gelžbeto
niniai. Ypač šiais metais vyksta intensyvi 
tiltų statyba.

Keliai bolševikų gerai užlaikomi ir su
gedimai laiku pašalinami. Kelius aptar
nauja nuolatiniai darbininkai. Kelių sta
tybos darbai atliekami veik visi mechani
zuotu būdu, naudojant daug mašinų. Oku
pantų susirūpinimas keliais suprantamas. 
Reikia pripažinti, kad autotransportas 
okupuotoje Lietuvoje yra išaugęs. Antrą 
vertus, bolševikai turėjo susirūpinti ke
liais taip pat strateginiais sumetimais.

Pačių ūkininkų perkėlimas į kolchozines 
gyvenvietes taip pat pradedamas vykdyti, 
daugiausia keliant į jas senus ūkininkų na
mus. Tačiau tas darbas vyksta lėtai. Bolše
vikai čia susidūrė su nemažais sunkumais, 
nes ūkininkai nenori keltis iš savo senų gy
venamų vietų, kurios yra viskas, kas jiems 

dar primena brangią ir širdžiai artimą dar 
neseną nepriklausomos Lietuvos praeitį.

Tuo būdu, būklė okupuotoje Lietuvoje 
1955 metais nebuvo pagerėjusi, bet priešin
gai, buvo jos pablogėjimo žymių. Ir visa 
tai dėl pačios okupacijas fakto ir netikusio 
okupantų šeimininkavimo bei pačios sovie
tinės ekonominės santvarkos ypatybių.
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LENKŲ SKAIČIUS LIETUVOJE

„Santarvės“ Nr.6, 1955 m. psl.244 buvo 
paskelbta remiantis komunistinės Lenkijos 
oficialiais šaltiniais, kad 1945-47 metų lai
kotarpiu iš okupuotos Lietuvos į Lenkiją 
repatriavo iš viso 178.013 asmenų. Lenkų 
emigracinių sluogsnių nurodymu 1939 m. 
VII. 31 d. Vilniaus krašto dalyje, kuri 
grižo Lietuvai, gyventojų buvo 370.000, o 
pagal egzilinės lenkų vyriausybės Infor
macijos Ministerijos 1941 metais nurody
tus duomenis, pasirėmus 1931 metų gy
ventojų sąrašu, Lietuvai grįžusioje Vil
niaus krašto dalyje buvo 337.000 gyven
tojų. Tuo būdu tektų laikyti, kad repat- 

riavus 178.000, Lietuvoje 1947 metais li
ko lenkų apie 159.000-192.000.

Suprantama, nevisi Vilniaus krašto 
gyventojai buvo lenkai, antrą vertus, len
kų repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją vy
ko ir po 1947 metų ir net ir toliau vyks
ta dar šiandien, taip pat nemažas skai
čius lenkų buvo iš Lietuvos deportuota 
Rusijos gilumon 1940-1941 metais ir vė
liau po 1944 metų. Neturint tikslių duo
menų, sunku nustatyti tikslų Lietuvoje 
likusių lenkų skaičių, bet kad ir labai 
apytikriai, galima laikyti, kad jų gali bū
ti apie lOŪ.000-150.000

* *

Bolševikinis Vilniaus radijas užsienio 
lietuviams skirtoje transliacijoje 1956. III. 
29 d. paskelbė, kad šiuo metu Lietuvoje 
yra 812 maldos namų. Vilkaviškio, Kauno 
ir Kaišiadorių vyskupijos tebėra be vys
kupų, bet esą dabartiniai Lietuvos vysku
pai numato kreiptis į Vatikaną siūlyda
mi tris kandidatus įšventinti į minėtų 
vyskupijų vyskupus. Taip pat esą numa
toma prašyti Vatikaną leisti vyskupą K. 

Paltaroką įšventinti Arkivyskupu. 1955 m. 
visoje Lietuvoje esą buvo pakrikštyta 
43.491 naujagimių ir bažnyčiose sudaryta 
32.628 sutuoktuvių, palaidota su religinė
mis apeigomis 17.381. Taip pat esą 1955 
m. buvo atlikta 56.648 birmavonių. Nuro
dytas naujagimių krikšto skaičius gali 
būti tam tikru mastu rodyklė dabarti
niam Lietuvos gyventojų prieaugliui nu
statyti.

* * *

LAN (Lietuvos Naujienų Atranka), 
LNT leidžiamas savaitinis biuletenis, pra
neša, kad okupuotoje Lietuvoje bendrųjų 
kolchozinių karvių skaičius yra vis dar 
mažesnis, negu privačiai laikomų, nors 
retai kuri kolehozininko šeima laiko dau
giau vienos karvės. Tačiau pastaruoju 
metu okupuotoje Lietuvoje jau pradeda
ma akcija iš viso likviduoti privačiai lai
komus gyvulius, ypač karves.

LNA taip pat praneša, kad Petrašiūnų,, 
dabar vadinamo Juliaus Janonio vardu, 
popierio fabriko pagamintas popierius 
gabenamas per Odessą į Indiją. Į Indiją 
taip pat siunčiami Naujosios Vilnios „Žal
girio“ fabriko pagaminti dažymo apara
tai o to paties fabriko frezavimo staklės 
siunčiamos į Kiniją. Šiaulių dviračių 
fabriko dviračiai vaikams siunčiami į 
Bulgariją.
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS
■ ■

■

ANAPUS' DAUGYVENĖS

BRONYS RAILA

Prisigėręs Lacrlmae Christi, 
Jis išeina ir ima kristi.
Jis Venerai puola ant kaklo, 
Jis užmiršo amore sacro. 
Jis mėgina keltis ir griūna.
Rankos glosto dievišką kūną.

, G amore sacro e profano'.

Henrikas Radauskas 
„Žiemos Dainoje“

Ir šiandien tebejaučiu didelę sau gėdą, 
kad niekad neišsiaiškinau tos upės pradžios 
ir jos versmių. Stačiai man nesuprantama, 
kaip tat galėjo atsitikti. Aš augau prie Dau
gyvenės, daug dienų ir vakarų praleidau jos 
pakrantėse, bet niekad nebuvau nuėjęs ar 
nuvažiavęs j tą vietą, kur ji prasideda. O 
tai turėjo būti gal tik už kokios poros de
šimčių kilometrų. Tėvas kartą pasakojo, 
jog už Šeduvos, bene kažkur į Baisogalos 
pusę, jis matęs Daugyvenės pradžią: ,,At
rodo, kaip ravas... truputis vandens telkšo“, 
— sakė jis beveik su pasigailėjimu.

Bet ties Plaučiškių sodybomis Daugyvenė 
jau buvo didelė, graži ir mums svarbi upė. 
Savo apylinkėje mes buvome turtingiausi 
upėmis. Per mano tėvo pakluones, tuojau 
pat už daržinių, tekėjo kita svarbi upė -— 
Šaka. Tik ji čia pat, per kaimyno Petronai- 
čio miškelį įsiliejo į Daugyvenę. Šakoje iš
mokau plaukti — pradžioje ant ajarų kūlio. 
Bet tikrų plaukikų meno, visi mes, Plaučiš
kių vaikai, mokėmės jau Daugyvenėje. Ša
koje pirmiausia pradėjau gaudyti kilbukus 
ir su dideliais pergyvenimais iš patilčių ak
menų skylių rankomis traukti užsislėpusias 
liaunas vėgėles. Bet tikron žvejybon su rim
tais tinklais ruošdavomės tik į Daugyvenę. 
Šaka pavasariais patvindavo ir siekdavo 
mūsų sodybas, statydavome čia bučius, 
įkrisdavome ir peršlapdavome. Bet dažną 
vasarą ji išdžiūdavo, išsekdavo srovė, ir tai 

be abejo buvo stambus smūgis upės presti
žui. Gi Daugyvenė patvindavo majestotiš
kai, užpildavo dumblu mūsų pievas, ūždavo 
ir draskydavo mūsų užtvaras. Vyresnieji 
įspėdavo, kad tik Daugyvenėje yra pavojus 
prigerti. Žiemą prasikalę eketes ir pamerkę 
tinkamose vietose bučius, vėgėles iš jos 
traukdavom maišais. Pavasarį lydekų kibi
rus nešdavomės namo. Ir net pačią sausiau
sią vasarą Daugyvenė neišdžiūdavo! Ji vis 
ir vis rūpestingai sroveno į Mūšą ir drauge 
su ja tolyn Šatrijos linkui.

Su Daugyvene susiję stipriausi mano vai
kystės išgyvenimai. Čia užtenka tik mažmo
žio pažadinti visai atsiminimų jūrai. Nese
niai tai vėl padarė Henrikas Radauskas, 
prisiųsdamas savo naujausių eilėraščių kny
gą „ŽIEMOS DAINA“, su trumpu įrašu: 
„Parapijiečiui Broniui Railai — anapus 
Daugyvenės —- Henrikas Radauskas“...

GELEŽINĖ UŽDANGA MUS SKYRĖ

Taip su Henriku Radausku esam parapi
jiečiai. To paties Rozalimo valsčiaus, tos 
pačios Rozalimo parapijos, vaikystės dalį 
praleidę prie tos pačios Daugyvenės, ir vi
sai toje pačioje vietoje. Tik jis Gikoniuose, 
„anapus Daugyvenės“, jos rytiniame kran
te; o aš — Plaučiškiuose, iš io pusės žiūrint 
irgi „anapus Dauguvenės“, bet vakariniame 
krante,
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Bet kekių nesąmonių kartais būna kupi
na mūsų jaunystė! Gikonių ir jų žmonių aš 
niekad arčiau nepažinau. Šiapus Daugyve
nės, vakariniame krante, man kiekvienas 
sklypelis buvo išmindžiotas. Su visais apy
linkės gyventojais — Stūriškiuose, visai prie 
pat Gikonių, Raginėnuose ar Eitkūnuose, 
Birjagaloj, Meldimuose, Jamontonyse ar net 
Simaniškiuose — 'visur man buvo draugų 
ir pažįstamų, dažnas namas aplankytas, sve
čiuotasi tai šen, tai ten, turėta visokių rei
kalų, visur būta giminių ar šeimos bičiulių. 
Bet ne Gikoniuose! Mano tėvo ūkio ryti
nė riba buvo pati Daugyvenės upė. Už jos 
tuojau prasidėjo Gikonių Radauskų ūkiai. 
Bet net nei menkiausio tiltelio per upę toje 
vietoje nei vieni, nei kiti nebuvome pasi
statę. Beveik nebuvo jokių ryšių. Gal koks 
bernas kartais vasaromis nueidavo ar atei
davo pas mergas, tai ir viskas. Suruoštose 
vieno ar kito kaimo gegužinėse būreliai jau
nųjų atsilankydavo pašokti, bet kitą rytą 
ryšiai nutrūkdavo. Tikros „Daugyvenės lie
tuvių bendruomenės“ niekad nebuvo. Mano 
tėvai ar broliai pas nieką ten nesilankydavo, 
išskyrus kai važiuodavome į Savickio vėjinį 
malūną. Bet tai būta šalto biznio reikalų.

Aš pats keletą kartų buvau pralaužęs 
Daugyvenės „geležinę uždangą“. Tačiau nei 
vienoje Gikonių sodyboje nesu lankęsis 
svečiu, nei pas vieną Radauską. O kiek 
daug dienų praleisdavau čia pat visai prie 
Daugyvenės, ant Kapmilžių kalno! Tai 
skambaus vardo „kalnas“, senovės milžin
kapis, kur sykį prieš Pirmąjį Pasaulinį Ka
rą buvo atvykęs kažką pakasinėti Dr. J. 
Basanavičius (visai netoli, vos už trejeto ki
lometrų yra garsieji Raginėnų pilkapiai, ku
riuos gerai žino kiekvienas mūsų archeolo
gas)... Mano laikais mūsų Kapmilžiai iš tik
rųjų buvo jau tik tėvo galvijų ganykla, čia 
gerai tarpę krūmokšniai gamino ūkiui žabų 
atsargą, beržynėlis pavasarį tarnavo sulai 
pasisunkti, o mano motina čia labai mėgo 
su manimi rinkti grybus, ir ta proga anuo
met iš jos esu gavęs patį pirmąjį lietuviškos 
grybologijos kursą...

Daug kartų nuo Kapmilžių, kurių papė
dėje tekėjo Daugyvenė, žiūrėdavau į Giko- 
nius. Ir jei upę perbirsdavau, tai ne pas juos 
eiti, o tolyn, į paslaptingą didelį Gikonių 
mišką, į Beržbalį. Ten traukdavom išplėšti 
šarkų lizdus, o nekartą pats vienas ar su 
draugais nusėlindavau pasirinkti uogų. Vie

noje vietoje ten būta gero ir derliaus avie
tyno. Mūsų „Drang nach Osten“ buvo pa
remtas vien plėšriais sumetimais...

PAŽINTIS PER POEZIJĄ

Jau mokykliniais ir gimnazijos laikais va
saromis anapus upės kaikada pastebėdavau 
vaikštinėjant ar keliu į Rozalimą važiuojant 
du berniuku. Matydavau juos ir miestelyje, 
tai sekmadieniais, tai kurią dieną dviračiu 
nuvykęs pašto pasiimti. Abu berniukai bu
vo trupučiuką mažesni ir jaunesni už mane, 
visai vienodai apsirengę — juos aš prisime
nu dėvint brezentinius gelsvai žalsvus švar
kelius. Jie su nieku nekalbėdavo, su mano 
pažįstamais nedraugaudavo ir vėl prapul
davo. Vėliau matydavau, kad tiedu patys 
berniukai žiemomis Panevėžy prisilaiko. Tik 
tada sužinojau, kad tai du broliai Radaus
kai. Gi vienas iš jų, Henrikas, esąs labai 
mokslus ir turįs didelių gabumų svetimoms 
kalboms...

Po to praėjo daug metų, ir mes vis nebu
vome asmeniškai pažįstami. Nei Kauno uni
versitete studijuojant, nei niekur kitur. Man 
tai keista, nes aš taip išskirtinai mėgau vi
sus savo parapijiečius ir kiekvieną tuojau 
stengiausi pažinti. Ir tik per praėjusį karą 
Kaune, berods 1943 metų žiemą, A. Chur
ginas pirmą kartą „oficialiai“ mane supa
žindino su Henriku Radausku, kuris tada 
buvo biurokratu Valstybinėje Leidykloje. 
O Algirdas Greimas nacių okupacijos lai
kais Šiauliuose buvo pirmas, kuris man iš 
atminties padeklamuodavo Henriko Ra
dausko eilėraščių. Mes kartais kalbėdavo
mės apie lietuvių poeziją, jos sroves, stilius. 
Pačių geriausių lietuvių „estetinės poezijos“ 
pavyzdžių' jis rasdavo tik Radausko eilėraš
čiuose. Greimas apie poeziją gerai nusima
nė, ypač apie prancūzų, ir ištisais posmais 
galėjo deklamuoti prancūzų klasikus, este
tus, vieną kitą modernistą. Pavyzdžiais pri
remtas prie sienos, turėdavau sutikti, kad 
Greimo vertinimas labai arti teisybės. Ta
čiau, nemeluodamas nei jam, nei sau, atsi
kalbinėdavau : taip, Radausko poezija yra 
gera, bet man ji truputį perlygšalta, per- 
ledinė. Tada Greimas, kuris savo įrodymus 
deklamuodavo iš „Fontano“ rinkinio, atsa
kydavo: „Toks visada yra fontanas. Jis 
trykšta šaltai, kaip ledinis. Kristalas taip 
pat veikia mus šaltai, bet jis — žiba“...
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RAŠYTOJŲ ŽEMĖLAPIS 
su balta vieta

Kažkada apie 1930 metus vienas ar bū
relis Kauno studentų humanitarų (pavar
džių nebeatsimenu) buvo įsipareigojęs lietu
vių literatūros seminarui paruošti Lietuvos 
rašytojų žemėlapį. Dar nevisai baigtą, teko 
kartą tą „poetų žemėlapį“ seminaro kamba
ryje pažiūrėti. Daugelyje vietovių apsčiai 
prirašyta pavardžių, bet — tik visiškai bal
tos vietos aplink Rozalimą ir prie Daugyve
nės krantų! Nors tuo laiku aš buvau nusi
teikęs labai „visažmogiškai“ ir beveik in- 
ternacionališkai, bet tas faktas man buvo 
didelis smūgis, nes internacionalai interna
cionalais, — bet mano tėviškės „Daugyve
nės internacionalas“ man visuomet stovėjo 
pirmoje vietoje.

Vadinasi, mūzos ligšiol buvo visiškai pa- 
miršusios tą mylimiausią pasaulio žemės 
kampelį. Čia nebuvo gimęs joks kūdikis, ku
ris vėliau būtų pareiškęs išskirtinų minčių 
ar turėjęs patobulintą grožio ir formų su
pratimą. Tuo laiku, anapus Klovainių, ne
toli Daugyvenės ir Uošo kaimo, kur gerai 
prisilaikė vienas iš mano dėdžių, neseniai 
buvo Balsių dvarelyje įsikūręs Kazys Bin
kis. Bet jo nepasisavinsi, nes tai buvo tik 
naujas imigrantas biržietis iš Papilio. Pas
kutinėje neviltyje norėjau siūlyti įrašyti tė
vo brolį — mano kitą dėdę, Kauno advo
katą Stanislovą Railą, kuris buvo vienas iš 
pirmųjų ir ištikimų „Auszros“ bendradar
bių, ten pasirašinėdavęs Stajės Šunbajorio 
ar kitais slapyvardžiais ir, šalia straipsnių, 
davęs vieną kitą patriotinės literatūros ban
dymą. O vienan „Auszros“ numerin įdėjęs 
net savo, kaip Kauno lietuvio advokato, 
skelbimą su adresu. (Tai buvo gal pirmas 
lietuvio profesionalo skelbimas mūsų spau
doje, ir aš net šiandien nesuprantu ano lai
ko „konspiracijos“ nuotaikų, nes „Auszra“ 
juk buvo griežtai draudžiama Lietuvoje pla
tinti!)

Kad ir kaip mylėjau savo dėdę, tačiau 
suvokiau, kad Stajė Šunbajoris visdėlto gal 
buvo kiek persilpnas kūrėjas nusipelnyti įra
šui Lietuvos rašytojų ir poetų žemėlapyje. 
Bet nebuvo ko kito pasiūlyti...

GIKONIŲ „KROKUVIAKAS"

Tačiau šiandien, jei kas ruoštų naują po
etų žemėlapį, anoji balta vieta aplink Dau
gyvenę jau galėtų būti nors vienu įrašu pa
marginta. Kad ir nevisai teisingai, bet to
pografas čia jau galėtų ryškiom raidėm 
įrėžti Henriko Radausko vardą. Deja, vis 
dar su vienu smulkiu formaliniu prasilenki
mu. Mat, kai vėliau jau specialiai panagri- 
nėjau Gikonių Radauskų gimines, paaiškė
jo štai kas... Nuo „neatmenamų laikų“ čia 
gyveno Baltramiejus Radauskas, turėjęs vi
są eilę dukterų ir sūnų, kurių vienas, Ber
nardas, buvo gimęs 1861 metais. Jo brolis 
Stanislovas perėmė valdyti ūkį. Jų sesuo 
Antonija tame pačiame kaime buvo ištekė
jusi už kito Radausko. Radauskų čia buvo 
ar ne aštuoni ūkiai, bet nevisi jie giminia
vosi. Minėtasis Bernardas Radauskas, kiek 
pamokytas, didžiąją gyvenimo dalį pralei
do Rusijoje, o jo sūnui, mūsų Henrikui Ra
dauskui, teko atsitiktinai gimti Krokuvoje 
1910 m. balandžio 23 d. Per karą šeima iš
bėgo į Sibirą, kur Novo-Nikolajevsko mies
te Henrikas pradėjo mokytis rusiškoj pra
džios mokykloj. 1921 m. jie grįžo Lietuvon. 
Čia Henrikas lankė Panevėžio gimnaziją 
(vakarinę, — tą pačią, kurion ir man į 
penktą klasę teko įstoti 1923 m.) ir vėliau 
mokytojų seminariją. Mokslo metu kiekvie
nas savo atostogas Henrikas su broliu pra
leisdavo Gikoniuose, prie Daugyvenės, kur 
jo tėvas buvo paveldėjęs pusę tėviškės ūkio. 
Turėdamas trnybą Panevėžyje, ūkį jis buvo 
išnuomojęs, bet jame gyvendavo Radauskiu- 
kų motina, ir vaikai vis atvykdavo pas ją 
vasaromis.

Toks tėra Henriko ryšys su Gikoniais. 
Formaliai pagal gimtavietę jis — „krokuvie- 
tis“, bet dvasiškai ir fiziškai, manyčiau, bū
tų teisinga jį rišti su mūsų Daugyvenės 
bendruomene. Čia Radausko giminės lizdas 
ir šaknys.

Po to Henrikas vėl apleido Gikonių „ba
kūžę samanotą“. 1930-35 metais V.D. Uni
versitete jis studijavo lietuvių ir vokiečių li
teratūras ir, studijas bebaigdamas, per Sa
kalo b-vę išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį 
„Fontanas“. Vėliau, metus išdirbęs Klaipė
dos radiofone pranešėju, 1937-40 m. laiko
tarpiu buvo Švietimo Ministerijos Knygų 
Leidimo Komisijos korektorius ir tada labai 
grakščiai išvertė Nobelio premijos laureatų
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prancūzų rašytojo R. Martin du Gard ro
maną „Senoji Prancūzija“. Okupacijų me
tais (1941-44) tarnavo Valstybinėje Leidyk
loje redaktoriumi, kur jį pirmą kartą asme
niškai pažinau. 1944 m. vasarą, nenorėda
mas antrą kartą patekti bolševikų rojun, iš
vyko Vokietijon, o 1949 m. atsikėlė Chica- 
gon.

Čia Vytautas Saulius 1950 m. išleido jo 
antrąjį poezijų rinkinį „Strėlė Danguje“, 
kuriai pavyko pataikyti į pačią kritikų ir 
poezijos mėgėjų širdį. O 1955 m. gale tas 
pats V. Saulius puikiai išleido tretįjį Ra
dausko eilėraščių rinkinį „Žiemos Daina“. 
Kaip Strėlę, taip ir Dainą, veik visa mūsų 
spauda sutiko itin palankiai. Tai reiškia, 
kad mūsuose suvokiama ir juntama, jog ra- 
dauskinio pobūdžio poezija mūsų publikoje 
dar turi mėgėjų, — be'abejo, proporcingai 
daugiau, negu kurioje kitoje tautoje. Labai 
garsus prancūzų poetas Paul Valėry prieš 
karą savo rinkinius beleisdavo 300 puošnių 
egzempliorių. O mūsų Saulius Radausko 
veikalus išleidžia 700-500 egzempliorių kie
kiu, ir neatrodo, kad šios knygos leidėjo 
sandėlyje gulėtų tik žiurkėms graužti.

Tie, kurie ima nykiai graudentis, kad mū
sų visuomenė geros poezijos nebeskaito, tu
rėtų nepamiršti to svarbaus ir labai būdin
go fakto. Šiais laikais visur poeziją beskai- 
to tik labai mažas visuomenės nuošimtis...

* * »
Toks būtų mano įvadas j Henriko Ra

dausko kūrybą, ir tokia jo naujausio rinki
nio „recenzija“. Suprantu, kad mums įpras
tos tradicinės recenzijos šviesoje iš tokio 
mano atsiminimų „įvado“ kaikurie tik nu
sišypsos. Bet ilgesnė praktika mane yra įti
kinusi, jog veik visos mūsų poezijos senovi
nio tipo knygų recenzijos bendrosios paskir
ties spaudoje neatlieka jokio uždavinio. Jos 
yra gal geros ir prasmingos specialiuose li
teratūros žurnaluose ar rinkiniuose, kur po
etai kalba poetams apie poetus, šeimyniš
kai aiškinasi bendro amato reikalus ir bū
dus, tuo pačiu turėdami puikią progą išlie
ti savo meilę ar neapykantą, žavesį ar pa
nieką. Platesnei publikai tai visai neįdomu 
ir neturi jokios prasmės. Taipgi kelių pos
mų pacitavimas niekad neduoda vaizdo apie 
visumą. Čia ne romanai ar apysakos, — vi
siškai nėra kuo užintriguoti skaitytoją.

ANAPUS LAIKO IR ERDVĖS

Tačiau pabaigai drįsčiau pridėti porą 
įspūdžių.

Kai skaitau Radauską, ypač šią Žiemos 
Dainą, — aš negaliu išsivaduoti nuo nuo
taikos, lyg tarsi gyvenčiau prieš kokį 50 
metų. Gi kartais, lyg tarsi šokęs pusšimčio 
šuolį atgal, skaityčiau prancūzų pranašistus 
ir simbolistus. Gal aš perrambus, bet ši 
poezija man išsimuša už laiko ir erdvės ri
bų. (Kaip gaila, kad joje neišgirstu Daugy
venės ajarų šlamėjimo, arba kaip lankos ūž- 
tulyje riebūs geltoni lynai dumble alsuoja, 
arba kaip laukinės antys iš Beržbalio rude
nop išskrenda šiltuosin kraštuosin, arba kaip 
Daugyvenės potvyniai pavasarį dūžgėdami 
ir murmėdami lieja sodybas ar ganyklas 
mūsų žmonių, — ne „šiaip sau bendrai žmo
nių“, bet Cesevičiaus, Balnonio, Radauskų, 
Mūriniuko, Tamošaičio, Montvilo, Petro- 
naičio, Budrio ir daugybės kitų daugyVenie- 
čių!..).

Visdėlto ši poezija už laiko ir erdvės ribų 
pasitalpina į kažkokį eterinį laiką, į kažko
kias tolimas erdves, buvusias kitur ar esan
čias kitur. Ji ištekinta negausiais žodžiais, 
stingstanti pasikartojančiuose simboliuose. 
Tik retai kaikur, lyg netikėtai, lyg netyčio
mis, netiesiogiai ir visai atsitiktinai [durian
ti į vieną kitą dabarties žaizdą. Čia, žiūrėk, 
pačiumpanti kokį naujovišką mūsų techno
kratinės gadynės žodį, tai vėl nerūpestingai 
mūsų didžiųių tragedijų, pvz.: „Sumaišęs 
vėją su vynu, išgėręs gatvėmis einu, jieško- 
damas lengvos širdies, linksmos, karališkos 
mirties“...

Radausko poezija mūsų literatūroje yra 
itin savotiška tuo, kad ji stengiasi nieko ne
pasisakyti, nieko nepiršti, nieko nesmerkti, 
nieko negirti. į nieką neskatinti, su didžiau
siu abejingumu žvelgti į visas „problemas“, 
ir jei ji sau leidžia kokį vertybių vertinimą, 
tai tik atsukant į jas labai santūrios ironijos 
prožektorių. Henrikas Radauskas šia pras
me iš visų lietuvių praeities ir dabarties po
etų stovi arčiausia to, ką vadintume „gry
no esteto“, „gryno poeto“ keliu it pasaulė
žiūra. Niekas kitas šiuo atžvilgiu nėra toks 
„švarus“, kaip jis. Šią pasaulėžiūrą savo rin
kinių įvadiniuose eilėraščiuose, tarsi ko
kiuose „manifestuose“, jis mėgsta atvirai ir 
pasakyti.
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„Strėlės“ įžangoje jis rašė:

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos...

Ir skamba medyje melodija tyli, 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly...

Gi „Žiemos Dainos“ įvade jis vėl rašo:

O eilėraštis gimsta—kaip vėjas—iš nieko 
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 
Bet negali daina prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta—kaip vėjas—į savo namus...

Siame viename ppsme stebėtinai tiksliai 
nusakytas visas Henriko Radausko poezijos 
pobūdis ir drauge, jeigu man būtų leista ir
gi kiek pasinaudoti ironija, — jos likimas..

Sis „muzikaliais motyvas“ („eilėraštis 
skambėdamas bėga“..-..) mane veda tolyn. 
Kitur (15 psl.) randu jo tolesnį išplėtojimą 
tokiame posme:

Klajūnas muzikas girdėjo
Balsus dangaus, vandens ir javo
Ir juos simfonijon sudėjo,
Ir ji šlamėjo ir žaliavo...

Tai būdinga muzika, bet kartu tai yra ir 
Radausko „poetinė pasaulėžiūra“. Šiai pa
saulėžiūrai įgarsinti, ar įvaizdinti, ar įnuo- 
taikinti muzikas turi daugiau, nes visas ne
ribotas garso bei ritmo priemones. Poetas, 
kuris naudojasi tik žodžiu, čia gali tapti la
bai neturtingas, labai netobulas ir nesėkmin
gas. Antano Barono „Anykščių šilelį“ lai
kome pavykusiu šio siekimo kūriniu. Bet aš 
stačiai jaučiu, kaip Radauskas ilgai rungia
si su žodžiu, įieško, atrenka, šlifuoja, deri
na, kol jis suranda (dažniausia vis netobu
lą) mažų simfonijų ir kitokių opus'ų kūrėjo 
išraišką.

KAD PASAULIS DAUGIAU 
DOMĖTŲSI POEZIJA, TAI — ...

Jeigu palyginimas kartais geriau atsklei
džia tvirtinimų prasmę, negu pats tiesiogi
nis tvirtinimas, tai man yra pagunda pa
naudoti vieną palyginimą.

Radausko poetiniame orkestre (priešin
gai Brazdžionio!) visai nėra ar tik labai 
maža didžiųjų pučiamųjų instrumentų, ku
rie išduoda garsų ar staugiantį toną. Atro
do, jis daugiausia norėtų būti poezijos smui
kininkas, o ypač fleitistas. Bet tai yra labai 
sunkus ižsimojimas, ir mano netobulai au
siai Radauskas arčiausiai atslenka prie če- 
listo. O čia aš jam kaip tik turiu savotišką 
pavyzdį. Tai labai žymus fr gabus vengrų 
čelistas, taip pat „dypukas“, Janos Starker, 
šiuo metu grojantis Chicagos simfoniniame 
orkestre ir protarpiais rengiantis labai sėk
mingus solo koncertus.

TIME magazinas praėjusių metų pabai
goje apie jį rašė: „Starker yra įsitikinęs, 
kad pasaulis rodytų daugiau dėmesio čello 
instrumentui ir aplamai muzikai, —r jeigu 
muzikos kūrėjai ir išpildytojai parodytų 
daugiau susidomėjimu pasauliu. Starker ir 
jo graži vengrė žmona nuolat laiko visiems 
atviras savo buto duris: pasaulio reikalai 
čia taip pat gyvai nagrinėjami, kaip ir mu
zika. Jis sako: „Aš stengiuosi būti apie vis
ką informuotas. Jūs neturėsite supratimo, 
ką daro pasaulis, vien sėdėdamas savo kam
baryje ir praktikuodamasis (su čello). Aš 
stengiuosi būti šių laikų žmogus. Gerbiu, 
kas buvo padaryta praeityje, bet nenoriu 
būti tradicijų vergas. Man nereikia devynio
liktojo šimtmečio laukiniškai susigarbanoju- 
sių debesų, — aš turiu savo paties debe
sis“...

Aš nekęsčiau būti taip nuogai atviras, bet 
labai linkstu pritarti čelisto minčiai: —- pa
saulis vėl daugiau susidomėtų poezijai, jei 
poetai daugiau domėtųsi pasauliu.

