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GEDIMINO SAPNAS

Jūs visi girdėjote padavimą, kaip buvo 
įkurtas Vilnius.

Jaunas Lietuvos kunigaikštis Gediminas 
kartą 'medžiojo kalvotuose miškuose, ten, 
kur Vilnelė įteka į Nerį. Nakčia užmigęs po 
storu ąžuolu, jis sapnavo keistą sapną. Ant 
kalvos pasirodė geležim apsikaustęs vilkas 
ir staugė galingu balsu...

Ką tai reikštų? Kunigaikštis kitą dieną 
paprašęs krivių krivaitį Lizdeiką išaiškinti 
tokio sapno prasmę. O šis jam ir taręs: — 
geležinis vilkas reiškia didelį ir stiprų mies
tą, kurį tu šioje vietoje turi įkurti, o vilko 
staugimas reiškia to miesto garsą, kuris vė
liau sklis po visą pasaulį...

Gediminas įvykdė krivių krivaičio aiški
nimą. Pastatė didžiojo kunigaikščio pilį, 
įkūrė miestą ir čia perkėlė valstybės sostinę. 
Pasivadinęs Lietuvos ir rusų karaliumi, už
kariavimais išplėsdamas valstybės sienas toli 
į rytus, Gediminas vėliau pasirodė buvęs su
manus diplomatas Lietuvos krikšto klausi
mais ir gabus valstybės ūkinių pagrindų or
ganizatorius. Jis pirmas pasikvietė iš Vakarų 
išlavintus amatininkus ir pii klius kraštui 
modernizuoti ir jo ekonominei būklei pa
kelti.

Tai buvo gal pats didžiausias jo įnašas 
lietuvių tautos gerovei.

Tačiau galėtume gailėtis dėl krivių kri
vaičio Lizdeikos...

Geležinio vilko sapną Gediminui jis iš
aiškino pagal savo akiratį ir supratimą. O 
lygiai gerai galėjo ir kitaip išaiškinti. Ener
gingas ir sumanus kunigaikštis gal būtų pa
klausęs ir įvykdęs kitoniškus siūlymus.

Lizdeika, pavyzdžiui, galėjo jam pasaky
ti: — Geležinis vilkas — tai stiprus mies
tas, kurį tu įkursi, jo staugimas — tai pa- 

sklisiantis garsas po platų pasaulį. O kad vi
sa šalis sutvirtėtų, kad miestas taptų žymus 
ir garsas apie jį sklistų anapus saulėtekio ir 
saulėleidžio šalių, tai tu parink bent 24 ga
biausius lietuvių jaunuolius, jų tarpe ir ke
lis savo vaikus, ir pasiųsk juos toli į Va
karus ir į Pietus išmokti ten visko, ko mes 
dar nežinom ir kas būtinai reikalinga mū
sų šaliai. Pasiųsk ton kelionėn taip pat ke
letą išmintingiausių senių, kad jie apsidai
rytų, rūpestingai parinktų ir pai kviestų Lie
tuvon bent 12 mokytų graikų ir italų, vie
nuolių ir pasauliečių. Tarp jų turi būti fil_- 
scfas, literatas, metraštininkas, juristas, dai
lininkas, architektas, inžinierius, gydytojas 
ir dar kitoki geriausi smegenų amatininkai, 
kokių tik bus galima gauti.

Ir kai jie čia atvyks, nieko nepagailėk: 
gerai juos aprūpink, įsakyk išmokti lietu
viškai ir ilgai nelaukdamas įsteik šiame nau
jame mieste Lietuvos Akademiją, kur tie 
prijaukinti svetimšaliai išminčiai lotyniškai 
ir lietuviškai mokytų Lietuvos jaunimą 
mums dar nežinomų paslapčių. Kai grįš 
anie mūsiškiai iš tolimų kraštų, tu turėsi vis 
didėjantį būrį naujų šviesių lietuvių, kurie 
tau padės tvarkyti valstybę, jos įvairiarūšius 
elementus lydinti, gerinti ir gražinti visų 
mūsų gyvenimą...

Deja, Lizdeika apie tai tada dar nepa
galvojo ir pats nei mažiausio supratimo ne
turėjo. Nebuvo anais laikais tokių patarėjų, 
o jis pats tiek toli neįžiūrėjo. Nors valstybė 
vis augo, bet tolygūs planai nebuvo atėję 
galvon nei jo garbiems sūnums Algirdui ir 
Kęstučiui, nei dar vėliau jo anūkui Vytau
tui Didžiajam. O paskui buvo jau gal kiek 
pervėlu...

Jei bent vienas iš šios giminės kunigaikš
čių būtų supratęs įvykdyti šį ar panašų 
„keistą“ sumanymą, — Lietuvos valstybė
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šiandien būtų netik nenutrūkstamai laisva, 
bet ją sudarytų daug milionų gyventojų, 
daugiausia lietuvių. Jos kalba, mokslas, me
nas, teisė, administracija, technika, archi
tektūra, visas politinis, dvasinis, kultūrinis 
ir valstybinis prestižas būtų vyraujantis ry
tų ir pietryčių Europoje.

Amerikiečių poetas A. E. Poe yra pasa
kęs :
„Ali that we see or seem,
Is but a dream within a dream"...

Tai tik neišaiškintas Gedimino sapnas ki
tame sapne — mūsų sapne.

Istorija nekuriama, nesprendžiama ir ne
aiškinama sąvokomis: kas ir kaip būtų bu
vę, jeigu tas ir taip būtų buvę padaryta?.. 
Kai amžiai jau yra prabėgę, apie tai begal
voti prilygtų — tik sapnuoti sapną kitame 
sapne.

O visdėlto yra rūsčios praeities pamokos 
ir jos neprivalo būti užmirštos! Nejaugi 
kiekviena nauja lietuvių karta turės vis iš 
naujo klysti, vis iš naujo mokytis, praleisti 
progas, nebesuspėti ir vis pavėluoti?

Buvo laikai, kai Lietuvos kunigaikščiai ir 
karaliai savo įtaka buvo aprėpę milžiniškus 
plotus, didžiavosi nuostabiais kariniais lai
mėjimais, pasiekdavo šaunių diplomatijos 
triumfų, o ant jų skobnių nestigo midaus, 
kaip ir aukso rūsiuose.
Visa tai dingo, nes visada tai dingsta be 
pėdsako, jei tauta savo dvasia ir tautine 
kultūra nepateikia pastovios atramos. Gi jos 
vis stigdavo, svetimieji ją užgoždavo, per- 
sverdavo ir gemalus blaškydavo, — o šian
dien, pagaliau, blaškome ir mes patys. Kaip 
musės limpame prie pasaldintų svetimų mu- 
sėgaudžių, kur tik juos pamatome, žlugda
nti savo tautai ir, virtę tokiais jau pūvan
čiais lavonais, neką teatnešdami naudos ki
tiems.

Per antrą bėgantį dešimtmetį mūsų išei- 
viški veiksniai vis musmiriškai muistosi dėl 
valdymo, dėl tautos valios, dėl jos įstaty
mų leidimo, dėl vadų garbės ar dėl „didžiu
lių“ politinių ir diplomatinių laimėjimų, ku

rie pasirodo būna ir tada, jei koks svetimas 
konsulatas sutinka vizuoti lietuvišką pasą...

Tokių kautynių prie Vorsklos jau turėjo
me dešimtimis ir „laimėjome“ nebe vieną 
garsų Waterloo... Pralaimi vis tik tauta ir 
jcs ateitis, nes tūkstančiai dienų nuteka vel
tui, tūkstančiai energijos kilovatų sudega 
nepalikę nei dūmo ir nepasukę nei ratuko, 
tūkstančiai dolerių nykiai išblaškomi ant 
politinių ožių rago, tedavę pieno tiek, kiek 
jo ir galima gauti iš ožio.

Taip vis tebevykdome seną Gedimino 
sapną: būti didžiais valdovais, ant žvirgždų 
sukurti mūsų dieviškos valios imperiją ir 
tada maudytis jos garso mariose! Ir juo to
liau, juo labiau tos kvailybės darosi nebe- 
išmatuojamos. Jos yra tikras mūsų pamiši
mas, ir tauta Tėvynėje vieną dieną skaudžiai 
apmokės laisvųjų lietuvių bankroto sąskai
tas.

Nusigręžkime nuo viso to, kol dar ne- 
perdaug vėlu.

Nes kuo gi toliau čia misime ir kokių do
vanų parnešime Tėvynei? Jieškokimės šių 
dienų Lizdeikos, kuris iš naujo ir teisingiau 
išaiškintų Gedimino sapną. Išgirskime nors 
tai, ką jau šiuose puslapiuose, spėdami atei
ties mįslę, ne pamokslininkavo, o sun
kiais rūpesčiais raudojo muzikas Valteris 
Banaitis, tautinių šokių mokytojas Vy!autas 
Beliajus ir dešimtys kitų.

Tautinės kultūros vertybių kūryba, mū
sų literatūra, menai, mokslas ir visa, kas 
jiems padeda mumyse gimti, skleistis ir žy
dėti, ■— yra tie nenykstantieji pagrindai, 
ant kurių tauta pastoviai išliks, kas išblaš
kytuosius palaikys ir kas juos skatins vieną 
dieną vėl susirinkti prie Neries ir Vilnelės.

Argi ne apie tai kadaise ten sapne staugė 
geležinis vilkas didžiajam kunigaikščiui? 
Tik tikrosios sapno mįslės per šešis šimtus 
metų nesistengėme atspėti. Bet šiandien, 
krypdami geležinėmis grandinėmis sukaus
tytos Tėvynės linkui, šarvuokimės tikruoju 
jos laisvės ir ateities ginklu.
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KELETAS BRUOŽE

LIETUVIU UKRAINIEČIU SANTYKIUOSE•* <•

MYKOLAS

Amerikos LRS Los Angeles skyriaus 
susirinkime 1956 m. birželio 23 d. prof. 
M. Biržiška turėjo dviejų valandų pra
nešimą apie lietuvių ir ukrainiečių san
tykius. čia patelkiame mūsų Redakci
jos atstovo B. R. sudarytą ir prof. M. 
Biržiškos patikrintą šio pranešimo 
glaustą santrauką.

Be abejo, lietuvius daugiausia domintų 
mūsų santykių su ukrainiečiais dabartis ir 
galimoji ateitis. Tačiau dabarčiai suprasti ir 
ateičiai numatyti visados yra būtina susipa
žinti su praeitimi.

Kaip suprasti ukrainiečius — visos tos są
vokos platumu ir senumu? Mes turime rei
kalą su įvairiom ukrainiečių tautinėm gru
pėm, tiek anapus, už geležinės uždangos, 
tiek ir čia, emigracijoje. Nemaža sąmyšio 
įneša ir baltųjų rusų propaganda, kuri, ap
skritai paėmus, vis dar nepripažįsta ukrai
niečių, kaip atskiros tautos. Jie apšaukiami 
„separatistais“, — vadinasi, tokiais, kurie 
nori atsiskirti nuo Rusijos ir rusų tautos. 
Baltieji rusai įrodinėja, kad toks „separa
tizmas“ esąs žalingas ir nepagrįstas: 1. tai 
tariamai susilpnintų bendrą kovos frontą 
prieš bolševizmą, 2. Ukrainos nepriklauso
mybės idėja esanti Vakarų Ukrainos vyrų, 
Rusijos nė nepažinusių inteligentų „išsigal
vota“ užsienyje, gi rūšinė Ukrainos liaudis 
esanti nepatenkinta tik bolševizmu, 3. atsi
skyrimas nuo Rusijos ekonomiškai būtų ne
naudingas patiems ukrainiečiams...

Dėl šių propagandinių tezių ukrainiečiai, 
be abejo, turi savo suprantamus ir savaip 
pagrįstus atsakymus.

BIRŽIŠKA ’

DIDELĖ TAUTA

Kiek yra ukrainiečių? Kokio svorio yra 
ši tauta?

Ukrainiečiai patriotai kaikada priskaito 
savųjų ligi 50 milionų. Galima prileisti, jog 
šis skaičius yra kiek išpūstas. Tačiau visai 
tikrai tektų tvirtinti, kad ukrainiečių esama 
nemažiau 40 milionų. Sovietinė Ukraina, 
apimanti apie 600.000 kv. kilometrų ploto, 
(vadinasi, už neprikl. Lietuvą didesnė apie 
dešimtį kartų), turi 42 milionus gyventojų. 
Bet tai drauge su visais kitais, taigi, ir Uk
rainoje gyvenančius rusus įskaitant.

Jei žiūrėti ankstyvesnių duomenų, tai pa
gal buv. rusų caro gubernijų gyventojų 
1897 metų sąrašą, pvz., Poltavos gubernijo
je būta 97 procentai ukrainiečių, panašus ir 
visur labai augštas ukrainiečių procentas bu
vo ir kitose Ukrainos teritorijos gubernijo
se. Taigi, ukrainiečių tautos žmonių turėtų 
būti apsčiai gyvenama ten ir šiandien. Bol
ševikai badu marino ukrainiečius (Stalino 
kolchozų įvedimo metu čia badu mirė apie 
6 milionai valstiečių). Carų laikais trėmė 
juos į Sibirą ar apgyvendindavo rusiškose 
vietovėse, bolševikų laikais ta pati ukrainie
čių skirstymo politika nesiliovė. Sibire išti
si plotai buvo apgyvendinami ukrainiečiais. 
Didelė ukrainiečių emigracija laikosi Ame
rikoje ir Kanadoje, kur jų priskaitoma šim
tai tūkstančių.

Taigi, nors jokios visai tikslios statistikos 
šiandien dar niekas negalėtų sudaryti, gali
me sutikti, jog ukrainiečių yra mažiausia 
per 40 milionų.

Tai daug! Tai stambi, viena iš stambiųjų 
Europos tautų. Aiškiai gausesnė už lenkų 
tautą...
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VAKARŲ UKRAINA

Tačiau Ukraina — nėra ištisinis teritori
nis ir tautinis vienetas“ Ji susideda iš kelių 
vienetų, turėjusių skirtingą istoriją ir liki
mą.

Jau 13 amžiuje buvo atskirta Vakarų 
Ukrainos valstybė — Haličo kunigaikštija. 
Su ja turėjo įvairių santykių ir kovų mūsų 
pirmasis istorinis karalius Mindaugas. Vė
liau tą kunigaikštiją paglemžė lenkai, gi po 
Lenkijos padalinimo ši sritis atiteko Aus
trijai, virsdama Galicija. Lenkai šią sritį jau 
buvo įtraukę į savo „Malopolską“ („Mažoji 
Lenkija“...), nelinkę jos skirti nuo lenkų 
tikrai gyvenamos Mažosios Lenkijos. Lenkų 
ponai mokėjo susiuostyti su austrų adminis
tracija ir stengėsi paversti Maž. Lenkiją bu
simosios nepriklausomos Lenkijos užuo
mazga. Lenkų rusėnais tevadinamiems vie
tos ukrainiečiams teko prieš juos pakelti il
gą ir sunkią kovą dėl savo kalbos ir tautos 
teisių. Universitetuose būta muštynių, būta 
ir šaudymų. 1908 metais ukrainiečiai nušovė 
provincijos vietininką Andrių Potockį.

Tarp Pirmojo ir Antrojo Pasaulinio Karo 
šiose vietose nuolat ėjo aštri lenkų ir ukrai
niečių kova. Kaip lietuviai gavo kovoti su 
lenkais dėl Vilniaus, taip ukrainiečiai su 
lenkais dėl Vakarų Ukrainos sostinės Lvivo 
(lenk. Lwow, rusišk. Lvov). Pirmajam ka
rui pasibaigus Rytų Galicija (Vakarų Uk
raina) lenkai gavo valdyti 20-čiai metų, bet 
vėliau Tautų Sąjunga, linkusi į stipresnę 
Lenkiją, kaip atsparą prieš bolševikinę Ru
siją, tą valdymą patvirtino neribotam laikui!

Čia dar galėtume paminėti įvairiais var
dais vadinamą Ukrainos teritorijos plotą, 
tarpkario laikotarpiu priklausiusį Čekoslo
vakijai, — „Pakarpačio“ „rusus“, ar 
„rusenus“, ar tiksliau vieną ukrainiečių tau
tos gentį. Po šio karo ši sritis buvo atimta 
iš Čekoslovakijos ir prijungta prie sovieti
nės Ukrainos. Tai bus gal mažiausiai tau
tiškai susipratusi ir veikli ukrainiečių tautos 
dalis, bet ir ten tautiškai susipratę aiškiai 
pasisako už susijungimą su Ukraina.

Baltieji rusai emigrantai savo tvirtini
muose vienu požiūriu turi kiek tiesos: ne
apykanta rusiškumui ir Ukrainos nepriklau
somybės sąjūdžiai daugiausia siejasi su Va
karų Ukraina ir jos veikėjais. Vėlesniais 
laikais rusiškoje Ukrainoje nebuvo tokių 
stiprių ir pastovių susirėmimų nei su len

kais, nei su rusais. Smarkiausi nepriklauso- 
mybininkai Europoje ir Amerikoje yra iš
ėję ypačiai iš Vakarų Ukrainos, iš Rytų Ga
licijos.

Tačiau lenkai... jokių ukrainiečių Galici
joje nepripažįsta! Jiems esą čia tik „rusi
nai“, o tikrieji ukrainiečiai jiems tie, kur gy
veno už sienos, Rusijos Ukrainoje...

RYTŲ UKRAINA IR JOS ĮNASAS 
RUSIJAI

Rusijos arba Rytų Ukraina yra vienaly- 
tesnis kūnas už mūsų aptartąją vakarinę. 
Tačiau taipgi nevisai, nes dvi skirtingos jos 
dalys turėjo skirtingą istoriją. Šios Ukrai
nos dalis skiria Dniepro upė. Kairioji pusė 
greičiau pateko į rusų rankas, o dešiniojo
je dar 18 amžiuje, ligi Lenkijos padalinimo, 
ėjo ukrainiečių kazokų pjautynės su lenkų 
ponais. Maskva visada naudojo negudrią 
lenkų politiką savo naudai, užsistodama tai 
pravcslaviją, tai pabrėždama rusų ir ukrai
niečių kalbos panašumus. 17 amž. Rusija ir 
Ukraina sutartimi susidėjo kaip „lygūs su 
lygiais“. Ukrainai buvo palikta ir sava het- 
monų valdžia, bet vėliau apie tą „lygybę“ 
nebebuvo galima nei svajoti. Viskas perėjo į 
rusų činovnikų rankas. O Kotryna II likvi
davo hetmonus, ir visos sutartys buvo už
mirštos.

Puikus kraštas Rytų Ukraina! Derlinga 
juodžemio žemė, o požemis pilnas vertingų 
mineralų. Savo duona ukrainiečiai maitino 
ir tebemaitina Rusiją. Buvo daug retai gy
venamų plotų, kuriuos lenkų dvarininkai 
vertė plantacijomis. Per 19 amžių išaugo di
deli miestai. Pajūrio Odesa išaugo natūra
lioje Ukrainos teritorijoje, nors ukrainiečių 
šiame mieste ir nedaug. Išaugo Charkivo 
miestas, o pramoninis Doneco rajonas trau
kė darbininkus iš visos Rusijos. Nedaug ir 
tikybinių skirtumų, — bemaž visi pravos
lavai, gi unijotus carai jėga supravoslavino.

Savotiška, kad šioje Ukrainos dalyje ilgai 
nepastebime tautinio ukrainiečių sąjūdžio. 
Užtat pastebime kitą nuostabesnį reiškinį: 
daug ukrainiečių atsiranda Rusijos inteli
gentijos viršūnėje. Tik atkreipkime akį į 19 
amžiaus rusų rašytojų biografijas ir rasime, 
kad bent kas trečias ar ketvirtas jųjų vis ne 
rusų kilmės, o kiek jų tarpe ukrainiečių ar
ba gimusių bei išėjusių iš Ukrainos. Štai 
kad ir „rusų“ žymusis rašytojas Gogol. Tai
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ukrainietis Hohol! Jo tėvas dar rašė ko
medijas mėgėjų teatrui ukrainietiškai. Bet 
sūnus „surusėjo“ ar buvo surusintas. Rusų 
kritikas Belinskis net juokėsi iš tų, kurie už
simindavo, kad juk galima meno kūrinius 
rašyti ir ukrainietiškai. Toks „Taras Bulba“, 
esą, tegalima tik rusiškai sukurti, gi ukrai
nietiškai tai būtų „neįmanoma“!.. Tačiau 
kai aš pats neseniai gavau paskaityti tos 
Hoholio apysakos ukrainietišką vertimą, — 
skaitosi be jokių užkliuvimų, lygiai gerai 
kaip ir rusiškai. O jeigu pats Hoholis būtų 
jį ukrainietiškai sukūręs, negi jis būtų men
kesnis nei rusiškasis.

(Mes pastoviai darome klaidą, laikydami 
Hoholį tik rusų rašytoju, tokiu jį įtraukda
mi į vadovėlius ar į Lietuvių Enciklopediją. 
Čia J. Blėkaitis taip rašo apie Hoholį, kaip 
apie jį rašytų rusai. O atėmus iš Hoholio jo 
ukrainietiškumą — nebedaug kas iš jo be
liktų. Visas jo vaizduojamas sodžiaus gyve
nimas yra Ukraina ir jos žmonės ukrainie
čiai. Mes, lietuviai, iš Adomo Mickevičiaus, 
iš Kraševskio, iš Kondratavičiaus atrenkam 
viską, kas lietuviška, kas kvepia lietuvišku
mu, tad ir Hoholio nepristatykime „tikru 
rusu“. Jei norim vis geriau susiprasti su uk
rainiečiais politiškai, tai supraskim juos ir 
tautiškai, ir kultūriškai. Apie Hoholį jie sa
ko: „Vin naš, vin ne ich“ (ne moskaliv)! 
Ką jie laiko savu, nestokim jiems priešingo
je pusėje. Kuriam galui?..).

Daug kitų rusų rašytojų yra ukrainiečiai 
ar ukrainietiškos kilmės, nors tai nevisada 
lengvai atsekama. Pvz=, žinomas rusiškų is
torinių apysakų autorius Mordovcev (Mor- 
dovec) yra pats dalyvavęs ukrainiečių tau
tiniame sąjūdyje. Arba populiarus rusiškas 
istorikas Kostomarov, jaunystėj rašė apie 
Ukrainos atsiskyrimo galimumą nuo Rusi
jos ir buvo artimas žymiausio ukrainiečių 
poeto Ševčenkos draugas. Garsus rusų gene
rolas Dragomirov pasirodė esąs ukrainietis. 
Žymiausias dailininkas Repin, kilęs iš Uk
rainos, kurią ypačiai išgarsino paveikslu, 
kaip kazokai rašo laišką turkų sultonui.

Tad ilgą laiką pati stiprioji ukrainiečių 
tautinė bei kūrybinė energija ėjo ir nuėjo 
rusų kultūros kryptimi. (Paprastai ir nevirs- 
davo rusiškai šovinistiška. Mes vyresnieji 
atsimename, kad Lietuvoje savo laiku di
džiausi rusintojai mokytojai buvo rusai ar 

iš Gudijos kilusieji, tačiau neatmename nei 

vieno sąmoningo rusintojo, caristinio impe
rializmo agento, kuris būtų kilęs iš ukrai
niečių).

U KR A IN IEČIŲ LITERA TORA

Dėl senųjų ukrainietiškos literatūros. pa
minklų nebus pilno sutarimo. Tokie daly
kai, kaip Giesmė apie Igorio žygį, Kyivo 
Metraštis, Lietuvos Metraštis, net Lietuvos 
Statutas, mėgstami savintis tai rusų, tai uk
rainiečių, tai gudų, ogi savo metraščio ar 
statuto nei mes nesikratysime. Kiekviena 
trijų tautų turi savų argumentų ir tuščia bū
tų dėl jų karščiuotis. Pavyzdžiui, Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės raštuose dažnai 
vartojama rytslavių kalba. Klausimas: ar 
ji buvo gudiška, ar ukrainietiška? Aš mieliau 
ją vadinčiau „rusenu kalba“, nes tuo laiku 
gudų ir ukrainiečių tarmės dar nebuvo taip 
ryškiai išsiskyrusios, o ji ir nebuvo maskvi- 
nių rusų kalba: patys maskoliai vadino ją 
tuomet „lietuvių kalba“.

Ankstyvesnioji ukrainiečių literatūra, aiš
ku, buvo daugiausia tikybinio turinio. Bet 
naująją ukrainiečių literatūrą pradeda Kot- 
liarevskis savo Eneidos sušaržavimu bei ki
tais rašiniais. 18 amžiuje pasirodo pirmas 
žymesnis ukrainiečių filosofas — mistikas 
Skovoroda. Hoholio laikais matome jau ke
liolika rašytojų, rašiusių ir ukrainietiškai ir 
rusiškai. Pagaliau, iškyla T. Ševčenko, žy
miausias ukrainiečių poetas. Nuo to laiko 
ukrainiečių literatūra auga ir vis įdomėja. 
Net sovietinės Ukrainos jaunas poetas Tiči- 
na yra parašęs labai patriotišką eilėraštį: 
„Mylėt Ukrainą!“..

Vakarinėje Ukrainoje pasireiškė rašytojas 
Franko, kurį atskirai atžymime, kaipo da
riusį poveikio ir lietuviams. Iš jo mes esame 
savo laiku sėmęsi sveiko, sodietiško realiz
mo. Prieš Pirmąjį Karą skaitėme, net ver- 
tėme ar kitaip naudojomės Franko apysa
kaitėmis, kitų ukrainiečių teatriniais veika
lais : sodietiškomis komedijomis, dramo
mis, operetėmis. Jos buvo mėgstamos ne 
tik Lietuvoje, bet ir tarp Amerikos lietuvių. 
Tai buvo mėgėjų teatras, toks kaip mūsų 
mėgėjinis — ne tiek „grynajam menui“, 
kiek žmonių susipratimui ir sąmonei kelti.

Carų valdžia ukrainiečių tautiniame są
jūdyje netuoj įžiūrėjo pavojų. Tačiau 1870
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metais ir jiems buvo uždrausta spauda. Ne 
lotyniškos raidės, kaip mums lietuviams, bet 
pati tautinė ukrainiečių spauda, tomis pat 
rusiškomis raidėmis, kokias ir rusai savo 
raštuose vartoja. Taigi rusų raidėmis nebu
vo leista spausdinti ligi 1905 metų. Politiniu 
ir tautiniu atžvilgiu tai turėjo savo pasėkų.

Eilė žymesnių ukrainiečių kultūrininkų 
pradėjo keltis į vakarinę Ukrainą, buv. 
Austrijon. Žymus istorikas Kyivo prof. 
Hruševskis persikėlė į Lvivą dirbti prie Šev
čenkos vardo Mokslo Draugijos. Dabar iš 
ten ėjo visokie ukrainietiški sąjūdžiai — 
kultūriniai ir politiniai. Labai teigiamai 
juos rėmė Lvivo unitų metropolitas Šeptic- 
kis (tikras jo brolis buvo lenkų generolas), 
kuris buvo tikybinio ir tautinio ukrainiečių 
gyvenimo vadas. Jis veikė legaliai, skyrė 
tautos reikalams daug savo asmeninių lėšų, 
dėlto nukentėjo ir nuo maskolių. Jo didžiulė 
reikšmė ukrainiečių tautai dar pilnai ne
įvertinta.

Užbaigdami šios ukrainiečių gyvenimo 
dalies apžvalgą, dar turėtume priminti kitą 
ironiją: rusai ukrainiečius vadino „malo- 
rusais“ ( mažarusiais) ir tvirtino, kad Ru
sijoje jokių ukrainiečių nesą. Ukrainiečiai 
esą tie, kurie gyvena už Rusijos ribų, Va
karuose... Gi lenkai, kaip mename, tvirtin
davo priešingai: ukrainiečiai esą tik Ru
sijoj, gi pas juos tik „mažlenkiai“ — rusinai.

Šiaip ar taip — ukrainiečiai yra! Tik tas 
pavadinimas tegu kiek naujas. Bet ginčų dėl 
jo šiandien vargiai begalėtų būti. Yra ukrai
niečių tauta, ir didelė tauta. Nebegalėjo to 
užtrinti ir bolševikinė Rusija, — yra juk 
ir sovietinė Ukrainos respublika.;.

DIDŽIOJI LIETUVIŠKA TRADICIJA

Koks buvo lietuvių vaidmuo ukrainiečių 
tautos istorijoje?

Mes turim didžiulę tradiciją toje raidoje!
Čia neliesime to ilgo praeities laikotarpio, 

kai didžiųjų kunigaikščių laikais didelė ry
tų Ukrainos dalis pateko į Lietuvos valsty
bę. Bet ukrainiečiai ilgai ir ilgai tebeatminė, 
kad jie buvo Lietuvos dalis. Net iki pačių 
vėliausių laikų buvo Ukrainoje vietų, kur 
sodiečiai save tebesivadino litovcais (lietu
viais).