-

Rašyti1... Saukti, lyg tartum skįstUme... Kiekvienas žodis toks stiprus, toks tikras,’ 
kaip kraujas. Gana literatūros, išlygintų frazių, gana išdailinlmų 1.. Žodžiai tebūnie to
kie neestetiški, kaip sužalotas moters kūnas... tokie karšti, kaip šunų gainiojamo žvė
ries kvėpavimas... Tai turi alsuoti, plėšytis ir aimanuoti, šniokšti, lyg tartum butų girdi
mi Jo žingsniai ant laiptų, Jo ranka ant durų rankenos.

Sorana Gurian
(Rumunijos rašytoja tremtinė)
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JIE PASITRAUKĖ AMŽINYBĖN

Prof. Vaclovas Biržiška

Trys broliai Biržiškos gimė žemaitiško
je bajoriškoje ir inteligentiškoje šeimoje. Že
maitis — kietas užsispyrėlis (jis pajėgė atsis
pirti ir vokiškiems kryžiuočiams, nuolat te- 
riojamas, net ir Vytauto užrašinėjamas), tad 
to užsispyrimo ir kietumo ypač daug savo 
gyvenime yra parodęs ir prof. Vacį. Biržiš
ka. Kovoti ir dirbti — štai kur reiškėsi pro
fesoriaus žemaitiškas užsispyrimas, primar
ginęs jo gyvenimą žygiais ir didžiuliais dar
bais. Kartais rodos, kaip vienas žmogus ir 
įveikė šitiek padaryti!

Biržiškos jau mokyklos suole nebuvo ra
mūs. Mokytis jau jie nuėjo sąmoningi. Ma
no galva didelė to šviesaus sąmoningumo 
„kaltė“ bus įsigyta jau namie, iš tėvų, nes 
jų tėvas buvo daktaras ir dar garsus, o mo
tina—muzikė ir mokytoja, pati savo vaikus 
paruošusi į gimnaziją. Vaclovas, štai, jau 
gimnazijos III klasė.ia toks sąmoningas, kad 
dalyvauja, net mokinių maište prieš rusiškas 
pamaldas ir pats vienas iš visos klasės iš
drįsta iš tokių pamaldų išeiti. Vėliau jis 
dalyvauja slaptame gimnazistų ratelyje, jo 
lietuviškoje grupėje, kuri mokėsi savo gim
tosios kalbos. Studentaudamas priklauso 
taip pat slaptai lietuvių draugijai, vienu tar
pu pirmininkauja jai ir visą laiką tvarko 
tos draugijos slaptą biblioteką.

Kai dėl rusų pirmosios revoliucijos ne
ramumų buvo uždarytas Petrapilio univer
sitetas, kuriame Vacį. Biržiška studijavo 
teisę ir klausė dar istorijos ir etnografijos 
paskaitų, įsitraukęs į revoliucinę srovę bu
simasis profesorius pasuko į Vilnių ir čia 
gyveno svetima pavarde ir dirbo slaptoje 
socialdemokratų spaustuvėje, su visa spaus
tuve ^slapstėsi ir bėgiojo nuo žandarų. Kai 
grįžo‘į universitetą, kaip socialdemokratas 
vėl dirtft> tarp tenykščių lietuvių darbininkų. 
Baigęs studijas ir atlikęs karinę tarnybę, 
apsigyveno Šiauliuose, dirbo advokato ir ki
tokius darbus, 6 kartu nemetė ir iš mažens 

jau pasirinkto slaptosios veiklos kelio, jis 
ir čia suorganizavo socialdemokratinę moks
leiviją, o taip pat ir Frenkelio odos fabriko 
darbininkus.

Nuotykingą laikotarpį Vacį. Biržiškai ten
ka išgyventi po antrosios rusų revoliucijos. 
Kaip ligi tol reiškęsis savo kairumu, po re
voliucijos jis skiriamas armijos komitetan 
švietimo reikalams. Po bolševikinio pervers
mo buvo areštuotas, paskui Maskvoj įtrauk
tas į tremtinių komisariatą, dirba Lietuvos 
reikalų komisariate (sudarinėja buvusių šni
pų ir provokatorių sąrašą), kaip buvęs ka
rininkas vėl areštuotas ir išsisuko mirties 
bausmės, kai davė sutikimą eiti Lietuvos 
švietimo komisaro pareigas tuomet bolševi
kų užimtame Vilniuje. Tad porą mėnesių 
jam ir teko komisariauti ir vaidinti dvivei
dę revoliucijos revoliucijoje poitiką — pa
globoti būrelį labiau pasireiškusių lietuvių 
inteligentų, kad prie jų nekibtų bolševikai, 
ir nukniauktais iš bolševikų pinigais remti 
besikuriančioje Lietuvoje antirevoliucinę 
veiklą (antibolševikinius laikraščius). Iš ko
misarų jis buvo pažemintas į pavaduotojus, 
kai susirinko vadinamasis darbininkų ir 
valstiečių suvažiavimas, ir jis vienas ten ne
balsavo už Lietuvos sujungimą su Rusija. 
Užėję lenkai suėmė jį, išlaikė mėnesį Lu
kiškių kalėjime, o paleistas būsimasis pro
fesorius pėsčias atžygiavo į Kauną.

Sakytume, kad su kelione į nepriklauso
mą Lietuvą kaip ir baigėsi Vacį.Biržiškos 
neramūs metai. O gal ir netikslu būtų šitaip 
sakyti? Gal greičiau baigėsi pavojų laiko
tarpis, nes prof. V. Biržiška, tarnavęs dar 
kurį laiką savojoje kariuomenėje, paskui 
labiąu jau atsidėjo- mokslo, mokymo, orga-' 
nizavimo . ir vadovavimo darbams.

Vacį.' Biržiška -jau nuo pat jaunutiiės tu
rėjo didelę darbo sritį, kurią, sakytume, įsi
mylėjo ir ištvėltė tam darbe Tigi pat senat
vės ir mirties’.' Tai bibliotekininkystė it'bib- 

/<>>»><•■’ . ..--u'’
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~libgrafija. Be bibliotekinių šaltinių ,aišku, 
negalima dirbti ir bibliografinio darbo, O 
Biržiška jau gimnazijoje tvarko vadovėlių 
bibioteką, studentaudamas slaptąją savo bū
relio biblioteką, Vilniuje Rūtos ir Liet. 
Mokslo Draugijos bibliotekas, Šiaulių vi
suomeninę biblioteką ir Šiaulių ekonomijos 
archyvą... Bet jau studentaudamas jis bi
bliotekas laikė nebe vien bibliotekomis, bet 
kartu ir medžiaga, iš kurios ilgainiui jis su
rankiojo duomenis didžiuliams tomams sa
vo Lietuvių bibliografijos ir kitiems veika
lams iš lietuviškosios knygos istorijos. Bi
bliografas S. Baltramaitis paragino jj, ir 
Biržiška nuo 1904 m. pradėjo rinkti me
džiagą savo darbams (po mirties liko papil
dytos jo bibliografijos tūkstančiai nespaus
dintų puslapių!). Todėl ir nepriklausomoje 
Lietuvoje Vacį. Biržiška, išėjęs iš kariuome
nės, dirba valstybiniam centriniam knygyne 
vedėjo (prof. E. Volterio) pavaduotoju, o 
nuo 1923 m. pradeda organizuoti Vyt. Di
džiojo Universiteto biblioteką, patį tą di
džiausią šaltinį, kur ir jis ir kiti galėjo sem
tis medžiagos savo darbams.

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti nuo 
1906 metų (Lietuvos Ūkininke, Naujoje ga
dynėje, Skarde, Žarijoje, Lietuvos Žiniose, 
Visuomenėje ir kt.), rašė daugiausia kultūri
nėmis temomis. 1919-21 m. Vilniuje ir pas
kui Kaune jam tenka rašyti lietuvių lei
džiamuose lenkiškuose laikraščiuose ir re
daguoti kaikuriuos jų. Tik jau kai aprims
ta laikai, tai prof. Biržiška pereina maždaug 
4 profesoriškas savo srities temas iš' lietuvių 
praeities ir rašo ne tik populiariesiems Ka
riui, Trimitui, Sekmajai dienai, bet ir didie
siems žurnalams, kaip Švietimo darbas, Kul
tūra, Mūsų žinynas, Mokykla ir gyvenimas, 
Mūsų senovė, Tauta ir Žodis, Mūsų tauto
saka, Teisė, Praeitis ir kt. Pasirinkęs tremtį, 
jis ir čia davė straipsnių Minčiai, Pėdsa
kams, Lietuvių žodžiui, Žingsniams ir kt. 
(Iš kaikurių jo straipsnių ir čia net gražios 
kruopštaus mokslininko paruoštos studijos 
išėjo, pvz., Aiduose spausdintoji apie Va
lančių).

įsigijęs redakcinio patyrimo savo brolio 
Rprof. M. Biržiškos redaguotojoje Visuome
nėje, jis steigia ir redaguoja laikraščiu? ir 
žurnalus, iš pradžių politinius (Vilniuje lie- 

, tuviškūS, rusiškus, lenkiškus),, vėliau jau spe
cialybinius. Redagavo jis Knygas, Bibliogra
fines žinias, Universitetą ir visuomenę, Mū-

sų senovę ir Lietuviškąją enciklopediją, be
veik įpusėtą Lietuvoje, o dabar atgaivintą 
Amerikoje (iš pastarosios ilgainiui pasitrau
kė). , '

Be 5 tomų Lietuvių bibliografijos, atski
rai dar yra išeidęs Lietuviškų knygų istori
ją, Lietuvių bibliografijos isteriją. Lietuviš
kus slapyvardžius ir slapyvardes, Kaip bu
vo uždrausta ir atkovota lietuvių spauda, 
Nežinomuosius senuosius lietuviškus teks
tus, Lietuvių knygos augimo etapus, Iš mū
sų laikraščių praeities, Kryžiuočių kelius į 
Lietuvą XIV a., Lietuvių rašytojų kalendo
rių, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 
bruožus, Abraham Kulvietis, Martin Maž
vydas und seine Mitarbeiter, neskaitant 
įvairios apimties straipsnių žurnaluose.

Baigęs teisės mokslo studijas, Vacį. Bir
žiška mūsų universitete buvo teisės mokslų 
profesorius ir dėstė administracinę teisę. Tai 
jo profesija, davusi duoną, nes visi jo didieji 
mokslo darbai — tylaus ir kantraus tyrinė
tojo milžiniškas kraitis tautos kultūriniam 
lobynui, duotas dovanų... Kaip administrato
rius, šalia profesoriaus darbo, šalia direkto
riavimo universiteto bibliotekai, buvo dar 
teisių fakulteto sekretorium ir dekanu. Jis 
ir už universiteto dar yra ėjęs galybę parei
gų. Prieš susikuriant universitetui, jis su
organizavo mokytojų profesinės sąjungos 
gimnaziją suaugusiems ir iš pradžių direk
toriavo jai. Taip pat suorganizavo Vinco 
Kudirkos liaudies universitetą ir vadova
vo jam. Kūrė teatrą, statė Maironio Kęstu
tį. Šalia paskaitų ir kitų darbų universitete, 
dėstė karo mokykloje ir augštuose karinin
kų kursuose, mokytojavo Aušros gimnazijo
je. pirmininkavo kraštotyros draugijai, kul
tūros tarybai, bibliotekininkų draugijai, bu
vo tarp steigėjų organizuojant draugiją Vaiž
ganto Muzėjui tvarkyti ir studentų ir stu
denčių bendrabutį.

Toli gražu čia ne visi prof. Vaclovo Bir
žiškos darbai ir rūpesčiai ir nuopelnai. Už 
mokslo darbus V. D. Universiteto humani
tarinių mokslų fakultetas, kuriame jis dės
tė bibliografiją ir lietuvių knygos istoriją, 
1939 metais suteikė jam garbės daktaro 
laipsnį, o tremtyje Lietuvių rašytojų draugi; 
ja 1946 m, išrinko jį savo garbės nariu. Tai 
buvo kuklūs įvertinimo ir pagarboiLpareiš- 
kimai tam didžiam lietuvių kultūros; tyrinė
tojui mokslininkui.

K.B.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

NAUJA MŪSŲ DAINŲ STUDIJA

DK. JONAS BALYS

Žinomas mūsų filosofas ir teologas A. 
Maceina, vokiškai parašytoje ir Baltijos 
Instituto Bonnoje išleistoje nedidelėje stu- 
dijėlėje, bando panagrinėti didelius klausi
mus, būtent, mūsų dainas, kaip tautos sie
los išraišką, ir iškelti aikštėn tų dainų dva
sią bei pobūdį. Tai labai sveikintinas užsi
mojimas. Mūsų dainos ir iš viso tautosaka 
yra toks įdomus kultūrinis reiškinys, kad 
jam pažinti ir išnagrinėti visokia talka yra 
brangi. Nors tas darbelis, kaip atrodo, bu
vo rašytas paskubomis ir panaudojus nedi
delį medžiagos kiekį, vistiek ten yra iškel
ta visa eilė svarbių klausimų ir jie bando
mi savaip išspręsti. Ne su visomis auto
riaus išvadomis galima sutikti, bet pasiskai
tyti yra labai įdomu, o beskaitant visokių 
naujų idėjų ateina į galvą. Dar ne viena 
mūsų mokslininkų karta suks galvą tais 
pačiais klausimais, tad nuomonėmis pasida
linti bus labai pravartu. Surašysiu savo 
įspūdžius ir pastabas, susidariusias beskai
tant šį darbą.

1. Autorius duoda visą eilę teisingų ap
tarimų ir pastabų apie mūsų dainų ypatu
mus, kurie jau seniai buvo kitų pastebėti, 
tik gal čia daugiau paryškinti, pvz., apie 
labai mišrų dainų metrą, diminutivų varto
jimą, teksto ir melodijos ankštų ryšį, skir
tingą tų pačių žodžių kirčiavimą kasdie
nėje kalboje ir dainoje ir kt. Teisinga yra 
pastaba, kad mūsų daininkui sunku dainuo
jant išlaikyti tą patį taktą (p. 7 išn. 14). Iš 
tikrųjų takto kaitaliojimasis yra labai bū
dingas mūsų dainų ypatumas. Galimas da
lykas, kad dainos tekstas ir jos melodija 
dažnai esti sukuriami tuo pačiu kūrybiniu 
momentu ir to paties asmens (p. 12), ta
čiau perdrąsu būtų tvirtinti, kad visados 
taip atsitinka. Mes turime nemaža atvejų, 
kai ta pati daina skirtingose srityse dainuo

jama visiškai skirtingomis melodijomis. 
Tekstas galėjo būti tik kartą sukurtas, tad 
melodija buvo vėliau sukurta jau esamam 
tekstui. Kitas atvejis yra su skolintinėmis 
dainomis: daugelis iš kaimyninų tautų pa
siimtų dainų turi skirtingas ir aiškiai lietu
viškas me'odijas. Vadinasi, mūsų žmonės 
paėmė iš kitos tautos tekstą arba dainos 
turinį, o melodiją patys sukūrė. Už
tat perdrąsus yra tvirtinimas, kad „lie
tuvių liaudies daina niekados neegzis
tavo, kaip eilėraštis arba grynas žodis“ 
(p. 13). Be augščiau paminėtų atvejų, 
mūsų kaime galima rasti daug ran
ka rašytų dainų sąsiuvinių. Jų surašytojai 
nevisados žinojo visų tų dainų melodijas, 
bet jiems buvo įdomu žodžius pasiskaityti. 
Dažnai vienas asmuo nusirašydavo iš kito. 
Žinoma, tokius užrašus galėjo daryti tik 
tada, kai išmoko rašyti, bet Liet. Tautosa
kos Archyvas gausiame tokių „albumų“ 
rinkinyje turėjo ir tokių, kurie buvo pažy
mėti jau XIX a. vidurio data. Pagaliau 
spausdintos dainų knygelės (be melodijų, 
nes nedaug kas moka gaidas skaityti) buvo 
paplitusios paprastų žmonių tarpe (daug 
tokių buvo išleista ir JAV, pvz., Paukščio 
ir Burbos stambūs iš visur pririnktų dainų 
rinkiniai), tokie leidiniai turėjo gerą rinką. 
Pagaliau ir mums šiandie įdomu pasiskaity
ti dainų tekstus, pasigėrėti jų poezija, pana
grinėti juos kad ir be melodijų. Skirtingą 
tų pačių žodžių kirčiavimą kasdienėje kal
boje ir dainoje pastebėjo jau Nesselmannas 
1853 m. Tai gana dažnas reiškinys, savo
tiška daininko „licencia poetica“. Pvz., vie
toje „saulnla mot/da“ dainoje kirčiuoja 
„smtlala motula“. Kuo melodingesnė daina, 
tuo daugiau tokio skirtingo kirčiavimo. Už
tat dzūkų dainose jų daugiau, negu kitų 
sričių dainose. Kartais žodis turi ne vieną,
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bet du kirčiu, pvz.: „prašinėjo saulalės“. 
Tas pats žodis gali būti pagrečiui skirtingai 
kirčiuojamas, pvz.: „bepjaudama, bepjau
dama“. Žodžiu, melodija visiškai valdo tek
sto kirčiavimą (pavyzdžius žiūr. dainų al
bume „Lithuanian Folk Songs in the Uni
ted States“ by J. Balys, New York, 1955).

2. Autorius prileidžia, kad senovės lietu
viai turėję profesionalų dainininkų arba 
„viadilų“, nors apie juos nesą istorinių pa
tvirtinimų (p. 20). Visdėlto tokių žinių yra: 
senprūsių 1249 m. sutartis su ordinu mini 
„tulisonis“ ir „ligašonis“, apdainuojančius 
mirusiųjų nuopelnus; apie kovose kritusių 
pagerbimą dainose mini Dlugošas (apie 
1470 m.); pagaliau turime žinią, kad 1547 
m. vienas kanklininkas dainavęs lietuviškas 
dainas karaliui Zigmantui Augustui. Jeigu 
toks Vytautas mažiau būtų traukęsis po 
Ukrainos stepes, besigainiodamas totorius, 
bet būtų pabėręs savo stalo trupinių ko
kiam mokytam vyrui, pavedęs jam sudary
ti lietuvišką raštą, aprašyti gediminaičių gi
minės istoriją ir surašyti kanklininkų dai
nas apie jų darbus, tai šiandie mes galėtu
me pasidžiaugti, kad esame šviesi tauta. 
Tačiau kaip gali teisti tuos kunigaikščius, 
gyvenusius prieš penkis šimtus metų, kai i; 
šių dienų mūsų politikieriai yra lygiai tokie 
pat trumparegiai.

3. Autorius nepabrėžia to didelio skirtu
mo tarp senųjų arba natūralių ir naujųjų 
arba darytinių dainų, jau seniai pastebėto, 
kaip pačių žmonių, taip ir tautosakos tyri
nėtojų. Tas skirtumas yra milžiniškas, jį 
randame ir kitų tautų dainose. Tad reikia 
skirti grynai tradicines ir spausdinto žodžio 
įtakoje atsiradusias dainas. Senojo arba 
tradicinio stiliaus dainų kūrimas pasibaigė 
apie XVII a. Maždaug nuo XIX a. pra
džios prasideda labai žymi individualių au
torių, verstinių bažnytinių giesmių ir spaus
dinto žodžio įtaka mūsų dainoms. Galima 
ginčytis, ar naujosios partizanų ir komu
nistų dainos yra tautosaka ar ne. Atrodo, 
kad autorius yra linkęs abejas prie tauto
sakos priskirti (p. 9). Reikia skirti „liau
dies dainas“ nuo „populiarių dainų“. Pas
tarosios yra aiškiai individualių autorių 
švieži kūriniai, kurie nuo liaudies dainų 
stiliaus ir dvasios yra labai skirtingi, nesi- 
naudoją tradicinėmis mūsų dainų poetinė
mis priemonėmis, liaudis dar nėra jų su
virškinusi ir perdirbusi, sukurdama varian

tus. Tačiau kartais tų aktualių dainų tarpe 
pasitaiko ir tokių, kuriose jaučiame tradici
nės kūrybos atgarsius. Tad ryšys nėra vi
siškai nutrūkęs. Visdėlto didžioji dalis ir 
partizaninių, ir tarybinių dainų tautosaka 
laikyti negalima. J. Kreivėno išleistoje kny
gelėje „Lietuvos partizanų dainos“ (Cicero, 
1953) yra vos trys dainos iš keturiolikos, 
kurios seka naujesnio stiliaus liaudiškas 
dainas, būtent: „Saulutė nusileido, sutemo 
vakarai“, „Šeimininke, tildyk šunis“ ir 
„Medžiai sužaliavo“. Likusios yra kūriniai 
poetų, gal nemenkesnių, kaip A. Miškinis 
ar S. Neris. Tad liaudies dainų kūrybos 
laikus galima laikyti pasibaigusiais.

4. A. Maceina, atrodo, dar remiasi Her- 
derio teorija apie „tautos sielą“. Ta teorija 
dabar tautosokininkų žymiai modifikuota 
(lygiai ir K. Buecherio teorija apie dainų 
kilmę iš darbo ritmo). Šiandie įsitikinta, 
kad ne liaudis, kaip kolektyvas, kūrė d?.:- 
nas, bet atskiri gabūs jos atstovai. Todėl 
klaidingas yra tvirtinimas, kad „iki šios 
dienos lietuvių tauta kaip bendruomenė 
(mano pabr. J.B.) sukuria naujas dainas, 
kurios savo dvasia ir forma yra tikros liau
dies dainos (p. 8). Abiem pabrauktiesiem 
tvirtinimam pritarti negaliu. Dėl pastarojo 
jau buvo kalbėta. Kuria ne bendruomenė, 
bet atskiri asmenys, kaip rodo ten pat A. 
Mc. cituojamas pavyzdys. Be to, ta „liau
dis“ nėra kokia avių banda, atskiri jos as
menys nėra pagal vieną mastą sukirpti, bet 
turi ryškius asmeninius ypatumus. Užtat 
vienas liaudies kūrėjas sukuria vienokios 
nuotaikos dainą, o kitas visiškai kitokios, 
nors abu ima tą pačią temą. Išeitų, kad tu
rėsime jau dvi „tautos sielas“. Tokie prieš
taravimai dažnai pasitaiko. Užtat reikia tie
siog skaičiuoti, kaip dažnai tam tikri dainų 
ypatumai pasitaiko. Tik tada galėsime nu
statyti, kas yra dažna ir tipinga, ir kas yra 
tik pripuolama. Užtat rašant dainų studiją 
reikia ištyrinėti tūkstančius dainų variantų, 
negalima remtis tuo, kas pripuolamai pa
kliuvo po ranka ir iš to daryti toli einan
čias išvadas. Tai būtų kaip gūžinėjimas pa
tamsyje, dažniausiai pataikant į klaidingą 
kampą.

5. Visiškai teisingai pabrėžiamas seniai 
žinomas dalykas, kad didžioji mums dabar 
prieinamų mūsų liaudies dainų dalis yra 
moterų sukurtos ar bent jų perkurtos ir iš
laikytos (mano apskaičiavimu tokios suda-
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ro apie 80%). Šita tema A. Maceina daug 
kalba (ypač p. 29-30). Taip yra ir kitose 
tautose: epinės dainos yra vyrų, lyrinės — 
moterų sritis, pvz. serbai daro aiškų skir
tumą tarp epiškų „junačke pesme“ ir lyriš
kų “ženske pesme“. Visdėlto A. Mc. per
deda tvirtindamas, kad „lietuviai vyrai re
tai vieni tedainuoja“ (p. 29). Nekalbant jau 
apie tipingai vyriškas ir neretai vulgarias 
„dainuškas“, be autoriaus suminėtų nakti
gonės dainų, aiškiai vyriškos ir vyrų dai
nuojamos dar yra arimo dainos, šienapjū
tės valiavimai ir gana nemažas „jotinių“ 
dainų skaičius. Yra ir aiškiai vyriškų karo 
dainų (tipai D6, D7, DIO, D14, D,15, D22, 
D27, D28 ir kt.), tad ne visos karo dainos 
yra tik moterų verkšlenimai. Teisinga yra 
pastaba, kad dainose apie karą minima 
motina, sesuo ir mergelė (sužadėtinė), bet 
niekados žmona (p. 15). Tatai suprantama, 
nes pas mus buvo taisyklė, kad vyras veda 
tik atlikęs karo tarnybą.

6. Reikia laikyti visiškai neįrodomu da
lyku, kad lietuvių epinę kūrybą galėjęs su
naikinti krikščionybės įvedimas, kuris at
nešęs matriarchalinei(l) kultūrai būdingą 
dvasinę laikyseną (p. 21-22). Galėjo krikš
čionystė iš dalies sutrukdyti herojinio epo 
tarpimą, bet ne dėl „matriarchato“ pradų 
įvedimo (katalikiškoji ■•krikščionystė pati 
tvarkosi griežtai patriarchališkai su vyriau
siu autoritetu priešakyje), tik dėl kitos prie
žasties: ji kovojo ir naikino stabmeldišką 
mitologiją, o be jos negali būti ir epo. Čia 
tuojau kyla kitas klausimas: kodėl gi tada 
epas ir baladės išsilaikė norveguose, danuo
se, suomiuose, rusuose ar serbuose, nors 
tos tautos žymiai anksčiau pasidarė krikš
čioniškos, negu lietuviai? Tad priežasčių 
reikia kur kitur jieškoti. Apie tai teks kal
bėti kitoje vietoje.

7. Pergriežti yra tvirtinimai, kad lietuvis 
„niekados nepajėgia sukurti tikrą baladę“ 
(p. 18), kad mūsų dainos „nėra epinės ir 
net nėra baladės“ (p. 32, mano pabr. J.B.). 
Pirmiausia reikia žinoti, kad baladės yra 
dvejopos: (1) senosios, kuriose vyrauja li
kimas ir aistros, jos pasižymi šaltu žiauru
mu, žmogus jose tik likimo žaislas (tipin
gus pavyzdžius randame skandinavuose ir 
angluose, iš dalies ir vokiečiuose); (2) nau
josios baladės, vėlyvesniais laikais sukurtos 
Ęuropos sausažemyje (prancūziškasai ti
pas), jose daugiau jausmingumo ir lyrišku

mo, mažiau šalto fatalizmo, nors ir tas 
pradas nėra pradingęs. Prie šio antrojo ti
po pridera ir lietuviškosios baladės, kurios 
savo pobūdžiu nesiskiria nuo rytinių ir va
karinių slavų tos rūšies liaudies kūrinių. To
kias dainas vistiek negalima kitaip pavadin
ti, kaip baladėmis. Liaudis nepaiso teoreti
kų nubrėžtų rėmelių.

8. Nagrinėdamas lietuvišką baladę „Tė
vas dukrelę skandino“ (tipas Cl), autorius 
nepadaro tikslių galutinių išvadų (p. 17-18). 
Tėvas paskandina dukterį, kam ji „su dva- 
rionėliais kalbėjo, rūtų vainiką derėjo, auk
so žiedelį pardavė“. Jos broliai, kad ir į- 
skundę seserį tėvui, vėliau jam priekaišta
vo už tokią žiaurią bausmę .Čia nėra kokių 
dviejų skirtingų moralės sistemų susidūri
mo, bet tik paprasčiausias psichologinis 
reiškinys: romantiškuose reikaluose jauni
mas visados yra daug atlaidesnis, negu „se
nieji tėveliai“, kurie paprastai užsimiršta, 
jog ir jie kadaise buvo jauni. Kitoje pana
šios temos dainoje (tipas A7) pasakojama, 
kaip mergaitė perilgai užtruko išėjusi van
dens parnešti, nes kalbėjosi su berneliu, o 
motinai pasiaiškino, kad „atlėkė lakūnas, 
/iš jūros paukštelis,/ ir sumaišė vandenėlį 
— /laukiau nusistojant.“ Motina suprato, 
kad ji meluoja, liepė penkiems broliams 
paimti rykštes ir „pamokyti seserėlę, /kad 
daugiau nelauktų/“. Tada „mažasis brole
lis /pasgailo seselės:/ seserėlė dukterėlė/ 
dar jauna tebėra“ (Žem. Kalvarija, LDA). 
Tai amžinas nuomonių skirtumas tarp tėvų 
ir vaikų. Be to, mūsų dainose brolis pa
prastai vaizduojamas, kaip sesers užtarėjas, 
globėjas ir gynėjas (matriarchato liekana?). 
Kartais jis ir baudžia seserį (baladė tipas 
C2).

9. Autorius nesuprato „lino žiedo“ sim
bolikos (p,35): jo užkritimas už vainikėlio 
reiškia ne sunkų darbą, bet mergystės pra
radimą, ką jau ir B. Sruoga yra pastebėjęs 
(Tauta ir Žodis IV 221).

10. Išversti „balta lelijėle“ į „du lilien- 
schlankes“ (p. 36) nėra tikslu, nes epitetas 
„balta“ reiškia gėrį ir grožį apskritai, o „le
lija“ yra mergaitės simbolis, senesnis už 
„rūtą“.
. 11. Neteisingas yra tvirtinimas, kad pa
gal mūsų dainas „lietuvių liaudies siela ne
pažįsta meilės džiaugsmo“ (p. 34). Tai bū
tų kažkas neįmanoma sveikam gamtos žmo
gui. Dainos ką kitą rodo. Plačiai yra žino-
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ma daina, kurioje bernelis skundžiasi: 
,,Ateis žiemužė ir rudenėlis, /šalta vienam 
gulėti/... nėr su kuom pakalbėti“. Jis prašo 
tėvą, kad jį apvesdintų, o kai tėvas atsako, 
kad galįs pasikalbėti su žirgeliu, tai sūnus 
atsako, kad „žirgas nemok kalbėti“. Kitoje 
dainoje džiaugiamės: „Ar lietus lyja, /nuo 
stogo varva,/mudu abudu po patalėliais.“ 
Bernas populiarioje jotinėje nuotykių jieš,- 
kojimo dainoje svajoja, kad jei pateks nak
vynėn pas našlelę, tai prašys gaidelius „Jūs 
giedokit neperstokit, /trumpykit naktelę/“; 
o jei pas mergelę, tai „Jūs giedokit ir per- 
stokit, /ilgykit naktelę/“ (Alvitas, LDA). 
Mergaitė su grakščiu naivumu ir atvirumu 
išsako savo svajones: „Oi aš pakločiau sa
vo bernužėliui /minkštąjį pata.ėlį/ pūkinių 
priegalvėlių“. „Oi aš prigulčiau prie jo ša- 
lužės, /kaip rūta prie galvelės,/ prie gelto
nų kaselių“ (Juškevičius, Liet, dainos II nr. 
480). Kitoje aiškiai vyriškoje dainoje apie 
klevelį (tipas M19), kurį bernelis žada pa
kirsti, iš jo šakų daryti kampą gembelę kar
deliui kabinti, o iš liemenėlio margą lovelę 
mergytei guldyti, paskutinis posmas yra 
toks: „Glustas vainikėlis /prie šviesio kar
delio,/ glaudžias ir mergelė /prie mano ša
lelės/“ (Žem. Kalvarija, LDA). Pagundos 
stiprybė yra labai gražiai atvaizduota šioje 
dainoje: „Labs ryts vakars, /jaunoji merge
lė,/ ar priimsi nakvynužėn? Rodą priimti, 
/rodą neimti,/ rodą laukan varyti. Kad ir 
priimsiu — /prie šalto pečiaus,/ ant balto 
suolelio“ (Jušk. t.p. nr. 879). Tokiu būdu 
dainos rodo, kad lietuviai yra normalūs 
žmonės, tik jų erotinėse dainose dažnai su
gebama daug poetiškiau išsireikšti, negu 
populiariose šių dienų radio ir televizijos 
dainelėse.

12 Tenka paabejoti, ar autorius teisingai 
aptaria moterišką sielą, kai jis ją laiko vi
sados liūdnai nusiteikusią, pesimistišką ir 
tamsią, kaip • naktis (p. 38). Kasgi nežino, 
kad kur tik susirenka mergaičių būrys, ten 
skamba klegesys ir juokas, prasideda dai
nos ir žaidimai. Bernai šventavakariais ta
riasi: „Eikime, kur yra mergiočių, padai
nuosim ir padūksim, bus linksmiau.“ Mer
gaitės ir moterys ne tik pačios yra gyvos ir 
linksmai nusiteikusios, bet ir stuobrius vy- 
rus pralinksmina savo skaidriu juoku, dai
na ir ratelių žaidimais, į kuriuos ir nedrą
siausius berniokus įtraukia. Dainos vaiz
duoja labai linksmą ir laimingą mergaitės 

gyvenimą tėvų namuose (“pas motinėlę“). 
Jei ištekėjusios moters gyvenimas dainose 
dažnai vaizduojamas perdėtai tamsiomis 
spalvomis (tas pats ir slavų dainose), tai 
čia bus tradicija, susidariusi patriarchalinės 
kultūros įtakoje. Pasitaiko dainų ir apie 
laimingą vedybinį gyvenimą, kai duktė ir 
kviečiama nenori grįžti pas motiną (tipas 
B14).

13. Apie darbo dainas autorius rašo, kad 
tų dainų uždavinys nesąs pavaizduoti patį 
darbą, bet tik proga pačiam kūrėjui į save 
pažvelgti, savo likimą pasvarstyti ir savo 
jausmus išreikšti (p. 28). Trys duoti pavyz
džiai (p.25-27) tokį tvirtinimą, atrodo, pa
remia. Tačiau tie pavyzdžiai dar nereiškia, 
kad visos mūsų darbo dainos yra tokio po
būdžio. Tie pavyzdžiai pridera toli išsivys
čiusių darbo dainų rūšiai, tuo tarpu yra ga
na daug darbo dainų, dainuojamų būryje 
žmonių, kuriose kaip tik vyrauja pats dar
bo pradas, bet ne daininko jausmai ir per
gyvenimai (žr. Niemi-Sabaliauskas, Liet, 
dainos ir giesmės, nr. 44-63). Beje, dainos 
„Pjovė lankoj šieną“ ir „Aš pasėjau linelį“ 
(p. 18) yra būdingos darbo dainos. Kad ir 
abidvi pasakoja apie tam tikrus įvykius ir 
pirmoji turi asmeniškų įsijautimų, bet vis- 
tiek jos nėra baladės, kad ir blogos, kaip 
autorius sugestionuoja, bet pridera visai ki
tai rūšiai, būtent, darbo dainoms: pirmoji 
yra šienapjūtės, antroji linų daina. Gausus 
veiksmažodžių vartojimas kaip tik labai 
vietoje ir pabrėžia darbo vyksmą.

14. Dėl gamtos vaizdavimo mūsų daino
se gali būti visokių nuomonių. Autorius 
mano, kad „lietuvių liaudies dainininkui 
gamta nėra objektyvios veiklos ar stebėji
mo sritis... jis neapdainuoja jos grožio ir 
jėgos“ (p. 28). Aš pats 1939 m. rašiau „Ži
dinyje“, kad mūsų liaudies dainininkas ne
moka aprašyti gamtos grožio ir juo džiaug
tis. Praėjo keliolika metų ir 1955 m. „Skau
tų Aide“ parašiau priešingai: lietuvis mo
kėjo džiaugtis gamta ir jos grožiu. Sunku 
susilaikyti nepakeitus nuomonės, kai daino
je randi tokius vaizdus: „Dangaus tamsu
mas, /žvaigždžių šviesumas,/ mergelė toli 
nuo manęs./ /O kai aš jojau/ per žalią 
lanką,/ paukšteliai čiulbėj“, pievos žalia
vo./ /O kai aš jojau/ per žalią girią,/ gi
rioj gegutė garsiai kukavo“ (Kelmė, LDA). 
Žinoma, čia to gamtos grožio vaizdavimas 
yra ankštai susietas su daininko asmeniu ir
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jo pergyvenimais („ichbezogen“, pasakytų 
A. Mc.) Bet štai dainelė, grynai epinis do
nelaitiško tipo pasakojimas apie pavasario 
grožybes, kurią man 1949 m. Detroite į 
fonografą padainavo 70 m. senutė M. Grei- 
vienė, kilusi iš Skriaųdžių-Marijampolės 
apyl.:

1. Ateis pavasaris. 
Bus linksma diena. 
Tek sula iš beržo. 
Kaip krikštais viena.

2. Vištelė palėpėj 
Kva-kva-kva-kva-kva. 
Žąselė pakluonėj 
Gir-gir-gir-gir-gir.

3. Antelė ant kiemo
K v a-k va-kva-kva-kva. 
Varliukė upelėj 
Kur-kvi-kvi-kvi-kvir.

15. Teorijos visados sudūžta, kai susidu
ria su joms prieštaraujančiais faktais. Ne
maža trapių teorijų davė A. Maceina minė
toje studijėlėje, nes medžiaga, kuria jis rė
mėsi, yra nuostabiai maža. Didieji mūsų 
dainynai, kaip Juškevičiaus, Basanavičiaus, 
Niemi-Sabaliausko, Kalvaičio ir kitų nebu
vo panaudoti. Šiek tiek pavyzdžių imta iš 
L. Rėzos ir G. Krivickienės rinkinių, ir 
dar poros mažesnių rinkinėlių. Jų tarpe ci
tuojama ir iš „Lietuvių poezijos antologi
jos“, kas nėra pagirtina, nes mokslo darbe 
reikia medžiagą imti iš pirmųjų šaltinių, 
visokios antologijos yra tik bėdos išeitis. 
Visi žinome, kad lietuviški šaltiniai dabar 
nelengvai prieinami: seni išsisėmė, naujų 
negalima išleisti (didelis mano JAV surink
tas labai vertingų dainų rinkinys jau keli 
metai spintoje dulka, nės nėra kas išlei
džia). Visdėlto Freiburge gyvenąs autorius 
keletą naujesnių dainų rinkinių (J. Dovydai
čio, T. Brazio, A. Bieliausko ir mano, visą 
„Tautosakos Darbų“ komplektą) lengvai 
galėjo surasti Vokiečių Liaudies Dainų Ar
chyve, kuriam tas knygas esu iš Lietuvos 
nusiuntęs ir jos per karą nežuvo. Jokiu 
būdu negalima daryti išvadų apie mūsų dai

nas iš vieno kito pavyzdžio. Reikia peržiū
rėti tūkstančius dainų, pasekti temas ir mo
tyvus, padaryti jų atmainų palyginimus, iš
skaičiuoti dažnumo proentus, tik tada bus 
galima padaryti tikresnes išvadas. Tik per
skaičius .tūkstančius dainų variantų, bus ga
lima atpažinti, kas yra būdinga ir kas tik 
pripuolama. Kitaip viskas remsis atsitikti
numu ir klaidos bei neikslumai bus neišven
giami. A. Maceina yra linkęs iš mažo duo
menų kiekio tuoj daryti išvadas ir apiben
drinimus, todėl neišvengia perdėjimų ir nu
ėjimo į kraštutinumus.

16. Labai dažnai A. Maceina cituoja J. 
Jungferį. Šis autorius yra literatas novelis- 
tas, nors pagal profesiją dėstė sociologiją, 
mūsų tautosakos jis giliai nestudijavo ir jos 
nepažįsta. Jo darcmos išvados ir apibendri
nimai, kaip A. Maceinos, remiasi ne me
džiagos pažinimu, bet subjektyviais įspū
džiais ir nuotaikos prasiveržimais. Kartais 
tekiam asmeniui pasiseka kokį būdingėsnį 
pažymį pastebėti, bet daug dažniau pasitai
ko suklysti, viską sprendžiant „iš akies už
metimo“. Tokiais autoriais aš nesiremiu ir 
jų savo darbuose necituoju.

Nenorėčiau būti klaidingai suprastas ir 
palaikytas užsipuolančiu kiekvieną, kas tik 
rašys apie tautosaką. Kiekvieną bandantį 
tirti šią sritį laikau ne varžytininku, bet ben
drininku.. Šiomis savo pastabomis norėjau 
tik parodyti, kad tautosakos tyrinėjimas yra 
sudėtingas dalykas, reika’aująs daug laiko 
ir gero medžiagos pažinimo. Labai rizikinga 
yra iš vieno kito fakto padaryti griežtas ir 
toli siekiančias išvadas, tuo labiau vadovaiu- 
tis subjektyvizmu ir nuojauta, kai neturi po 
ranka pakankamai duomenų.

Pastaba: Dainų tipai nurėdyti pagal ma
no knygą „Lithuanian Narrative Folk
songs“ (Washington, 1954) ; LDA reiškia 
„Lietuvių Dainos Amerikoje“ (rankraštis).

Antanas Maceina, Das Volkslied als 
Ausdruck der Volksseele; Geist und 
Charakter der litauischen Dainos. Bonn, 
1955. (Commentationes Balticae II, 3). 
41 psl.
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Kaip ažuols druts prie Nemunėlio...(II)
(Zaunius prisimenant)

VALTERIS BANAITIS

MINISTERIS DOVAS ZAUNIUS

Didžiausios, kad ir netiesioginės įtakos, 
lietuvių pietnemuniečių kartai yra padariu
si teisininko Dovo Zauniaus, ilgamečio Ne
priklausomos Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerio, karjera. Nežinau ar jis pats, 
kol-gyvas, tai buvo pilnai suvokęs. Mielam 
skaitytojui negalėsiu to išaiškinti, vėl „ne- 
apšvietęs“. Mat, reikia žinoti, kiek apie ma
no tėviškės sąlygas ir, svarbiausia, panagri
nėti šiaurinių Rytprūsių gyventojų psicho
loginę būseną anais laikais. Šimtmečiais 
jiems, kurių daugumą sudarė aiškūs lietuvi
ninkai, išėjimas į pasaulį buvo susietas su 
savo tautybės pametimu. Ypač inteligen
tams.

Po didžiojo maro (18 šimtmečio pradžio
je) į jų kraštą atvyko daug kolonistų masiš
kai mirusių vietoms užimti. Reikia čia pa
brėžti, kad tųjų tarpe buvo labai daug ne- 
vokiečių — bene dauguma. Visi tie meno- 
nitąį (olandai), hugenotai (prancūzai), zalc
burgiečiai (austrai) buvo dėl savo tikybos 
persekioti evangelikai —tremtiniai. Gal jų 
liūdna patirtis su katalikybės piktanaudo- 
tojais anais metais ir davė pradžią ypač 
„kietam“ mažlietuvių protestantizmui. O 
šie kolonistai, atvykę į Pietnemunijos lygu
mas, nemažesniu kietumu laikėsi savo kal
bos, įgimtų papročių ir kitokių ypatumų. 
Išlaikė tai iki mūsų laikų. Vokiečių kalba, 
tiksliau sakant, vietinė — rytprūsinė tarmė, 
stipriai atmiešta lietuvių kalbos ypatumais 
— visiems gyventojams su laiku virto savo
tiška „lingua franca“, reikalinga vieniems 

su kitais susikalbėti, santykius palaikyti su 
grynai vokiška administracija ir su miestu. 
Kas sau gyveno kaime, mažai teturėjo ry
šio su kitais — tam ir vokiečių kalbos nerei
kėjo ir jos nemokėjo. Jau kas kita su tais, 
kurie siekė socialinio pakilimo. Žodžiu, vo
kiečių kalbos mokėjimas ar nemokėjimas 
darėsi sprendžiamu dalyku, padedančiu ar 
trukdančiu lipti karjeros vištlaipčiais. Ryt
prūsiuose nebuvo didesnės pramonės ar 
prekybos tinklo — inteligento karjera, tad, 
buvo pirmoje eilėje valdinė tarnyba. Ne- 
vokiečių kandidatų į valdines tarnybas ta
čiau buvo didelė pasiūla. Vokiečių kalbos 
mokėjimas, vėliau jau ir vokiška kilmė 
dėlto virto svarbiu atrankos principu. Tad 
geriausia ir išmintingiausia gabiam vyrui 
buvo laiku nuneigti savo lietuvišką kilmę, 
kad nerastų koks karališkas biurokratas pi
gios progos nustumti „nevckiečio“ kandida
to nuo siaurų laiptelių į „pažangesnį“ gy
venimą. Čia bene ir bus raktas suprasti, 
kodėl vokiečiai palaipsniui kėlėsi į puiky
bę: mat, vokietybė lygu „pažangai“ gi lie
tuvybė — „atsilikimui“!

O sunkiai vykdavo tiems mūsų lietuvinin
kams išversti kailį. Todėl jau būdavo dide
lis daiktas, jei kuris išeidavo į kunigus, mo
kytojus, pritapdavo prie advokatūros ar 
gydymo. Masei iš kartos į kartą likdavo 
žemės ūkis arba amatai. Sykį iškilęs koks 
inteligentas dar ir galėdavo girtis savo lie
tuviška kilme, kaip kokiu muzėjaus ekspo
natu — tik jau atsargiai, žinoma, kad ne
pakenktų karjerai. Tiesa, senoviško valsty
binio nusistatymo „prūsams“ lietuviškoji
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kilmė būdavo dargi rekomendacija tarny
bai gauti „kokia pridera“ — būtent „būriš
ka“. Negalima ir ginčyti, kad tos rūšies 
prūsuose buvo daug romantiškos simpati
jos lietuviams. Bet ir ši grupė niekad neati
darė lietuviams kelio į platųjį pasaulį. Dar
gi tos rūšies žmonės atgyveno savo laikus. 
Gyvenimui supolitikėjus industrializavimosi 
metais, vis didesnė persvara atiteko vokiš
kiems nacionalistams. Tada jau imta visu 
atvirumu drausti lietuvių kalbą, peikti lietu
vių kilmę, šnairomis į juos žiūrėti, žeminti, 
„kudliais“ bei „pagonimis“ Vadinti. Tuos 
laikus jau pats esu patyręs. O anksčiau 
lietuviškoji kilmė buvo „tiktai“ socialinis 
„handicap“ (apsunkinimas jėgoms išlyginti).

Ir visados, visais laikais buvo žmonių 
protestavusių prieš tokią diskriminaciją, 
piestu stojusių prieš tą neteisybę. Ne be 
reikalo jau senasis Donelaitis gavo raginti 
savo būrus „būrišku gyvenimu pasikakin- 
ti“. Jau tada jie norėjo kitaip. Juk nuo am
žių tas kraštas buvo jų gyventas, čia jų tė
vynė! Bet deja, ne tik nebuvo žiebtuvo, 
kurs juos uždegtų, svarbiausia, vis trūko re
alių pavyzdžių, padrąsinančių, rodančių ke
lią, kad galima ir kitaip.

Tad, nepaisant nė tautybės sąmoningo 
pametimo, tik labai retas prasimušdavo į 
tarptautinę areną. Čia minėsiu du įsrutiš- 
kiu: biologas, mokslininkas dr. Šiaudinis 
(sifilo bacilo atradėjas) ir Maksas Lauriš- 
kus (kompozitorius, Berlyno Augštosios 
Muzikes Mokyklos profesorius). Vidut nė- 
se sferose, ypač ryšium su lingvistiniais 
mokslais jau randame daugiau visokių 
Kiaulehn'ų, Endriuka‘čių, Kuršat'čių ir Ge
rulių. Nors ir negalima sakyti, kad Prūsi
jos valdžios politika būtų atitikusi carinių 
Lietuvos okupantų rusų receptus, kuriuos 
Antanas Baranauskas suvedė į klasiškus 
žodžius: „Tegu, sako, bus Lietuva ir tam
si ir juoda“. Bet neišvengiamai prūsiškoje 
Pietnemunijoje „lietuvininko“ vardas pa
mažu sutapo su būro, arklio augintojo, su 
luomo sąvoka.

Ar panašiais keliais, paryškintais visu 
maskolišku žiaurumu, sovietai nestumia lie
tuvių tautos? Pietnemunijos lietuvininkai 
„vokiečiais“ tapo pirma techniška, valstybi
ne, imperine t.y. geografine prasme — tik 
labai nesen’ai ir neva „tautine“, ir todėl 
nesveika šovinistine prasme. O kaip pas 
bolševikus? Kas nori daryti karjerą — be 

rusų kalbos neišsiverčia. Šiandien koks Pet
rauskas, Dvarionas dar lietuviai — o jų 
įpėdiniai? Jeigu jie ir laikys save lietuviais 
—■ ar tik mūsų gerbiamieji Vakarai nelai
kys jų „Russians technically speaking“, 
kaip aną boksininką Algirdą Šociką jau lai
kė ne tik „Soviet“ bet ir „Russian“! Kai- 
kam galėtų atrodyti, kad toks jau yra neiš
vengiamas, tarsi „gamtinis“ dėsnis. O visgi 
ne tai.

Mažos tautos nacionalinis susipratimas, 
tautiškumas — yra savame kieme augęs, 
sveikas, pagrįstas ir natūralus dalykas. Ge
riausia apsauga nuo dirbtinio smukdymo į 
„liaudies“ luominę bėdnystę. Gi „didžiųjų“ 
nacionalizmas yra visados nesveikas, vul
garus, dirbtinis daiktas. Mažiau tautybė — 
o daugiau su nauda profesija. Toksai na
cionalizmas įsiviešpatauja visad tada, kai 
„didieji“ nustoja supratimo apie savo tik
rąsias funkcijas; tai skolinys iš mažųjų, ku
riuo jie.bando užkišti ištuštėjusius vidurius. 
Iš tikrųjų didžiųjų „nacionalistėjimas“ prie
štarauja, net sužlugdo jų funkciją, ir — kaip 
nekartą parodė praktiška patirtis — ardo 
pasaulio sąrangą. Quod licet bovi — non 
licet Jovi! (Kas tinka jaučiui, netinka Jo- 
vui).

Oi matė mūsų žmonės tą nuolatinį paže
minimą. Ir jau nebetylėjo, kai atsirado va
dinamieji „socialdemokratai“. Nors ir anie 
tąsyk dar nesuprato to, kas šiandien atrodo, 
kaip laikinai pamiršta aksioma: jokiai tau
tai nėra pilnos dvasinės, nėra pilnos nė ma
terialinės laisvės — be politinio apsispren
dimo laisvės, kuri apima ir sąlygoja visas 
kitas!

Ir tragiška buvo padėtis anų „vokiečiais“ 
patapusių mūsų kaimynų. Tikrąją savo kil
mę jie paneigė — kadangi ji suplakta su 
„atsilikimu“, ir niekas juk nenori atsilikti. 
— Bet kitos doros kilmės nė kalbos neįsigy- 
ta: ne žmonės, o karikatūros („Jonukai, oi 
de Haxt on‘ne Skiedryn...“). Rezultatas — 
vidinė tuštuma, begalinis „inferiority com
plex“ (menkumo kompleksas) Vakarų at
žvilgiu („pažangai“), atsveriamas dirbtinės 
arogancijos savajai, tikrajai kilmei. Neapy
kanta visiems „atsilikusiems Rytams“; dar
gi dirbtiniai kiršinama neapykanta! Iš to
kios psichologinės būsenos bene bus su
prantama, kaip beprotiška hitlerininkų 
„Untermenschine“ (pažmogių) teorija galė
jo susirasti tiek daug aklų pritarėjų ypač
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Rytinės Vokietijos gyventojų tarpe. Man tų 
žmonių būdavo gaila: svetimųjų akivaizdo
je jie iki įkyrumo, tiesiog liguistai pabrėž
davo savo „grynakraujį vokiškumą“, steng
davosi įtikinti kitus — o faktiškai bei veltui 
tikino ir neįtikino savęs. Širdies gilumoje 
jie vistiek jautė, kad Asilas gali drąsiai Jo
naičiu pasivadinti — vistiek asilu liks. Jau
tė ir. nerimavo, kad jie, nežiūrint viso ko, 
yra pabaltiečiai. Taip, geografija, ir tai yra 
politinės replės — laimėje ir nelaimėje. Tik 
dažnai žmogus geruoju išvadų nedaro — 
they want to learn it the hard way... (j 
nori to išmokti sunkiu keliu). Daug kas da
bar išmoko, atsidūręs Vakarų Vokietijoje 
— bet ar ne būdinga, kad ir savuose na
muose, jau tąsyk, apie ją kalbėdavo, kaip 
apie „Das'Reich“ — kaip apie svetimą ners 
ir apfanlazuotą dalyką.

Bet štai, teisininkas Dovas Zaunius — ar 
neiškilo į žmones? Tiesa, gabus ir apsukrus 
vaikinas jis buvo visados. Gerą vardą turė
jo dar studentavimo laikais, paskui Berly
ne buvo laikomas vienu talentingiausių jau
nųjų socialdemokratų tarpe. Tačiau be ga
bumų, jisai iškilo — išėjo į žmones kaip 
tik į>er aną, dažno taip peikiamą lietuvybę! 
Nepanorėjo kopti siaurais, tradicinės karje
ros laipteliais —- ir juo labiau iškilo. Kitaip 
netoliau kokio advokato, ar „landroto" bū
tų prisikasęs.

Ryšium su tuo, norėčiau šį tą pasakyti ir 
apie Zaunių šeimos lietuvišką kilmę ir prieš
tarauti kaikeno jau tremtyje pareikštam di
deliam „žinojimui“. Mat, esą, Dovas Zau
nius, visa Zaunių šeima didžiai nusipelnė 
Lietuvai — tai taip. Bet iš esmės — vokie
čiai ir tiek. Ne tik, kad visi „skeltanagiai- 
bambizai“ —> bet pavardė gi pasakanti „vis
ką“. O ta pavardė „Zaunius“ — kilusi iš 
vokiečių kalbos žodžio ,.Zaun“ (tvora)!! 
Prisipažįstu — kapituliuoju prieš tokius ly
ginamosios kalbotyros „lygintojus“. Kratau 
pliką galvą ir sau tariu: „O rion-sancla 
simpl'.citas slobodensis“. Yra, rodos, lietu
vių kalboje toks žodis „zaunyti“, o tas ku
ris „zaunyja“ tai ir bus „zaunius“. Jeigu mi
nėtieji „lygintojai“ turėtų ners kiek medinio 
humoro, tai pasakytų, kad tokia pavardė 
labai tinka visokio plauko „opozicinin- 
kams“. Bet dabar imk tu man ir išvesk iš 
tos „tvoros“... Pagal Pietnemunijoje visur 
priimtą suvokietintą rašybą Zauniai rašėsi 
„Saunuš“. Tad vienintelis Dovo Zaun'aus 

„griekas“ į Kauną atvykus ir buvo tas, kad 
pritaikė savo seną lietuvišką pavardę ben
drinei, jablonskinei rašybai. Bet taip jau 
nekartą buvo, mieli kauniečiai — kai tik 
stengdavosi kas nors iš mūsų prie jūsų de
rintis, tai jūs iš jo vokietį darėt...

Lietuvininko Dovo Zauniaus kelias mums 
visiems buvo ryškus įrodymas, kad ir mes 
žmonės. Jisai buvo ir liko mūsų žmogus, 
žinantis mūsų reikalus, suprantantis ir vo
kiečių nuotaikas. Ir jis labai gerai skyrė vo
kiečius nuo „nackių“. Jam nereikėjo abiejų 
suplakti į vieną, kad turėtų su kuo „imtis“ 
ir tuo pačiu pateisintų savo egzistenciją. Jis 
buvo žmogus, savo gyvenimą žinantis, 
„selbst wer“ (pats šis tas), kaip sakytų vo
kiečiai. Reikia pasakyti, kad dauguma pa
doresnių vokiečių — deja padorieji, kad jų 
ir daug, nevisades yra ir galingieji — res-’ 
pektave jį ir jo šeimą. Juk jie puikiai žino
jo. kad tik retas rytprūsietis teišėjo tarp'.au- 
tinėn arenon — o tų retųjų tarpe — šis De
vas Zaunius. Iš tikrųjų, tie vokiečiai iš lie
tuvių tikėjosi daug daugiau, negu mes pa
tys —■ ir su pagrindu. Juk kiekvienas gaspa- 
derius žino, kad seniai nearta, bet nesuga
dinta, dirva yra juo našesnė.

BLŪDO METAI

Užėjo siutimo metai. Prasidėjo pogromai, 
langų daužymas, užpuldinėjimai gatvėse, 
tardymai ir areštai. Imtąsi visokių provoka
cijų ir gimnazijoje, prie kurių priskirtinas 
ir paskutinis mano rašinys tema „Tilžė pa
sienio miestas“. Gerai jį atsimenu, nes už 
tą rašinį iš gimnazijos išlėkiau vilko biletu, 
asmenišku Jo Šviesybės Pono Reicho Švie
timo Ministerio Wilhelm Rust patvarkymu. 
Dabar juokas ima, pagalvojus, ką sepfynio- 
likcs metų amžiaus žmogus neprirašai, nė 
nežinodamas, kad kumštimi pataikai į akį. 
Ryšium su paminėta tema buvau išreiškęs 
pasipiktinimą dėl sėjamos tautinės neapy
kantos. Juk abipus sienos gyveno to paties 
kraujo, tos pačios kilmės žmonės: čia vo
kiečiais netapę lietuvininkai — anapus tie 
patys seniai rusinami, o rusais netapę, lie
tuviai. Atsakiau ir į vokiečių puolimus, ku
rie tada negirdėto bjaurumo žodžiais puo
lė tariamą lietuvių „nacionalizmą“. Tik vė
liau supratau, kad tai buvo kova su vėjo 
malūnais — visi demagogai savo aukoms 
primeta, jas apkaltina tuo, ką patys norį su
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jomis daryti. Bet, rodos, ir šiandien nepri
valau rausti dėl to, kas tąsyk ta tema pasa
kyta: peikiamasis „lietuvių nacionalizmas“ 
juk tai tarsi kailiniukai, reikalingi mažai 
tautai sušilti iš po šimtmetinės plikybės tau
tinio nuasmeninimo speiguose! Kartu ne
slėpiau ir nustebimo, kokiu būdu Vokietijos 
„Grossmacht'as“ (didvalstybė, didgalybė), 
turinti visai skirtingą uždavinį ir valstybinį 
pobūdį, negu mažosios tautos ir valstybės, 
staiga pradėjo vadovautis šovinistiniais Bal
kanų karaliukų receptais. Baigiau rašinį to
kiais žodžiais — o tie buvo Pono Ministe- 
rio ypač dažnais šauktukais atžymėti: 
„Taip, Vokietija — tikrai Europos širdis. 
Bet baimė ima pagalvojus, kad visa Europa 
gali mirti — nuo širdies išsiplėtimo...

Kodėl mano menkystės byla nuėjo iki 
paties Pono Ministerio šviesiųjų akių — iki 
šiai dienai nežinau. Gal kokio „štukoriaus“ 
anti-nacio darbas. Gimnazijos rašinys — 
visos klasės mokiniams — niekad nebuvo 
grąžintas. Iš gimnazijos išvarė ir nieko ne
paaiškino. Tad teko surasti siūlo galą ki
tais keliais. Gavome rašinį pasiskaityti ir 
nusirašyti vieno vokiečio, Karaliaučiaus 
augštesniųjų mokyklų direktoriaus pagalba 
— kuris su mano tėčiu vienoj pradžios mo
kykloj dar lietuviškai „Tėve Mūsų“ buvo 
mokęsis. Gerai prisimenu dailią Pono Mi
nisterio rašysena, ir raudonu rašalu pedan
tiškai surašytą rezoliuciją gotiškomis raidė
mis : „Schueler ist als politisch unwuerding 
und untragbar aus der Anstalt zu entfernen. 
Wilhelm Rust, Reichsminister. (Mokinys iš 
institucijos pašalintinas, kaip politiškai nepa
kenčiamas ir nevertas. W.R. Reicho minis- 
teris). Tai ir supratom, kodėl išmetė. Bet ne 
tik išmetė, dar ir suėmė.

Ak, patyrėm tada, kas yra teroras, ir 
išryškėjo, kurie yra tikri draugai. Visi tokie 
pamaldūs, padorūs ir teisingi lietuvininkai 
ir nelietuvininkai kaimynai mūsų nebeno
rėjo pažinti ir pro mūsų namus dūmė,kaip 
padegtais skvernais. Stiklioriai langų nedė
jo — iš baimės, staliai durų netaisė — iš 
baimės, maisto pirktis nedavė —. iš baimės, 
ir vis iš baimės. Tik, vienais neapsirikome 

?-£■■ Zauniais. Kad ir gyveno jie apie 30 ki
lometrų nuo miesto,' žindjoj kas darėsi su 
'Tilžės lietuviais aną 1935 m. rudens naktį. 
Jau kitą rytą mums atvežė didelį kepalą ru
ginės duonos ir gardaus pieno. Retai taip 
skaniai beyalgėme. Jie nesibijojo ir nesigėdi- 

no. Gal kam bus įdomu, ką tokių progro- 
mų akivaizdoje sakė Kaunas? Ką gi Kau
nas sakys... Nelabai kam Konrado kavinė
je skaudėjo dėl mūsų bėdų. Konsulas Sruo
ga gavo įsakymą negadinti didžiosios poli
tikos „vietinio pobūdžio“ įvykiais. Nepagei
daujama skundų ir taip jau įkaitintos tarp
tautinės atmosferos akivaizdoje. O vargšui 
Sruogai irgi buvo langus iškūlę. Tik vėliau 
ir aplinkiniais keliais sužinojome, kad Do- 
vas Zaunius kalbėjo per Kauno radiofoną, 
stengdamasis švelninti santykius, bet neslėp
damas pasipiktinimo dėl mūsų persekioji
mo, neišduodamas mūsų reikalų.

Tik po kokio pusmečio, iki šios dienos 
man nežinomais keliais apie mano istoriją 
sužinojęs pik. Šarauskas paleido straipsnį 
„Trimite“ ir per šaulių radijo pusvalandį. 
Nieko apie tai nežinojau, bet eidamas per 
miestą Reinlaenderio — jau „nacionalizuo
to“, t.y. sunacinto, laikraščio vitrinoje pas
kaičiau ištisą vedamąjį lokalinėje dalyje pa
skirtą mano menkystės „geriems ryšiams su 
Kaunu“. (Vokiečiai buvo uždarę sieną ir 
smarkiai suvaržę betkokį susisiekimą su 
Lietuva). Man buvo visiškai aišku, kuo tai 
kvepia ir kas seks po tokios „žinios“. Tai
gi, dūmiau namo pasitarti su namiškiais, ką 
daryti. Ten jau radau Zaunius, atvykusius 
vežimu manęs pasiimti į Rokaičius. Pasi
rodo. dr. Endrius girdėjo Kauno radiją 
skelbiant žinią apie mano istoriją (mes to
kių svietiškų prietaisų, kaip radijas, netu
rėjom). Zauniai, gyvo politinio instikto 
vedami ir pažinodami „fašistus“, iškart at
spėjo rezultatus ir jau kitą rytą atvyko įs
pėti, kad išsikeičiau iš miesto.