Kokia buvo tikroji lietuvių ir ukrainiečių 
sugyvenimo dvasia, tegu pasako toks nuo

tykis. Kai 1931 metais lankiausi Amerikoje, 
viename iš bendrų su lietuviais ukrainiečių 
susirinkimų, žymus ukrainiečių patriotas ir 
vienas geriausių jų oratorių Mišuha, tarp 
kitko, pareiškė:

— Štai matote storą knygą. Penki šimtai 
puslapių!.. Mes, gyvendami su lietuviais, 
neturėjom su jais per kelis šimtus metų jo
kių nesusipratimų. O čia — yra, surašyta, 
ką lenkai vien per du sodiečių malšinimo 
mėnesiu pridarė ukrainiečiams! Ar tai ne 
atsakymas, ką mums rinktis, su kuo eiti: su 
lenkais ar su lietuviais?..

Deja, jau per Liublino uniją lenkai at
plėšė iš Lietuvos Ukrainą. Nuo to laiko tie
sioginių santykių su jais nebeturėjom. Iš 
toliau, be abejo, pasekdavom jų gyvenimą; 
žinojome ir apie garsias ių dainąs, bet tai 
buvo tik mažmožiai, — didžiosios bendra
vimo srovės jau nebuvo. Tik nuo 19 am
žiaus vidurio Lietuvos inteligentija ėmė vėl 
šilčiau domėtis ukrainiečiais. Ypač nuo Šev
čenkos laikų. 1850-60 metais Lietuvoje po
puliarus poetas Syrokomlia verčia į lenkų 
kalbą Ševčenkos kūrinius. Vėliau juos ver- 
tėme ir lietuvių kalbon (vienas bene iš pir
mųjų pradėjo savotiško atminimo Liudas 
Gira). Šio amžiaus pradžioje susidomėjome 
ukrainiečių liaudies teatru, vertėmės rašyto
jo Franko kūrinius.

Rusijos universitetuose lietuviai studen
tai sueidavo su ukrainiečiais, ir su jais megz- 
davosi didesnė draugystė, negu su kitais. 
Ypač taip būdavo Kyivo universitete, iš kur 
mūsiškiai studentai parsiveždavo didžiau
sias simpatijas Ukrainai (tačiau lietuvių ten 
nedaug mokėsi). Nuo 1905 metų santykiai 
glaudėjo ir gausėjo. Ukrainiečiai rodė incia- 
tyvos bendravimą plėsti. Minėtasis metro
politas Šeptickis net slaptai lankėsi Vilniu
je, tardamasis su lietuviais kunigais dėl san
tykių gilinimo. Kaip vėliau išaiškėjo, jis ta
da tarėsi su kun. Tumu-Vaižgantu ir kitais.

Pirmajam Pasauliniam Karui baigiantis 
būtų paminėtinas net toks kuriozas. Vokie
čiai Lietuvos Brastoje ruošėsi deryboms su 
bolševikine Rusijos vyriausybe. Lietuviams 
buvo svarbu patirti, koks oras bus Brastoje, 
ką mano ir ko siekia vokiečiai, bet nebuvo 
jokių galimybių lietuviui patekti į konfe
renciją. Ukrainiečiai gi ten turėjo atskirą 
delegaciją. Į ją, kaip nariui, pavyko įsisukti 
mūsų Ą. Voldemarui, ir jis koofesencijoje.
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dalyvavo, kaip „ukrainiečių delegatas“... 
Vėliau jis už tai lenkų buvo šmeižiamas, 
kaip asmuo, kuris keičiąs tautybes, nors to, 
suprantama, nebuvo. Ukrainiečiai lietuvių 
veikėjams tepadarė paslaugą, įsileisdami lie
tuvį į savo delegacijos sudėtį, kad duotų 
lietuviams tiesioginės progos susipažinti su 
politine to meto atmosfera.

LIETUVIŲ UKRAINIEČIŲ DRAUGIJA 
KAUNE

Kai mes kovojom už nepriklausomybę 
nuo Rusijos, už tą patį reikalą pradėjo ko
vą ir ukrainiečiai. Baigiantis Pirmajam Ka
rui, vokiečiai Ukrainos priešakyje pastatė 
Rusijos generolą Skoropadskį. Jis pasidarė 
Ukrainos heimonu, lyg kas tarp karaliaus 
ir prezidento. Buvo ukrainietis, nors ligtol 
nepasireiškęs, kaip jų nepriklausomybinin- 
kas. Bet naujas pareigas perėmęs, toliau jau 
pats sparčiai brendo, kaip ukrainietis patrio
tas. Vokiečiams karą pralaimėjus, turėjo su 
jais pasitraukti, bet šiuo trumpu laikotar
piu spėjo sustiprinti Ukrainos nacionalisti
nę srovę. Pulk. Šapoval buvo bene pirmas, 
kuris iš tos grupės dalyvių atvyko į Kau
ną sumegzti santykius su lietuviais.

Nepriklausomame Kaune teko turėti san
tykių su ukrainiečiais, bet ne su visomis jų 
srovėmis, o daugiausia su minėtaisiais na
cionalistais. Tada jie buvo žinomi, kaip 
Petliuros grupė. Petliura vienu metu stovėjo 
ukrainiečių armijos priešakyje ir šiaip Uk
rainos vadu. Tada ir Pilsudskis pripažino 
Ukrainai nepriklausomybę, bet tik su vil
timi, kad ji federuosis į vieną vienetą su 
Lenkija. Bet Petliuros armija žlugo, ir jis 
pats atsidūrė Lenkijoje. Po Petliuros mir
ties, jo buvęs padėjėjas pulk Konovalec at
sistojo Petliuros karinės organizacijos liku
čių priešakyje, sudarydamas junginį, berods, 
vadinamą UVO, iš kur atsirado ir ukrai
niečių nacionalistų grupė.

Pulk. Konovalec domėjosi santykių stip
rinimu su lietuvių visuomeninėmis organi
zacijomis ir jų atskirais veikėjais. Nepainio
dami ir neangažuodami Lietuvos vyriausy
bės, mes daugelis buvome irgi palankūs to
kiai raidai, ir dvi • lietuviškos organizacijos

Šaulių Sąjunga ir Vilniui Vaduoti Sąjun
ga — palankiai žiūrėjo į santykių plėtimą su 

ukrainiečių nacionalistais. Iš lietuvių šiuo
se reikaluose paminėtini prof. V. Krėvė- 
Mickevičius, Purickis, pulk. Kalmantas, 
Daudžvardas bei keli kiti, kurie nekartą 
yra turėję pasitarimų su ukrainiečiais ar tai 
Kaune, ar Berlyne, ar Vienoje. Mums rū
pėjo palaikyti ir kultūrinius santykius, ug
dyti abipusias simpatijas ir susivokti, kas 
mūsų draugai, o kas bendri priešai. Savai
me suprantama, kad natūraliai mes sutiko
me palaikyti vieni kitus: mes juos dėl Lvi- 
vo, jie mus dėl Vilniaus... Turėjom ir ,,ne- 
dasakymų“: mes aiškiai pabrėžėm, jog mes 
nežinom ir nežinosim, ką ukrainiečiai daro 
Rytų Ukrainoje ir ką jie veikia Lenkijoje.

Tokie mūsų santykiai buvo ligi pat An
trojo Pasaulinio Karo. Ilgą laiką vienas iš 
ryšininkų buvo ukrainietis Bartavičius, ku
ris tačiau Lietuvoje net per 10 nįetų nepra
moko lietuviškai. Bet jo bendradarbis Mini- 
vas dėjo į tai daug širdies ir bematant ne
blogai išmoko lietuviškai. Bolševikams atė
jus, jis buvo NKVD pagrobtas tiesiai iš bu
to ir išvežtas nežiniai.

Lietuvių ukrainiečių draugijinį bendravi
mą atidžiai sekė Varšuva ir SSSR polpre- 
das Kaune. Mes čia buvome įsteigę visai le
galią Lietuvių Ukrainiečių Draugiją, kuriai 
ligi 1935 metų man teko pirmininkauti, o 
po to jos priešakyje kurį laiką stovėjo prof. 
L. Vailionis, gi po jo mano brolis prof. Vik
toras Biržiška. Draugija leido „Lietuvių 
Ukrainiečių Žinias“ — biuletenį dviem kal
bom. Tačiau ji nedaug ką galėjo padaryti, 
vien dėlto jau, kad ukrainiečių skaičius Lie
tuvoje buvo labai mažas ir ne kiekvienas jų 
buvo pilnai patikimas. Pvz., Draugijos val
dyboje buvo žinomas lietuvių žurnalistas J. 
Purickis, kurio žmona buvo ukrainietė. Ta
čiau ji buvo jo parsivežta jau iš sovietinės 
Rusijos ir mums neatrodė pilnai patikima, 
ypač kai vakarais nesykį matydavom ją 
vaikščiojant Trakų gatvėje su SSSR polpre- 
du Karskiu...

Draugija tačiau išoriškai pasireikšdavo 
gal net stipriau, negu jos tikrasis pajėgu
mas būtų leidęs. Ji suruošdavo dainų ir mu
zikos koncertėlių, vaidinimų, daugiausia 
Kaune, o sykiais ir kur provincijoje. Iš mū
sų pusės buvo tai tik greičiau veikimo ju
dinimas, žadinimas ir palaikymas, bet ne 
pati veikla.
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„VYTAUTO KOVŲ FRONTO" IDĖJA

Tačiau šis iš pažiūros siauras ir menkas 
mūsų dėmesys ukrainiečių tautiniams rei
kalams be galo daug padėjo platesniuose 
mūsų tautų santykiuose. Laisvoji ukrainie
čių inteligentija išplatino lyg tarsi kokį gan
dą, kad lietuviai yra nuoširdžiausi ukrainie
čių draugai. Tas įsitikinimas, kaip patiriame 
iš eilės faktų, yra perėjęs net į jaunąją uk
rainiečių generaciją. Net po šio karo lietuvis 
susitikęs šviesuolį ukrainietį, išgirsta iš jo 
nuoširdžiausią atsiliepimą apie tradicinį lie
tuvių draugiškumą, nors iš jų nei vienas, nei 
antras tada dėl savo perjauno amžiaus nė
ra dalyvavę anuose bendravimo sąjūdžiuo
se prieš porą ar trejetą dešimtmečių.

Taigi, viskas duoda savo vaisių. Aš buvau 
to liudininkas jau tuojau pat, kai 1931 me
tais lankiausi Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse Vilniui Vaduoti Sąjungos reikalais. 
Ir pamačiau, kiek gali daug padaryti tegu ir 
maži draugiškumo sėklos grūdai. Apie ben
dradarbiavimą su ukrainiečiais Kaune mes 
nevarėme jokios propagandos, bet Ameri
kos ukrainiečiai, atrodo, tarsi visi jau žino
jo, kad artinimasis su lietuviais turi reikšmę 
ir kad mes esame jų tikri bičiuliai. Mano ke
lionės metu sutikimas iš ukrainiečių pusės 
buvo stačiai nuostabus ir nepaprastas. Spe
cialūs ukrainiečių susirinkimai, chorų kon
certai, priėmimai, vaišės, piakalbos, — lyg 
kokiai burtininko lazdelei pamojus! Ukrai
niečių aš buvau keliamas į „didvyrius“ ir, 
tokių gilaus draugiškumo bangų aplietas, 
nekartą pats pasijusdavau beveik kaip „uk
rainietis“...

Tuo metu ką tik buvo praėję 1930 — Vy
tauto Didžiojo minėjimo — metai. Į Vytau
to Didžiojo minėjimus buvo kviečiami ir 
ukrainiečiai, nes Vytautas —- ir jų didvyris. 
Tai buvo moralinės dirvos geras paruoši
mas ir tarsi supratimas, kad mūsų bendras 
darbas yra paremtas istorija. Atsirado net 
šūkis apie bendrą „Vytauto kovų frontą“, 
kuriame turėtų dalyvauti lietuviai, ukrainie
čiai ir gudai. Bet gudai Amerikoje buvo ne
gausūs, taip pat latviai ir estai, taigi „fron
to“ negalima buvo plačiai išplėsti. O kai 
dėl estų ir latvių, buvo jaučiama, kad jie iš 
namų nuteikiami dėl Vilniaus laikysis neu
traliai, ir gal net dar šalčiau. Tad buvo su
tartą „fronto“ nesųnkįnti „neųtraįistąis“,..

Tos mano kelionės įspūdžiai, patyrimai ir 
faktai yra surašyti ir išspausdinti atskiroje 
knygoje Vilniaus reikalu Amerikos Lietuvo
je, Kaune, 1940 m., mūsų bolševikėlių čia 
pat konfiskuotoje ir sunaikintoje.

Porą ar keletą metų tos nuotaikos Ame
rikoje dar išliko. Bet vėliau, pastoviai ne
palaikomos ir nekurstomos, jos geso, tirpo 
ir beveik ištirpo. Dabar tų gražių nuotaikų 
tebejaučiami tik pavieniai atbalsiai bei pėd
sakai. O reikėtų jas atgai.vinti. Tam tebėra 
visos sąlygos ir duomenys. Praeities išpu
renta dirva dar nevisai užžėlusi, o reikalas 
ir prasmė tebėra didelė. Dar didesnė, negu 
betkada, iš naujo galvojant apie nepriklau
somos Lietuvos ir nepriklausomos Ukrainos 
atstatymą. Tebėra bendras priešas — mas
koliškas Rusijos imperializmas. O pagaliau 
nesiliaujamai tebesigirdi ir bendro kaimyno 
šūkis: „Didžioji Lenkija su Vilniumi ir 
Lvovu!“.. Tai daug pasako, ir niekuomet 
to nepamirškime.

ATNAUJINKIM SANTYKIUS!

Ukrainiečių laisvoje emigracijoje politi
nis, visuomeninis, literatūrinis ir mokslinis 
veikimas yra labai gyvas. Daug kur jis žy
miai stipresnis už mūsų lietuviškus darbus. 
Nevienur jie vadovaują, antikomunistiniuo
se sambūriuose, leidžia mokslines studijas 
apie komunizmą Vakarų kalbomis, patys 
turi stambią spaudą ir literatūrą.

Kaip visi emigrantai, ir jie turi daug po
litinių grupių, kurios nesutaria ar tarpusa
vyje rungtyniauja. Jas ištirti, pažinti ir ap
rašyti būtų atskiras uždavinys. Visa tai ne
turėtų įnešti dulkių į mūsų santykius, kaip 
tautos su tauta. Mes patys, šiandien išsi
blaškę ir tarpusavyje rungtyniaudami, esame 
gerokai apleidę tą svarbų uždavinį. Nepa
mirškime viena: kad ir Lietuvos Lenkijos 
ateities santykių raida kitaip spręsis, jei nuo 
dabar mes eisime glaudžiai su ukrainiečiais, 
ir vėl kitaip, jei mūsų ryšiai su Ukraina bus 
atvėsę ir palaidi. Linkėčiau, kad Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė nuolat į tai kreiptų 
dėmesį ir patarnautų, kaip paskatinimas, iš 
naujo gilinti lietuvių ukrainiečių santykius 
tarp mūsų ir jų jaunosios generacijos vęįkį-
W,
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Juozas Kėkštas

GRĮŽIMAS PRIES SROVĘ

Ant Paranos kranto 
maudaus rudens lapų 
geltonam vėjuf. i
Upė 
užliejo nuotolį 
tarp dviejų vystančių krantų', 
tarp to, kurs nutolo 
ir to, kurs yra. 
Byra vėjas ir vakaro lapai 
pranašauja mano grįžimą prieš srovę.