Taigi ir atsidūriau Rokaičiuose, dr.. En- 
driaus globoje, ir tapau pristatytas — prie 
kumeliukų gydymo. Kiek dr. Endrius mane 
guodė; pasakojo, kaip pats už išdaigas ga
vo atsisveikinti su humanistinės gimnazijos 
mokinių sąrašu, kaip vėliau metėsi į veteri- 
norystę, kokių gerų draugų turi Amerikoje. 
Gi manęs visai guosti nereikėjo — buvau 
labai karingai nusiteikęs ir nelinkęs pasi
duoti. Gal dėlto įdomiausios man buvo jo 
pasakos apie apsilankymus Nepriklausomo
je Lietuvoje — ypač Kaune.Kokiam dide
liam skurde ir purve jį rado pirmais, poka
rio metais, kaip jis kilo, švarėjo ir grožėjo 
— metais, mėnesiais. Ta ir buvo. pati, di
džiausia paguoda, kad mūsų Lietuva,, kad ir 
lėtai, bet pastoviai, stačiai suomišku užsis-
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pyrimu kasėsi į viršų. Niekas jai nepadėjo, 
niekas nebėrė milionų dolerių, kaip šiandien 
kad beria. Ir jau prasimatė pirmieji lietuviš
ko užsispyrimo teigiami rezultatai: tvirtus 
pamatus pasidėjusi Lietuva daug kame jau 
darėsi pažangesnė už Vokietiją, ilgamečių 
tradicijų supančiotą. Tie pokalbiai apie Ne
priklausomą Lietuvą, apie jos lėtą, bet nuo
latinį kilimą, ir buvo mūsų mėgstamiausia 
tema. Pagaliau, šį tą ir aš žinojau iš apsilan
kymo Nepriklausomoje Lietuvoje, iš Ram- 
byno šventės, kurią kasmet lankydavome 
— ir iš Pagėgių Donelaičio vardo gimnazi
jos.

Pagėgių gimnazija, vadovaujama josios 
direktoriaus Liudviko Tomo, man tada bu
vo ryškiausiu pavyzdžiu jaunutės Lietuvos 
sugebėjimo tvarkytis ir gyventi. Joje nebuvo 
sukirmijusių „Studienratų“, nebuvo išdidaus 
pasipūtimo, o viešpatavo natūrali, nuoširdi 
ir sveika, jaunatviška nuotaika. Kad ir ne
buvo — dar nebuvo — tokių modernių 
mokslo priemonių, kaip Tilžėje, — naujaku
rių atmosfera visa tai buvo atsvėrusi. Ne
noriu čia praleisti progos nepriminęs skai
tytojui tų didžiulių nuopelnų, to didelio kre
dito, kurį realiais darbais ten pelnė lietu
vybei Liudvikas Tomas ir jo bendradarbiai, 
dirbę ne tik tautiškumo bet ir valstybišku
mo dvasioje.

Taip ir įpratau, dr. Endriaus žodžiais, 
matyti „ne tik tai, kas yra, — bet ir tai, 
kas dar gali būti, ką dar iš Lietuvos galima 
padaryti“!

ENDRIUS ZAUNIUS — VETERINORIUS

Dr Endrius buvo, kaip sakoma, aukso 
žmogus. Galbūt pats gabiausias iš jaunes
nės Zaunių kartos vyras — ir drauge nelai
mingas, pasigailėjimo vertas žmogus dėl pa
tologinio palinkimo į alkoholį. Šis defektas 
nebepriklausė nuo jo valios, ir jis labai 
kentėjo dėl to, kad jo privengdavo kiti bro
liai bei seserys. Lyg savotiškai atgailauda
mas už tą ydą, jis visa siela rūpinosi jauni
mu. Oi, mokėjo jis kalbėti, kaip trys „meri- 
konų toast-masteriai“, ir į visą gyvėhimą 
žiūrėjo giedriu atlaidumu. Ir niekad nežino- 
dayai, ar jis juokais ar rimtai kalba. Dr. 
Endrius labai apsidžiaugė mano asmenyje 
įsigijęs pagalbininką — nors tasai nelabai 

skyrė bulių nuo karvės. Bet buvau reikalin
gas, kad ir „kompanijai palaikyti“ per il
gas kelionės. O tų kelionių kaip tik pasitaikė 
daug. Mat, užėjo kumeliukų paralyžius, at
nešęs didelių nuostolių mūsų būrams. Už 
sveiką, dvimetį trakėną juk jie gaudavo po 
du ar tris tūkstančius markių. Ir nebuvo 
būro, kurs nebūtų turėjęs po keletą veisli
nių kumelių.

Daug kur Pietnemunijoje jau buvo išny
kus lietuvių kalba. Tačiau liko dar kitų 
lietuviškumo bruožų — čia meilė žirgui 
juodbėrėliui. Nuo pat „senojo Pričkaus“ 
laikų lietuviški žirgai buvo garsūs visoje 
Prūsų karalijoje. Iki mūsų dienų pirmasis 
Prūsijos kavalerijos pulkas (Tilžės Dragū
nai) ir antrasis ulonų pulkas Įsruty (vad. 
Įsros kazokai) vadinosi „lietuviškais“ pul
kais. Kai rudieji vieną naktį bandė nuo 
Tilžės Dragūnų pulko paminklo nutrinti 
įrašą „Litauisches Dragoner Regiment*“ 
(Lietuvių Dragūnų Pulkas) — o tai buvo 
jau Hitlerio laikais — pulko vadas ne tik 
užprotestavo, o dargi pastatė apsaugos sar
gybą ties paminklu... Ir tūkstančiai lietu
vių tarnavo savuose teritoriniuose dali
niuose. Kiekvienam apskrity buvo po kele
tą kariuomenės išlaikomų'žirgynų, vadina
mų „remuntų“ centrais, kurie kasmet už- 
pirkdavo trakėnų veislės jaunus arklius ap
mokymui. Tilžė, Įsrutis buvo žinomi mies
tai pasaulio žirgų sporto mėgėjų tarpe. Ne
mažiau garsūs ir cirko direktorių tarpe. 
Tilžėje niekad žiūrovų netrūko, buvo gali
mi tūkstančius uždirbti — tik veskis daug 
arklių ir plauks būrai iš visų pakampių 
žirgų žiūrėti.

Didžiausia sensacija visai Pietnemunijai 
buvo, kai Lietuvos kariuomenės štabas va
saros manevrams Pagėgių apskrity ir pasie
nio ruože išdėstė po keletą eskadronų gusarų 
ir ulonų. Užjojimuose Pagėgiuose bei kitur 
daugiau pusės žiūrovų buvo Pietnemunijos 
būrai. Jie atvyko, kas raitas, kas važiuotas, 
pėsti ar dviračiais —» kad tik savo akimis 
matytų ir kritiškai įvertintų pasirodymą. 
Negalėdavai atpažinti ramaus būdo'.būrų 
— lietuvninkų, didžiausia aistra sekančių 
lenktynes, voltižavimus, kirtimo ir dūrimo 
pratimus. Negalėdavo jie atsigrožėti „lietu
viškųjų dragūnėlių“ vikrumu.’

O dabar ta nelaimė su tuo paralyžium.
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Gerai, kad pasaulyje dar buvo toks Bud
rius Zaunius, ir lietuvis — tai reiškia žirgą 
mėgsta — ir garsus bei legendomis apipin
tas, Ėjo gandas, kad tik dr. Endrius ir temo
ka pagydyti susirgusį kumeliuką. Tik bis- 
kelį pagydys—ir, žiūrėk, jau laksto gyvulė
lis po kiemą, šoksta į viršų visom keturiom 
iš karto — rods niekad nebūtų išgulėjęs 
tvankiame tvarte sustirusiomis kojytėmis. 
Man, sakant, „kolegai“, dr. Endrius neslė
pė, kad prieš paralyžių jokio vaisto nėra. 
Dažnai, tačiau gelbsti kraujo transfuzija 
iš kumelės — motinos — tad tai nuolat ir 
darydavom. Bet ką gi — visa Pakalnės ap
skritis buvo šventai įsitikinusi, kad dr. End
rius gydo „dikčiai macningais“ kerais, seno
viškais būdais, žinomais iš senovės lietuvių, 
kurie žirgą mylėjo ir automobilių nepažino
jo. Kaip ir iš ko tas mitas atsirado, nega
liu pasakyti. Bet dr. Endriui „šposininkui“ 
jis visai pritiko. Tasai kerų mitas bene buvo 
jo vienintelė ambicija ir pasididžiavimas. 
Ir jis jį saugojo visu griežtumu: iš princi
po niekam neleisdavo žiūrėti, kaip gydo; 
gydydavo tik tuščiame tvarte, be jokio liu
dininko.

Taip kartą mus išsikvietė už keliolikos 
kilometrų prie apsiveršiavusios karvės, kuri 
jau trečią dieną nesikėlė. Apžiūrėjo dakta
ras gyvulį kartu su šeimininku, kažin ką su
murmėjo ir vienas išėjo laukan prie vežimo. 
Tenai, besiknisdamas po odinę terbą slapta 
prisitraukė švirkštą vaistų. Švirkštą po 
skvernu paslėpęs grįžo į tvartą ir negirdėtu 
piktumu suriko visiems ale tuč tuojau išsi
nešdinti — man tokiu pat piktu tonu liepė 
lydėti iki durų ir išlydėjus, duris uždarius, 
tuojau sugrįžti. Persigando ir šeimininkas su 
šeimyna, ir aš pats. Mums skubiai prie du
rų lekiant, jis jau suspėjo, niekam nematant, 
suvaryti karvei vaistus po oda. Tuo tarpu 
sugrįžau, kaip buvo liepta, ir atsistojau de
ramai atokiai žiūrėti veterinoriaus darbo. 
Dr. Endrius pasikvietė arčiau, vėl normaliu 
maloniu balsu, ir ėmė man aiškinti: „Na, 
tai liekoriau... imkiva gydyti...“ Ąš tik iš
verčiau akis: eina jis tris kart apie gyvulį, 

, X,ris kart pakels uodegą, iš terbps pasiėmęs 
kažkokių tai.miltelių — turbūt tabokos, tru

mpiniai — apibarsto nugarą, guminiu plaktu
ku tris kartus suduoda kervei tarp ragų — 
ir' juoku prunkšdamas šnabžda: „Tai ma
tai... vadinas... gydau... O pats dabar paliai 

sieną tyliai slinkis prie durų ir staiga jas 
praverk... Bet praverk stipriai ir staiga, kad 
vėjas visas piktas dvasias išneštų... Na, eik 
jau... ir žiūrėk, kad dvasios iš lauko nepa
matytų prie durų einant...“ Nieko aš nesu
pratau, kodėl, kaip, kam — bet vykdžiau 
įsakymą. Kai jau pravėriau duris, tai pra
vėriau — bet kas tenai suriko, tai nebuvo 
piktos dvasios, o pats gaspadorius su guzu 
kaktoje; žinoma, neiškentė žmogus nežiūrė
jęs „gydymo“ pro rakto skylutę. Jau ma
niau, kad į kailį gausiu ir norėjau atsipra
šyti, bet dr. Endrius griežtu balsu pasišaukė 
atgal — tik žiūriu, kandžioja lūpas, ir kruta 
jo storas pilvas tyliu juoku — bet nė žo
džio. Man liepė sudėti visus daiktus ir iš
ėjęs pasiprašė šeimininką vestis į trobą ran
kų nusiplauti. Na, ir pagarba to šeiminin
ko! ir laksto ir lenkias! Tuoj kviečia prie 
vaišių stalo. Vaišinomės tylėdami —- tik, 
kad šeimininkas iš pagarbos tik plepa tik 
tarška... Pagaliau neiškentęs ima teirautis, 
ar karvutė tikrai ir pasveiksianti? Tik dak
taras pasižiūrėjo į jį tokiu žvilgsniu, kad tas 
ir nuo kėdės pašoko: žinoma, žinoma, dėl 
paties fakto tai nesą abejonių — bet štai, ar 
greit...?! Pasikeitė dr. Endriaus griežtas vei
das. Užsidėjo „pensne“, iš „kamzulės“ ki
šenės išsitraukė storą, auksinį retežį su di
deliu laikrodžiu kitame gale — prizinis iš 
studentavimo laikų — ir iškilmingai prane
šė: „Na... atsikels karvė už kokių dešimties 
minučių“. Vaišinomės toliau — o troboje 
keista ramybė: njat, pusė šeimynos išbėgo 
į tvartą karvutės saugoti. Šeimininkas išba
lo, net šaltas prakaitas žmogų išpylė, kai 
už kokių penkių minučių rėkdami atbėgo 
vaikai pranešti, kad karvutė jau atsikėlusi. 
Gaspadorius klaikiu žvilgsniu pasižiūrėjo į 
daktarą Endrių, į mane ir tekinas išlėkė 
„stebuklo“ žiūrėti. Na, ir pradėjo tada dr. 
Endrius kvatotis, visa gerkle, ant viso na
mo, kaip tikras Mefistofelis. Bobulę šiurpas 
nukratė, nes manė, kad pats Nelabasis pri
buvo, ir muselės languose liovėsi zirzėju
sios. Kvatojos dr. Endrius, šonus laikyda
masis — ir, sakyčiau, iš profesinio solidaru
mo: bandžiau pakikenti ir aš — tik nevisai 
tikru balsu... „Tai matai“, sakė paskui dak
taras, atsikvošėjęs tik vežime, „tie žmonės, 
žmonės;.. Bijos jie tau Dievo — va, velnias, 
matai, tai jau kitas dalykas.,. Ir neimk į

41



100 SANTARVĖ

galvą, jei kuris dailesne skranda apsivilkęs 
— žmonės visur tie patys...“ Ar ne taip? 
Patys bolševikai be didesnių nuostolių savo 
baldžiai ginčija paties Dievo būvimą. Ma
no žiniomis, tačiau, velnio autoritetu abejo
ti nė jie kol kas dar nedrįso...

■ Dr. Endriaus burtininkystės mokiniu, de
ja, pabuvau neilgai. Teko perimti suimtojo 
dėdės Miko žinomąją „ziegorininkystę“ — 
niekur negavau vietos toliau mokytis, nė 
amatuose. Gi iš kitos pusės rudieji grasino 
„susitvarkyti“ su bedarbiu. Vėliau išvykau 
mokslus tęsti į Kauną, kaip Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti stipendininkas. Ra
polas Skipitis tenai man tapo antruoju tė
vu, globojo mane Jonas Vilkaitis ir jo šei
ma, bei nuolat rūpinosi Elzė Jankutė; At
naujinau pažintį su ministeriu Dovu Zau
niumi, susipažinau su ponia Vince Jonuš- 
kaite ir josios vaikais ir vėl užmezgiau ry
šius su Dovuku ir Gustyte, Rokaičių smėlio 
dėžės žaidėjais. Kad ir nutrūko asmeniniai 
ryšiai su Rokaičių Zauniais — žiūrėk, šen 

bei ten ir vėl užtikdavau jų ranką, krei
piant manuosius kelius gercn pusėn.

Tekdavo retkarčiais vargonais pagroti 
Kauno evangelikų bažnyčioje per radijo 
transliuojamas pamaldas. Ir buvau visai pa
miršęs, kad tai gali būti didelės reikšmės 
dalykas namiškiams — buvau visai įsitrau
kęs į Nepriklausomos Lietuvos atmosferą, 
visai „sukaunėjęs“. O pasirodo, tenai Po
kaičiuose ‘sekmadieniais „geroj stuboj“ ir 
toliau rinkosi kaimynai pamaldų išklausyti. 
Ir klausė — kaip man vėliau pasakojo — 
imdavo dalintis kilusiomis mintimis, disku
tuoti : „Matot, kaimynai, kaip pasikeitė lai
kai? Karas ant nosies kybo, jaunieji sumo
bilizuoti, vienas kitas jau ir žuvo... Oi, jau 
ataušo, ir smarkiai ataušo nekurie smarki- 
ninkai... Ar negerai padarė Valteris, išvy
kęs pas tuos vadinamuosius „kudlius“ į 
Kauną...?' Gyvas, mokosi, dar vargonais 
mums kada-ne-kada pagroja... Tai matote, 
kaimynai, lietuviu būti gali būti ir naudin
ga, ir per lietuvius gali į žmones išeiti... ir 
dar geriau kaip čia...“

(bus daugiau)

ŽAVUS IR RIMTAS GYVENIMAS

United Press spaudos agentūra prane
šė iš Anglijos, kad pernai Londono mokes
čių inspekcija buvo tikra laimėsianti'by
lą, kada ji apkaltino poną Bill Hughes 
nelegaliai lošus lenktynėse ir nuslėpusį pa
jamų mokesčius. Bet šis padorus, 50 me
tų amžiaus, uosto darbininkas, kuris už
dirbdavo 56 dolerius per savaitę, tvirtino 
visai normaliu būdu iš savo algos sutau
pęs 16.800 dolerių, ir tai tokiu būdu: —

Niekuomet nepirko ir nevalgė saldainių, 
niekad nerūkė, niekad negėrė, niekad ne- 
silinksmindavo su moterimis, skutosi sa
vo brolio vartotais peiliukais, už paskolą 
sŠyo'5.senelei ėmė 12 procentų palūkanų, 
dirbo tik naktinėje pamainoje ir apavui 
taupyti tam laikui skolinosi batus savo 
tėvo (kuris naktimis namie miegodavo), 
per 13 metų neįsigijo nei vienos drabužių 

eilutės, niekad nepirko gėlių, tik vieną 
kartą per visą gyvenimą buvo nuėjęs į 
kiną, viską suvalgydavo, kas buvo pade
dama ant stalo, net jei kartais ir nejaus
davo apetito, viską lopėsi ir adė, įskaitant 
ir apatinius baltinius, savaitgaliais nieka
da neišvykdavo toliau, kur kelionė būtų 
kaštavusi daugiau negu 56 centus...

Be abejo, tai butą darbštaus, taupaus ir 
rimto vaikino. Tačiau tai jokia sensacija 
ir juo labiau reta išimtis. Amerikoje daug 
mūsų dipukų per dvigubai trumpesnį ląį- 
ką mokėjo pasiekti panašių ir net geres
nių taupymo,, rezultatų. Tiesa, kiek dąur 
giau gaudami algos; bet užtat iš savo drau
gų teimdami tik 6 procentus palūkanų, ir 
dar Baltui bei Tarybai pamečiui paauko
dami po vieną dolerį! Neklydo protėviai 
sakydami, kad lietuvis tai ne iš kelmo 
spirtas...
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IŠ MOKSLO PASAULIO

ŽMONES, ŽEME IR ŽVAIGŽDES

V. LAGENPUŠAS

II GRAIKAI IR ARABAI

Senovės graikai perėmė astronomines ži
nias iš Babilono. Jie pakeitė Dievus savais 
ir iš Nabu pasidarė Hermės, iš Titą—Afro
ditė, iš Nimb—Arės, iš Marduko—Zeusas, 
iš Nergal—Chronos. Žinoma, iš esmės nie
ko nepasikeitė. Bet užtat su laiku Graikijo
je įsiviešpatavo tokia gyvenimo tvarka, ku
rioje kiekvienas pilietis galėjo galvoti taip, 
kaip jam tas ar kitas reiškinys atrodė, o 
svarbiausia, pilietis galėjo be baimės savo 
mintis laisvai ir viešai skelbti. Šis pagrindi
nis skirtumas tarp Babilono ir Graikijos vi
daus gyvenimo išėjo mokslo atžvilgiu ne
abejotinai Graikijos naudai. Graikai būda
mi geri jūrininkai ir kariai, susiėjo su dau
gelio tautų kultūromis, pamatė žymiai dau
giau žemės plotų ir už Babiloną, ir už Egip
tą, Tuo būdu jų akiratis buvo žymiai pla
tesnis, Nenuostabu, kad palyginti per trum
pą laiką Graikija davė tokius mokslo vy
rus, kaip Pitagoras ir Aristotelis, Platonas 
ir Hiparchas, Eratostenas ir Ptolomėjus ir 
daug kitų.

Seniausias pasaulio vaizdas graikams at
rodė taip: žemė yra disko formos ir ją su
daro trys žemynai, Azijos, Afrikos ir Eu
ropos, kurie iš visų pusių apgaubti vande
nų. Viršum žemės yra dangus, kuris lai
kosi ant Heraklo stulpų (dabartinis Gibral
taras). Kitoje daugaus pusėje yra amžinoji 
ugnis ,kuri per dangaus skyles prašviečia 
savo spindulius — tai yra žvaigždės. Šitą 
vaizdą kiek pakeitė Tales (624-543 m. pr. 
Kr.). Esminis pakeitimas buvo tas, kad pa
gal jo supratimą vanduo buvo ir žemės apa
čioje, taip kad žemynai lyg ir plaukiojo jū
rose, Be to, vanduo turėjo būtį ir danguje, 

nes kaipgi kitaip išaiškinsi lietų? Todėl pa
grindinių elementu pasidarė vanduo. Ta- 
leso mokinys Anaksimdras nuėjo truputį 
toliau. Jisai sakė, kad dangus yra rutulys ir 
sukasi apie žemę, kuri savo keliu yra viso 
pasaulio centras. Kiek keistoką vaizdą turė
jo Filolaos. Jo supratimu, pasaulį sudarė 
dešimts kūnų: saulė, mėnulis, penkios pla
netos, pastovių žvaigždžių dangus, žemė ir 
priešžemis. Pasaulio centru yra amžinoji 
ugnis, apie kurią sukasi žemė. Žemė tik 
viencje pusėje gyvenama, nes kitoje pusėje 
yra perkaršta. Planetos ir kiti kūnai sukasi 
aplink žemę ir sudaro krikštolinius rutu
lius. Šį sudėtingą vaizdą pakeitė Aristotelis 
(384-322 m. pr. Kr.). Jis sudarė žymiai pa
prastesnę teoriją: žemė yra rutulys ir, h? 
to, viso pasaulio centras. Priešžemio ir am
žinosios ugnies nėra, nes jų buvimo nėra 
kuo pateisinti. Visus gi kitus dangaus kū
nus kiikštolinių rutulių pavidalu Aristote
lis paliko. Šita teorija tiek prigijo, kad Aris
totelio mokslas buvo bemaž visų tautų pri
imtas, kaip įrodyta tiesa, ir jo knygos jau 
tuo laiku buvo išverstos į kitas kalbas, o 
pats mokslas išsilaikė net iki viduramžių.

Jau prie Aristotelio buvo ir kitų minčių. 
Jo mokinys Heraklidas reiškė nuomonę, kad 
centru yra ne žemė, o saulė. Ir tą savo tei
gimą jis vedė iš to, kad stebint Merkurą ir 
Venerą, šios planetos pasirodo tai švieses
nės, tai tamsesnės spalvos. O tai galėjo būti 
tada, kai jos sukasi ne apie žemę, bet apie 
saulę, — būdamos vieną kartą kiek arčiau 
prie žemės, o kitą kartą kiek toliau. Herak- 
lidui priklausė ir toji, kad ir labai atsargi, 
nuomonė, kad žemė sukasi apie savo ašį. 
Net ir paties Platono (427-347 m. pr. Kr.) 
raštuose aptinkama panašių minčių. Kiek
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vėliau, apie 250 m. pr. Kr., heliocentrinės 
teorijos šalininku buvo Aristarchas, kuris 
taipgi teigė, kad ir žemė yra planeta ir su
kasi su kitomis planetomis apie saulę, kuri 
yra visos sistemos centrinis kūnas. Tačiau 
Aristotelio autoritetas buvo tiek svarus; kad 
visos šios teorijos nerado pritarimo ir bu
vo galų gale atmestos.

Sekantis įžymus graikas buvo Erastoste- 
nas (276-195m. pr. Kr.), Aleksandrijos aka
demijos bibliotekaras, kuris pirmas nustatė 
žemės dydį. Jis prileido, kad žemė ir visos 
planetos turi būti rutuliai, nes prie visokių 
užtemimų visi kūnai meta apskritus šešė
lius. Iš čia išeina, kad žinant dviejų vietovių 
plotį ir jų atstumą, galima surasti ir žemės 
dydį. Tam tikslui jis išmatavo plotį Alek
sandrijoje ir Meroje, kurių skirtumas buvo 
lygus 100/7°. Atstumą tarp šių dviejų vie
tų Eratostenas paėmė iš egiptiečių matinin
kų, lygu 1000 egiptietiškų stadijų (vienas 
egipt. stadijas lygus maždaug 157,5 m.). 
Tuo būdu vienas laipsnis būtų 700 stadijų 
arba 110,25 km., o visas apskritimas: 
110,25x360 = 39690 km. Šis skaičius yra 
tiek artimas mūsų visai tikru laikomo 
40075 km., kad Eratosteno bandymui rei
kia pripažinti pilniausią pasisekimą.

Antrą eksperimentą atliko Aristarchas. 
Jis panoro sužinoti santykį atstumų žemė- 
mėnulis ir žemė-saulė. Šį klausimą,^tačiau 
gerokai klaidingai, jis išsprendė nuostabiu 
paprastumu, šitaip galvodamas: kai iš že
mės matomas mėnulis būna saulės lygiai 
pusiau apšviestas, tai tada šie trys kūnai su
daro trikampį, kur statusis kampas turi bū
ti prie mėnulio. Pitagoro (584-500 m. pr. 
Kr.) dėsnis buvo Aristarchui gerai žinomas, 
taipgi ir tai, kad trikampio kampų suma ly
gi 180°. Iš stataus trikampio saulė-mėnulis- 
žemė išeina: saulė-žemė yra įžambinė, sau- 
lė-mėnulis ir žemė-mėnulis yra statiniai. Iš 
čia seka: santykis dviejų nuotolių — žemė- 
mėnulis ir žemė-saulė — yra cos žemės 
kampo. Šitą kampą Aristarchas išma
tavo, bet dėl instrumentų netobulumo ir 
kitų priežasčių klaida pasitaikė gana dido
ka, būtent apie 2f°, taip kad ir rezultatai 
gavosi nekokie. Bet jo galvojimo metodas 
yra visiškai teisingas ir jo rezultatai, kad 
ir gerokai netikslūs, pašalino daug kitų dar 
klaidingesnių nuomonių.

Didžiausiu senovės astronomu laikomas 
Hiparchas (190-125 m. pr. Kr.), kuris suda

rė pirmą žvaigždžių katalogą su 1080 pa
žymėtais dangaus kūnais. Visos žvaigždės 
buvo paties Hiparcho stebėtos. Be šio kapi
talinio darbo, Hiparchas patikrino Aristar- 
cho matavimus ir žymiai pataisė jo rezul
tatus. Po Hiparcho mirties daug astronomų 
laikė jo katalogą vienu iš pagrindinių vado
vų. Juo rėmėsi ir garsusis Klaudijus Ptolo
mėjus, kai jis rašė savo 13-os tomų astrono
mijos vadovėlį. Pats Ptolomėjus dėstė Alek
sandrijoje (apie 140 m.) ir jo veikalas ap
rašo visą tai, kaip to laiko mokslininkai 
vaizdavosi pasaulį. Ptolomėjus buvo pasku
tinis žymusis graikas, kurio mintys valdė vi
sų šalių mokslininkus beveik 1500 metų. Jo 
veikalo originalas dingo, bet arabų kalbos 
vertimas su titulu: „Tabrir ai magesthi“ 
(didžioji knyga) išsilaikė iki šių dienų ir ži
nomas mums vardu „Almagest“. Trumpai 
paminėsime Ptolomėjaus pasaulėvaizdį: pa
saulio centrų yra žemė, visiškai nejudantis 
rutulys. Aplink ją sukasi atskirų planetų 
krikštoliniai rutuliai: Mėnulis, Merkuras, 
Venera, Saulė, Marsas, Jupiteris ir Satur
nas. Juos visus gaubia aštuntas krikštolinis 
rutulys — pastovių žvaigždžių dangus. Al- 
mageste aprašyti visų šių rutulių judėjimai, 
kurie kartais mums dabar pasirodytų ir kei
stoki ir klaidingi. Bet iš viso tekios stambios 
knygos pasirodymą, ypač tuo laiku, kai vy
ko viena iš didžiausių dvasinių revoliucijų, 
reikia labai augštai vertinti. Ir jei arabai 
nebūtų savo laiku Ptolomėjaus veikalą iš
vertę, kažin ar męs apie jį turėtumėm iš vi
so žinių.

Tie patys arabai taipgi daug prisidėjo prie 
astronominių darbų. Tuo laiku kai krikš
čionybė pradėjo plėstis, visos pagonių kny
gos buvo iš pagrindų naikinamos, nes jų pa
žiūros nebesutiko su nauju tikėjimu. Ara
bai gi rinko senas knygas. Jų valdovai do
mėjosi visu tuo, kas susieta su pasaulio są
voka. Bagdado kalifas Al-Mamum (786- 
833) pats daug stebėjo žvaigždes, jo įsaky
mu buvo išversta į arabų kalbą Aristotelio 
ir kitų veikalai, jo laikais buvo atliktas nau
jas meridiaus matavimas, kurio rezultatas 
yra visiškai geras. Kitas žymus arabas buvo 
Al-Baten (850-929), kuris taipgi atliko ga
na daug stebėjimų, ir totorių chanas Ufug- 
Beig (1394-1449), kuris Samarkande įtaisė 
observatoriją, peržiūrėjo Hiparcho žvaigž
džių katalogą ir liepė jį naujai patikrinti. 
Arabai davė žvaigždėm pavadinimus, kurių
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daugumas išliko ir mūsų laikais. Iš arabų ži
nios perėjo į ispanus, kurie astronominių ži
nių atžvilgiu buvo pilnoje arabų įtakoje. Ir 
čia buvo daug stebima, ypač padaryta daug 
tikslių lentelių, iš kurių galima buvo nusta
tyti saulės, mėnulio ir planetų judėjimą. Pats 
karalius Alfonsas X (1221-1284) buvo dide
lis astronomijos mėgėjas. Toledo kongrese 
jis pareiškė nuomonę, kad geocentrinė pa
saulėžiūra yra klaidinga — jos vieton reikia 
imti heliocentrinę. Dėl savo pareikštos nuo
monės karalius Alfonsas buvo apšauktas be
dieviu ir pašalintas nuo sosto.

III VIDURAMŽIAI

Jau Alfonso X likimas parodo, kad tuo 
laiku griežtam mokslui atėjo sunkus metas. 
Bažnyčia pasidarė vyriausiąja valdžia ir 
baudė visus, kas skelbė priešingas Biblijai 
mintis arba kas bandė pakeisti pasaulėvaiz
dį, nustatytą Aristotelio, nes tik šis filoso
fas buvo pripažintas tiesos skleidėju. Vis- 
tik nėra blogo be gero. Kai turkai pradėjo 
savo veržimąsi į Europą,-daug mokytų grai
kų paliko savo tėvynę* ir iškeliavo į Vaka
rus, nešdamiesi su savim protėvių moks'ą. 
Ir tas mokslas pradėjo pamažu skverbtis 
į raštingų žmonių galvas, labiausiai į vie
nuolius. Jie dirbo tyliai, bet ir nuodugniai 
tyrė. Ne be to, kad atsirado ir drąsuolių, ta
čiau daug iš jų buvo už tai griežtai bau
džiami ir jei neats sakydavo nuo savo min
čių, juos net sudegindavo ant laužo, kaip tai 
atsitiko su Giordano Bruno. Vistiek su lai
ku atsirado tiek daug naujų minčių skleidė
jų, kad naujas mokslas galų gale prasimu
šė viešumon.

Pirmas, kas seną pasaulėvaizdį galutinai 
atmetė ir visiškai naują supratimą apie pa
saulį davė, buvo Kopernikas (1473-1543). 
Ilgus metus dirbęs, pats daug stebėjęs, j:s 
parašė savo veikalą „De revelutienibus or- 
bium caelesticum“, kuris buvo 1543 m. 
atspausdintas (Niurnberge, Vokietijoje). Jo 
teorija, pagrįsta aiškiais matematiniais įro
dymais, trumpai tariant yra ši : centrinis 
kūnas yra saulė. Aplink ją sukasi Merkuras, 
paskum Venera, Marsas, Jupiteris ir Satur
nas. Pati žemė yra taipgi paprasta planeta 
ir jos vieta tarp Veneros ir Marso. Žemė, 
be to, sukasi dar apie savo ašį, per 24 vai. 
pilnai apsisukdama —čia diena ir naktis. 

Mėnulis nėra planeta, jis yra žemės palydo
vas ir sukasi tik aplink ją, žinoma, kartu 
su žeme ir aplink saulę.

Šitoks pasaulio supratimas buvo tais lai
kais tikrai perversmingas. Visi bažnyčios 
atstovai jį atmetė — Roma, Huteris ir Me- 
lanchtonas. Koperniko knyga buvo 1616 m. 
Romos bažnyčios net į sunaikintinų knygų 
sąrašą įtraukta.

Bet per sekančius 150 metus atsirado tiek 
daug Koperniko mokslo pritarėjų, kad jis . 
vis plačiau ir plačiau plito. Iš šių pritarėjų 
reikia paminėti: Ticho Bragė (1546- 1601) 
ir Johannes Kepler (1571 - 1630). Bragė bu
vo fanatiškas astronomas ir iš daugybės sa
vo paties stebėjimų surinko nepaprastai 
tikslių žinių, ypač apie planetų judėjimą. Po 
jo mirties jo medžiagą perėmė Kopler, nes 
jis ilgą laiką dirbo kartu su Brage. Šis vy
ras laikomas mokslinės astronomijos tėvu, 
nes jo yra suformuluoti trys pagrindiniai 
dėsniai, kurie galioja ir šiandieną: 1. visų 
planetų judėjimo kelius sudaro elipsė, kur 
viename centre yra saulė, 2. jung:amoji že
mė — saulė per lygius laikotarpius dengia 
lygius plotus ir 3. kvadratai laikų, plane
toms apsisukti aplink saulę, lygus kubui vi
dutinio atstumo planeta — saulė. Nežiūrnt 
to, kad ir Bragė ir Kepler turėjo jau gana 
tikslų vaizdą apie pasaulį, vis tik abu jie dar 
negalėjo nusikratyti astrologijos įtaka. Ir 
vieno ir kito sudaryti horoskopai retai pasi
tvirtindavo. Taip antai, Brogės horoskopas 
vienam danų karaliaus Friederiko sūnui bu
vo visiškai klaidingas, o Keplerio horosko
pas Valenšteinui pranašavo jam ilgą gyve
nimą. Kaip tuo metu astrologija buvo ma
doje, galima matyti iš šių faktų: kai pran
cūzų karaliui Henrikui IV gmė sūnus, busi
masis Liudvikas XIII, tuojau buvo pašauk
tas astrologas Lariviere, kad nustatytų horo
skopą, o kai šiam Liudvikui gimė jo sūnus, 
tai astrologas Morin buvo net tame pačia
me kambaryje už uždangalo. Žymiausias as
trologas buvo prancūzas Michel (1503- 
1566), kuris po krikšto (buvo žydas) gavo 
Nostradamus vardą. Jo horoskopas daug 
pasitvirtino, tačiau buvo ir apsirikimų. Nos
tradamus tarp kitko išpranašavo Romos 
bažnyčios žlugimą, kuris vienok iki šiai die
nai nepasitvirtino. Jo knyga dėlto buvo 
1781 m. bažnyčios uždrausta. Jo sūnus tu
rėjo mažiau laimės. Šis vyras išpranašavo, 
kad 1575 m. sudegs Le Ponzin miestas. Kai
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gaisras įvykti nepanorėjo, tai Nostradamus 
jr. sumanė planetų „dievams“ kiek padėti, 
buvo pagautas ir nuteistas mirti.

Kopernikas ir Kepleris išaiškino saulės 
sistemos struktūrą ir nurodė tuos dėsnius, 
pagal kuriuos vyksta planetų judėjimai. 
Priimant dėmesin, kad tais laikais logaritmų 
lentelių dar nebuvo ir visus skaičiavimus 
reikėjo daryti iš „galvos“, šių dviejų vyrų 
darbus tenka laikyti vienkartiniu įvykiu.

* Taip, pvz., matematinis sprendimas trijų 
stebėjimų planetos judėjimo kelio atkarpai 
nustatyti, taip kaip jis ir dabar vartojamas, 
užimdavo daugiau 2-jų savaičių laiko! Iš 
čia aiškiai matyti, koks milžiniškas darbas 
buvo padarytas Koperniko, Bragės ir Kep
lerio, nes savo pirmąjį dėsnį Kepleris parė
mė ne spėliojimais, bet išspręstomis lygti
mis visoms tais laikais žinomų planetų orbi
toms. Tai buvo iš tikrųjų milžiniškas darbas 
ir didelis žingsnis priekin. Dabar beliko dar 
nustatyti, kodėl vyksta tas judėjimas ir kas 
yra tas paskutinis skliautas, su jame esan
čiomis žvaigždėmis. Iš dalies tų klausimų 
ir negalima buvo tada išspręsti, — optiniai 
instrumentai neleido pakankamo tikslumo 
stebėjimų, nes su kvadratais per dioptrą, 
neturint jokių padidinamųjų stiklų, nedaug 
tegalima matyti.

Nors Koperniko ir Keplerio heliocentri
nė sistema buvo suprantamesnė ir patiki
mesnė už iki šiol buvusių Aristotelio ir 
Ptolomėjaus geocentrinę, vis tik priešininkų 
ji turėjo dar daug. Svarbiausia dėlto, kad 
tų laikų bažnyčių valdovai negalėjo su tuo 
sutikti, kad žemė, vadinasi, ir žmonės, pagal 
Bibliją svarbiausios būtybės, neteko savo 
pirmaujančios vietos. Net toks didelis moks
lo galiūnas, kaip Galileo Galilei (1564 - 
1642), kuris su nepaprastu griežtumu pra
dėjo viešai skelbti heliocentrinį pasaulėvaiz
dį, susilaukė dviejų teismo procesų — 1616 
m. ir 1632 - 33 m. Galilėjaus nuopelnai yra 
šie: jis sužinojo, kad olandų optikui Li- 
ppershey 1608 m. suderintais stiklų lęšiais 
pavyko gauti padidintą daikto atvaizdą.

Šiuo principu pasinaudojęs, Galilėjus pasi
darė žiūroną ir tuo būdu jis buvo pirmas 
žmogus, kuris pamatė dangaus kūnus žy
miai padidintus. Jo nustebimui nebuvo ga
lo; mėnulyje matyti kalnai, bemaž tokie, 
kaip ir žemėje; Venera turi fazes, kaip ir 
mūsų mėnulis; Jupiteris turi savo palydo
vus , mėnulius. Jų Galilėjus surado net 
keturius ir Jupiteris su jais sudaro lyg ir 
mažą saulės sistemą. Galilėjui buvo aišku, 
kad jeigu kitos planetos sukasi aplink sau
lę, tai ir žemė, būdama mažesnė, sakysim 
už Jupiterį, turėtų taipgi suktis. Todėl jo 
istorinis pasakymas „o ji visdėlto sukasi“ 
yra tik išreiškimas to, kuo jis giliai tikėjo.

Galilėjaus žiūronas rodė tiesioginį vaizdą, 
panašiai kaip ir mūsų, bet užtat neleido di
desnių padidinimų. Keplerio žiūronas duo
da apsuktą vaizdą ir įgalina didesnį padidi
nimą, kuris astronomams yra itin svarbus, 
nes stebėjimo objektai atrodo be galo maži. 
Keplerio žiūronas vadinamas kartais „astro
nominiu“, nes yra jų daugiausia vartojamas. 
Minint žiūronus, paminėsime ir kitą rūšį, 
— vad., veidrodinius. Jų esminis skirtumas 
yra tas, kad žvaigždės šviesa juose patenka 
ne į objektą, bet į tam tikrą veidrodį, nuo 
kurio šviesa reflektuojama į lęšius, per ku
riuos patenka vėliau į stebėtojo akis. Vei
drodinių teleskopų geroji pusė ta, kad juo 
didesnis veidrodžio plotas, tuo didesnis jo 
pagaunamas šviesos kiekis. Didelius lęšius 
gaminti nepaprastai sunku, gi didelius veid
rodžius, kad ir gaubtus, nepalyginti leng
viau, todėl visi teleskopai yra veidrodiniai. 
Jų įdėją davė 1616 m. Mykolas Zucchio, 
tačiau astronomijos darbams jie buvo pa
vartoti pirmą kartą 1660 m., o 1671 m. 
Newtonas suteikė jam kiek patobulintą for
mą, kuri su nežymiais pakeitimais iš es
mės, bet su daugybe pagalbinių priemonių, 
išsilaikė iki šių dienų. Didžiausias Keplerio 
tipo teleskopas yra lerkės observatorijoje 
(102 cm.), o veidrodinis Mt. Palomar, 
abu Jung. Amerikos Valstybėse.

(Bus daugiau)
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LIETUVIS BOLŠEVIKINIŲ IK DEMOKRATINIŲ 

VERTYBIŲ KONFLIKTE

r. Šilbajoris

Žmogaus troškimas surasti „tiesą“, ki
taip tariant, kokią nors išbaigtą ir į visus 
klausimus galutinai atsakančią vertybių sis
temą, kuria jis su pilnu pasitikėjimu galėtų 
remtis savo gyvenime, yra radęs savo išraiš
ką įvairiose pasaulėžiūrose, kurios tam tik
rais istorijos laikotarpiais stengėsi pilnuti
niai dominuoti kurios nors organizuotos 
žmonių grupės gyvenimą. Šitoks besąlyginis 
pasidavimas vienam viską apjungiančiam ti
kėjimui pasireiškia ypač stipriai tada, kada 
žmonija turi daug rimtų priežasčių būti ne
tikra savimi ir abejoti žmogaus vieta pasau
lyje ir io gyvenimo bei visuomenės organi
zacijos prasme. Viduramžiais, po tautų 
kraustymosi, karų, bado ir užkrečiamų ligų 
nualinta žmonija aistringai metėsi į krikš
čionybės glėbį, kartais „didesnei Dievo gar
bei“ atsisakydama savo įgimtos teisės ir pa
reigos kurti sau turtingesnį ir gražesnį gy
venimą čia pat, šioje žemėje. Šiame šimtme
tyje, kai du iki šiol dar negirdėto baisumo 
karai iš pagrindų supurtė racionalistinį žmo
gaus pasitikėjimą savimi ir savo begalinio 
ištobulėjimo galimybėmis, dalis žmonijos, 
nebepasitikėdama parlamentarinės demokra- 
tjos vertybėmis, nukreipė savo tiesos ilgesį 
į fanatinį lojalumą įvairių „genijų“ ir „va

dų“ skelbiamoms filosofijoms. Šalia naciz
mo ir fašizmo pati stipriausia ir didžiausią 
patraukiamąją jėgą turinti pasaulėžiūra yra 

komunizmas, arba, tikriau sakant, kas iš jo 
šiandien beliko, būtent bolševizmas.

Jeigu krikščionybė remiasi apreiškimu"— 
pilnutiniu Dievo tiesos atskleidimu jos su 
pakankamu nusižeminimu ir dvasiniu įtem
pimu jieškančiam žmogui, tai bolševizmas, 
prisitaikydamas šiais laikais įsigalėjusioms 
nuotaikoms, vadina save „mokslu“, tuo pa
čiu užgrobdamas organizuotų mokslo šakų 
autoritetą, tartum niekeno neįrodytos ir daž
nai fantastiškos bolševizmo idėjos prilygtų 
tekiems neužginčijamiems faktams, kuriais, 
pavyzdžiui, fizikai ar matematikai remia sa
vo teorijas.

Uzurpavęs tokį autoritetą, bolševizmas 
pateikia žmogui išbaigtą sistemą savo rei
kalavimų; atlyginimų už jų vykdymą ir baus
mių už „nukrypimą nuo Marksistinės-Leni- 
nistinės tiesos“. Visų pirma reikalaujama, 
kad žmogus priimtų pagrindinius komunis
tinės pasaulėžiūros dėsnius ir jais orientuo- 
tųsi. Bolševizmo auklėtiniai, ■ tiek Sovietų 
Sąjungoj, tiek laisvuose kraštuose turi įpras
ti galvoti, kad tokios sąvokos, kaip teisėtu- 
mas, turto pasiskirstymas, progresas, yra 
pilnai suprantamos ir apibrėžiamos ne me
tafiziniuose ar filosofiniuose rėmuose, bet 
išeinant iš amžinos klasių kovos prielaidos 
ir kad dabar, pirmą kartą visoje žmonijos 
istorijoje „socializmo“ sostinėje — Sovietų 
Sąjungoje ta klasė, kuri gamina visas eko-
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nomines ir moralines vertybes, pasidarė pa
jėgi pati nulemti savo ir kitų klasių likimą, 
ne tik Sovietų valstybėje, bet su laiku ir vi
same pasaulyje. Šitokia galvosena persisun
kęs žmogus jaučia, kad nors praeityje, per 
klaidas, aklai, per pasiaukojimą ir kraują, 
buvo padaryta pažangos, tiktai dabar pasi
darė įmanoma racionaliai ir planingai kurti 
žmonijos laimę, paremtą dialektinio mate
rializmo dėsniais.

Pasyvaus bolševistinės vertybių sistemos 
priėmimo, žinoma, nepakanka. Yra statoma 
ir moralinė (pagal jų moralės supratimą) pa
reiga nuolatos pačiam save auklėti komunis
tinėje dvasioje, stengtis pergalvoti ir įvertin
ti komunistinėje šviesoje visus gyvenimo 
reiškinius, pradedant, pavyzdžiui, nuo gro
žio ir vertės supratimo mene iki tokių „ne
utralių“ dalykų, kaip moterų mados. Komu
nizmo nuodai palaipsniui taip įsisunkia į 
kraują, kad šitaip užhipnotizuotas žmogus 
negali net suprasti, kad yra iš viso įmanoma 
galvojančiam asmeniui žiūrėti į gyvenimo 
reiškinius iš kokio kito taško, kaip tik iš 
„Marksizmo-Leninizmo dėsnių“.

Savo ištikimiems ir pasidavusiems tar
nams bolševizmas, kaip ir kitos pasaulėžiū
rinės bei politinės organizacijos, teikia įvai
rius atlyginimus. Konkretūs materialiniai at
lyginimai iš esmės mažai kuo skiriasi nuo 
tų užmokesčių, kuriuos valdžion patekusi 
diktatūrinė partija gali pasiūlyti savo pase
kėjams: autoritetas, jėga, galimybė žaisti 
kitų žmonių likimais ir finansiniai patogu
mai bei privilegijos. Tačiau psichologiškai 
bolševizmas, galbūt pirmą karią istorijoj, 
stengiasi savo apaštalams suteikti vidujinį 
pajutimą, kad visata ir žmogaus egzistenci
ja joje jau nebėra, kaip buvo praeity, neiš
sprendžiama mįslė. Krikščionybė (ar kokia 
kita organizuota religija) pažada žmogui pa
rodyti kelią į gyvenimo prasmę ir amžiną
ją laimę, tačiau yra aiškiai pasakoma, kad 
ėjimas tuo keliu labai dažnai reiškia savęs 
išsižadėjimą ir nusilenkimą prieš begalinės 
Būtybės kartais sunkiai suprantamus veiks
mus. Susidūręs su šio pasaulio blogių, reli
gingas žmogus dažnai pasijaučia bejėgis ir 
gali tik jį priimti su nusižeminimu ir kan
trybe. Gi Ivano KaramaZovo klausimas, ko
dėl pasauly egzistuoja logiškai ir morališkai 
nepateisinamas ir nesuprantamas blogis, yra 
paliekamas atsakyti pačiam Dievui. įsitiki
nęs bolševikas jaučiasi kitaip. Dalis blogio 

kyla iš gamtos reiškinių, ir žmogus, savo 
biologinės evoliucijos dėka, šiandien yra pa
jėgus su tuo blogiu kovoti ir jį nugalėti. Ki
tas blogis yra sukurtas pačių žmonių, ir jį 
galima pašalinti organizuotai, drausmingai 
ir su pasiryžimu pertvarkant visuomenės pa
grindus pagal marksistinį mokslą. Tuo būdu 
žmogus, nors jis dažnai sunkiai kenčia, nė
ra bejėgis, nes jo laimė, ir tai ne amžinybėje, 
bet čia pat, žemėje, yra jo paties rankose. 
Atskiri individai, veikdami nepriklausomai 
nuo viens kito, dažnai perkerta vienas kito 
kelius ir sunaikina savo geras pastangas, 
ypač todėl, kad vieno žmogaus asmeninei 
laimei kartais reikia kitų žmonių nelaimės. 
Užtat bolševizmas reikalauja, kad jo pasekė
jai išsižadėtų asmeninių pažiūrų, kaip reikia 
su blogiu kovoti, ir laikytų save asmeniškai 
laimingais tik tada, kai yra laiminga visa 
grupė. Žengiant žingsnį toliau, reikalaujama, 
kad grupės pažiūros, paskelbtos jos vado
vaujančių asmenų (konkrečiai — komunis
tų partijos) pasidarytų kiekvieno gero bol
ševiko asmeninėmis pažiūromis .Žmogus pri
valo ne tik laisvu noru, bet ir su entuziaz
mu, padaryti save vienu sąnariu partijos 
grandinėje ir savo valią bei protą laikyti 
tiktai kolektyvinės valios ir proto apraiško
mis. Tada žmogų nebekankina amžinieji 
klausimai: kas aš? iš kur aš? kodėl aš? — 
bet viskas pasidaro aišku, prasminga, ir nė
ra tokios problemos, kurios kolektyvinė gru
pės (šiuo atveju partijos) išmintis nepajėgtų 
išspręsti. Nebėra nei skausmingai tuštumoje 
besiblaškančių Hamletų, nei pajuokos vertų 
individualistiškai su vėjo malūnais kovojan
čių Don Kichotų — viską nugali drausmin
gas, nuasmenintas Sančo Pančo — „nauja
sis sovietinis žmogus“, bolševistinio pasaulio 
didvyris. Šitas pajutimas, kad per kolektyvą 
žmogus pasidaro galingesnis už patį save, 
kad nėra nepataisomo blogio ir kad to ko
lektyvo, kuriam jis priklauso, pergalė yra 
neišvengiama, įtikina bolševiką, kad dabar 
jau iš tikrųjų verta dėl ko nors dirbti ir au
kotis, kad dabar jo gyvenimas jau turi kon
krečią prasmę ir kad dabar jis yra tikrai 
laimingas, nes, suliejęs savo asmenybę., sii 
visa žmonija, jis galų gale iš tikrųjų gali pa
tenkinti amžinąjį žmogaus nemirtingumo 
troškimą.

II
Vienas iš esminių demokratiškai galvojan-
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čio asmens bruožų yra jo palinkimas kriti
kuoti nusistovėjusias pasaulėžiūras. Jam yra 
labai svarbu, kad visuomenės sau pasistaty
ti tikslai nebūtų tik tuščia iliuzija. To pa
linkimo vedami mes kartais taip griežtai 
smerkiame Vakarų pasaulyje pasireiškian
čias blogybes, kad susidaro vaizdas, lyg jos 
persvertų gerąsias jo puses. Tada pasirodo 
nevisai aišku, kodėl mes ir toliau turėtume 
išlaikyti pasitikėjimą demokratinėmis ver
tybėmis. Krizės metu, kaip, pavyzdžiui, 
šiandieninėje kovoje su bolševizmu, tai pa
stato Vakarų žmogų į labai silpnas pozici
jas. Darosi sunku atsakyti j bolševikų pro
pagandos šūkius ,ypač jeigu visuomenė, į 
kurią tie šūkiai kreipiami, nėra pati paty
rusi šiurpios sovietinio gyvenimo tikrovės. 
Mums lietuviams, kurieVakaruose gyvenda
mi stengiamės kovoti prieš bolševizmą, daž
nai būna neįmanoma įtikinti jaunus ir nai
viai idealistiškus vakariečius, kad bolševikų 
propoganda yra melas, kad jų žodžiai be
reikšmiai ir tt. Mūsų liudijimas apie bolše
vikų terorą dažnai skamba jų ausims per
daug fantastiškai,'kad juo galima būtų ti
kėti, ir mes patys būname įtariami netole
rancija, siauraprotiškumu, fanatizmu ir ki
tomis blogybėmis, kuriomis kaltiname So
vietų Sąjungą.

Norint sėkmingai pasitikti ir atremti bol
ševikinę propagandą vakariečių tarpe mums 
nepakanka cituoti mums vieniems gerai te
žinomus faktus. Reikia taip pat sugebėti pa
demonstruoti demokratinės gyvenimo sąvo
koj vertę grynai abstrakčioje plotmėje. Tam 
reikalinga, kad mes patys giliau pažintume 
tuos, principus, kuriais laisva visuomenė sa
ve valdo. Mūsų tautos tradicijoje įprasta 
laikyti taurumo ir karžygiškumo pažymiu 
tai, kad, pasitikėdami didelių žmonių auto
ritetu, mes, perdaug negalvodami, smogiame 
kardu tiek draugą, tiek priešą, tardamiesi 
kovoją už laisvę, kai mūsų pergalė, kaip iš 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo atsime
name, kartais reiškia tos pačios laisvės su
žlugdymą. Liberališkumas yra įprasta laiky
ti principų neturėjimu, kai tikrovėje tai yra 
vienintelis principas, kuriuo remiasi demo
kratinio gyvenimo sąvoka.

, Pradėjus vartoti tokius terminus, kaip 
■„demokratinio gyvenimo sąvoka“, pasidaro 
diskUj kad tai, kas apie juos bus pasakyta, 
turės pasilikti grynai asmeninė nuomonė, ne

būtinai galiojanti kitiems žmonėms. Gal ta
me ir glūdi vienas iš svarbiausių demokrati
nio pasaulio jėgos šaltinių — pagerbiant ir 
nuoširdžiai persvarstant kitų žmonių iš
reikštas pažiūras, nebijoti sukurti savo ne
priklausomą pasaulėžiūrą, tuomi apibrėžiant 
save kaip individą, o ne kaip vien sąnarį to
je ar kitoje idėjų grandinėje. Bolševizmo 
ideologai niekad neslėpė, kad jie vaizduoja
si visuomenę daugiau ar mažiau, kaip maši
ną, ir žmones, kaip jos ratelius. Tuo pačiu 
jie pasmerkia save ir savo programą pražū
čiai, nes žmogaus siela, ne taip kaip medis, 
nustoja būti naudinga, kada ji yra sukapo- 
jama ir iš naujo sukalama „sielos inžinie
rių“*) rankomis. Kūrybinė žmogaus kibirkš
tis visuomet buvo tas nedrausmingas, įkyrus, 
kankinantis ir tuo pačiu metu stebuklingas 
ir pagarbą įkvėpiantis pradmuo, kurio dėka 
žmonija, nors ir nuolat stovėdama ant be
dugnės krašto, sugebėjo atsiekti visų savo 
materialinių ir dvasinių pergalių. Ją už
gniaužus, pasilieka jausmai, protas, net en
tuziazmas ir energija, bet nebėra žmogaus. 
Gi žmonių kova prieš robotus turi neišven
giamai pasibaigti žmonių pergale.

Laisvi individai, kurdami savo visuome
nę, turi pasitikėti kaip tik ta kūrybine žmo
gaus kibirkštimi ir nebijoti tos dvasios įtam
pos, kuri kyla iš nuomonių konfliktų, neat
sakytų klausimų ir visatos mįslės pajutimo. 
Hamletas ir Don Kichotas perauga savo be
jėgiškumą ir juokingumą, ir kuo arčiau su 
jais susipažįstame, tuo didingesnė pasirodo 
jų dvasia, kol pradedame suprasti, kad tos 
dvi tikrai žmogiškos sielos, būdamos nu
kreiptos į begalybę, slepia savyje žmogaus 
didybės paslaptį, nes jie yra galingesni už 
save ne todėl, kad atsisako savo individua
lumo, bet todėl, kad jie rado kelią į neišse
miamą žmogaus jėgos šaltinį — patį visatos 
Kūrėją. Galutinėj sąskaitoj, pats dialektinis 
materializmas pasidaro bolševizmo pasmer
kimu, nes jis sumaišo dvasią su medžiaga ir, 
atmesdamas primityvų religijos supratimą, 
padarė tą klaidą, kad nusprendė, jog Dievo 
iš viso nėra. .

* j' Stalinas viena proga yra pavadinęs 
sovietų rašytojus „sielos inžinieriais.“. - .

i t .1, J .
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16Š santarvė

INTELEKTUALU DILEMA

Teisingai sakoma, kad lietuviai dar netu
ri savos intelektualinės tradicijos. Turime 
žmonių, baigusių augštuosius mokslus ir 
šiaip „apsišvietusių“, ir pastarieji vis dar 
šviesesni už pirmuosius. Turime profesinių 
draugijų, bet diplomuotų individų susibūri
mai dar nesuteikia intelektualinės kultūros. 
Jinai matuojama ne universitetų baigimo 
statistikomis ir ne organizacinėmis priklau
somybėmis, bet gyvu rūpesčiu intelektuali
nėmis problemomis. Tas rūpestis buria žmo
nes, kaip žiburys naktyje, nenurimstamai 
žvelgti į tamsą, ją suprasti, estetiniam per
gyvenimui, sąvokiniam atskleidimui ir, tai, 
galbūt, svarbiausia, pajutimui to, kaip di
džiosios savojo gyvenimo problemos.

Intelektualas yra — sekant Ortega y Gas
set — daiktų lukštentojas ir juose prasmės 
atskleidėjas. Intelektualinė kultūra yra nuo
taika, suburianti apie save jąja gyvenančius, 
kuriai patirties, kaip kevalo, išaižymas, tam, 
kad daiktuose prabiltų jų siela, yra visada 
svarbus ir aktualus uždavinys. Mes gi visa
da turėjome kovoti, griauti arba statyti, ir 
mumyse liko negalvojančio aktyvumo ir su
sižavėjimo kevalais nuotaikos. Kaip matėme 
iš epidemiškų galvos susiėmimų rankomis, 
pasirodžius „Literatūros Lankams“ arba A. 
Landsbergio „Kelionei“, — apetitas bran
duoliams vis dar „ne košer“ mūsų išeivijos 
dvasinėje gavėnioje.

Židinių intelektualinei tradicijai įsikurti 
Lietuvoje būta. Jų svarbiausias ir buvo „Ži
dinys“ bei visa apie „Naująją Romuvą ir 
panašius organus susibūrusi giminė. Intelek
tualumą, kaip tikslą sau, visų pirma įverti
no su aristokratinėmis Vakarų tradicijomis 
glaudžiai susieti katalikiškieji sluogsniai. So
cialistams idėjos, kaip ekonominių santykių 
atspindžiai, atrodė perdaug iliuzinės, kad jo
mis pačiomis būtų verta giliau domėtis; li
beralams idėjos buvo nereikalingos, nes .po
zityvizmas — įgimtoji jų nuodėmė — ne tik 
ptokėjo ir be idėjų pagalbos auginti kiaules 

bei tiesti kelius, bet ir skelbė, jog šie konkre
tūs laimėjimai svarbesni už idėjas.

Tremtis turėjo mums parodyti pozityviz
mo menkystę ir idėjų svarbą, ne? visus savo 
kelius ir beveik visas kiaules turėjome pa
likti „darbo žmonių tėvynės“ enkavedisti- 
niams viešpačiams važinėti ir tukti, o su sa
vimi išsivežėme idėjas. Galbūt, teisingiau 
— daug romantikos ir prisiminimų, maža 
idėjų. Ir šiuo atveju intelektualumas pasi
rodė daugiausia vertinamas katalikiškųjų 
sluogsnių. Ne tiktai pačios intelektualinės 
vertybės, kurios būrėsi apie katalikiškus 
„Aidus", kurioms perkelti gyveniman plito 
po Vokietijos universitetų „mažąsias Lietu- 
vas“ Lietuvių Fronto evangelijos. Patsai in
telektualų vaidmuo buvo katalikų labiau 
pripažįstamas. Jokioje srovėje —■ išskiriant, 
galbūt, naujagimę Santarvę — intelektualai 
nėra tiek vertinami, ir neturi tiek progų sa
vo jėgas atiduoti bendram darbui, kaip kata
likiškuose judėjimuose. Galop, Amerikoje 
organizuota kultūrinė veikla beveik visiš
kai susikaupė katalikiškose rankose, jei ne
kalbėti apie daugiau ■ politikai palenktas 
spazmodiškas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos kultūrines manifestacijas Washing- 
tono grietinėlės šaukšte. Reikšmingi čia -bu
vo ne tik sidabriniai, kurie suplaukdavo į 
rankas, galinčias pasiekti sutonų kišenes 
lengviau, kaip betkur kitur, išskyrus į 
smukles, bet ir dvasia, kuri tas rankas, ir jų 
skatikus, valdydavo. Tuo tarpu, kai libera
lai net ir tas negausias lėšas, kurias jie 
pajėgdavo surinkti, atiduodavo politikai, ka
talikai visada mokėjo iš savo dešimteriopai 
ar šimteriopai gausesnių lėšų pagerbti ir 
močiutę kultūrą.

Paskutinieji katalikiškų literatūros premi
jų (premijas irgi teikia kone vieni katalikai, 
nors labai įvairiais vardais) įteikimai stltėf- 
kė progos kiek plačiau pamastyti apie-šito
kių aplinkybių sukurtas intelektualų dile
mas lietuvių visuomenėje, Kūrybiškiausieji
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lietuvių rašytojai nėra katalikai,*) nors pri- 
, pažinimą ir įvertinimą jie gauna, visų pirma, 
iš katalikų. Pavyzdžiais galėtų būti ir A. 
Škėma, ir A. Landsbergis, ir B. Pūkelevičiū- 
tė, jieškanti, savo pačios pasisakymu, Die
vo pagal formulę, kuri, mūsų žiniomis, šiek 
tiek skiriasi nuo Stasio Ylos: t

Vidurvasario audroje ateina mano mylima- 
'» sis.

Mano persirpę lūpos plyšta pusiau, kaip val- 
• sius...
Mano sąnariai ištirpsta} kaip sniegas, ir 
mano įsčius, kaip aukso kie'ikas, prisipildo 

saldaus 
ir karšto vyno. ,
Aš esu palaiminta tarp moterų.

(Metūgės, p. 60).

Šiandienei padėčiai charakteringa, kad in
telektualas lietuviuose vertinamas tik katali
kiškų sluogsnių. Gera$ katalikas tikriausia 
tiek pat mažai suvokia ir tiek pat mažai no
ri suprasti savo intelektualų minčių reikšmę, 
kiek ir geras tautininkas ar liaudininkas. Ta
čiau iš gero tautininkę ar liaudininko gali
ma laukti, kad jis šias mintis ir ignoruos, 
kai katalikas turi joms pagarbos (ir pinigų 

‘įgalinti jų išspausdinimą). Tačiau katalikuo
se vertinamas ne intelektualumas ap’.ama;, 
o štampuotas intelektua'.umas. .