Pabaigai dar gabalėlis asmeninių atsimi
nimų.

1935 metais lankiausi Vilniuje lietuvių li
teratūros ir mokslo studijų reikalais. Norė
jau ilgiau pasilikti bei pavažiuoti dar į Lvi- 
vą bei kitur. Bet Varšuvos vyriausybė ne
bedavė leidimo ir staiga gana šiurkščiai pa
sakė, kad ko greičiau grįžčiau j Kauną.,. 
To elgesio priežastys, pasirodė, buvo gana 
ypatingos.

1933 metais Lenkijos ukrainiečiai nacio
nalistai atentate nužudė aršų jų veiklos per
sekiotoją Lenkijos vidaus reikalų ministerį 
pulk. Pierackj. Kai mano vilniškio vizito 
metu teisme buvo pradėta svarstyti atenta- 
tininkų byla, esą paaiškėjo, jog aš buvęs 
vienas iš tų, kuris... rėmęs Konovalecą, tai
gi, ir Pierackio žudikus. Ir kad iš mano va
dovaujamos Vilniui Vaduoti Sąjungos iždo 
tie žudikai buvę pinigais remiami!

Ta istorija netrukus paaiškėjo. Tęsiant 
užsimezgusius bendravimo santykius su uk
rainiečių nacionalistų grupe, į Kauną iš 
Berlyno atvykdavo tų ukrainiečių ryšininkas 
dr. Cučmanas ir čia turėjo pasikalbėjimų su 
Saulių Sąjungos veikėjais. Vaišėms ir kai- 
kurioms jo atvykimo išlaidoms padengti 
šauliai tada paprašė nors mažo prisidėjimo 
iš Vilniui Vaduoti Sąjungos. Mes sutikome 
paaukoti, berods, šimtą litų.

Sąjungos centre tada dirbo kasininku vie

nas tarnautojas, kurį mes kiek įtarėme. Pa
sirodo, ne be pagrindo. Tik iš jo lenkų žval
gyba galėjo sužinoti apie mūsų mažą auką 
visai kitam reikalui ir tikslui, kuris buvo 
išpūstas, kaip Pierackio atentato parėmi
mas. Buvo tuomet į Kauną iš Varšuvos at
vykę du lenkų žurnalistai. Vienas iš jų — 
Katelbachas, kuris ir šiandien teberašo lie
tuvių lenkų „susiartinimo“ klausimais. Kai- 
kas jį tada vadindavo lenkų šnipu, bet tu
rėdamas augštesnę misiją, jis galimas daly
kas perdaug nekišo pirštų prie tų smulkme
nų, kad ir prisipažįsta iš lietuvių „lobūzų“ 
rinkdavęs žinių. Tačiau kitas jo kolega, 
žurnalistas Stachurskis, mokėjęs tada suei
ti į neva labai nuoširdžius santykius su kai- 
kuriais mūsų literatais, iš tikrųjų buvo tik
ras šnipas. Grįžęs Lenkijon, jis pirmas ir 
paskelbė užsipuolimus, jog VVS ir Biržiška 
... rėmę Pierackio žudikus.

1935 metams įpusėjus, dėl įvairių priežas
čių ir sumetimų pasitraukęs iš visuomeninių 
organizacijų, išstojau ir iš Lietuvių Ukrai
niečių Draugijos valdybos, tad ir nuo to 
laiko mano „oficialūs“ sarttykiai su ukrai
niečiais pasibaigė.

Bet širdies santykiai ir dėmesys ukrai
niečiams niekad negalėjo pasibaigti. Ir šian
dien tik linkėčiau, kad jaunesni už mane 
juos stiprintų ir gilintų toliau.
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

LITERATŪRINIO ATODRĖKIO PAVOJAI

B. KAZIMIERAITIS

Dviejų nuomonių, rodos, nebegali būti 
dėl to, kad anapus geležinės uždangos vyks
ta nemaža tam tikrų pasikeitimų. Jų niekas 
neginčija, o tarpais jau mėginama daryti 
tam tikrų net išvadų, kaip tie pasikeitimai 
paveiks pačios Rusijos ir jos užimtų kraš
tų ateitį. Viena išvada bene aiškiausia bū
tų: švelninimas režimo tolina pavergtųjų 
tautų laisvę. Tai remiama, aišku, ne fizikos 
dėsniu, kad veiksmas lygus ataveiksmiui 
(vadinas, sušvelnėja režimas, tai sumenkė
ja ir pasipriešinimas ar atsparumas jam), 
bet įvykiais, kurie leidžia pasidaryti tokias 
aną fizikos dėsnį patvirtinančias išvadas. 
To švelninančio vyksmo nepaneigia nė Poz
nanės įvykiai, nes jie rodo tik, kad žmonės 
nekantraudami laukia pagerinimų, bet per- 
lėtai jie vyksta, ir dėlto kantrybė sprogsta.

LENKAI ŠAUKIA, O LIETUVOJ 
RAMU

Švelnėjantį vyksmą pastebime ir lietuvių 
literatūros gyvenime anapus uždangos. Tie
sa, lietuvių rašytojai krašte nėra tokie drą
sūs ir atkaklūs, kaip lenkai, kurie eilėraš
čiuose šaukia: „Nebūk tu šventoji, partija, 
atmesk savo bažnyčią, tą šventenybę. Būk 
pasaulietiška, būk protinga, remkis gyveni
mu, būk žemiška“ (Jerzy Lau, Žycie Lite- 
rackie). Lietuvoje, kaip žinia, yra trys gru
pės rašytojų. Pirmoji grupė —- tai vyresnioji 
karta, kurios dalis sunkiau ar lengviau pri
sitaikė prie režimo reikalavimų. Antroji 
grupė — tai tie, kuriems nebuvo perdaug 
sunku prisitaikyti, nes ir nepriklausomybės 
metais jie buvo daugiau ar mažiau kairės 
žmonės. Tiesa, ir iš tos grupės kaikas visiš
kai nepajėgė prisiderinti ir turėjo pasirinkti 
sunkų priverstinės tremties kelią. Lengviau

sia buvo ir tebėra pačiai jauniausiajai gru
pei, visiems tiems, kurie, nepaisant jų am
žiaus, beveik tik bolševikinio režimo me
tais paėmė plunksną į rankas ir atėjo tuo 
būdu atiduoti paklusnios duoklės režimui. 
Ketvirtosios grupės nėra, bent ji yra padė
jusi plunksną ar nebepajėgia pakelti jos... 
Šitoji gal tik viena galėtų sakyti: „Nebūk 
tu šventoji, partija!“ Kitose sukilėlio jaus
mas jau yra išblėsęs, ir tas kitas tegalėtų 
apimti vien ta pirmoji nepriklausomybės 
metų rašytojiškoji gvardija, susenusi, apy
šilčiai gyvenanti, atokiai besilaikanti ir ati
duodanti tiek, kad būtų galima ramiai ir 
apysočiai gyventi.

PLYNAM LAUKE — KOLŪKIS IR 
NEMATYTAS ŽMOGUS

Ligi šiol ir Lietuvoje per tą okupacijos 
dešimtmetį literatūra buvo kuriama tokia, 
kokios pageidavo režimas. Plyname lauke 
dygo kolūkinė ir gyvenime dar nesančio 
naujojo žmogaus literatūra. Savotiškai nu
geltusi ir nupipusi ji buvo, ta naujoji kūry
ba, nes, viena, sunku sukurti gyvenimą ir 
žmogų, kokių nėra, antra, kuriant nebuvo 
beveik iš kur pasižiūrėti ir pasimokyti, iš
skyrus tokią pat tolimą nuo gyvenimo anks
čiau susovietintų tautų literatūrą, ir, trečia, 
skubėjo daugiausia knygų pagaminti tie, ku
rie bolševikiškai stipriausi, bet kuriems 
plunksna rankoje buvo neįprastas įrankis... 
Per tą laiką klasikus, kaip mokytojus, at
stojo beveik vienas pats Petras Cvirka. Skai
tytojus tikrųjų klasikų pasiekdavo tik gerai 
atrinkti trupiniai, o ir tie patys būdavo nu- 
kišami vis į pačią apačią, nes turėjo pirmau
ti vadinamasis socialistinis realizmas, da
bar šviežiai kepamas, neįprastas ir sunkiai
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suvirškinamas net pačiam rašytojui, o juo 
labiau toks skaitytojui. Net ir tie rašytojai, 
kurie režimui džiaugsmingai talkininkavo ar 
koja kojon nuėjo kartu su juo, nepajėgė iš
leisti naujomis laidomis tų savo darbų, ku
riuos buvo parašę ir išleidę nepriklausomy
bės metais ir kurie skaitytojams būtų buvę 
priimtinesnį už propagandinę žaliavą.

O DABAR NAUJOS GRAŽIOS 
LAIDOS

Postalininiais metais reikalai pasuko kiek 
kita kryptimi. Ne tik numatyta perspaus
dinti eilę senesnių leidinių, bet kaikurie ra
šytojai jau susilaukė pilnų savo kūrybos 
rinkinių. Grįžta j apyvartą net Krėvė, ku
rio vardas dešimčiai metų buvo visiškai iš
brauktas net iš visų istorijų ir vadovėlių, o 
Antanas Vienuolis, štai, 1954-55 metais su
silaukė septynių stambių tomų savo kūrybos 
rinkinio, Antanas Venclova 1955 m. trijų 
tomų ir Teofilius Tilvytis 1955 m. taip pat 
trijų tomų. Tomai yra tokios apimties, kad 
juose sutilpo visa, ką tie žmonės iki šiol 
yra parašę.

Venclovos iki šiol niekas nebuvo per
spausdinta. Tilvyčio 1947 m. naujomis lai
domis išėjo Artojėliai ir Dičius. Vienuolis 
buvo žymiai laimingesnis. Jau 1945 m. per
spausdintos jo Kryžkelės (Patria tą romaną 
perspausdino ir Amerikoj), 1946 m. apsaky
mų ir apysakų rinkinys Užžėlusiu taku, 
1949 m. Paskenduolė ir 1950 m. Užkeiktie
ji vienuoliai. Kadangi paskutinieji du daly
kai yra trumpi, o Kryžkelės pasitarnavo, 
kaip priemonė dar tuoj pokario metu neat- 
slūgusiai propagandai prieš vokiečius, tai iki 
šiol vienintelis Vienuolio laimėjimas ir te
buvo tas jo realistinių apsakymų rinkinys, 
pavadintas Užžėlusiu taku (tokio vardo yra 
apsakymas).

DEKADENTAS, REALISTAS, 
KOMUNISTAS — KRŪVOJ 

VISKAS GERAI

Kas atsitiko dabar, kad skaitytojas susi
laukė Vienuolio ne tik dar kartą pakartoto 
vytautinio romano Kryžkelių, ne tik jau so

vietiniais laikais parašytojo Puodžiūnktemio 
ar pjesių, bet ir legendų, senųjų apsakymų, 
romano Prieš dieną, kelionių vaizdų ir 
straipsnių? Visa jo kūryba buvo priimtina 
ir nepriklausomybės metais. Toks pats klau
simas kyla ir dėl Tilvyčio, kurio dabar per
spausdinta lyrika ir satyra ir romanai Mi
nisterijos Rožė ir Kelionė aplink stalą. Bū
dingiausiai gal tas pasikeitimas matyti iš 
Venclovos, kurio perspausdinti dekadentiš
kieji ano meto eilėraščiai, rašyti dar tada, 
kai nebuvo nei Trečiojo Fronto, nei Litera
tūros žurnalo ir kai busimasis vadinamo
sios liaudies vyriausybės švietimo komisaras 
tebuvo liberalus miesčioniškas studentas, 
mėgęs rūkyti geras cigaretes ir iš gero dar 
kandiklio ir palaipioti Šveicarijos kalnais.

Atsitiko labai gudrus dalykas, kurio ligi 
šiol, rodos, arba niekas nedrįso sugalvoti, 
arba bent vykdyti.

ŠALIA GRŪDO NUBYRĖS 
IR „GRŪDAS“

Pirmiausia, į rinktinių raštų rinkinius įei
na visa, kas tik to rašytojo parašyta tiek ne
priklausomybės metais, tiek ir sovietiniais. 
Kam patinka Vienuolis, tas už, palyginti, 
neaugštą kainą nusipirks visus septynis jo 
tomus, nes vistiek, ar storesnis, ar plonesnis 
tomas, jo kaina tik 6 rubliai. Mažiau siūlo
mieji kitokie leidiniai yra žymiai brangesni, 
vadinas, mažiau kam teprieinami. Tuose to
muose jis susiras viską, ką rašė laisvasis 
Vienuolis, bet iš 7 tik 2 tomai yra visiškai 
laisvi, tai tas, kur išspausdintas jau minė
tasis istorinis romanas Kryžkelės, ir kitas — 
Prieš dieną. Visi kiti daugiau ar mažiau 
„papildyti“ naująja kūryba. Norom neno
rom skaitytojas gal kada nors perskaitys ir 
tuos naujuosius kūrinius, gal iš pradžios 
priešiškai nusiteikęs, gal vėliau apsipras, o 
gal koks grūdas nubirs į jo širdį ir sąmonę 
ir pasiliks tenai ir bandys sudygti ir dau
giau ar mažiau pakeisti žmogų. Vadinas, tie 
drobiniais įdarais tomai ne visi turi laužy
ti ir plėšyti žmogų, bet veikti jį pamažu, 
kad jis linktų, o ne lūžtų.
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VIENUOLIO DRUSKOS SPALVA

Štai Vienuolio raštų VI toms išspausdin
tos jo pjesės, net dvi istorinės (1831 metai 
ir Tvirtovė), viena buitinė (Prieblandoje). 
Pliateraitės istorija turi šiek tiek antiponiš- 
kų tendencijų, bet kaikurios pjesės vietos 
scenoje galėtų sukelti net entuziastiškų katu
čių prasiveržimą dėl savo antimaskolišku- 
mo (pvz., kad ir toks pjesės veikėjos Ra- 
šanavičiūtės pasakymas Pliateraitei: ,,Už
sienio laikraščiai rašo, kad Stauskas, Stane
vičius ir Skulskis su savo partizanų būriais 
visą Žemaitiją laiko savo rankose. Rusai 
mažiau kaip po šimtinę ir pasirodyti biją“.). 
Kai ir dėl tų antiponiškų tendencijų, tai 
Vienuolis niekada neslėpė jų. Dėl jų be prie
dų bus praleistas ir jo romanas Prieš dieną. 
Dirbtinės ir prisegtinės tendencijų žymės ir 
Prieblandoje ir tik pačiam tos pjesės gale, 
bet tą itin storą, vadinas, labiausiai pirktiną 
tomą pasūdo čia sudėtieji naujieji apsaky
mai, ypač Geležinė ašis, ir atsiminimų ga
balai. Čia Vienuolis jau naujas ar bent nau
jesnis, priimtinesnis režimui ir to režimo idė
joms stiprinti. 30 puslapių apsakymas Gele
žinė ašis rodo, kaip stambus ūkininkas ne
pajėgia įsijungti į kolūkinę dvasią. Jis buvo 
išnaudotojas, o dabar slepia geležines ašis, 
kad tos nepakliūtų kolūkiui, ir gyvena vilti
mi dar pasinaudoti jomis. Rašytojas tą daly
kėlį rašė 1950-54 metais, tai, matyt, ir jam 
pačiam sunku buvo persilaužti ir išskelti iš 
savęs naują žmogų.