Intelektualas gali užsiangažuoti idėjai, jei 
jinai jį trenkia, kaip perkūnas, ir atskleidžia 
jam gyvenimo stebuklą. Bet katalikų ,Inte
lektualinė kultūra“ yra paremta ne užsian
gažavimu, o pasidavimu visuotiniam, to ar 
kito biurokratinio autoriteto suformuluo
tam, štampui. Individas negali užsiangažuo
ti, bet yra užangažuojamas — ir tada ger
biamas, skaitomas, leidžiamas,..

Intelektualo dilema ir yra tai, kad jis at
sidūręs tarp štampo ir abejingumo. Vieni

*) Šį žodį vartoju ne kaip religinių įsi
tikinimų definiciją, bet greičiau, kaip nu
rodantį susirišimą su politiškai — ideolo
gine srove, kuri kartais, bet irgi nevisai 
teisingai, vadinama klerikalizmu. Katali
kas čia nėra Bažnyčios narvą bet „politi
nis katalikas“. Kan. Tumas-Vaižgantas šia 
prasme nebūtų „katalikas“. 

įvertina jo darbą, bet laiko, kad patsai šio 
darbo vertingumas įpareigoja jį įsirikiuoti į 
Krupavičiaus-Prunskio-Karvelio-YIos asme
ninių atjgelų sargų laiminamas gretas o .ki
ti palieka jam kūrybinę laisvę, kadangi iš
vis nesidomi jo siekimais, nei tuo, ką jis su 
savo laisve padarys. '

■
*

Katalikiškųjų sluogsnių intelektualinė for
mulė —> užštampuoti ir tada įvertinti — pa
aiškina ir linijai ištikimųjų, kaip dvigubo 
laureato Gliaudės, sleriliškumą (dėl kurios 
priežasties pagaliau nevisiškai geram katali
kui pagal griežtą definiciją, A. Škėmai, tu
ri būti atiduodama dramos premija), o taip
gi ir tokius vidinius išsiveržimus iš perdadg 
smulkmeniškų dogmatinių vištidžių, kaip A. 
Jasmanto užgimimą ir iš dalies „Literatūros 
Lankus“. Pastarieji juk užgimė daugiausia 
katalikų intelekttialų pastangomis išsilais
vinti iš katalikų dogmatikų, į kurių tarpą 
dezertyravo ir pirmųjų politinis vadas prof. 
J. Brazaitis. Kai dvasiai po štampu nebelie
ka vietos, ji sprunka šalin, tačiau katalikų 
kūrėjų atžvilgiu, išskyrus tokias šviečiančias 
išimtis, kaip A. Nyka-Niliūnas, tai ypač 
ryšku, visada stropiai parūpindama kūnui, 
reikalingam valgyti ir gerti, palikimą užŠtam- 
puoiame garde, kuriame duodama ir vieno, ' 
ir kito. Ši ir yra katalikų intelektualų dile
ma. Ją labai gerai iš anksto pramatė Ant. 
Maceina savo pranašiškame „Didžiajame' 
Inkvizitoriuje“. Galutinio apsisprendimo 
prieš šėtono gundymus — misteriją, autdri- 
tetą ir manipuliuojant duonos davimo ste
buklą — nedrįso padaryti nė jis. Bet apskri
tai kalbant, apie „Literatūros Lankus“ su
sibūrę katalikų intelektualai yra, turbūt, 
krikščioniškesni ir laisvesni, negu betkuri ki
ta panaši, grupė lietuvių istorijoje.

Liberalas intelektualas savosios visuome
nės yra paliktas laisvas, kaip paukštis, su vi
somis iš paukštiško gyvenimo būdo išplau
kiančiais aprėžimais. Ne tik jis neturi, kas 
jo kūrybos medžiaginėmis sąlygomis pasirū
pintų, bet neturi net ir dvasinių namų, ku
riuose jo siekimai būtų bent bandomi su-
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prasti.*) Tiesa, vėliausiu laiku būta bandy
mų suregzti tokių namų statinį: Šviesa, 
Santarvė, Santara, — bet kai tik jie būdavo 
pastatyti ir intelektualų įšildyti prieš viešpa
taujančias rudenines darganas, į juos su vi
su savo nuoboduliu susikraųstydavo kas 
nors kitas. Nors šiose institucijose intelek
tualui dar ir paliekama vietos po to, kai 
svarbesni reikalai (politika!) atlikti, arba 
kai pasidaro reikalinga kuo nors pailius
truoti šiaip jau įgrįsusią monotoniją — vie
ninteliu tokiu intelektualinės kultūros židi
niu be jokių rezervų šiandien yra palikę 
laisvesniems katalikams ir gilesniems libe
ralams (išimtys be krašto retos ir vienuose, 
ir kituose!) bendri „Literatūros Lankai“. 
Bet jie kaip ir Šviesa, Santarvė ir Santara, 
yra naujas junginys, psichologiškai be sti
praus užnugario, neįprastas ir daug kam 
nejaukus pačiu savo dvasingumu. Viena in
telektualų srovė — tiesa, labai lietuviuose 
svarbi — literatai, yra suradusi prieglobstį. 
Tačiau ar toji prieglobstis virš namais, ku
riuose galima būtų įsikurti savosios šeimos 
židinį? Galbūt neišmintinga net ir ilgėtis 
tokios galimybės, nes kiekvienas namų židi
nys juk susirenka savas dulkes ir, — Scott 
Fitzgeraldo žodžiu, — „dvasiškai vedusie
ji“ perdaug su savo kasdienybės dulkėmis 
susigyvena.

,. ■. ■■ *

Šiandieninis lietuvis intelektualas yra pa
lyginti nuosaikus ir sintetiškas. Jo revoliu- 
cionieriškurrias reiškiasi mėginimuose iš 
šiaip jau' skirtingų segmentinių srovių — 
krikščionybės, frėudizmo, socializmo, eg
zistencializmo, nacionalizmo, estetizmo —■ 
išgauti jo vaizduotėje besiderinančius niu
ansus; jis, tiki ne iš anksto manipuliuotu,

*) Katalikų intelektualą charakterizuo
ja tam tikra išėjimo į viešumą baimė. Kas 
prasitariama privačiai, nedrįstama viešai 
pakartoti; kas paskaitoma paskaitoje, ne
siryžtama išspausdinti. Pasiteisinimo mo
tyvu paprastai tarnauja psichologinis spau
dimas, kurio simboliu dažniausia tarnauja 
vysk. V. Brizgys, katalikų intelektualų at- 
žvilgiu, atrodo, užėmęs panašų vaidmenį 
—• nors, be abejo,’ augštesnio intelektinio 
lygio — kaip liberalų atžvilgiu Stasys Yla. 
— Liberalus, priešingai katalikų intelek
tualams, slegia ne baimė, bet apatija ir 
abejojimas dėl išėjimo į viešumą prasmės. 

bet pačiu gyvenimu pražįstančiu darnos 
stebuklu. Jis nėra dogmatiškas vizionierius, 
savo paveiksluose pripažįstąs, kaip, visos 
mistikos raktą, tik vienos ar dviejų spalvų 
(juoda — balta! (mizeriją.-Jis nebeprimeta 
žmogui atrinktų tikrovės aspektų, kaip tie
sos esmės ir kaip rėmų jo egzistencijai, kad 
jinai būtų tobula. Jis neapaštalauja žodžiais 
kitiems, bet ugdo savyje platesnį tikrovės 
supratimą. Jame, daug patyrusiame, yra at
siradę daug kam ir vietos bei tolerancijos. 
Jo veidas tuo būdu formuojasi, koordinuo
jant originaliai skirtingus elementus. Jo 
kultūra neplanuojama, kaip sistemą, išpjau
sianti iš pagrindinės prielaidos, bet auga iš 
daugybės žmogiškų patyrimų — meilės, ku
ri svarbiausia, ir skausmo, išdavimo ir liū
desio, ištikimybės, kovos ir purvo kvapo — 
į pagrindinį prielaidą.

Šiandien intelektualas atrodo besiblaškan
tis ; tačiau jis blaškosi ne visuose vėjuose, 
o į savo tikslą, panaudodamas, kaip kareivis 
puolime, vietovės savybes. Savo esme jis re
ligingas, nes jis veržiasi į galutines vertybės, 
kuries jam spinduliuoja už daiktų ir įspū
džių paviršutiniškumo. Tačiau tuo pačiu jis 
prięšdogmiškas, nes dogmatinis užsištampa- 
vimas prilygsta fasadų sudievinimui ir už
daro kėlius, kuriais dvasia gali prasimušti 
iki tų gelmių, kurių ji ilgisi ir kuriose ji, kaip 
tithagas, įskelia iš kieto nepermaldaujamos 
tiesos metalo savosios kūrybos kibirkščiuš.. ' '■ ■ ' .u,. -.

Lietuvių visuomenėje, kuri intelektualinės 
kultūros nepažįsta ir yra religinga pačia pri
mityviausia prasme, kai religiniai išgyveni
mai turi būti sudaiktinami, nešiojami ant 
kaktos arba, jei toji patrauklesnė, ant krū
tinės ir kiek galima viešiau čiupinėjanti, lyg 
rožančius,— modernaus intelektualo religiš-' 
kūmas ir tegali likti nesuprastas. Nesupran
tamas religinis pajautimas tam tikros psichi
kos žmogui visarda nuskamba, kaip abejonė 
jo paties aiškiai suprantamu religiškumu. 
Primityvumu negalima abejoti! Iš šių šalti
nių kyla galutinė, ir galbūt giliausia, šian
dieninių lietuvių intelektualų dilema: iš jų 
reikalaujama dorybės, kuri jiems kvepia tie
sos išpardavimu, ir religiškumo, kurio jie ne
gali'suvokti kitaip, kaip Dievą užstatytą 
lombarde už popierinius laurus, liudijančius 
gerą „bendruomeninį nusiteikimą.“
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI
i.

Taikinga sovietų agresija D. Britanijoje

Praėjusių metų abi >Ženevos konferen
cijos ir šių metų XX komunistų partijos 
kongresas Maskvoje išryškino du dalyku: 
viena, sovietai nepajėgę Vakarų įveikti 
agresyvia taktika, nutarė ją pakeisti. Jie 
ėmė Vakarams šypsotis, skeloti apie tai
kingą sugyvenimą, bendradarbiavimą. Ta
čiau tuo pačiu tiek antroji Ženevos kon
ferencija, tiek XX kom. partijos kongre
sas Maskvoje ryškiai parodė, kad tas tak
tikos pakeitimas nereiškia pakeitimo ag
resyviųjų sovietinių tikslų užkariauti vi
są pasaulį. XX kompartijos kongresas pa
rodė visam pasauliui, kokiu keliu sovie
tai šių tikslų siekia. Taikinga infiltracija, 
bandymai suskaldyti Vakarus, paimti val
džią komunistų partijų pagalba — visa 
tai Maskvoje buvo apsvarstyta, suplanuo
ta ir yra planingai vykdoma.

Šios sistematingai : sovietų vykdomos 
taikingos agresijos ryškiausią pavyzd;, šiuo 
metu matome Didžiojoje Britanijoje. Di
džiulis to pavojus Vakarams ir Lietuvos, 
kaip ir kitu sovietų pavergtų tautų, reika
lui, yra aiškus. Juo labiau, kad ši sovietų 
vykdoma taikinga agresija prieš Vakarus 
veikia iš karto dviem frontais: ji silpnina 
ir migdo Vakarų budrumą ir kliudo jiems 
nustatyti teisingą politiką sovietų atžvil
giu, antra: melagingai nušviesdami taikin
go sugyvenimo su Vakarais pažangą sovie
tų pavergtoms tautoms, sovietai neutrali
zuoja Vakarų vykdomą propogandą, taiko
mą toms tautoms per Amerikos Balsą ar 
Laisvos Europos radiją, kelia tose tautose 

nusivylimą ir tuo pačiu silpnina jų ats
parumą Maskvos vykdomam sovietinimui.

Pirmosios Ženevos konferencijos metu, 
deja, jau nebe pirmą kartą, nuėję klaidin
gu kelių, Vakarai šiandien, nors patys aiš
kiai matydami naujos sistematingai sovie
tų vykdomos taktikos pavojų, tapo patys 
savo klaidingos politikos auka.

Š. m. kovo mėnesį Didžiojoje Britanijo
je sovietų elektroenergetikų delegacijos 
priekyje netikėtai atsirado Malenkov, buv. 
dešinioji Stalino ranka ir buv. Sovietų Są
jungos premjeras. Tai pasirodė esąs gerai 
suplanuotas sovietų taikingos agresijos žy
gis prieš Didžiąją Britaniją. Malenkov ka
žin kodėl Vakaruose laikomas nuoširdes
nių santykių su Vakarais šalininku ir to
dėl, nušalintas nuo sovietų premjero pa
reigų, šiam vaidmeniui geriausiai tikp. 
Tariamai norėdamas susipažinti su Didžio
sios Britanijos elektrinių statyba, Malen
kov poros savaičių būvyje lankė įvairias 
vietoves Didžiojoje Britanijoje, reklamuo- 
damasis, stengdamasis parodyti, kad so
vietų vadai yra tokie pat geri žmonės, 
kaip ir vakariečiai, taip pat myli vaikus, 
taiką ir siekia nuoširdaus sugyvenimo su 
Vakarais. Jis dalijo šokoladinius saldai
nius, taikos medalius, autografus, vaidin
damas paprastą eilinį sovietų taikingą pi
lietį, ir nuolat kiekviena proga deklaruo
damas tariamai taikingus sovietų norus. 
D. Britanijos spauda matė tos taktikos 
pavojų ir rašė, kodėl Malenkov yra pavo
jingas. Apskritai paėmus, anglų spauda vi-

Šiuo atžvilgiu lietuvis intelektualas tikrai 
neturi namų. Iš jų jis yra išvytas vulgarių 
dvasinių „menedžerių,“ pasiryžusių gyveni
mą ir žmogaus sielą sukepti, kaip pyragą, 
įbarstant razinkas pagal receptus Tituliariš- 
kai „Krikščioniškos Virėjos,“ tačiau virė
jos, švytinčios riebiais savimi pasitenkinimo 
skruostais, o ne meile ir kuklumu. Tačiau 

benamiškumoš nėra jokia nelaimė, o grei
čiau Dievo malonės ženklas, jei jis intelek
tualą apsaugo nuo „še:mininkų,“ kurių ran
kose (lietuvių kultūrai puoselėti!) jis mato 
tokius įrankius, kurie tinka tik batams siūti.

Intelektualams lieka susikurti savo pačių 
nišą lietuvių išeivijos kultūroje.

Carolus,
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sus Malenkovo taikingus manevrus pasi
tiko gana ironiškai, kartais nemažu pasi
piktinimu, kai, pav., Malenkov savo pro
pagandai bandė panaudoti garsaus škotų 
poeto Robert Burns atminimą, bet Malen
kovo paleisti nuodai kaikur' neabejotinai 
atnešė vaisių. O ypač daug žalos jie pa
darys anapus geležinės uždangos, kur so
vietai Malenkovo broliavimąsi su anglais 
gali nušviesti vienašališkai, įspėdami pa
sireiškusią neigiamą reakciją prieš šį vi
zitą. Pačioje D. Britanijoje Malenkovo vi
zitas komunistams buvo naudinga paruo
šiamoji dirva Bulganino ir Chruščiovo vi
zitui.

Ryšium su tuo vizitu Maskva buvo at
siuntusi į D. Britaniją visoms sovietų pa
vergtoms tautoms gerai žinomą enkave
distą, generolą Ivaną Serovą. Didesniam 
įspūdžiui sudaryti jis atskrido į Londoną 
nauju sovietiniu sprausminiu keleiviniu 
lėktuvu. Šis tautų budelis irgi buvo pa
sinešęs suvaidinti sovietinės taikos apašta
lą. Tik šį kartą sovietų buvo persistengta. 
Anglų spaudos reakcija prieš šio žmogžu
džio atvykimą Anglijon buvo tokia aštri 
ir griežta, kad sovietų ambasadoriui Lon
done Malikui teko paskubėti išekspedijuo- 
ti Serovą atgal Maskvon. Bet Malik turė
jo pakankamai arogancijos pastebėti, kad 
jis dar grįšiąs kartu su Bulganinu ir 
Chruščiovu. Bet pats Serovo atvykimo fak
tas jau parodė, iki kokio įžūlumo gali eiti 
Maskva santykiaudama su Vakarais.

Tuo pačiu metu, kai buvo ruošiamas 
Bulganino ir Chruščiovo vizitas D. Brita
nijoje, renkant naują anglų didžiulės pro
fesinės sąjungos Amalgamated Enginee
ring Union prezidentą, pirmuoju kandida
tu buvo išrinktas komunistas Reginald 
Birch. Ši profesinė sąjunga turi 950.000 
narių.

Iš kitos pusės NATO Europoje vyriau
sias karo vadas Gen. Gruenther iš naujo 
įspėjo Vakarų pasaulį, kad sovietai toliau 
negirdėtu mastu didina savo karinį pajė
gumą. Apskaičiuojama, kad dabartiniu 
metu jie kartu su satelitiniais kraštais tu
ri 240 divizijų ir 20.000 lėktuvų, daugiau
sia’ sprausminiu. Povandeninių laivų 
skaičius sovietuose siekia 400, penkis kar
tus daugiau, negu jų turėjo Vokietija 

1939 m. Povandeniniai laivai jau nėra šal
tojo, bet pačio karščiausio karo ginklas.

Deja, šiandien, kaip ir prieš dešimts me
tų, tenka konstatuoti, kad pasaulinio ko
munizmo ir Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
Vakarai neturi veiksmingos politikos. So
vietai vykdo prieš Vakarus agresiją, ka
rą globaliniu mastu, būtų jis karštas ar 
šaltas. O Vakarų laikysena šio karo at
žvilgiu yra neveiksminga ir prieštaraujan
ti, be konstruktyvaus kontrofenzyvos pla
no.

Didelės pinigų sumos skiriamos infor
macijai ir propagandai į anapus geležinės 
uždangos, bet tos propagandos efektingu
mas iš šaknų pakertamas stalininių satra
pų Malenkovo, Serovo, Bulganino ir Chru
ščiovo svečiavimosi Vakaruose ir to sve- 
čiavimosi panaudojimu sovietinės propa
gandos reikalui. Vakarai tariasi norį pra
kirsti geležinę uždangą ir bendraudami šu 
rusų tauta atidaryti jai akis, bet galuti
nėje išdavoje tas bendravimas apsiriboja 
bendravimu su pačios rusų tautos paver- 
gėjais. Bulganino ir Chruščiovo vizitą no
rima panaudoti kietai kalbai su jais, nuo
laidų išgavimui, bet jų tikslas nėra kaip 
nors rimtai kalbėtis su Vakarais, o „su
minkštinti“ D. Britaniją, izoliuoti ją nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių, įvykdyti 
naudingą propagandą savo naudai anglų 
visuomenėje ir masėse ir tą propagandą 
panaudoti sovietų pavergtųjų tautų mo
ralei bei jų atsparumui naikinti

Negalima pasakyti, kad atsakingieji 
anglų politiniai ir visuomeniniai sluogs- 
niai viso to nemato. Bulganino ir Chruš
čiovo ruošiamas vizitas sukėlė anglų vi
suomenėje ir spaudoje nelauktai griežtą 
reakciją, ypač tvirtai ir aiškiai pasisakė 
Anglijos ir Valijos R. K. Bažnyčios vado
vybė ir atsakingieji katalikų pasauliečiai. 
Taipgi, dalis rimtos spaudos sakėsi kri
tiškai dėl numatytojo sovietinių satrapų 
vizito.

Tačiau visa tai neatstoja būtinumo to, 
kad D. Britanija ir apskritai Vakarai pri
valo turėti tvirtą, veiksmingą priešpuola- 
mąją politiką sovietinio imperializmo ir 
sovietų vykdomo pasaulinio karo atžvil
giu.

Diplomaticus

Tegu kada ateityje svetainės ir dirbtuvės bus bendros, bendrai valdomos ir bend
ru darbu varomos, bet visdėlto—įdomu turėti savo žemės sklypas... Kaip vabalas, 
kad gautum jame pasivartalioti,

Jurgis Savickis
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SANTARVĖS UŽRAŠAI

VYTAUTAS KAVOLIS — naujasis 
SANTARVĖS Redakcinio Sambūrio na
rys, yra tuo tarpu jauniausias mūsų Sam
būrio narys. Gimęs 1930 metais rugsėjo 
8 d., Kaune. Su kitais tremtiniais atvykęs 
Amerikon, 1952 metais baigė Wisconsino 
universitetą su augščiausiais garbės pažy
mėjimais ir buvo išrinktas į Phi Beta 
Kappa ir Phi Kappa Phi (pirmoji yra — 
aukščiausia garbės korporacija humanita
riniams mokslams). Toliau studijas tęsė 
Chicagos ir nuo 1952 m. Harvardo uni
versitetuose.

Šalia eilės publicitinių straipsnių lietu
viškoje spaudoje, anglų kalba yra paren
gęs dvi stambesnes studijas: „Culture 
Currents in Marginal East Europe: a Case 
Study“ (1952 m.) ir „National Character 
and Immigrant Assimilation“ (1954 m.). 
Harvardo u-to leidžiamajame prof. C. J. 
Friedrich redaguojamame „Handbook on 
East Germany“ šiuo metu V. Kavolis re
daguoja sociologinę sekciją, rašydamas 
jai atskirus straipsnius. Harvardo u-te 
ruošia doktoratą ir 1954-55 metais buvo 
mokomojo personalo narys, kaip prof. P. 
A. Sorokino asistentas.

Vytautas Kavolis yra vienas iš pačių 
ryškiausių Amerikos lietuvių studentų 
Organizacinio ir kultūrinio gyvenimo va
dovų. 1951-52 m. jis Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV-se vicepirmininkas, 1952- 
54 m. jos pirmininkas, 1954 m. Nepriklau
somųjų Studentų Sąjūdžio generalinis 
sekretorius, 1954-55 m. pirmasis Lietuvių 
Studentų SANTAROS pirmininkas. Pir
masis įvedęs studentų skyrių Dirvoje ir 
jo redaktorius, šiuo metu studentų sky
riaus Vienybėje redaktorius. Nuolat bend
radarbiauja eilėje laikraščių ir Lietuvių 
Enciklopedijoje.

SANTARVĖS skaitytojai pažįsta Vytau
tą Kavolį iš visos eilės jo straipsnių nuo 
pat pirmųjų leidimo metų. Jie visados 
sukeldavo susidomėjimą savo aktualumu 
ir minčių drąsumu bei naujumu. Mums 
ypatingai malonu, kad šis vienas iš pa
čių gabiausių naujosios lietuvių akademi
nės jaunuomenės atstovų nuo šiol dar 
glaudžiau įsijungia .j musu žurnalo Sam
būrį, stiprindamas musų jėgas ir tvirtin
damas saitą su naujai priaugančiomis lie
tuvių laisvės kovų gretomis. V. Kavolis 
perėmė redaguoti SANTARVĖS Akade
minį skyrių.

VINCAS RASTENIS — Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio Pirmininkas, Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos Valdybos Pirminin
kas ir Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Pir
mininkas, mūsų paprašytas išdėstyti kai- 
kuriais klausimais lietuvių tautininkų pa
žiūrą į pastaruoju laiku užs. lietuvių spau
doje pagyvintą nacionalizmo ir liberaliz
mo kritiką (ypač kun. S. Ylos kelis ilgus 
rašinius ta tema „Aiduose“), paruošė il
gesnį straipsnį, kurio pirmąją dalį — apie 
lietuviško nacionalizmo sąvoką praeityje 
ir dabar — skelbiame šiame SANTARVĖS 
numeryje. Antroje dalyje, kuri pasirodys 
mūsų žurnalo gegužės - birželio n-ryje, au
torius ypač laisvai ir drąsiai atskleis tau
tininkų pažiūras į prez. A. Smetonos val
dymo laikotarpį, pasisakydamas apie libe
ralizmą, demokratiją ir pačius aktualiau
sius tautininkų nusistatymus bendradar
biavimo su kitomis lietuvių visuomeninė
mis grupėmis reikalu.

* * *

A. ŠIMKUS — šiame numeryje spaus
dinamo straipsnio apie sovietinę biologiją 
autorius, yra patyręs šių klausimų žino
vas, pats buvęs ilgametis Dotnuvos Se
lekcijos stoties vedėjas prie Žemės Ūkio 
Akademijos, o tremtyje pusketvirtų metų 
dirbęs selekcijos stotyse Švedijoj. Vėliau 
paskelbsime antrąją A. Šimkaus rąšinio 
dalį apie tai, kaip sovietai savo pažan
giąsias mokslines teorijas, faktiškai atsi
likusias visu šimtmečiu, pritaikė Lietuvai.

HENRIKAS RADAUSKAS už savo ei
lėraščių naująjį rinkinį „Žiemos daina“ 
visuotiniu Lietuvių Rašytojų Draugijos 
narių balsavimu laimėjo LRD 1955 metų 
premiją. Poeto parapijietis Bronys -Raila: 
šiame numeryje ta proga plačiau supažin
dina su aplinka ir nuotaikomis, kur rašy
tojas augo, pateikdamas kiek atsiminimų 
ir apibūdindamas Radausko kūrybą.
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JUOZAS V. VALIUKAS — gimęs Ame
rikoje, vidurinę mokyklą ėjęs Vilniuje 
(lenkų okupacijos metais), po to grįžęs 
Amerikon, veiklus lietuviškų patriotinių 
organizacijų dalyvis ir spaudos bendra
darbis, — šalia Dr. J, Vėbros, yra vienas 
iš pačių pirmųjų, kurie praėjusių metų 
pabaigoje SANTARVĖS leidimui sustip
rinti paskyrė 100 dolerių auką. Ši stambi 
auka išskirtinai pažymėtina, nes ji atėjo 
ne iš kokio turtuolio, bet iš IĮ Pasaulinio 
Karo invalido, gyvenančio tik iš kuklios 
USA karo veterano pensijos. Nežiūrint 
šios savo padėties, J. V.Valickas, tuoj ka
rui pasibaigus, yra šelpęs dešimtis lietu
vių tremtinių Europoje ir keliems šim
tams jų -padėjęs atvykti Amerikon, teik
damas ar išrūpindamas garantijas, ir be
veik kiekvieną iš jų pradžiai priimdamas 
pas save paviešėti. Reto nuoširdumo lie
tuviškas idealistas...

» * *
M. ŽIDONIS — SANTARVĖS adminis

tratorius Šiaurės Amerikoj (pirmuoju 
mūsų žurnalo administratoriumi čia buvo 
A. Daunys iš New Yorko, padėjęs sutelk
ti pirmąjį skaitytojų tinklą) yra žinomas 
Lietuvos pedagogas, pradžios mokyklų 
inspektorius, visuomenininkas, Lietuvoje 
rezistentas. Ant jo pečių gula sunki vie
šumai nematomo darbo našta, nuo kurios 
didžia dalimi priklauso mūsų žurnalo to
lesnis gyvenimas ir išsiplėtimas. Šiais me
tais Amerikoje numatoma daugiau iš
plėsti SANTARVĖS rėmėjų ir bičiulių tin
klą, sudarantį pagrindą tvirtam žurnalo 
leidimui ir jo gerinimui.

* * *
ANTANAS A. OLIS — Amerikos Lietu

vių Tarybos vicepirmininkas ir vienas iš 
.žymiausių Amerikos lietuvių politinių 
veikėjų, pačių pirmųjų tarpe su 100 do
lerių -įnašu atsiliepė į Santarvės žurnalo 
paskelbtą vajų, tuo duodamas gražų pa
vyzdį ir kitiems tautiečiams gausiau pa
remti rezistencinę spaudą. A. A. Olis va
dovaus Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos ruošiamam Washintone š.m. bir
želio mėnesį sąskrydžiui, kurio tikslas 
kultūrinėmis priemonėmis sustiprinti Lie
tuvos laisvės bylos propagandą Amerikos 
sostinės sluogsniuose.

BRONIUS BUDGINAS — veiklus Lie
tuvos antinacinės rezistencijos dalyvis, 
nacių kacęto kalinys, atvykus Amerikon 
uolus ALT ir BAL'F vajų talkininkas, 
Santaros filisteris, šiuo metu kaip inži
nierius dirbąs Douglas aviacijos įmonėse 
Santa Monica, Calif., Santarvės leidimo 
fondui ryžosi įnešti 300 dol.

JONAS BUDRIKIS — Amerikos LRS 
Chicagos skyriaus iždininkas ir ALRS 
Centro Komiteto narys kandidatas, vie
nas iš uoliausių mūsų žurnalo rėmėjų ir 
platintojų Amerikoje, prisidėjo su 100 
dolerių auka Santarvės leidimo fondui.

* * *

GINČAI DĖL ADOMO MICKEVIČIAUS 

pereitais metais buvo pasireiškę tarp lie
tuvių rašytojų, ir juo mažiau nuostabu, 
jei jie turėjo persimesti tarp lietuvių ir 
lenkų. Pereitame numeryje spausdinto 
straipsnio „Atsisveikinimas su Verona...“ 
autorius, mūsų Redakcinio Sambūrio na
rys Bronys Raila prancūzų žurnale P r e- 
u v e s ilgesniu laišku protestavo dėl len
kų poeto Czeslaw Milosz kaikurių pasisa
kymų apie Adomą Mickevičių ir Lietuvą. 
Čia pat pridėtame atsakyme CZ. Milosz, 
pareiškęs savo senelių žemei Lietuvai ir 
lietuviams pagarbą, pateikia naujų savo
tiškų samprotavimų. Anot jo, per kelis 
šimtmečius Lenkija ir Lietuva sudarė po
litinį vienetą, kaip šiandien Anglija ir 
Škotija“(!)... Taipgi, kad Lietuvos visa 
viduramžinė garbė buvo užmiršta“(!). O 
Mickevičiaus veikaluose minimoji Lietu
va jam buvusi tai, kas britui Škotija ar 
prancūzui Bretanė (Bretagne — viena iš 
Prancūzijos provincijų, kur dar vartoja
ma senoji bretonų kalba)... Taip lenkai 
yra išmokę galvoti apie Lietuvą joje gi
musį Milašių. Galbūt prie tų klausimų 
dar teks grįžti kitoje vietoje.
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

BALTU KULTŪROS DIENOS STUTTGARTE

Š. m. kovo 17-18 dd. Stuttgarte įvyko 
lietuvių, latvių ir estų kultūros pasirody
mas, pavadintas „Baltische Kulturtage in 
Stuttgart“. Baltų kultūros dienas mieste 
anonsavo gražūs grafiniai plakatai su tri- 
jais stilizuotais baltais mikrofonais rau
donajame fone ir įrašu „Volksmusik der 
Balten“. Baltų kultūros dienų programą 
sudarė lietuvių, latvių bei estų meno, 
liaudies kūrybos eksponatų, spaudos bei 
statistinių leidinių paroda, prof. Ereto pas
kaita, ir pabaltiečių liaudies muzikos ir 
kamerinės muzikos koncertai, sujungti su 
pabaltiečių poezijos bei prozos skaitymu.

Po koncerto Stuttgarto miesto burmis
tras reprezentaciniame „Palast Hotel“ 
viešbutyje surengė artistams ir visai eilei 
kviestinių svečių iškilmingą priėmimą.

Baltų kultūros dienų surengimo inicia
tyva kilo iš Baltų — Vokiečių draugijos 
lietuvių — vokiečių sekcijos, kurios val
dybos lietuvių pirmininku yra LNT veikė
jas adv. J. Bataitis. Didelis nuopelnas 
Baltų Kultūros Dienas rengiant priklauso 
tos valdybos nariui muzikui V. Banaičiui, 
taip pat artimam LNT ir Santarvės ben
dradarbiui, Dr. P. Rėklaičiui, o iš vokie
čių pusės Dr. H. J. Dahmen, Stuttgarto 
radiofono dirigentui, dideliam lietuvių bi
čiuliui.

Rimtos paramos iš lietuvių pusės, ne
skaitant individualių pagalbininkų, šiai 
vertingai inciatyvai buvo susilaukta tik iš 
LNT ir LNF. LNF skirdamas žymią savo 
kuklių pradinių lėšų dalį šiam reikalui, 
įgalino lietuvius ne tik aktyviai dalyvauti 
Baltų Vokiečių draugijoje^ bet taip pat 
padėti surengti Baltų Kultūros Dienas ir, 
svarbiausia, sudaryti reikiamą muzikinių 
gaidų rinkinį. LNT iš pat pradžių teisingai 
suprato^ kad kultūrinių vertybių propaga
vimas sios dienos sąlygomis yra vienas 
svarbiausių Lietuvos laisvės veiklos gink
lų.

Baltų Kultūros Dienų parodą techniškai 
surengė, vokiečių institutas ryšiams su už
sieniu palaikyti. Ji buvo atidaryta to in
stituto vedėjo Dr. Therfelder ir Baltų 
D-jos pirmininko Dr. Kehren, Nordrhein- 
Westphalen valstijos viceministerio pabė
gėlių reikalams. Lietuviškajame parodos 
skyriuje buvo išstatyta visa eilė senų že

mėlapių, vaizduojančių lietuvių ir jų kai
mynų prūsų kalbinių ribų kaitą amžių bū
vyje. Buvo išstatyti senų lietuviškų leidi
nių, kaip, pav. Mažvydo katekizmo, Ruh- 
ig‘o lietuviškai vokiškas žodynas ir kt. fo- 
tostatai. To žodyno autoriaus pratarmėje 
yra įdėtas Emmanuelio Kanto lietuvių 
charakterio apibūdinimas: „Vergiškas lan
džiojimas, lenkimasis ir'lankstymasis lie
tuviui yra svetimas dalykas. Jis mėgsta 
kalbėti ir su vyresniuoju savaime supran
tamu lygybės tonu. Jis įsakymą vykdys 
sąžiningai tik tada, jei jį supras ir jeigu 
tas įsakymas bus toks, lyg jis pats sau jį 
būtų davęs“. Tas raudonai pabrauktas sa
kinys traukė parodą lankiusių vokiečių 
dėmesį.

Parodoje taip pat buvo išstatyti užsienio 
lietuvių periodiniai leidiniai. Iš meno dar
bų vyravo grafika: Viesulo, Petravičiaus, 
Virkau, Mikšio darbai.

Parodą atidarius paskaitą skaitė prof. J. 
Eretas. Jo pagrindinė mintis buvo ta, kad 
emigracija nėra laukimo stadija. Kas 
lauks, kas leis valandomis veltui laikui 
bėgti, tas žus — tas ne „emigrantas“ tik
rąja to žodžio prasme. Prof. J. Eretas kal
bėjo apie poetus tautos pranašus, 
pirmuoju pavyzdžiu nurodęs Maironį. Sa
vo paskaitą jis baigė žodžiais „tauta, ku
ri turi nors vieną pranašą, nėra žuvusi. 
Pabaltiečių tarpe tokių pranašų yra daug. 
Bet dar svarbiau —-jų žodis ir mintys ke
liauja į jų tautiečius. Pabaltiečių tautos 
seka savo pranašų žodį, kaip ugnies stul
pą, ir tas mus pripildo išdidžiu pasitikė
jimu, jog jų kelias nuves lietuvius, latvius 
ir estus į pažadėtuosius laisvės namus“. 
Emigracija tad nėra laukimas, ji yra už
davinys — gyventi ir dirbti rytojaus die
nai. " '

Pabaltiečių liaudies muzikos koncertas 
buvo pradėtas lietuvių kūriniais. Lietuviš
kų dainų tekstai buvo pateikti gerais vo
kiškais vertimais, atspausdintais koncerto 
programose. Lietuvių liaudies muzikos ku
riniai buvo atlikti Stuttgarto radiofono 
choro, radiofono orkestrui palydint. Buvo 
atlikta Juozo Gruodžio harmonizuota ba
ladė „Ulijona“, K. V. Banaičio harmoni
zuota liaudies daina „Lino Žieds“ ir „Min- 
gaučio Lylio“, „Ausk dukrele“ — V. Jan-
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čio, kuris mokėsi Stuttgarte pas prof. J. 
Albrechtą.

Lietuviškas dainas solo su orkestru dai
navo latvis bosas - baritonas L. Apkalnis:
J. Gruodžio „Ėsk karvute“, „Aš paėmiau 
mergužėlę“, S. Šimkaus „Anoj pusėj Du- 
nojėlio". Radiofono choras, diriguojamas 
Dr. Dahmens dar atliko K. V. Banaičio 
harmonizuotą dainą „Ai siuntė mane eže
ran“. Be to, orkestras atliko V. Jakubėno 
ąiuitą „Miško šventė“. Lietuvių muzikinė 
dalis buvo užbaigta B. Vasiliausko „Oi da
lei tu mano“, atlikta Stuttgarto radiofono 
choro.

Lietuviai iš kitų pabaltiečių pasirodė ge
riausiai, muzikiniai kūriniai originalūs, la
biausiai išlyginti. Lietuvių harmonizuotos 
dainos atspausdintos ir galės apkeliauti 
kitus radiofonus Vokietijoje, garsindamos 
l;etuvių vardą.

Kovo 18 d. įvyko pabaltiečių kamerinės 
muzikos koncertas ir pabaltiečių poezijos 
ir prozos skaitymas. Lietuviškoje dalyje 
atlikta J. Naujelio „Svajonė“ ir trys M.
K. Čiurlionio preliudai. Prof. J. Ereto duk
tė Aldona Eretaitė lietuviškai ir vokiškai 
paskaitė tris Bernardo Brazdžionio ir 
Fausto Kiršos eilėraščius, kurie į vokie
čių kalbą buvo išversti eilėmis poeto 
Aleksandro Baldaus. Aldona Eretaitė, ku
ri prieš 15 metų išvyko iš Lietuvos vos 
temokėdama vokiškai, šiandien yra Man
heimo „Nationaltheater“ dramos pirmoji 
aktorė. Sekmadienio koncertą užbaigė sty

ginis kvartetas J. Gruodžio „Orientališku 
Šokiu“ ir V. Jakubėno šokiu iš baleto 
„Vaivos Juosta“.

Po antros Baltų Kultūros Dienų dienos 
koncerto, įvykusio Stuttgarto miesto bur
mistro surengtame iškilmingame priėmi
me, Dr. Schumann, miesto įgaliotinis kul
tūros reikalams, tokiu būdu išreiškė savo 
įspūdį: „Europos tautos —■ kaip vieno di
delio orkestro instrumentai. Jų daug, bet 
visos jos'sudaro tik vieną vienetą. Ir ne
gali būti čia jokio rūšiavimo pagal instru
mento dydį. Lygiai svarbūs maži ir dideli 
instrumentai. Maži instrumentai pasižymi 
ypač ryškiu balsu, priduoda sąskambiui 
būdingumą, spalvą, savitumą. Tuo galėjo
me įsitikinti per šias Pabaltiečių Kultūros 
Dienas ir tikimės, kad tokių parengimų 
bus dar daugiau“.

Pabaltiečių Kultūros Dienos buvo reng
tos nepalankiomis sąlygomis. Savi veiks
niai pažiūrėjo į šią inciatyvą net kaip į 
skaldytojų darbą. Sovietų ambasadoriaus 
atsiradimąs Vak. Vokietijoje neteikė šiai 
inciatyvai palankios politinės atmosferos. 
Gi visos reikalingos medžiagos parodai, 
muzikiniams kūriniams atlikti reikėjo jieš- 
koti nemažais vargais ir išlaidomis. Ta
čiau pirmas ledas pralaužtas ir tikras ke
lias nurodytas, kaip mažos tautos atstovai 
užsienyje gali sėkmingiausia pasitarnaut 
savo pavergtos tautos laisvės reikalui.

J. G. K.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
KOMUNIKATAI

.m. kovo mėn. 10-16 d. d. tarp Lietu
vos Diplomatijos šefo min. S. Lozoraičio ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Talkos atstovų 
Prof. S. Žymanto ir K. Drungos įvyko eilė 
pasitarimų. Jų metu LNT-os atstovai pla
čiau išdėstė LNT-os pažiūras į Lietuvos Di
plomatinę Tarnybą bei santykiavimą su ja, 
remdamiesi LNT-os veiklos dėsnių pareiški
mais. Iš LNT atstovų pusės buvo pareikšta, 
kad Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir jos 
šefo, kaip Lietuvos valstybiniam tęstinumui 
atstovaujančios institucijos, autoriteto rėmi
mas, Diplomatinės Tarnybos kompetencijų 
respektavįmas ir lojalumu paremtas bendra
darbiavimas su ja yra kelias, kurį LNT 
pasirinko valstybinių ir visuomeninių, veiks
nių santykių plotmėje.

*

Šia proga min. Lozoraitis pakartojo, jog 
Diplomatinė Tarnyba augštai vertina politi
niai — visuomeninių organizacijų bendra
darbiavimą su ja ir teikiamą jai paramą. 
Lietuvos diplomatai iš savo pusės ir toliau 
rems tų organizacijų veiklą, ypač tais reika
lais, kurie susieti su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo byla.

Į
Pasitarimų metu buvo informuotąsj ir tar- 

tąsi dėl LNT-os Europoje vykdomų bei nu
matytu vykdyti darbų, siekiant keltj Lietu
vos vardą tarptautinėse visuomeninėse orga
nizacijose bei paskirų kraštų visuonięnėse 
tiek politinėmis, tiek kultūrinėmis pnemoį- 
nėmis.
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Šių metų kovo mėn. 11 ir 13 d. d. Romoje 
Lietuvos Diplomatijos šefas min. S. Lozorai
tis, Lietuvos ministeris prie Šv. Sosto S. 
Girdvainis ir Pasiuntinybės Patarėjas Dr. 
A. Gerutis turėjo pasikalbėjimą su VLIKo 
pirmininku J. Matulioniu ir VLIKo Vykdo
mosios Tarybos pirmininke A. Deveniene. 
Pasikalbėjimų metu L. Diplomatijos šefas 
pateikė VLIKo pirmininkui ir VT pirminin
kei konkrečius pasiūlymus santykiams tarp 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir VLIKo 
išlyginti ir kliūtims pašalinti, kurios trukdo 
Dipl. Tarnybai normaliai bendradarbiauti 

su šia politiniai — visuomenine organizaci
ja.

Min. S. Lozoraitis ypatingai pabrėžė visų 
Lietuvių politinių ir visuomeninių jėgų kon
solidacijos ir suderintos veiklos reikalingu
mą.

VLIKo pirmininkas ir VT pirmininkė jo
kių pasiūlymų santykiams su LDT išlyginti 
nepadarė, iškėlę tiktai tų santykių aiškini
mosi procedūros klausimą. Taip pat nebuvo 
pateikta duomenų, kad ligšiolinis VLIKo 
nusistatymas LDT atžvilgiu būtų pasikeitęs.

LIETUVIŠKAJAME „RYTŲ IR VAKARŲ“ FRONTE
NIEKO NAUJO

Eilinis „Santarvės“ skaitytojas skaityda
mas Lietuvos Diplomatijos Šėlo komuni
katus apie pasitarimus su LNT atstovais 
ir pasikalbėjimus su VLIKo atstovais gali 
gūžtelėti pečiais ir paklausti, kas čia per 
indijoniškas „tam tam“ Kodėl negalėjo 
būti vieno komunikato, kodėl VLIKo ir 
LNT atstovai negalėjo drauge su Lietuvos 
Diplomatijos Šefu min. S. Lozoraičiu, min. 
Girdvainiu ir Dr. A. Geručiu aptarti bend
rai visiems rūpimus lietuvių laisvės veik
los reikalus ir tarpusavio santykius? Ar 
jie visi nėra lietuviai, ar nevienodai vi
siems rūpi Lietuvos laisvės reikalai? Ir 
kas pagaliau tikrai buvo įvykę Romoje?

LNT įsisteigus, paskelbus viešą pareiš
kimą visuomenei ir atskiru LNT Valdybos 
raštu Lietuvos Diplomatijos Šefui prisi
stačius, buvo reikalo LNT atstovams as
meniškai nuvykti pas Lietuvos Diploma
tijos Šefą, paaiškinti, kokiais pagrindais 
LNT mano grįsti savo santykius ir ben
dradarbiavimą su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba, o taip pat išsamiai aptarti LNT 
Europoje dirbamą darbą ir numatomus 
LNT veiklos Europoje planus.

Tuo pat metu pasimatymo su Lietuvos 
Diplomatijos Šefu pasiprašė VLIKo pir
mininkas ir VT pirmininkė. Pasirodė, kad 
naujo VLIKo pirmininko J. Matulionio pa
skelbtas „p. Lozoraičio klausimas“ nėra 
taip lengvai išsprendžiamas. Reikėjo vyk
ti Romon ir kalbėti ne su „p. Lozoraičiu“, 
bet su Lietuvos Diplomatijos Šefu min. S. 
Lozoraičiu. Kaip besuktum, bet keliai ve
dė į Romą.

Žinoma, Lietuvos Diplomatijos Šefas tu
rėjo pakankamai pagrindo atsisakyti kal
bėtis su VLIKo atstovais, kol jie nėra aiš
kiai pripažinę Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos kompetencijos, sutvarkę Bonnos 
aferos, atšaukę savo nutarimų ir sprendi
mų Lietuvos Diplomatijos Šefo „klausimu“ 
ir nėra pasižadėję pagaliau liautis kištis 
į Diplomatinės Tarnybos sritį ir daryti 
Lietuvai žalą toje srityje. Jis taip pat leng
vai galėjo atsisakyti kalbėtis tik su vieno 
VLIKo atstovais ir pastatyti sąlygą, kad 
tame pasikalbėjime taip pat dalyvautų 
kito lietuvių veiksnio — LNT atstovai bei 
kitų politinių ar visuomeninių organizaci
jų atstovai.

Tačiau Lietuvos Diplomatijos Šefas min. 
S. Lozoraitis, min. S. Girdvainis ir Dr. A. 
Gerutis nusistatė sutikti atskirai pasikal
bėti vien su VLIKo atstovais. Tai buvo 
dar vienas Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos narių geros valios įrodymo ženklas. 
Bet Lietuvos Diplomatijos Šefas painfor
mavo VLIKo atstovus, kad tuo pat metu 
jis tariasi su LNT atstovais ir kad būtų 
naudinga, kad naudodamiesi šia reta pro
ga visi drauge galėtų aptarti visiems rū
pimus reikalus. VLIKo pirmininkas J. Ma
tulionis prašė leisti jam pagalvoti, bet ga
lutinėje išvadoje atsisakė kalbėtis kartu 
dalyvaujant čia pat Romoje esantiems 
LNT atstovams. Taip naujasis VLIKo pir
mininkas supranta lietuvių jėgų konsoli
dacijos klausimą. Reikia turėti galvoje, 
kad buvo susitikta juk tik pasikalbėti, bet 
ne kaip nors formaliai tartis.
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Naujasis VLIKo pirmininkas J. Matu- 
lionnis, kuris taip daug kalba apie savo 
gerus norus su visais susitarti ir visus ap
jungti, sukūrė įdomią situaciją. Vokiečių 
okupacijos metu J. Matulionis buvo vokie
čių civilinės administracijos finansų gene
ralinis tarėjas, tuo pat metu K. Drunga, 
aktyvus rezistencijos prieš vokiečių oku
pantus veikėjas, buvo VLIKo narys, 1944 
metų pavasari gestapo suimtas, kalintas 
vokiečių kalėjimuose ir juose praradęs 
sveikatą, šiandien J. Matulionis yra VLI
Ko pirmininkas, atsisakęs sėsti su K. 
Drunga prie bendro stalo kalbėtis su Lie
tuvos Diplomatijos Šefu. Tiesa, ne pirmą 
kartą VLIKo atstovai atsisako susitikti ir 
drauge kalbėtis su Lietuvos tautinės re
zistencijos atstovais. Taip buvo 1947 me
tais, taip buvo 1953 metais. Tik šį kartą 
kontrastas ir priešingumas žodžiams ir 
veiksmams buvo pernelig jau didelis.

VLIKo atstovai, min. Lozoraičio pa
klausti, atsakė, kad atvyko kalbėtis su juo, 
kaip su Lietuvos Diplomatijos šefu. Bet 
prieš jiems išvykstant į Romą, VLIKo El
toje buvo rašyta, kad jie žada aplankyti 
Lietuvos „diplomatų šefą“. Ir po pasikal
bėjimo su Lietuvos Diplomatijos Šefu, 
min. S. Girdvainiu ir Dr. A. Geručiu kal
bėdama per Romos radiją į Lietuvą VT 
pirmininkė vėl pareiškė apie apsilanky
mą pas „diplomatų šefą“. Sąmoningai da
romas skirtumas prilygtų tam, jei kas J. 
Matulionį pradėtų vadinti ne VLIKo pir
mininku, bet „vlikininkų pirmininku“.

Pasikalbėjimų metu paaiškėjo dar vie
nas keistas dalykas, kad VLIKo atstovai 
neturėjo įgaliojimų svarstyti Lietuvos Dip
lomatijos šefo iškeltus pasiūlymus santy
kiams tarp VLIKo ir Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos sutvarkyti. Tada kyla klau
simas, ko VLIKo pirmininkas apskritai 
vyko Europon? VLIKo atstovai teiškėlė 
vieną pasiūlymą, kurį nė pasiūlymu pava
dinti negalima: paskirti komisiją aiškinti 
santykius tarp Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir VLIKo. Tad sutikti tartis ir 
vėl tartis, lyg jau nebuvo gana „prisitar- 
ta“ per paskutinius dešimts metų. Jei 
VLIKo pirmininkas ir VT pirmininkė ne
turi įgaliojimų sutarti su Lietuvos Diplo
matijos šefu, tai ką galėtų sutarti jų pa
skirta komisija?

Maža to, čia pat darydami savo taria- 
,mai geros valios pareiškimus bendradar
biauti su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, 

■VLIKo atstovai lankosi Vatikane, Ispani
jos ambasadoje prie šv. Sosto ir Italijos 
Užsienio Reikalų Ministerijoje nei pain
formavę nei pasitarę su Lietuvos Diplo
matijos šefu min. S. Lozoraičiu ar su Lie
tuvos Atstovu prie Šv. Sosto min. S. Gird
vainiu,

VLIKą palaikanti spauda rašo, kad 
VLIKas esą laikosi praktikos, jog ten, kur 
yra mūsų akredituoti diplomatiniai atsto
vai, santykiavimas su tų kraštų vyriausy
bėmis atliekamas per musų atstovą. („Ne
priklausoma Lietuva“, 1956.III.7 d.). Ta
čiau štai, vos spėjus VLIKo pirmininkui 
J. Matulioniui išvykti iš Londono, ryto
jaus dieną lenkų laikraštis „Dz. P.“ III.27 
d. pateikė žinią, kad VLIKas pasiuntė bri
tų generaliniam prokurorui telegramą, rei
kalaudamas suimti gen. Serovą. Ar apie šį 
naują VLIKo žygį turėjo betkokių žinių 
Lietuvos Atstovas Londone? Vienas rim
tas anglų veikėjas pastebėjęs šią žinią, nu
sistebėjo ar VLIKui galvoje negerai ir ką 
jis tokiu vaikišku žygiu norėjo parodyti.

VLIKas niekaip negali suprasti, kad no
rint veikti tarptautinėje plotmėje, o į tą 
jis reiškia didelių pretenzijų, negalima, 
kaip tam tapytojui, paveikslą tapyti vietoj 
teptukų paprasta šluota. To VLIKas iki 
šiol nepajėgė suprasti ir dabar suprasti 
neįstengia, nors tokie vaikiški žygiai kom
promituoja jj patį ir visą lietuvių veiklą.

Nežiūrint visų deklaruojamų VLIKo ge
rų norų su visais susitarti ir su visais ben
dradarbiauti, niekas iš esmės nepasikeitė. 
Tos pačios pretenzijos, tas pats kišimasis 
į Lietuvos Diplomatinės Tarnybos kompe
tenciją, tas pats „būgniškas“ veikimas ir 
tuščiažodžiavimas.

Kita gi vertus LNT atstovo, K. Drungos, 
ir prof. S. Žymanto pasitarimai su Lietu
vos Diplomatijos Šefu min. S. Lozoraičiu, 
Lietuvos Atstovu prie Šv. Sosto min. S. 
Girdvainiu ir Dr. A. Geručiu aptariant 
sunkią Lietuvos būklę ir tuos realius dar
bus, kuriuos Lietuvos reikalui galima ir 
reikia Europoje atlikti, parodė, kad kal
bant apie darbus, bet ne apie kompetenci
jas, galima ir sunkius klausimus aptarti 
ir dėl jų susitarti. Nes LNT, nors tiek K. 
Drunga, tiek S. Žymantas yra seni Lietu
vos tautinės rezistencijos veikėjai, kurie 
galėtų operuoti kurkas svaresniais įgalio
jimais iš Krašto Rezistencijos, negu VLI
Ko pirmininkas J. Matulionis ir VT pirmi
ninkė A. Devenienė, galvoja ne apie val
džią, ne apie išimtines teises kovoti dėl 
Lietuvos laisvės tarptautinėje plotmėje, 
bet apie konkrečius ir realius darbus.

J. K.

* Lankydamiesi Romoje, LRS-ės Euro
pos Komiteto Pirmininkas K. Drunga ir 
Vicepirmininkas prof. S. Žymantas kalbė
jo per Italijos valstybinį radiją į Lietuvą.
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PIRŠTU I AKI

< , MAJORO THOMPSON©
UŽRAŠAI“

Prancūzų rašytojas Pjerre Daninos per
nai išleido knygą, vardu „Majoro Thomp- 
sono užrašai“. Tai puikus beletristiškai 
mokslinis veikalas apie palyginamąją isto
riją, geografiją ir tautomokslį. Ypač 
kruopščiai nupiešti anglų ir prancūzų bu
dai. Yra truputis ir apie amerikiečius, ita
lus bei vokiečius.

Bet pasigendama žinių apie vieną iš pa
čių seniausių pasaulyje tautų—lietuvius. 
Todėl čia keliomis ištraukomis peržvelgda
mi P. Daninos veikalą, turėsime papildyti 
žiniomis apie lietuvius, tuo būdu kiek už
siūdami nedovanotinas autoriaus moksli
nes spragas.

* * *
Prancūzija, rašo Pierre Daninos, yra pa

dalinta į 43 milionus prancūzų. Tai vienin
telė šalis pasaulyje, kur jei prie 10 piliečių 
piridėsite dar 10,— nebus sudėties veiks
mas, bet dvidešimt naujų dalybų...

Lietuvių tauta („tremtyje“) yra padalin
ta tik į 10 partijų. Bet tai vienintelė šalis 
pasaulyje, kur partijai sudaryti nereikia 
nei 10 narių, nes pilnai užtenka penkių tri
jų ar vieno. Jeigu nė vieno nėra, tada to
kios partijos vadu gali pabūti kas kitas iš 
draugiškos partijos...

* * *
Kai kalbama ar rašoma apie įžymų 

prancūzą, jūs sužinosite trupučiuką apie jį 
patį, labai daug apie jo meilužę ir visai 
nieko apie jo žmoną.

Kai kalbama ar rašoma apie įžymų 
anglą, jus labai daug sužinosite apie jį pa
tį, tik trupučiuką apie jo žmoną ir visai 
nieko apie jo meilužę^..

Kai kalbama ar rašoma apie įžymų lie
tuvį, jus nieko tikro nesužinosite nei apie 
jo meilužę, nei žmoną, nei apie jį patį. Iš
skyrus nebent, kad jis buvo didžiausias 
bjaurybė, arba toks jau pusdievis, kokių 
šioje žemėje niekada prieš jį nebuvo ir po 
jo nebebus...

* * *

Prancūzijoje žmonės mėgsta perdėti ma
žiausius dalykus. Anglijoje jie mažina pa
čias didžiausias katastrofas. Jeigu prancū
zas vieną valandą pavėluoja vakarienei, 
jis visą vakarą atsiprašymui kalba apie jį 
ištikusius nepaprastus nuotykius. Jei ang
las pavėluoja kelias minutes dėlto, kad na
mie įlūžo jo buto stogas, tai jis trumpai 
pasiaiškina buvęs sulaikytas mažu nema
lonumų...

Jei lietuvis pavėluoja viena ar dviem va
landom į vakarienę, pobūvį ar susirinkimą, 
jis tat laiko savo geriausio skonio ir vertės 
parodymu, nieko neatsiprašinėja ir širdy
je jaučia gilų pasitenkinimą pranašumu 
prieš laiku atėjusius. „Na, ir mužikai!“— 
galvoja jis apie kitus.* ♦ *

Pėsčias amerikietis, matydamas Cadil- 
lac'u pravažiuojantį milionierių, slaptai 
svajoja apie ateities dieną, kada ir jis ga
lės važinėti tokiu geriausios klasės auto
mobiliu.

Pėsčias prancūzas, matydamas Cadillac'u 
pravažiuojantį milionierių, svajoja apie tą 
laiką, kai galės jį iš tokio automobilio iš
mesti ir priversti vaikščioti pėsčią, kaip 
visi kiti žmonės...

Amerikos lietuvis galvoja visiškai pana
šiai, kaip amerikietis. Jis ryžtasi penkis 
metus smarkiai dirbti ir dar smarkiau tau
pyti, kad pasiektų savo idealą. Kol idea
las nepasiektas, jis spaudžia skatiką ir ne
palaiko jokio lietuviško reikalo, jokio 
laikraščio, jokios knygos, jokios aukos, iš
skyrus klebonui už „dvasios išganymą“... 
„Palaukite“, sako jis, , pirmiau lietuvis tu
ri atsistoti ant kojų, tai tada galės ir tau
tą paremti.“ Kai idealą pasiekia, t.y. per
ka naują automobilį ir namą, tai tuomet 
apie jį „tauta“ dar mažiau begirdi. Išsky
rus šauksmą: „Atstokit nuo manęs! Pir
miau reikia skolas išsimokėti“...

* * *
Prancūzas žvelgia į pasaulį susižavėju

sia, dažnai atlaidžia ar kritikuoti linkusia 
akimi. Jokie kitų tautų žmonės jam neat
rodo gyveną tiesiai prie žemės. Amerikie
čiai jam atrodo—užaugę vaikai, anglai— 
golfo žaidikai, italai—makaronų rijikai, is
panai—toreodorai, pietų amerikiečiai— 
puolatiniai atostogininkąi. Savo širdy jis 
nuolat klausia: „kaip kiti žmonės gali bū
ti ne prancūzai?“...

Lietuvis, ypač ilgiau pagyvenęs sveti
muose kraštuose, irgi nuolat pats save pa
našiai klausia: „Iš tikrųjų, kam aš dar 
esu lietuvis? Juk aš Tiek daug nustoju, bū
damas lietuviu! Kas man už tai atlygins, 
kas mane prideramai pagarbins už tą kil
nų žygį, kai per didžiąsias šventes pasisa
kau, jog ir aš esu lietuviškos kilmės?“...

Prancūzų autoriaus mintis apie tautų 
būdą su šiais vertingais lietuviškais papil
dymais būtų galima tęsti be galo.
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LAIŠKAI REDAKTORIUI
DAR PAGARBANOKIM KELETĄ KASŲ...

Į mano straipsnį laikraštinės kalbos 
klausimais „Infantiliškai trypiame vietoje“ 
(SANTARVĖ Nr. 4-5., 1955) gavau aštuo
nis tiesioginius atsiliepimus laiškais: trys 
gyrė, du kiek abejojo, trys mažiau ar dau
giau nupeikė.

Maždaug tiek pat atsiliepimų ar jų iš
traukų buvo išspausdinta ir SANTARVĖ
JE — šiltai paginančių ar rūsčiai mano 
pasiūlymus išpeikiančių. Tas atbalsis mi
ne labai džiugina. Mūsų sąlygomis, tai ro
do gana gilų susidomėjimą.

Ir čia yra toks reikalas, kad niekas ne
norėkime būti tobulai teisingi. Šiandien 
mes visi reiškiame tik dalį tiesos, o kitą 
dalį tvirtins vėlesnis gyvenimas. Kalbos 
gyvenimas juk yra nuolatinis kūrybinis 
vyksmas.

Kalbėdamas apie savo bičiulių, šio žur
nalo bendradarbių straipsnius aš pageida
vau jų lietuviškesnės ir aiškesnės kalbos, 
kaip laikraštininkas, susirūpinęs, kad jų 
nūiitys rastų geresnę dirvą ir tiktų mūsų 
žurnalui, d ne kaip kalbininkas kuris bū
tų užsimojęs nustatyti griežtus dėsnius ar 
įsakyti, kad tokį bei šiokį tarptautinį žo
dį tik taip, o ne kitaip lietuviškai tegali
ma vartoti. Aš nerašiau naujo lietuviško 
žodyno ir nenustatinėjau naujų terminų 
Daviau eilę pavyzdžių, kur musų laikraš
tinėje kalboje derėtų svetimžodžius pa
keisti visai gerais ir tiksliais lietuviškais 
žodžiais, o tuo pačiu įsibėgėjimu surašiau 
dar kokį šimtą kitų svetimžodžių, kurių 
pakeitimai būtų galimi. Tai nereiškia, kad 
mano duotus lietuviškus atitikmenis jau 
užtenka anų autorių pavartotuose saki
niuose svetimžodžių vietose įstatyti, ir bus 
tobula. Taip nevisada bus! Minties aišku
mui, sklandumui ir žodyno lietuviškumui 
pasiekti čia nekartą reikėtų keisti visą sa
kinio pastatą. Tai sunkus kalbos ir stiliaus 
kūrybos uždavinys. Aš tebemanau, kad 
mūsų lietuviškos spaudos bendradarbių 
pareiga būtų nuolat domėtis to uždavinio 
sprendimu. Jis yra sunkus visiems, ir 
man pačiam taip pat.

Po šių bendrųjų pastabų, norėčiau ats
kirai paliesti tik kelis mano kritikų iškel
tus atvejus. Jų visų negalėčiau išsamiai 
aptarti — priimti ar atmesti, — nes tai 
pareikalautų daugelio ir daugelio puslapių.