Tiek apsakyme Muzikos pamokos, tiek 
ir atsiminimuose (tome jų yra 8 gabalai) 
Vienuolis eina maždaug tuo pačiu keliu, ku
rį jau pažinojome iš jo Paskenduolės-, tam
sus buvo mūsų žmogus, oi, tamsus ir dėl sa
vo tamsumo žiaurus ir sau ir ypač kitiems, 
ir jo visa dorovė pasigailėjimo verta, ir jo 
visas gyvenimas vieni niekai. Nepasakytu
me, kad čia esama kokios specialiai pakiša
mos tendencijos, jei savo metu jos neranda
me Paskenduolėje, kur žmonių tamsumas 
paskandino Veroniką, Kaip tamsaus gyve
nimo vaizduotojas realistas, švęsdamas 70 
metų amžiaus sukaktį, Vienuolis K. Korsa
ko ypač buvo iškeltas ir pripažintas jauno
sios rašytojų kartos mokytoju. Kaip tam
saus praeities gyvenimo vaizduotojas mo
kytojo pareigose Vienuolis režimui, aišku, 

labai pravartus, nes jis neturi to trūkumo, 
kuris labai pastebimas žymiai komunistiš- 
kesniuose jaunuosiuose: jis moka rašyti.

TILVYTIS IR VENCLOVA 
APMĖSINĖJO SAVE

Teof. Tilvyčiui ir Ant. Venclovai savo 
rinktiniams raštams jau teko ne tik pripa
žinti redaktoriaus gudriąją ranką, kuri su
maišo vienam tome grūdus ir pelus, bet ir 
patiems griebtis chirurginio peilio ir stam
besniuosius savo darbus taip apipjaustyti ir 
aplipdyti, kad jie išeitų su pakankamai nau
ju veidu maždaug tokio atkaklumo, kokie 
žiūri iš sovietinių pašto ženklų. Tilvytis, 
pvz., šitaip aptvarkė savo Kelionę aplink 
stalą. Tilvytis jau bolševikiniais metais pa
rašė poemą Vsnynę, bet ji aname tome, kur 
Artojėliai ir Dtčius, o šalia Ministerijos Ro
žės ir chirurgiškai perlipdyto romano Kelio
nė aplink stalą teko sudėti nemažą pluoštą 
kelionės po sovietiją įspūdžių ir šiaip 
straipsnių įvairiomis kultūrinėmis temomis, 
kad jie atsvertų nekokias tų dviejų romanų 
stiprybes. Taip,įspūdžiai ir straipsniai jau 
permirkę raudonai ir bolševikiškai, jau ban
dys sėti širdin ir sąmonėn grūdą. Čia Tilvy
tis vietomis, turbūt, pralenkia ir Šimkų, ir 
Venclovą, ir kitus stipriais pečiais vyrus, nes 
drąsiai bando kelti jų klaidas. Venclova, ku
rio kiti neliečia, jiems jis perdidelis ir ne
pajudinamas, Tilvyčiui kaip poetas reika
lingas persijoti per gerą sietą, o kaip kriti
kas — žalingas formalistas, o Šimkus, be 
kita ko, ne rašąs, bet kepąs. Šitokia bol
ševikinė savikritika persunkti visi jo straips
niai, o pasigėrėjimu ir džiausgsmu įspū
džiai iš Sov. Sąjungos.

Venclova savo tris tomus išsipirko gana 
nesudėtinga kaina. Dekadentiškieji eilėraš
čiai susirikiavo vienam toman su propagan- 
diškaisiais. Romaną Draugystę jis apipjaustė 
dar aštresniu peiliu ir aplipdė dar publicis- 
tiškesniais gabalais, negu Tilvytis savo Ke
lionę aplink stalą. Jo III tomą sudaro ap
sakymai, atsiminimai, apybraižos ir straips
niai, vadinas, tokia medžiaga, kurios nela
bai būtų baidęsis, tur būt, ir ankstyvesny
sis režimas.
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SKAIČIAI IR FAKTAI

Šiais metais okupuotoje Lietuvoje di
desne apimtimi vykdomi kaikurių svar
biausių kelių modernizavimo bei taisymo 
darbai. Pvz. asfaltuojamas Tauragės —• 
Šiaulių — Rygos plentas. Tačiau toks dė
mesys skiriamas tik magistralėms, turin
čioms ne tik ūkinės, bet svarbiausia stra
teginės reikšmės. Antraeiliai keliai, vieš
keliai tarp miestelių bei kaimų yra vis 
dar gerokai apleisti. Taip pat ir miestuo
se gerai prižiūrimos magistralinės gatvės. 
Šalutinės gi gatvės yra tokios, kad kaiku- 
riais metų laikais jos moderninėms susi
siekimo priemonėms nepravažiuojamos. 
Pvz. pačių komunistinių šaltinių praneši
mu iš Vilniaus gatvių tinklo (bendras il
gis apie 450 km) kiekvienu metu tvarkoje 
yra tik apie 30% gatvių.

Šiauliuose prie pagrindinių gatvių (prak 
tiškai plentų, kertančių miestą) statomi 
dideli gyvenamieji namų blokai. Tokių 
statybų tendencijos pasireiškia ir kituose 
mažesniuose už Vilnių ar Kauną miestuo
se. Modernaus miestų išplanavimo požiū
riu tai nėra gerai, nes stambiausios gy
venvietės kuriamos prie triukšmingiausių 
gatvių. Propagandiniu gi požiūriu, ypač 
norint atsitiktiniems turistams pro auto
mobilio langą parodyti Lietuvą, ši prie

monė gali sudaryti stipriai „atsistačiusios“ 
Lietuvos vaizdą. Pastarąją nuomonę galė
tų stiprinti faktas, kad didžiulių gyvena
mųjų namų blokų statyba kaip tik pasi
reiškia vietovėse, pro kurias eina pagrin
diniai Lietuvą kertantieji plentai, kaip 
pvz. Karaliaučius, — Tauragė — Šiauliai 
— Ryga.

Komunistinės kolchozų bei_ sovchozų 
sistemos nesėkmingumą žemės ūkio gamy
bos srityje labai gerai liudija šie skaičiai.

1939 metais bendras pasėlių plotas Lie
tuvoje siekė 2.593.630 hektarų. 1955 me
tais komunistinėje okupacijoje tik 1.714. 
000 hektarų. 1956 metais pagal planą pa
sėlių plotas esą turės padidėti iki 2.014.000 
hektarų. Taigi, po 12-os antrosios sovieti
nės okupacijos metų, žinoma, jei planas 
iš viso bus įvykdytas, pasėlių plotas bus 
dar pusmiljoniu hektarų mažesnis negu 
laisvoje Lietuvoje.

1939 metais derlius siekė 1.824.510 tonų. 
1955 metais gi tik 400.000 tonų. Taigi, 4,5 
karto mažiau negu laisvojoje Lietuvoje. 
Pagal komunistinius pareiškimus šeštojo 
penkmečio pabaigoje, t.y. 1960 metais, 
Lietuvoje turėsiąs būti „rekordinis der
lius“. Tačiau iš plano numatytų skaičių 
matyti, kad, net ir tuo atveju, jei kokie

KELIAS TOLIMESNIS, 
BET, ŽINOMA, TIKRESNIS

Komunistų partijos suvažiavime 1956 m. 
vasario mėn. Chruščiov, atsiskaitinėdamas 
su praeitimi ir oficialiai tiesdamas gaires 
ateičiai net ir toms sritims, kurios neoficia
liai tokias gaires bus jau ne tik turėjusios, 
bet ir vykdžiusios, be kita ko, paminėjo, 
kad sovietiniai rašytojai esą gerokai atitrū
kę nuo šiandieninio gyvenimo, ryšiai su tuo 
gyvenimu silpni.

Trumpa kalba jam atsakė Ramiojo Dono 
ir Pakeltosios velėnos autorius ir rašytojas 
Michailas Šolochov. Stačiokiškai jr papras
tai jis paklausė Chruščiovą, ar gali silpnėti 
tai, ko visiškai nėra, ir ar galima atskirti 
nuo ko nors tai, kas niekur nebuvo prita
pęs. Literaturnaja Gazieta išvadino Šolo- 
ęhovą demagogišku klaidintoju ir nekritišku 

žmogum. O Šolochov, aišku, pasakė tei
sybės: sovietinė literatūra, bejieškodama 
busimojo žmogaus, yra atitrūkusi nuo gyve
nimo, ir čia išimties nesudaro ir Lietuva. 
Reikalas, matyt, tiek jau nebepataisomas, 
kad naujasis režimas ryžosi sulieti dalį pra
eities kūrybinių pastangų, kartais jau api
pjaustytų ir perlopytų, su naująja, jau daž
nai galva einančia, propagandine rašliava. 
Aišku, viską sudėjus krūvon tartum išeina 
šioks toks ryšys su gyvenimu. Jei skaityto
jas lengviau virškins — reikalas aiškus: pa
mažu dils pasiilgimas, kas sena, ir bandys 
dygti nauja sėkla labai lėtai, bet tikriau, 
negu tais metais, kai vienas tik Cvirka buvo 
išleistas 10 tomų rinkiniu ir kai buvo dingę 
senieji raštai net tokių jau nepriklausomy
bės metais mokyklose pažįstamų rašytojų, 
kaip Vienuolis, kurie pajėgė susiderinti su 
režimu.
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„sabotažninkai" plano nesumurkdys, 1960 
metais teoretiškai derlius bus dar 100.000 
tonų mažesnis negu 1939 metais.

1939-40 metais Lietuvoje buvo 861.000 
karvių. 1955 metais gi tik 450.000. Ir tai 
iš to skaičiaus tik 120.000 buvo kolchozi
nių bei sovchozinių karvių. Likusios gi 
priklausė privatiems asmenims. Pastaruo
ju metu pasireiškia tendencija privačios 
nuosavybės karvių skaičių ūkiniu spaudi
mu sumažinti. Tenka manyti, kad ši prie
monė karvių skaičių pavergtojoje Lietu
voje gali dar daugiau sumažinti.

Pagal komunistinių šaltinių duomenis 
šiuo metu Lietuvoje yra 2.400 pradžios mo
kyklų, 970 — septynmečių mokyklų, 380 
— viduriniųjų mokyklų ir 12 — universi
tetų bei augštųjų mokyklų. Palyginus su 
laisvosios Lietuvos švietimo įstaigų tinklu 
mokyklų skaičius yra žymiai padidėjęs. 
Tačiau ne formalistiškai, bet iš esmės žiū
rint, reikia turėti galvoje, kad įvairūs vi
sokių rūšių kursai, vakarinio ar ir neaki
vaizdinio lavinimosi kursai sovietinėje ter
minologijoje yra jau „mokyklos“. Apie 
mokslo lygį fermalistiškas mokyklų bend
ras skaičius, žinoma, nieko nepasako. Iš 
esamų pakankamų duomenų galima pa
grįstai spręsti, kad intelektualinis lygis 
yra žymiai nusmukęs, užleidžiant pirme
nybę amatininkiškam paruošimui. Be to, 
išpūstas švietimo įstaigų skaičius yra aiš
kiai politinė priemonė jaunimui mokyk
lose, kaip komunistinimo centralėse, sutelk 
ti ir pavesti galimai didesnei mokyklų per
sonalo ir komjaunimo organizacijos kont
rolei.

Kad mokyklų tinklo išplėtimas yra dau
giau politinė negu pačio švietimo intere
sus atitinkanti priemonė, galėtų liudyti be
veik nepasikeitęs besimokančiųjų skaičius. 
Pagal komunistinius duomenis jų dabar 
yra apie 400.000. Iš to skaičiaus apie 
23.000 esą yra studentai. Tačiau reikia čia 
pat pastebėti, kad pusė studentų yra va
dinamo neakivaizdinio mokymosi dalyviai. 
Tuo būdu tikrų studentų skaičius neatro
do esąs kiek žymiau didesnis negu pasku
tiniais laisvosios Lietuvos gyvenimo me
tais.

Visos augštosios mokyklos yra adminis
truojamos iš Maskvos ir vadinamiems res
publikiniams organams nepriklauso. Tai
gi, net tokie dalykai, kaip nustatymas, į 
kurį fakultetą kiek kasmet galima naujų 
studentų priimti, yra diriguojami ir įsa
komi iš Maskvos. Pvz. pereitais metais į 
Vilniaus universitetą negalima buvo pri
imti nei vieno studento geologijos studi
juoti, nors Vilniaus universitete ir yra ge
ologijos bei su ja susijusių mokslų ka
tedros.

Pastaruoju metu vis labiau pasireiškia 
tendencija nukreipti švietimą amatinin
kams, žemesnės kokybės technikams pa
ruošti. Pasireiškiąs jaunimo siekis galimai 
daugiau mokslo pasisemti ir patekti į uni
versitetus kompartijos stabdomas, sten
giantis jaunimą nukreipti į kolchozus ir 
fabrikus. Tuo tikslu kompartija skleidžia 
pajuokas, vadindama augštojo mokslo sie
kiančius jaunuolius „baltarankiais“, ne
kalbant jau apie kontingentalinius varžy
mus.

PRAVERSTŲ DAUGIAU ATSARGUMO

„Eltos Informacijos“ 1956.VII.30 dieną 
paskelbė žinią, kad JAV kongreso narys 
T. J. Dodd, su kuriuo gyvą ryšį palaiko 
lietuvių veikėjai, neseniai JAV kongrese 
pareikalavo, kad būtų sudarytas tarptau
tinis tribunolas, kuris svarstytų bolševiki
nių kvislingų baudžiamąjį atsakingumą. 
Teks tribunolas veiktų NATO rėmuose ir 
tyrinėtų komunistų padarytuosius bei te
bevykdomus nusikaltimus žmoniškumui. 
Esą tuo reikalu buvo pasisakyta ir PET se
sijoje, kurioje M. Brakas pareiškė sampro
tavimų. „Eltos Informacijos“ toliau patei
kė M. Brako tuo reikalu pasakytą kalbą.

Savo kalboje M. Brakas tokį tarptauti
nį baudžiamąjį bolševikinių kvislingų at
sakingumą pagrindžia Niurnbergo tarptau
tinio karo tribunolo sudarytu precedentu. 
Nors jis kalba apie tai, kad čia „musų 
valstybės pavergėjai“ turės duoti ataskai

tą iš savo nusikaltimų, už kuriuos naciai 
buvo kaltinti ir pakarti, bet jis taip pat 
kalba apie apskritai komunistinio režimo 
nusikaltimus, apie tai, kad tarptautinės 
baudžiamos atsakomybės pripažinimas ri
boja valstybės suverenumo doktriną, kad 
todėl „reikia nustatyti valstybinio suvere
numo, kuris siekiamas atstatyti“ (tad Lie
tuvos suverenumo) ....... kompetencijų ri
bą“, kad reikalinga svarstyti, „kaip toli 
mes galime leisti žmoniškumo ir žmonijos 
vardu veikiančioms tarptautinėms insti
tucijoms kištis į mūsų valstybinius reika
lus“.

M. Brakas išvadoje siūlo studijuoti jau 
veikiančių baudžiamosios atsakomybės 
tarptautinių nuostatų pritaikymą mūsų 
kraštų kvislinginiams komunistiniams re
žimams ir rinkti faktinę medžiagą. Jis 
reiškia nuomonę, kad tai sykiu bus įspėji-
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mas tiems, kurie „pavergtuose mūsų kraš
tuose įstatymų leidimo, vykdymo ar tei
singumo titulu yra prikišę nagus prie ver
gijos ir priespaudos mašinos vairo“. M. 
Brakas sakosi esąs įsitikinęs, kad tai yra 
„praktiškas kelias mūsų valstybių sunkiai 
padėčiai palengvinti, bent iki tam tikro 
laipsnio“.

Grasinantieji įspėjimai tiems, kurie yra 
likę krašte ir kurie priversti vienu ar 
kitu būdu dalyvauti ir dirbti okupacinia
me valstybiniame aparate ir administra
cijoje, yra jautrus dalykas. Galima pada
ryti gera, bet galima padaryti ir daug ža
los.

Šita nauja akcija, pradėta, kaip ir dau
gelis musų kitų akcijų daugiausiai propa
gandos tikslais, neatrodo buvusi išsamiai 
ir atsakingai pergalvota.

Pirmiausiai, kas čia buvo turėta galvo
je? Sovietiniai Lietuvos okupantai, jų va
deivos Maskvoje ir jų atsiųsti tarnai oku
puotoje Lietuvoje? Bet jie nėra lietuviš
kieji bolševikiniai kvislingai. Kvislingai 
yra savo krašto piliečiai, kurie parsidavę 
okupantui pasidarė jo įrankiais. Ar yra 
reikalo kelti klausimą steigti lietuviškiems 
kvislingams tarptautinius tribunolus? Ne
kalbant jau apie tai, kad niekas musų da
bar užsienyje neturi teisės nei kompeten
cijos riboti siekiamą atstatyti Lietuvos su
verenumą ar nustatinėti jo kompetenci
jos ribas. Lietuvos bolševikinius kvislin- 
gus, paleckius, Sniečkus ir gedvilus, trauks 
teisman ir juos teis nepriklausomos Lietu
vos nepriklausomas teismas, ir visai nėra 
jokio reikalo kalbėti apie jų tarptautinę 
baudžiamąją atsakomybę ar kurti tarp
tautines institucijas, kurios kištųsi į Lie
tuvos vid. reikalus, pasiimdamos lietuvių 
komunistų teisimą. Nėra reikalo nei kal
bėti apie veikiančių baudžiamos atsako
mybės tarptautinių nuostatų pritaikymą 
Lietuvos kvislinginiam komunistiniam re
žimui teisti. Išsilaisvinusi Lietuva pati nu
statys savo baudžiamuosius nuostatus. Nei 
vienoje valstybėje po karo vietiniai savie
ji nacių kvislingai nebuvo teisiami tarp
tautinių tribunolų. Juos teis savi teis
mai,

Apie tarptautinę baudžiamąją atsako
mybę galima kalbėti turint galvoje ne lie
tuvius komunistus ar su okupantais nu
ėjusius, bet Maskvos vadeivas, molotovus, 
Chruščiovus, bulganinus, sierovus ir ki
tus, kurie įvykdė tarptautinį nusikaltimą, 
Lietuvą okupuodami ir pačioje Lietuvoje 
vykdydami negirdėtus žiaurumus. Tuos, 
kurie nusikalto Lietuvoje veikdami, iš
silaisvinusi Lietuva galėtų ir turėtų pra
šyti jai atiduoti saviems teismams teisti. 
Ir jų darbus Lietuvai jau dabar reikėtų 
ąękti ir fiksuoti. Kiti turėtų būti teisiami 

taip, kaip buvo teisiami tarptautiniai na
cių nusikaltėliai. Bet kam tada kalbėti 
apie atstatysimo Lietuvos suverenumo ri
bojimą ar tarptautinių institucijų kišimą
si į Lietuvos vidaus reikalus? Jei kada 
Lietuva sulaužytų tarptautinius įsiparei
gojimus taikai ir pasidarytų agresorium, 
arba jei kuri nepriklausomos Lietuvos val
džia įvykdytų nusikaltimus žmoniškumui, 
tada tik galėtų rastis tokia kalba. Šiandien 
ne Lietuva yra agresorius ir ne ji nusikals
ta žmoniškumui, bet Sovietų Sąjunga ir 
sovietų vadeivos bei sovietiniai okupantai 
Lietuvoje. Tad ir kalbėti reikia tik apie 
tarptautinę baudžiamąją atsakomybę pa
čių maskolių, bet nemaišyti į jų tarpą lie
tuvių, kad ir komunistų, kad ir prikišusių, 
pasak M. Braką, savo nagus „įstatymų lei
dimo, vykdymo ar teisingumo titulu prie 
vergijos ir priespaudos mašinos vairo“. 
Juos kaltus ras, teis pati lietuvių tauta.

Bet tatai yra viena klausimo dalis. M. 
Brakas nori tuos visus, kurie „įstatymų 
leidimo, vykdymo ar teisingumo titulu 
yra prikišę nagus prie vergijos ir prie
spaudos mašinos vairo“ pagąsdinti ir ma
no, net yra įsitikinęs, kad tai yra praktiš
kas kelias Lietuvos sunkiai padėčiai pa
lengvinti. Bet kas galt būti laikomas „pri
kišęs nagus prie Lietuvos okupacijos ir 
priespaudos vairo!? Mokytojas ar profeso
rius, kuris neišvengiamai prisideda prie 
Lietuvos jaunimo sovietinimo, vyskupas, 
pasirašydamas Maskvos padiktuotą atsi
šaukimą, fabriko inžinierius, paprastas 
milicininkas ar poetas parašęs komunistinį 
eilėraštį? Yra žinomas atsitikimas su vie
nu lietuviu komunistu patriotu buvusiu 
vice-ministeriu, kuris paskui buvo Snieč
kaus viešai demaskuotas ir pasmerktas. 
Gal jis tuo keliu eidamas, stodamas į par
tiją, jungdamasis į okupacinį režimą, ti- 
kėjosi daugiau naudos lietuviams padaryti, 
negu sėdėdamas miške.

Tautos laikysena ir okupacijos sąlygos 
nevienodos net tokioje Latvijoje ir Lietu
voje. Latviai nuo pat pradžios nematė kito 
kelio, kaip eiti su režimu, užimti vadovau
jančius postus, nes tuo keliu geriausiai bu
vo galima tikėtis tautą išsaugoti. Lietuviai 
tik žymiai vėliau pradėjo eiti panašiu ke
liu. Tokiomis sąlygomis kuris tarptautinis 
teismas galėtų spręsti kieno nusikaltimas? 
Tai gali daryti, tik pati laisva tauta, oku
paciją išgyvenusi.

Bet ar apskritai laikas dabar grasinti 
tarptautine baudžiamąja atsakomybe vie
nokiu ar kitokiu būdu su režimu susirišu
sius lietuvius, ypač mums, emigrantams? 
Ką mes žinome apie jų gyvenimo, darbo 
ir kovos dėl tautos išsaugojimo sąlygas?

Begąsdindami nei Sniečkų nei paleckių 
nenugąsdinsime, gal tik galime juos dar
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

Senovės lietuviu dievai ir dvasios

DR. JONAS BALYS

Kilmė. Prieš pasaulinės apimties religijų 
(budizmo, krikščionybės, islamo) atsiradimą 
ir (įsigalėjimą kiekviena etninė grupė arba 
tauta pati susidarydavo savo religines arba 
mitines pažiūras ir sąvokas, kuriose atsi
spindėdavo jos savitumas, pareinąs nuo ra
sės, gyvenamojo krašto gamtos ir istorinių 
veiksnių. „Mitologija yra tautos kultūrinė 
istorija, išreikšta simboliškai ir praktiškai, ir 
tuo būdu ji yra neatskiriama jų kultūros 
dalis“ (E. W. Count).

Religinių sąvokų susidarymą formavo 
įvairios priežastys. Pagrindą joms davė bai
mės jausmas, noras užsitikrinti saugumą ir 
reikalingas pragyvenimo sąlygas, fiziškai 
silpno žmogaus noras apvaldyti gamtos jė
gas ir jas palenkti savo valiai. Senovės lietu
vių religiją labai įdomiai aptarė vysk. M- 
Valančius: „Tiesa, jog tikėjimas tas buvo 
klaidingas ir išganymo dūšioms atnešti ne
galėjo, vienok Lietuvos kunigaikštystei la
bai giliavo“ (Žem. Vysk. skyr. 17). Tame 
„giliavime“ (tinkamume) ir glūdi gamtinių 
žmonių religijos esmė. „Gamtinių žmonių 
tarpe dieviškos būtybės tik tiek ilgai nau
dojasi jo pagarba, kol jos jam atrodo ga

linčios suteikti medžiaginės naudos“ (V. L. 
Priklonskis). Atitrauktinės sąvokos pirmykš
čio žmogaus protui buvo nepasiekiamos. 
Tik žymiai toliau pažengusiose tautose pa
sireiškia misticizmas, atitrūkęs nuo praktiš
kumo, kai jau atsiranda dvasininkų ir min- 
tytojų (filosofų) luomas. Religinės sąvokos 
remiasi ne tiek protu, kiek jausmais ir fan
tazija, kuri, dažniausia baimės įtakoje, su
kuria tam tikrus įvaizdžius. Kas yra „klai
dinga“ ir kas „teisinga“ tikėjimo srityje, 
šių dienų filosofai ir teologai lygiai taip pat 
nesutaria, kaip prieš kelis tūkstančius metų. 
Jei taip nebūtų, tai neturėtume tiek daug 
skirtingų filoscfinių ir religinių sistemų.

Dažnos pirmykščių religijų pasireiškimo 
formos yra:

1. magija arba burtai, 2. mirusių protėvių 
garbinimas arba manizmas ir 3. gamtos kū
nų bei reiškinių garbinimas ir jų sudvasini
mas. Pirmiausia žmogus palinko gamtos 
elementus (ugnį, vandenį ir kt.) ir kūnus 
(dangaus šviesuolius, augalus ir gyvulius) 
laikyti gyvais ir veikiančiais panašiu būdu, 
kaip pats žmogus. Tai bus vad. animatiz- 
mas. Senovės lietuviai, kaip ir daugelis kitų

blogesnius padaryti. Bet su pro šalį pra
šaunančiais įspėjimais galime ne tik blogą 
patarimą duoti, bet įnešti žmonėse kartu
mo, kad tie Vakaruose užuovėją radę ir 
tautą okupantui palikę nieko neišmano 
apie būklę ir sąlygas krašte, nei apie tai 
kaip krašte reikia veikti ar ką galima pa
daryti. O antrą vertus lengvai galime pa
gilinti vienų prieš kitus pagiežą ir keršto 
jausmą, kuris gal daugelį lietuvių tarpu
savy yra atskyręs, pgrįstai ir nepagrįstai. 

Gąsdinti ir įspėti galime ir turime tik 
maskolinius okupantus.

Pagaliau dar viena. Turėtume prisiminti 
kartų Prancūzijos pokario patyrimą, kada 
skubiais teismais buvo nuteista daug ne
kaltų žmonių ir ta priedanga suvesta 
daug sąskaitų. Mūsų rūpestis turėtų būti 
ne tai, kad būtinai visi kalti butų nubaus
ti, bet tai. kad nė vienas nekaltas lietuvis 
nenukentėtų. (
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tautų, garbino ugnį, žemę, kalnus ir akme
nis, vandeni, saulę, mėnulį, griaustinį, me
džius (ypač ąžuolą) ir kaikuriuos gyvulius 
(pvz. žalčius). Tai buvo ne k»kių dvasių 
garbinimas, bet pačių galingų gamtos kū
nų, nuo kurių taip labai pareina žmogaus 
gerovė. Gerbk juos, bijok jų, nes ugnelė 
galės supykti ir sudeginti, vanduo paskan
dins arba sausra kankins, įžeista saulė ne
švies, bus šalta, ir niekas neaugs, užpy
kintas griaustinis nutrenks, arba priešin
gai — gerai nuteiktas pagelbės žmogui, pa
žadindamas laukų derlių ir sunaikindamas 
žmogui kenkiančias jėgas. Čia tie gamtos 
kūnai elgiasi, kaip gyvos būtybės, jie turi 
„sielą“, panašią į žmogaus, jie gali būti 
žmogui padedą arba jam kenkią. Toliau pa
žengus gamtos kūnų ir reiškinių garbini
mui, išrandami visokie „globėjai“, „valdy
tojai“ ir „sargai“. Jų yra ne po vieną, bet 
daug. Kiekviena vieta, kaip laukas, miškas, 
vanduo ar sodyba, turi savotišką sargą ar 
valdytoją, tam tikrą būtybę, kuri ten gyve
na ir veikia, laiko savo įtakoje tam tikrą 
sritį. Jie gali žmogui padėti, bet gali ir pa
kenkti. Toks Lauksargas ar Medeinė jau 
nėra suasmenintas laukas ar miškas, bet 
tam tikra dvasia, lauko ar miško valdyto- 
jas(-a), kurie nepriklausomai veikia savo 
srityje. Tai bus vad. animizmas. Kai burtai 
ir prosenių garbinimas lietuviuose nebuvo 
labai išsivystę arba vyraują, tai gamtos ir 
jos „valdytojų“ garbinimas ar bojimas buvo 
labai ryškus.