1. O kodėl nepargarbanoti? M.K sako, 
kad iš mano siūlymų išeina tikra tragedi
ja, nes kaikurių pakaitalų visai negalima 
panaudoti. Pvz., gautųsi ne sakinys, o tik
ras gramėzdas, jei kas mano siūlytus pa
kaitalus įstatytų į žodžių eilę „sovietinės 

ekspansijos problematika“.
Sakinį gramėzdą skaitytojas turėtų tei

sę nušvilpti. Tai visai teisinga. Bet kas jus 
verčia būtinai tokį tarptautinių žodžių gra
mėzdą vartoti? Ar jūs taip kalbate, ar jūs 
taip savo idėjas dėstote darbininkams, 
krautuvininkams ir kitiems tūkstančiams 
savo draugų ir pažįstamų, paprastų žmo
nių, mūsų spaudos skaitytojų? Jei jūs to
kias prakalbas jiems sakysite, jei taip 
santykiaudamas su žmonėmis kalbėsite, jie 
jus tikrai nušvilps, mažų mažiausia juok
sis iš jūsų nereikalingo pasiputimo. Kodėl 
manote, kad tokio stiliaus straipsnius rei
kėtų rašyti žurnale, kuris iš tikrųjų dau
giausia aniems žmonėms, pagaliau ir 
mums visiems yra skiriamas, ir kuris tu
rės užsidaryti, jei ta visuomenė jo nepre
numeruos? Kodėl nenorite sutikti, kad ra
šydamas straipsnį žurnalui jus esate ar 
tampate žurnalistas, o nebesate „ekspan
sijos problematikos mokslininkas, turįs 
reikalą su studentais universitete ar ki
tais tokiais pat mokslininkais? Atsiminki
te tai, nusileiskite į žemę, tarp žmonių, ir 
jums bus aišku, kaip turite kalbėti ar ra
šyti.

O kodėl negalite sakyti, kad po Vliko po
sėdžio protokolai kartais buna ne frizuo- 
jamik o garbanojami, ar net, kiek šiurkš- 
čiau, raitomi? „Frizuojami“ lietuviškai 
tikrai reiškia „garbanojami“. Svetimžo
džiui jus mielai suteikiate dar papildomų 
prasmių, jog tie protokolai, esą ne ištisai 
ar dalimis klastojami, o tik kaikur po tru
putį. Ir kodėl jus manote, kad lietuviškam 
žodžiui tai tokių papildomų prasmių, ne
begalima suteikti? Protokolų garbanoji- 
mas — bus tikrai naujas, ryškus vaizdus, 
tuo tarpu dar neįprastas, bet visai geras 
išsireiškimas. Jei frizuoti galima ne tik 
plaukus, bet ir protokolus, tai kodėl gar
banoti būtų galima tik plaukus, bet jokiu 
būdu ne protokolus?

2. Kalbos turtinimas ir susiinimas. Visų 
svetimžodininkų gynybą ir mokslą suima 
A.J. Greimas, pasisakydamas atskiru il
gesniu. straipsniu. Tos jo pažiūros man 
nuo seniau žinomos, ir visada jas laikiau 
keistu nesusipratimu ir visai žalingu po
linkiu mūsų kalbai ir ypač musų spaudai, 
jei teks polinkis ir jo praktika pasidarytų 
visuotinė. Ne lietuvių kalbos žodyno gry
ninimą ir svetimžodžių gerą lietuvinimą 
aš laikyčiau mūsų kalbos susinimu, inte
lektualiniu tingumu ir prastinimu, bet 
priešingai — tingumu, mūsų kalbos terši
mu ir negabumu laikyčiau užsimojimą tie-
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siog persodinti tūkstančius kitų kalbų žo
džių į „lietuvių kalbą“, kuriuos tik reikia 
ar pasiseka užsienyje pramokti. Prancūzai, 
anglai, rusai ar vokiečiai nelabai gaudosi 
mūsų žodžių, kodėl tad mes turime gaudy
tis tik jų?

Jei norime branginti savus senuosius 
turimus žodžius ar susikurti naujus, tai 
esą. jau bus „lengvas nacionalizmas“ ar 
net, kaip kitas sako, „primityvumas“ ir 
„šovinizmas“. Bet jei imsime persisodinti 
jų žodžius, tada viskas gerai. Tada bū
sianti pažanga ir kultūra... Jokia save ger
bianti tauta ir kalba taip nedaro! Kai 
mums reikia žodžių ir sąvokų, daiktų ir 
veiksmų pavadinimų, kurių kūrėjais sa
vo kalboje nebuvome, be abejo mums ten
ka pasiskolinti arba tiesiai, arba išsivers
ti juos lietuviškai, ar naujus žodžius su
sikurti. Taip ir daroma, bet reikalingas 
saikas ir geras skonis. Medicinos, techni
kos, filosofijos ir kitokių sričių mokslinė 
kalba jų daug vartoja ir vartos, bet tai 
nereiškia, kad visas tas žodynas būtinas 
laikraščių ir šiaip kasdienos kalbai.

Kiekviena civilizuota kalba iš tikrųjų 
yra kelių laiptų, tokia jau yra ir lietuvių 
kalba. Bet jei mūsų laikraštinė kalba su
sidės iš trečdalio tarptautinių žodžių ir 
dviejų trečdalių lietuviškų, — tai bus jau 
blogas šiupinys ir žala musų laikraščiams. 
Nieko nesakyčiau, jei Santarvėje kas nu
meryje būtų-vienas ar du straipsniai la
bai specialiom temom ir parašyti ta spe
cialia kalba (visokių yra skaitytojų, vi
siems ir reikia po savo dalį). Bet jei ruo
šime didžiumą tokių straipsniu, bus tik 
„infantiliškas trypimas vietoje“.

3. Deklaravimas ir interpretacija. „Dek
laravimas“, anot Greimo, nėra paprastas 
pareiškimas, o viešas ir iškilmingas pa
reiškimas, vadinasi, nepaprastas. Deklara
vimas, t.y. pareiškimas, yra tik pareiški
mas, ar paskelbimas, kuris gali būti pa
prastas ir nepaprastas,, kaip kur reikia ir 
kaip kas nori. Mūsų „progresistai“ tarp
tautinės teisės terminą „declaration de 
guerre“, be abejo, „lietuviškai verstų“ tik 
„karo deklaracija“, bet jokiu būdu ne „ka
ro paskelbimas“, gal aiškindami, kad dek
laracija tai bus iškilmingas, nepaprastas, 
o paskelbimas, tai tik paprastas „paskel
bimas“,, taigi, mūsų kalbos „susinimas“, 
bėgimas nuo tikslumo...

Tas naivumas, tokia infantiliška „kal
botyra“ vis daugiau įsigali, ir Greimas 
tam jau tvirtai tiki. „Produktyvumo“ jam 
jau nebegalima išversti visai teisingai na
šumu ar gamybingumu. Jeigu vietoj in
dustrijos naudotume jau visai įsigyvenu
sią pramonę, tai jam greičiausia irgi butų 
netikslumas ir. intelektualinis tingumas. 
Industrija jam būtų „aiški -vakarietiška 
sąvoka“, o pramonė — ką gi,'gal“ tai jam 
primintų tik šiaip kokį „prasimanymą“. 
Jis gi kartais atmeta gerą lietuvišką žodį 
vien dėlto,, kad tai jam ką nors kita pri

mena. Teigiamas jam negali atstoti pozity
vaus, — mat, tas žodis jam primena vieną 
girtą anekdotą apie prof. I. Tamošaičio 
paskaitą. Galėčiau papildyti, kad aš girdė
jau vieną lietuvį sakant, jog vardas Gin
taras jams esąs labai negražus ir taip jis 
niekad nekrikštys savo vaiko, nes tai jam 
primena vieną pažįstamą, kuris 1941 m. 
išrepatrijavo iš Lietuvos Vokietijon ir čia, 
besitaikstydamas vokiečiams, savo vaiko 
Gintaro vardą užrašė Guenther... Aš kiek
viename Greimo sakinyje ar tvirtinime 
surasčiau žodį, kuris man galbūt ką nors 
vis primintų, bet jei ta dingstimi atmes- 
čiau jo išvedžiojimus, jūs teisėtai mane 
galėtumėt pavadinti paiku.

Taip jam esą ir su interpretacija, kuri 
jam primena tai .infantilišką“ Marilyn 
Monroe, tai Grace Kelly (tiesą sakant, tai 
gana žavūs objektai, ir aš nuo tokių pri
minimų perdaug nesiginčiau...), — bet jo
kiu budu jam interpretacija nėra nei su
pratime būdas, nei išaiškinimas, nei išdės
tymas. Deja, jei užmiršime Marilyn ir 
Grace, mūsų straipsnių kalboje interpreta
cija reiškia visa tai ir net daugiau. Kar
tais ji gali reikšti supratimo būdą, išaiški
nimą ar išdėstymą, ar vaidmens įsivaizda
vimą, meninio ar mokslinio išreiškimo bū
dą ir tt.

Nereikalingas jam atrodo ir abstraktus 
išvertimas atitrauktiniu (jau visai įsigalė
jusiu mūsų kalboje terminu), nes esą tai 
nieku nepaaiškina filosofinės atitraukimo 
sąvokos. Filosofine prasme atitrauktinė 
sąvoka nėra daug aiškesnė už kokį, pvz., 
abstraktinį konceptą, kaip lygiai koncep
cija nedaug paaiškėja, pavartojus lietuviš 
ką sampratą (kuri šiuo atveju nebeapims 
koncepcijos, kaip užsivaisinimo paslap
ties... (Bet visdėlto ausiai būna šiek tiek 
aiškiau, ir pagaliau tai yra lygiai tos pat 
prasmės lietuviški žodžiai. Vydūnas, ku
rio teosofija man neatrodo joks rimtas 
mokslas, yra tačiau per kelis dešimtme
čius didvyriškai mėginęs kurti lietuvišką 
filosofijos terminiją ir keliasdešimt labai 
gerų žodžių įvedęs gyveniman (visata, są
ranga ir kt.). Tai nebuvo musų kalbos su
sinimas, intelektualinis tingumas, primity
vumas ar šovinizmas, ■— o labai gera ir 
pavyzdinga pastanga.

4. „Clausewitzo tiesa“. Džiaugdamasis, 
kad pik. Vidugirio atsiminimų kalbos pa
prastumas Greimą lygiai taip žavėjo, kaip 
ir mane, aš tačiau nevisai pajėgiau su
prasti, kodėl jis sako,, kad „Vidugirio tie
sa nebus Clausewitzo tiesa“. Vidugiris pa
sakojo savo kario savanorio atsiminimus, 
o prūsų generolas Clausewitz savo veikale 
„Vom Kriege“ aiškino karo mokslo* dės
nius. Savaime suprantama, kad jų uždavi- 
niarir tiesos ne tos pačios, bet kas patį 
kariavimą liečia, tai maždaug tos pačios. 
Neturiu po ranka to prūsų generolo vei
kalo ir negaliu pateikti pavyzdžių, bet ži
nant tradicinį vokiečių palinkimą labai ne-
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gausiai tesinaudoti tarptautiniais žodžiais 
ir kartais net labai dirbtinai susikurti bū
tinai vokiškus žodžius, esu linkęs manyti, 
kad Clausewitz mėgino ir sugebėjo labai 
painias tiekas išdėstyti gerais vokiškais, o 
np lotyniškais ar kitokiais svetimais žo
džiais.

5. Mckslinis tikslumas“. Kaip įrodymą, 
kad mano siūlytasis lietuvių kalbos gry
numo ir jos gryninimo dėsnis reiškiąs tik 
mokslinio tikslumo nemėgimą bei tenkini- 
mąsi apytikrėmis formulėmis, Greimas 
mato ten, Įcur aš mėginau pataisyti vieną 
a.a. K. Bario nelaimingą nesusipratimą. K. 
Barys prasitarė, kad liberalizmo amžiams 
prasidedant Europoje gyventojų skaičius 
daugėjo „geometrine proporcija“. Kadan
gi tokios sąvokos moksle iš viso nėra, aš 
ją berods teisingai pataisiau j „geometrinę 
progresiją“. Be abejo tai nieko nepagelbs- 
ti.. Tai būtų posakis, geras, naudingas ir 
reikalingas matematikos ir demografijos 
veikaluose, bet nepakankamai aiškus šiaip 
mūsų žurnalo skaitytojų daugumai. Nors 
nesu to dalyko smulkmenų žinovas, .bet 
tuo pat metu man kilo abejonė, ar iš viso 
Bario formulė šioje srityje buvo teisinga. 
Ta formulė juk reiškia, kad gyventojų 
skaičius turėjo daugėti, pvz., taip: buvo 5 
milionai, po tam tikro laiko jau 25, vėl po 
to paties laikotarpio jau 125 milionai ir tt. 
(Barys nepasakė, kokiais laikotarpiais ir 
kuriose vietose vyko gyventojų daugėji
mas geometrine progresija...). Visai aijiku, 
kad po Amerikos atradimo taip sparčiai 
ir taip tiksliai visose vietose Europos gy
ventojų skaičius nedaugėje. Taigi, tos ma
tematinės, vadinasi visai tikslinsi formulės 
panaudojimas čia, žiūrint moksliškai, kaip 
tik negalėjo būti ir nebuvo tikslus. Prie
šingai, toks rupus pasakymas tos formulės 
reikšmę žinančiam gal būtų gana vaizdus, 
„metaforiškas“ dalyko nušvietimas, ta
čiau jis kaip tik nėra tikslus. Arčiau tiks
lumo būtų sakyti, kad „Europos gyventojų 
skaičius sparčiai daugėjo“, ir taip yra ge
riau žurnalistiškai, nes visiems supranta
ma ir aišku. O jei norima kitokio ir vi
siško mokslinio tikslumo, reikia duoti la
bai ilgas statistikas, atlikti išskaičiavimus 
ir tt., o tai nėra trumpo žurnalinio straips
nelio uždavinys, ir tai nebuvo Bario 
straipsnio pagrindinė tema.

6. Ar žodynai paneigia? Pagaliau, Grei
mas beveik džiaugsmingai mane triuškina, 
pabrėždamas, kad visas mano viltis griež
čiausiai paneigia bolševikinis prof. J. Bal
čikonio „Dabartinės lietuvių kalbos žody
nas“, kuris mažiausia 95% visų mano „gu
jamų“ žodžių įtraukia į savo puslapius... 
Aš visų pirmą daugybės tų žodžių nėguju: 
jie visai geri ir tinka tam tikroje vieloje, 
— savo vietoje, savo laiku ir savo publi
kai. Didžiuma jų netinka ir nereikalingi 
mūsų laikraščių ar žurnalų skaitytojams, 
tai man aišku. Tiek Skardžiaus, tiek Bal
čikonio radaguotuose žodynuose didelis 

skaičius įvairių svetimžodžių yra įtraukti 
(dažnai su pilnais pakaitalais, visada su 
reikšmės paaiškinimais), nes tie žodžiai 
jau buvo pasirodę raštuose ar gyvojoje 
kalboje panaudoti.

Medikai, chemikai, juristai, inžinieriai 
bei kitos žmonių grupės turi savo profesi
nę kalbą, kuri jos vartotojams yra gyvoji 
kalba. Tų visų kalbų žodžiai sudedami į 
žodynus, kurie vidutiniškai apima, saky
sim, apie 50.000 ar daugiau žodžių. Aš- ga
liu ir nebūti katalikiškesnis už popiežių 
(kaip Greimui atrodo), bet gerai žinau, 
kad tiek žodžių labai retas iš musų temo
kame. Laikraščių skaitytojų didžiuma ver
čiasi ir visai puikiai pragyvena su 5,000- 
10.000 žodžių. Įpratinti žmogų laikraščius 
ar žurnalus skaityti su žodynu rankoje' yra 
labai naivi fantazija. Ir aš visai nematau, 
iš kur čia suklestėtų tas mūsų „vakarie- 
tiškumas“ ir kultūringumas“,, jei mes ko 
daugiau vartotume kitų kalbų žodžių, nė 
nesistengdami tikrai trūkstamiems rasti ar 
susikurti savo darybos žodžius. Jei aš kam 
„deklaruosiu karą“, tai būsiu jau vakarie
tis ir gal net kultūringas, — bet jeigu tik 
„paskelbsiu karą“, tai nebebūsiu „vakarie
tiško stiliaus“, o tik suprastėjęs gyvūnas, 
šovinistas, savo kalbos susintojas, try'pčio- 
jantis vietoje ir žengiąs atgal...

Meskime kartą tas kvailybes. Perdaug 
nuo jų praeityje nukentėjo lietuvių kalba 
ir tauta.

7. Patarimas už patarimą. A.J. Greimas 
man patarė prisiminti du Prancūzų Revo
liucijos didžiūnus, iš katrų aristokratiška
sis Robespierre paguldęs galvą už norą 
išdalinti dvarus bežemiams, o vežikiškasis 
Danton — už mėginimą ginti spekuliantų 
per revoliuciją susigrobtus turtus. Patari
mo moralė: ne tiek svarbu gražiai liaudiš
kai kalbėti, kiek svarbu tikrai ginti liau
dies reikalus.

Toks patarimas man atrodo visai išmin
tingas, ir iš viso šia proga dėkoju Grei
mui už man pasakytus keletą labai stam
bių, net tikrai perstambių komplimentų 
(tai šiuo atveju reiškia pagyrimus),. Kad 
nelikčiau nemandagiai skolingas, aš ir jam 
norėčiau atsilyginti nors vienu patarimu.

Mum abiem yra žinomas toks porevoliu
cinis napoleonistas Henri Beyle, kuris 
stambiu stulpu vėliau, jau po savo mirties, 
įsibrovė j prancūzų literatūrą Stendhal 
slapyvardžiu. Revoliucijos pradžioje" Gre
noblyje. jis buvo dar vaikas, bet jautėsi 
respublikonas ir revoliucionierius. Po-dau
gelio metų jis savo atsiminimuose pasasoi 
jo, kaip kartą anuomet nuėjęs į tikrų^e- 
voliucioniefių susirinkimą ir nusivylęs tuo, 
kad proletariatas jam pasirodęs purvinas, 
dvokiantis, vulgarus ir kalboje nevalyvas.

Jis rašė: „Trumpai kalbant, aš tuomet 
buvau toks, koks esu ir dabar. Aš myliu
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

LIETUVA IR LIETUVIAI LITVINOVO UŽRAŠUOSE

Vakaruose 1955 m. išleisti pirmojo so
vietų pasiuntinio Anglijoje, vėliau užsie
nių reikalų komisaro pavaduotojo, užsie
nio reikalų komisaro, 1939 m. patekusio 
nemalonėn ir išstumto iš tų pareigų, karo 
metu trumpalaikio pasiuntinio Vašingto
ne, dar kartą vieno iš užsienio reikalų jau 
dabar ministerio pavaduotojų, 1946 m. mi
rusio Maksimo Litvinovo užrašus, kuriuos 
jis bus ruošęsis panaudoti platesniam die
noraščiui ar atsiminimams rašyti. Angliš
kąją! tų užrašų laidai (Maxim Litvinov, 
Notes for a Journal, išleido Andre Deutsch 
leidykla) prof. E.H. Carr, sovietinių klau
simų specialistas, yra parašęs įžangą, ku
rioje jam, svarbiausia, rūpėjo išaiškinti, 
kiek tie užrašai yra tikri, nes jų mašinė
le spausdintas rankraštis iš Švedijos per 
nežinomą asmenį pasiekė Paryžių, o iš jo 
Londoną, pačiam tekste šen ten yra prieš
taravimų ir klaidų. Spėjama, kad Litvi
novas tuos savo užrašus buvo patikėjęs 
Kolontająi (Švedijoje) ir ta bus šen ten 
taisiusi. O užrašų tikrumą, tai, kad jie pa
ties Litvinovo (o jei prileisti, kad ne jo, 
tai bent kito labai augšto užsienių reika
lų komisariato pareigūno) rašyti, liudytų 
ir smulkmeniškas net slaptų reikalų žino
jimas ir tas jų autoriaus bolševikiškumas, 
kuris nepalūžęs nusitęsia iki pat knygos 
galo. Užrašų autorius kartais stebisi vyks
tančiais žiaurumais, suiminėjimais, ištrė
mimais, sušaudymais, bet visą kaltę linkęs 
vis sumesti vien Stalinui ir jo pasirenka
miems maurams, bet ne bolševizmui (net 
ir paties Stalino garbei jis nulieja džiaugs
mo ašarą, kai tas pasikalbėjimo metu pri
simena senus laikus ir Lievinovą pavadi
na Papaša — senuoju jo jaunystės slapy
vardžiu organizaciniame gyvenime).

Knygoje daug įdomių faktų. Vieni tik 
prabėgom užsiminti, kiti smulkiai nupa
sakoti. Bet mums šiuo tarpu rūpėtų maž
daug tik tiek, kiek tuose užrašuose mini
mi lietuviai ir Lietuva.

Sovietinio režimo pirmaisiais metais lie
tuvių svorio būta nemenko, bet Stalino 
laikais vienas po kito iššaudomi tie gar
sieji lietuviai (Smilga, Uborevičius, Put- 
na ir kt.). Kaip pirmaisiais porevoliuci

niais metais ten buvo žiūrima į lietuvį, ro
do Litvinovo prisimintas Lenino posakis. 
Leninas prikalbinėjęs Trockį užimti liau
dies komisarų tarybos pirmininko vietą, 
o tas vis spyręsis dėl savo žydų tautybės. 
Girdi, revoliucijos priešai labai lengvai 
paleis į apyvartą propagandinį šūkį: „So
vietų vyriausybė yra žydų rankose“. Le
ninas juokdamasis atsakęs: „Jie visados 
tvirtina, kad mes visi žydai... Išeitų, kad 
net Muralovas yra žydas.... O tie, kurie ne 
žydai, tai turi būti lietuviai ar kiniečiai...“

Žydų klausimas Litvinovo užrašuose iš
kyla nuolat, nes jų autorius jaučia nuola
tinį tamsų antisemitizmo šešėlį. Todėl kai 
kas iš augštųjų valdžios žydų stengiasi 
nusižydinti. Tą Lenino pasikalbėjimą su 
Trockįu Litvinovas priminė Kaganovičiui, 
kurį jis susitiko iš paviršiaus visiškai iš
virtusį į ukrainietį ir tuo sukėlusį Litvi
novo nuostabą. O kai Stalino įsakymų iš
tremiamas Trockis, tada Litvinovas vėl 
prisimena lietuvį Smilgą. Iš tiesi},,tai nė 
jis nepatenkintas tuo, kad po Lenino mir
ties Trockis išvirtęs į pasyvų hamletinį 
intelektualą. Vykdydamas ištrėmimo įsa
kymą, net Jagoda bijojęs, kad šalininkai 
jėga neatimtų jo, kaip jie padarė su Smil
ga (o Trockį paėmė ir išnešė ant kilimo, 
girdi, kaip šuniuką).

Pati Lietuva Litvinovo užsimenama jau 
1926 m., kai iškyla sutarčių pasirašymo 
reikalas. Bet 1927 m. jis ilsisi Kaukaze ir 
paskui važiuoja dar į Marienbdą. Pragoję 
susitinka su Benešu ir ilgai kalbasi. Bene
šąs stengiasi iš Litvinovo išgauti, ar yra 
sovietų sutartyje su Sleževičium kokia 
nors slapta sąlyga. Jis atsakęs išsisukinė
damas. Benešąs tada nusišypsojęs ir taręs: 
„Galiu patikinti, kad aš klausinėju čia ne 
Varšuvos prašomas, ar jūs turite su Lie
tuva sąjungą, nukreiptą prieš Lenkiją. Pa
ryžiuj esu sakęs, kad 1926 m. spalio 20 d: 
Ambasadorių Tarybos sprendimas buvo 
didžiulė politinė klaida (dėl šio sakinio 
komentatorius pasisako šitaip: „Kuris Vil
nių vėl pripažino sudėtine Lenkijos dalim 
tuo patvirtindama 1923 m. kovo 15 d. su
tartį.) Bet kai į valdžią atėjo Voldema
ras (užrašų komentatoriaus pastaba: VoJ-

liaųdį, aš nekenčiu jos prispaudėjų, bet 
mari butų nuolatinė kankynė gyventi su 
liaudimi... Aš turėjau ir dar šiandien tebe
turiu pačius aristokratiškiausius skonius, 
aš padaryčiau viską liaudies laimei, bet, 
man rodos, greičiau sutikčiau kas mėnesį 

po porą savaičių praleisti kalėjime, negu 
gyventi su smulkiais krautuvininkais“. , ,

Šis patarimas prisiminti savotišką Steii- 
dhalio filosofavimą, man rodos, musų kal
bos atveju irgi turi gerą moralę.

Br. R.
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demaras, lietuvių politikas, kuris, nuver
tus Sleževičių, pasidarė prezidentu su dik- 
tatorine galia) ir Smetona (užrašų komen
tatoriaus pastaba: Smetona, lietuvių mi- 
nisteris pirmininkas, pasireiškęs tuo metu, 
kaip kairysis ir prosovietiškas), tai jus tu
rėtumėte panaikinti slaptąjį protokolą, jei 
toks yra...“

Iš tų užrašų labai nesunkiai galima pa
sidaryti išvadą, kad Benešo būta lyg ir 
augštos rūšies sovietinio šnipo, kuris tam 
tikrais atvejais augštesniuosiuose tarptau
tiniuose sluoksniuose pasižadėdavo su
rinkti sovietams naudingų žinių ir kuris 
paskui bene tik padirbtu laišku pačių so
vietų buvo padarytas antisovietišku, kai 
reikėjo eiti gelbėti Čekoslovakijos . nuo 
Hitlerio užsimojimų. Iš šio jo pasikalbėji
mo su Litvinovu matyti, kad jis turėjo no
rų pakreipti ir Lietuvos reikalus sau pa
geidaujama linkme. (Kai dėl netikslių ko
mentatoriaus pastabų, tai kam nors tek
tų kreiptis į prof. Carr, atkreipti jo dė
mesį ir prašyti kitose laidose atitaisyti).

Toliau Litvinovas prisimena dar Pabal
tijo kraštus tada, kai Stalinas 1928 m. sa
vo generolams paveda užmegzti ryšius su 
vokiečių generolais (tie sovietų generolai 
pb 10 metų, kaip atlikę savo darbą m 
rąi, neteko galvų) ir kai Litvinovas ap
žvelgia pokarinius savųjų ir kitų kraštų 
politinius šachmatų ėjimus. Ten jis sako, 
kad Churchillio Cordon sanitaire buvusi 
tuščia sutartis, o jo pasiūlytąją taiką Pa
baltijo valstybės mielai priėmusios.

1933 m. Litvinovas gavo du savo žval
gybos pranešimus apie Pilsudskio užsimo
jimus sumušti atsiginkluojančią jau naci
nę Vokietiją. Pilsudskis buvo pasiryžęs 
pasiimti Rytprūsius ir Danzigą ir savo siū
lymus perdavė prancūzams. Bet Daladier, 
patartas Weygando, pasiūlymą atmetė. 
Weygandas bijojęs, kad Hitlerio kritimas 
nesustiprintų vokiečių, o tuo pačiu ir 
prancūzų komunizmo. Taip pat jis galvo
jo, kad sovietai, pasinaudodami tuo lenkų- 
vokiečių karu, užims Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes ir žymiai sustiprės.

Pranešime iš Varšuvos buvo rašoma, 
kaip lenkų valdantieji sluogsniai žiūri į 
antrą galimybę: leisti vokiečiams apsi
ginkluoti ir pulti sovietus, bet ne per sa
vąją teritoriją. Kai vokiečiai pasieksią 
Volgą ir apsilpsią, tada lenkai duosią 
jiems smūgį iš užpakalio. Pilsudskis gal
vojęs, kad vokiečiai galėsią veržtis prieš 
sovietus dviem ruožais: vienas kelias per 
Pabaltijo valstybes, antrasis — per vidu
rio Europą, Austriją, Vengriją ir Rumuni
ją. ..Į.;'.

Litvinovo saulė vis labiau pradėjo leis
tis,ir apie 1937 m. jo anglė žmona jau bu
vo išsiųsta į Uralą (retkarčiais jai leisda
vo trumpam grįžti į Maskvą). Į užsienio 
reikalų tvarkymą vis labiau ima kištis 

Litvinovo labai nemėgstamas Molotovas. 
Bet jis dar laikosi ir pakankamai plačiai 
aptaria kąikuriuos reikalus savo užra
šuose. 1938 m., kai Hitleris vis labyn įsi
gali Europoje ir visur didėja įtempimas, 
jo užrašuose užtinkame šitokį pasisakymą 
dėl Lietuvos:

„Instancija (politinis komunistų parti
jos centrinio komiteto biuras. B. Kaži.) 
aiškinosi slaptos karinės sąjungos su Lie
tuva sudarymo klausimą. Kovo mėn. įtem
pimo metu mes pagrąsinome lenkams, kad 
panaikinsime savo nepuolimo sutartį, jei 
jie užpuls Lietuvą. Tai išgąsdino juos... 
Bet dabar negalima praleisti galimybės, 
kad jie... Aš esu priešingas tokiam slap
tam protokolui ir -sąjungai... Kauno vy
riausybė yra labai... (nebaigtas sakinys! 
B. Kaz,). Generalinis sekretorius yra tos 
nuomonės, kad Lietuvoje mes turimė iki 
galo lošti ta antilenkiška korta... Aš ne
tikiu į rizikingus lošimus... Nuostabu, kaip 
tas gruzinas mėgsta azartinius lošimus... 
Jeigu generalinis sekretorius nebūtų... Be 
kita ko Abelis (Enukidzė) man kartą yra 
pasakojęs,, kad Juozapas Visarionovičius 
buvo pratęs gana nemažai lošti kortomis 
tuo metu, kai jis su kintos-valkatomis bas
tėsi po Tiflisą. Jis yra peiliu grumęsis su 
savo tėvais... Koks jis keistas žmogus... ir 
kaip keistai pakrypsta istorija... Jei Rusi
ja niekad nebūtų prisijungusi Gruzijos, 
kur jis būtų. Dabar jis visos Rusijos val
dovas... Be abejo, jis pasidarys pasaulinė 
figūra...Kai ką nors paremia toks kraštas, 
kaip Rusija, tai nesunku pasidaryti visuo
tinai žinomu...“

Tyčia čia pratęsiu citatą, norėdamas 
trumpai parodyti, kokios nuotaikos kar
tais apimdavo Litvinovą dėl savųjų reži
mo bendrininkų. Toli gražu tai nereiškia, 
kad tos jo nuotaikos auga su jo paties be
sileidžiančia saule. Ne, jų yra ir anksty
vesniųjų metų užrašuose.

Pagaliau Molotovas išstumia jį, kai kaž
kas jam papasakoja apie ginčą viršūnėse 
dėl to, kaip veikti. Tai jau 1940 metai. Pa
sakotojas tvirtina Litvinovui, kad nu
spręsta paimti greit viską, kas tik neap
drausta. Štai tų nutarimų sąrašas:

„Jie nori Besarabijos, Bukovinos, dalies 
Moldavijos... Dobrudžoje suorganizuoti su
kilimą... Įsistiprinti Varnoje. Užimti visas 
Pabaltijo valstybes iki... Iškelti vėl Suomi
jos klausimą... Įsiveržti į Persiją... Iš tur
kų atimti Karsą ir Ardaganą... Sąsiaurių 
klausimas... Skubiai įsiveržti į Balkanus, 
kad vokiečiai neužsimotų Dunojaus slepiu 
žygiuoti-į pietus...“ i?’v'

. M’i,’Patys užrašai, be to, įdomūs ir kaip 
šaltinis pažinti sovietinei politikai .ir viso
kiems net privataus vadų gyvenimo užku
lisiams.

B. Kazimieraitis
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