Nuo tokių „valdytojų dievužėlių“ jau ne
betoli ir iki dievų pilna to žodžio prasme, 
t.y. tokių įsivaizduotų būtybių, kurios ga
linčios betkur pasireikšti, nebėra taip labai 
surištos su vieta ir daiktais, turinčios dau
giau galios ir valdžios įvairiose srityse. Jie 
įsivaizduojami daugiau mažiau suasmenin
tu, žmogišku pavidalu. Tiesa, ta riba tarp 
„globėjų“ ir „dievų“ nevisados yra aiški.

Šaltiniai. Pirmiausia kronikos ir seni raš
tai. Dažnai yra cituojamas kryžiuočių kroni
kininko vienuolio Dusburgo apie 1326 m. 
duotas senosios baltų religijos apibūdini
mas: „Klysdami garbino kaip dievus viso
kius kūrinius, kaip saulę, mėnulį ir žvaigž
des, griaustinį, sparnuočius, keturkojus, taip 
pat.,, girias, laukus ir šventus vandenis“. 
Šitokiam bendro pobūdžio aptarimui be rei
kalo suteikiama perdėtai didelė reikšmė. Ši
toks aptarimas gali tikti daugeliui gamtinių 

religijų. Sunku būtų rasti tokią pirmykštę 
kiltį, kurioje vienu ar kitu būdu (vienur 
daugiau, kitur mažiau) nebūtų garbinama 
ugnis ar saulė. Gamtos garbinimas dar vi
siškai nereiškia, kad tuo pačiu metu nėra 
buvę ir dievų, tik jie kronikininkui galėjo 
būti nežinomi. Krikščionys kronikininkai, 
paprastai dvasininkai, visas stabmeldiškas 
religijas vaizdavo pagal vienodą „štampą“, 
pamėgdžiodami Sen. Testamente randamą 
„pagonių“ aptarimą. Labai panašiu būdu, 
kaip Dusburgas, aptaria senovės suomių re
ligiją vysk. Agricola. Krikščionims auto
riams rūpėjo pabrėžti stabmeldiško tikėjimo 
kvailumas ir menkystė. Vienas jėzuitų misi
ninkas 1604 m. rašė: „Žmonės prieina iki 
tokio beprotybės laipsnio, jog tiki, kad žal
čiuose esanti dievybė ir t.t.“ Be to, religinės 
paslaptys yra slepiamos nuo svetimųjų, 
ypač naujo tikėjimo skelbėjų, kurie be ato
dairos viską naikino ir niekino, kas žmo
nėms buvo brangu ir šventa. Viename 1583 
m. jėzuitų misininkų pranešime sakoma: 
„Kai mūsiškiai savo pamoksluose tokius 
papročius peikdavo, kai jie gyvulių kaulus 
(turbūt arklių ar raguočių kaukuoles. J,B.) 
ir kitus šio jų grubaus tikėjimo ženklus nuo 
adverijų ir sienų nuplėšdavo, juos kojomis 
trypdavo ir ant laužo mesdavo, kai jie jų 
dieviškus ąžuolus nukirsdavo ir šventas gy
vates, su kuriomis tėvai ir vaikai jau nuo 
lopšio buvo susigyvenę, sutraiškydavo, ta
da šaukdavo stabmeldžiai, kad jų šventeny
bės yra niekinamos, kad jų medžių, uolų, 
laukų ir sodų dievai yra naikinami" (St. 
Rostovskis, 1748). Tad nenuostabu, jei kita
me jėzuitų 1605 m. pranešime sakoma, jog 
žmonės savo namų globos dievo Dimstipa- 
čio „garbinimo apeigų klausinėjančiam vie
nuoliui visai nenorėjo atidengti“. Tokių 
paslapčių atidengimas galėjo būti skaudžios 
bausmės priežastis. Kaip pavyzdys gali bū
ti Labguvos viršininko 1571 m. raštas savo 
perdėtiniui Karaliaučiuje, kuriame prane
šama apie maro siautimą Kuršių Užmario 
žvejų tarpe ir kaip vienas jų, Mikelis (Mi
chel) iš Popkeimio (Tapuvos vals.), prikal
bėjęs daugelį žmonių melstis į Diedewaythe 
(maro deivę), jai paaukoti juodą ožį ir ki
tas apeigas atlikti, kad maro nelaimę nu
kreiptų. Už tokią „pasibaisėtiną stabmel
dystę“ (greuliche Abgoetterei), Mikelis buvo 
uždarytas į kalėjimą ir greičiausiai budelio
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nukankintas (N. Preuss. Prov.-Blaetter, 
1846, II 227). Reformatai apskritai dar ar
šiau kovojo su senojo tikėjimo liekanomis, 
negu katalikai. Jie dažnai stengdavosi pa
brėžti, žiūrėkite, kokioje tamsybėje katali
kybė laikė žmones, kiek jie visokių stabų 
ir velnių tebegarbina. Tokia tendencija ryš
ki protestanto J. Lasickio rašte apie žemai
čių dievus (1580).

Nemokėdami žmonių kalbos arba menkai 
ją tesuprasdami, senieji autoriai ir be blogos 
valios lengvai galėjo suklysti ir išrasti visą 
eilę „dievų nebuvėlių“. Išgirdę vieną ar ki
tą retesnį žodį (pvz. žvaigždžiukė, meletė- 
lė, klevelis, šluotražis) ir nežinodami jų 
prasmės, pasiskubindavo juos apšaukti die- 
vovardžiais. Kartais nesusipratimas labai 
aiškus, bet daugeliu atveju taip ir pasiliks 
paslaptis, kaip atsirado tokie keisti dievų 
vardai. Galimas dalykas, kad žmonės, kvo
čiami smalsių senųjų rašytojų, tyčiomis tik 
niekus pasakodavo, o tikrus tikėjimus slė
pė. Taip galėjo atsirasti tokie „dievai“, kaip 
„pizius“, „kiaulių-kriukiai“ ar „bičbirbius“. 
Dėl paminėtų priežasčių, atsirado daugybė 
neva senovės prūsų ir lietuvių dievų vardų, 
kurių didelė dalis yra sugalvoti arba dirbti
niai, kiti nesuprasti ir sudarkyti, kurių kil
mės ir reikšmės, anot P. Skardžiaus, „šian
dien sveiku protu turbūt jau niekas nebe
galės išspręsti“. Tad vertinant rašytinius 
šaltinius, visados reikia apsvarstyti, ar jų au
toriai norėjo ir galėjo duoti istorinę tiesą.

Stryjkovskis ir Praetorius sakosi, kad 
jiems pavykę dalyvauti kaikuriose stabmel
diškose apeigose. Pastarasis dar aiškiai pa
brėžia, kad pirma turėjęs tvirtai pasižadėti, 
jog nieko nepranešiąs vyresnybei ir tik tada 
buvęs įsileistas. Panašiai atsitikę ir su Gru- 
nau. Tatai visiškai suprantama, žmonės no
rėjo apsidrausti, kad nesusilauktų ano Mi
kelio likimo.

Visa tai turint galvoje, netenka stebėtis, 
jei šaltiniai apie senąją lietuvių religiją yra 
negausūs ir dažnai nepatikimi. Svarbiausi 
šaltiniai yra šie: Voluiniškoji arba Malalos 
kronika (1261); Eiliuotoji Livonijos kroni
ka (senesnioji, XIII a. galo); Jeronimo Pra- 
giškio pasakojimai (1432); mažai patikimo 
Simano Grunau kronika (1521); vyskupų 
Agenda (1530); Mažvydo katekizmas 
(1547) ir kiti ankstyvesni religiniai raštai; 
J’ono Maleckio (alias Maletius, Sandeckis) 
raštas, vad. „Sudauerbuechlein“ (pirmoji 

laida 1547 ar 1551); Jono Lasickio raštas 
„De diis Samogitarum“ (rašytas apie 1580, 
atspausdintas 1615); Motiejaus Stryjkovs- 
kio kronika (1582); Vilniaus jėzuitų prane
šimai iš 1600-1605 ir ankstyvesnių datų 
(dalį paskelbė St. Rostovskis 1748); Motie
jaus Praetoriaus veikalas „Deliciae Prussi- 
cae“ (užbaigtas apie 1690); žodynininkai 
Jokūbas Brodovskis (apie 1730), Pilypas 
Ruigis (1747) ir Kristijonas Milke (1800). 
Labai svarbu būtų nustatyti šių šaltinių 
tarpusavio įtakas. Maleckio rankraščiais aiš
kiai naudojosi Agenda, Praetoriui buvo ži
nomas Grunau ir Lasickis, tačiau santykiai 
tarp Maleckio ir Grunau, tarp Lasickio ir 
Stryjkovskio veikalų nėra aiškūs.

Šalia kronikų, senų raštų ir dokumentų, 
labai svarbus mitologijos šaltinis yra tauto
saka. Kadangi neturime senų tautosakos 
užrašymų, tai ir mitologinių vardų bei są
vokų ten nėra daug likę. Tautosakoje ran
dami : Perkūnas, Žemyna, Laima, Giltinė, 
Gabija, Bangpūtys ir keletas mažiau ryškių, 
kaip Kukolis (plg. Joninių dainas), Kur
šis (plg .Kurkas), More (plg. Užgavėnių 
papročius). Iš žemesnių dievybių arba dva
sių tautosaka daug medžiagos duoda apie 
deives arba laumes, milžinus, kaukus ir 
aitvarus, rugių bobą, taip pat krikščioniškų 
viduramžių kūrinius, kaip velnius ir raga
nas, vilkolakius, slogutes ir inkubus, atėju
sius į mūsų kraštą kartu su vakarietiška kul
tūra. Tikėjimai ir pasakojimai apie numirė
lius (vaidulis, nelaikis ir kt.) turi ir labai se
nų, ir naujoviškų arba krikščioniškų — ger
maniškų įvaizdžių (LTL I). Seni yra tikė
jimai į vaisingumo ir derliaus dvasias. Yra 
gausu maldų ir giesmelių į saulę, mėnulį ir 
ugnį (LTL II).

Aiškinant mitologinius klausimus, reikia 
remtis keliais šaltiniais: senais raštais, tau
tosaka, kalbotyros duomenimis, archeolo
gija ir liaudies menu. Dalykas bus tikras, 
kai kelių sričių duomenys sutaps. Etnologi
nių problemų ir metodo pažinimas labai 
padeda atpažinti negausių liekanų pirmykš
tę prasmę. Pažiūrėkime, ką galime iš vi
sų tų šaltinių išskaityti apie senovės lietu
vių dievus ir dvasias.

Perkūnas. Tai ryškiausias senovės lietu
vių dievas, žinomas visiems baltams (lat. 
Perkons, senpr. Percunis). Jį mini, kaip lie
tuvių dievą, patys seniausi šaltiniai: Eiliuo-
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toji Livonijos kronika, Malalos kronika, 
Agenda ir kiti vėlesni raštai. Tautosakos 
apie Perkūną irgi labai gausu: jis minimas 
sakmėse ir pasakose, dainose, patarlėse ir 
liaudies tikėjimuose (TD III 149-238). Fi
no-ugrų giminė erzamordvinai griausmo 
dievą vadina Pirgene arba Purgine. Tai aiš
kus skolinys iš baltų. Ir šitas pasiskolini
mas galėjo įvykti tik tada, kai baltų protė
viai gyveno arčiau mordvinų, kur nors ne
toli vidurinės Volgos, gal apie 2.000 metų 
pr. Kr. Ir kitas suomių gimines veikė bal
tų Perkūnas: jo įtakoje suomiai pasidarė 
žodį „perkele“ (velnias), o estai „porgu“ 
(pragaras). Yra pagrindo manyti, kad slavų 
Perun irgi yra baltiškos kilmės, bet ne at
virkščiai.

Lietuviai Perkūną įsivaizduoja aiškiai su
asmenintu, žmogišku pavidalu. Pagal liau
dies tradicijas, jis vaizduojamas dvejopai: 
kaip žilabarzdis senis, gyvenąs debesyse ir 
važinėjąs padangėmis ugnies ratais, su kū
ju arba kirviu rankoje, kuris sviestas vėl 
sugrįžta atgal; dar sakoma, kad jis esąs se
nis su varine ar ruda barzda, važinėjąs po 
debesis pasikinkęs į dviratį ožį, turįs kirvį 
rankose (TD III 167 tt.). Pastarieji įsivaiz
davimai turi didelį panašumą su skandina
vų griausmo dievo Thor pavidalu: ruda 
barzda, ožiai ir ginklas „mjolnir“ (kūjis 
ar kirvis). Kitas jau vėlyvesnės kilmės Per
kūno pavidalas esąs toks: kai jis pasirodąs 
žemėje žmonėms, tai atrodąs, kaip didelis 
ir stiprus, atšiaurios išvaizdos rudabarzdis 
vyras-medžiotojas, turįs kokį nors ginklą, 
bet ne kūjį (TD VI 53-67). Abiem atvejais 
antropomorfiškas dievybės įsivaizdavimas 
vargu ar begali būti aiškesnis.

Perkūnas valdo atmosferos reiškinius, 
ypač griaustinį ir žaibus, duoda žemei lietų, 
griausmas pažadina žemės derlingumą, per
sekioja ir naikina piktus demonus; būda
mas piktas ir nepermaldaujamas, bet kartu 
ir labai teisingas, Perkūnas yra teisybės 
saugotojas ir nusikaltėlių baudėjas. Perkū
nas turi daugelį pažymių ir funkcijų, pa
prastai priskiriamų dangaus skliauto die
vui. Nors Perkūnas buvo laikomas didelėje 
pagarboje ir jo labai bijota, tačiau nėra 
duomenų tvirtinti, kad jis būtų buvęs lai
komas vyriausiu baltų dievu, kurio būtų 
priklausę visi kiti dievai. Atrodo, kad ko
kio „vyriausio dievo“ baltai iš viso neturė

jo, buvo sritinės dievybės, kurios veikė sa
varankiškai. Ypatingas „dangaus dievas“ 
baltuose irgi nepastebimas. Dangaus skliau
to gerbimas ir ypatingas jo dievas būdingas 
klajoklių (nomadų) tautoms, klajojančioms 
su savo bandomis lygumose, tundrose ar 
stepėse, kur yra platus akiratis ir dangaus 
skliautas, tarsi koks dangtis, laiko juos ap
vožęs ir tolumoje atrodo susisiekiąs su že
me. Lietuviai gyveno miškuose ir retai tega
lėjo stebėti viską apgaubiantį dangaus 
skliautą, tad jo ypatingai negerbė.

Pagal Georges Dumezil teoriją, griaus
mo dievo garbinimo priežastis esanti ne 
gamtos reiškinio, griaustinio ir žaibų, su
asmeninimas, bet tautos ar kilties karingu
mo išreiškimas arba įkūnijimas pavidalu ga
lingo griausmo dievo, kuris tvarko visą ben
druomeninį gyvenimą. Senovės lietuviai 
buvo karinga tauta, tad gal todėl jie buvo 
dideli Perkūno gerbintojai. Kai lietuviai pa
sidarė žemdirbiai ir jų karingumas atvėso, 
tada ėmė ryškiau reikštis garbinimas že
mės, derliaus ir sodybos dievybių, kurias 
šaltiniai pradeda dažnai minėti nuo XVI a.

Ugnies ir saulės dievybės. „Gabie devai- 
te“ pirmąkart pamini Lasickis apie 1580, 
tad gana vėlai, nors apie lietuvius, kaip 
„ugnies garbintojus“ (pyrolatros), jau žino 
Bizantijos šaltiniai. Pagal Praetorių, Gab- 
jaujis ar Gabjauja yra svirnų ir kluonų die
vas, kitaip tariant, „jaujos Gabija“, o 
Brodovskis ir Ruigis randa dar „ugnies die
vą“ Jagaubis. Iškilmingas ugnies ar jos 
saugotojos pavadinimas, „šventa Gabija 
(Gobieta)“ ir įvairios tų žodžių išvestinės 
formos, labai dažnai minimos maldelėse į 
ugnį (LTL II 45-50). Ugnies garbinime pa
stebime du laipsniu: senesnį „namų židi
nio“ ugnies gerbimą ir vėlesnį „kilties ug
nies“ kultą. Kronikininkai mini dvi kilties 
ugnies garbinimo vietas: vieną Žemaičiuo
se prie Dubysos, kitą Augštaičiuose (Vil
niuje). Krikščionybei įsigalėjus, kilties ug
nys buvo užgesintos, bet namų ugnies ger
bimas išliko papročiuose iki pastarųjų 
dienų.

Saulės gerbimą mini Malalos kronika: 
Teljawelik (Kalvelis?) nukalęs ir pakabinęs 
danguje saulę. Jeronimas Pragiškis irgi 
duoda žinių apie saulės gerbimą ir mitą, 
kaip jį buvusi uždaryta nelaisvėje, o vėliau
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LAIKRAŠTIS, STRAIPSNIS IR JU KALBA

NUO PADABESIŲ LIGI ŽEMĖS...

...Tik reikėjo atsiminti, 
Kaip kaseles susipinti!

Iš Onutės Kaskas dainos „Dukružėlė“.

Praėjusią vasarą mano miesto lietuvių 
parapijos salėje buvo paskaita. Klausytojų 
susirinko apsčiai: keliolika „šviesuolių“ ir 
kelies dešimtys „tamsuolių“. Visi norėjo
me išgirsti apie Vilniaus meno paminklus. 
Tokia buvo paskaitos tema, o kalbėti turė
jo vienas architektas, geras to reikalo ži
novas. Ir jis ne tik gerai kalbėjo, bet dar 
su specialiu aparatu rodė scenoje padidin
tus Vilniaus meno paminklų paveikslus.

Maždaug paskaitos viduryje kalbėtojas 
išsireiškia: „Kiek vėliau, šešioliktame 
šimtmetyje į Vilnių atvyksta Renesansas. 
Matome iškylant daug naujų puikių pas
tatų, dar gražesnių bažnyčių“... Ir ekrane 
slenka tų grožybių paveikslas po paveiks
lo.

Tuo metu išgirstu, kaip prieš mane sė
dinčios dvi taurios lietuvės, vyresnio am
žiaus moterėlės, į Ameriką atvykusios iš 
Lietuvos gal prieš keliasdešimt metų, pra
deda pokalbį:

— „Kažin kas buvo tas Renesansas, kad 
tokių bažnyčių pristatė? Turbūt koks tur

tuolis, ar negirdėjai?“ — klausia viena.
—■ „Ką ten juos supaisysi. Koks nors di

delis ponas, o gal kardinolas-iš Rymo,“ — 
abejingai atsiliepia kaimynė.

Man tada plyšo burna iš užspausto juo
ko. Bet ir šiandien tebepagalvoju: paskai
tininkas buvo geras ir puikiai pasiruošęs, 
tik užmiršo viena — savo klausytojų su
dėtį. Salėje jo pranešimo klausėsi gal tik 
du ar trys, kurie nusivokė, kas yra Rene
sansas architektūroje. Gal pora dešimtų 
miglotai nusimanė ar iš mokyklos laikų 
dar kiek prisiminė, ką reiškia Renesansas 
iš viso. Gi mažiausia dviem trečdaliam tas 
atvykėlis Renesansas buvo koks nors di
delis ponas, gal kardinolas, nepažįstamas 
gyvūnas ar stačiai niekas. Paskaitininkas 
nei vienu žodžiu su juo daugiau nesupa
žindino ir panašiu būdu tęsė pranešimą li
gi galo.

Mums buvo vietoje matyti ir jums iš to
lo aišku, kad jo gerai paruošta paskaita 
praėjo, kaip sakoma, be didelio pasiseki
mo klausytojuose.

išvaduota kūjo (Perkūno ginklo?) pagalba. 
Agenda mini saulės dievą Suaixtix (grei
čiausiai „u“ reikia ištarti „v“ ir „x“ tarti 
„k“, Maleckis rašė „Swayxtix“). Atrodo, 
kad iš šito vardo, kurio ištarimas dėl lie
tuviškos ortografijos tuo metu nebuvimo 
lieka neaiškus, Brodcvskis padarė „Žwaigz- 
dunks“, Praetorius „Szvveigsdukkas“ ir 
„Sweigsdunka“, Ruigis — „Žvaigždzuks“. 
Kiti šaltiniai ir tautosaka šitokio dievo var
do nepatvirtina. Tad „saulės dievo“ buvi
mas nėra tikras.

Mėnulis irgi buvo garbinamas, kaip daž
nai esti žemdirbių tautose.. Lietuviai ,iį va
dino „dievaičiu“, „dangaus karalaičiu“ ir 
pan. Iš jo buvo prašoma sveikatos ir gražu
mo. Daug yra maldelių j jauną mėnulj 
(LTL I 17-23). Tačiau „mėnulio dievo“ ne
žinome. Pats mėnulis kartais mėgstąs pa
siversti gražiu jaunikaičiu ir viliojąs mer
ginas.

(Bus daugiau)
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TARP AKADEMIKO IR „DURNIAUS*

Ši mažutė, bet nereta mūsų kasd'enos 
gyvenimo istorijėlė savo išvadomis yra la
bai būdinga laikraščių straipsniams.

Paskaitininkas salėje, kaip ir straipsnių 
rašytojas laikraščiuose siekia panašių tiks
lų, atlieka tą patį vaidmenį, turi reikalą 
su tais pačiais žmonėmis. Kai jis veikia, 
t.y. kalba arba rašo ne vien uždarame sa
vo profesijos ar kiek platesniame tolygaus 
išsilavinimo draugų rate, bet visuomeniš
kai, vadinasi, tūkstančiams ir daugiau vi
sokių žmonių, tada jo uždavinio pasiteisi
nimas ir sėkmė jam deda ypatingų parei
gų. Jo žodžiai ir mintys turi būti aiškios, 
suprantamos, pagaunamos ir įdomios vi
siems. Tegu jis ir neprivalo visada nusi
leisti ligi į paskutinio durniaus“ lygmens, 
bet... labai būna gerai, jeigu ir tas „pasku
tinis durnius“ jį supras. Ir „durniaus“ są
voka čia visiškai neskamba įžeidžiamai. 
Tu arba aš, pvz., galime visiškai padoriai 
nusimanyti teisėje, literatūroje ar meno 
istorijoje, bet tuo pat metu būti „paskuti
niai durniai“ medicinoje, atomo fizikoje, 
agronomijoje ir dešimtyse kitų mokslo ar 
dabartinio labai sudėtingo gyvenimo sri
čių.

Jeigu tu per laikraštį (dienraštį, savait
raštį, mėnraštį.,.) ryžtiesi prakalbėti kokiu 
rimtesniu klausimu ar reikalu tūkstan
čiams ar šimtams tūkstančių žmonių, tu 
privalai nepamiršti, kad daugumas skai
tytojų ar bent labai didelė jų dalis apie 
tą klausimą teturi labai paviršutinišką su
pratimą ar neturi jokio, tuo nesidomi, ne
gyvena (kaip tu...) ir nei trupučio nėra 
pasiilgę tavo mandrybių ir plonybių. Kas 
tokio jausmo ir supratimo savyje nėra iš- 
siugdęs, tas galbūt yra labai geras kokio 
dalyko žinovas ir nepaprastai kilnių tiks
lų kupinas žmogus, bet — dar ne laikrašti
ninkas, ne žurnalistas ar tik dar labai blo
gas to amato mėgėjas.

Paimkime visai gyvenimišką pavyzdį. 
Leidžiamas ne specialus, bet bendras visuo
meninis, visiems lietuviams skiriamas žur
nalas turi 1000 skaitytojų. Jų tarpe, pri- 
leiskime, bus apie 50 augšto akademinio 
išsilavinimo žmonių, apie 200 ragavusių 
universiteto ar šiaip padoriai išprususių 
šviesuolių, gi apie 750 „eilinių lietuvių“, 
darbininikų, verslininkų ar šiaip puikių, 
gerų žmonių, bet negyvenančiri ir nesido
minčių įvairiomis augštomis „problemo
mis“. Tai mūsų sąlygomis visai normali 
skaitytojų sudėtis. Ir jeigu jus rašysite 
straipsnius, įkandamus tik tiems 50 aka
demikų ir šiek tiek įdomius tiems 250 ki
tų šviesuolių, būkite tikras, kad po metų 
kitų jūs turėsite savo žurnalą uždaryti ir 
mokėti jo nuostolių riebią skolą. Jūsų tiks
lai bus buvę be abejo labai kilnūs ir jūs 
rūsčiai kaltinsite „visuomenę“ tautiniu ar 
kultūriniu apsnūdimu bei „sumaterialėji
mų“. Bet jei jūs patys, koks geradaris ar 

organizacija nepils šimtų ir tūkstančių do
lerių į tokio kilnaus žurnalo kasą, tai jus 
jo negalėsite leisti ir, po bankroto visos 
jūsų kilnios idėjos nepasieks jokio adresa
to.

Tai dėlto, kad jus klaidingai, negyveni
miškai žiūrėjote į laikraštį. Pagaliau, 
šiurkščiai kalbant, dėlto, kad jūs gaminote 
prekę, kuri 90 nuošimčių jos vartotojams 
buvo netinkama, nepritaikyta jų reika
lams, taigi jiems nereikalinga.

KAIP BUVO IR YRA

Dažnas pasakysite, jog tokiems tvirtini
mams prieštarauja visa lietuvių spaudos 
istorija. „Kaip čia galima kalbėti ap.'e pre
kę, apie pataikavimus skaitytojams, net 
apie durnius jų tarpe!“ — sušuksite jūs. 
„Juk lietuvių spauda pažadino lietuvių 
tautą atgimti... Ji visada skelbė augštas ir 
kilnias idėjas... Ji švietė liaudį. „Švieskis 
ir šviesk“ buvo jos švenčiausias šūkis... 
Mes turime palaikyti ir tęsti šią šventą 
tradiciją, ypač dabar, tremtyje...“

Taip ir dar su dešimčia panačių įrody
mų prieštaraudamas, jus būsite visai tei
singas. Musų spaudos tikslas buvo — kel
ti tautinę sąmonę, šviesti žmones, kovoti 
už laisvę, auklėti ir mokyti juos. Spauda 
iškovojo Lietuvai laisvę, bent buvo aksti
nu kovos valiai sužadinti. Lietuviai daug 
aukų sudėjo savo spaudai išlaikyti, jos 
skaitytojai regėjo Sibirą, knygnešiai rusų 
žandarų kulkas...

Ta tikrai didi patirtis ir tradicija liko 
musų supratimuose ligi dabar. Kilnus 
tikslas,' augštos idėjos pirmiausia, o kaip 
spauda turi būti tvarkoma, kaip tam tik
ras verslas, kaip ir kokiu budu joje turi 
būti rašoma, — tai veik visą laiką buvo 
antraeiliai klausimai. Supratimai mažai 
pasikeitė ir Nepriklausomybėslaikais. Ne
dideliame krašte negalėjo būti milionų 
skaitytojų. Žumalizmo profesijai nebuvo 
platesnių sąlygų tarpti. Iš jos tik labai 
nedaugelis galėjo pragyventi, žurnalizmas 
nebuvo profesija, kur gabiausi žmonės 
jieškotų pragyvenimo šaltinio. Žurnaliz
mas buvo ir liko daugiausia pasiaukojimo 
dalykas. Laikraščiai ir žurnalai, kurie pa
stoviau laikėsi, buvo remiami iš šalies: 
valstybės, draugijų, organizacijų, bažny
čių — politiniais, idėjiniais religiniais^ su
metimais. Leidėjams jie dažniausia nešda
vo tik finansinį nuostolį. Redaktoriai ir 
bendradarbiai buvo šykščiai apmokami. 
Gerinti laikraščius, kaip laikraščius (jų 
stilių ,formą, turinio apimtį, išraiškos prie
mones...), ar iškelti juos į savarankiško 
verslo lygmenį buvo labai sunku, dažnai 
neįmanoma.

Laikraščius redaguodavo ir j juos rašy
davo įvairūs žmonės, kuriems žurnalizmo
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mokslas buvo negirdėtas. Gydytoju, advo
katu, inžinierium buvo draudžiama būti 
be tam tikro specialaus pasiruošimo. Bet 
laikrašti redaguoti galėjo kiekvienas. Val
dinės ar privatinės įstaigos, verslo bendro
vės jieškojo ir imdavo vadovaujaman dar
ban tik specialistus. Bet spaudos darbui 
buvo laikomas tinkamu kiekvienas, jei tik 
turėjo pamėgimą ką rašyti. Neturėjome jo
kios rimtesnės žurnalizmo mokyklos. Pri- 
leidome, jog tam kiekvienas tinka, jei tik 
yra kurioje srityje šiek tiek pamokytas.

Man liūdna prasitarti, bet kiekvienas 
lietuviško laikraščio redaktorius galės pa
liudyti, kad ir šiandien jis gauna visiškai 
tinkamai paruoštus spaudai straipsnius 
tik gal iš vieno antro lietuvio žurnalisto, 
ir kad beveik niekas neparengia straips
nių pagal tokį žurnalistinį standartą, ku
rio, pvz., reikalauja amerikiečių spauda iš 
savo bendradarbių, — turinio, formos, net 
technikinio paruošimo^ atžvilgiais.

Tas pats tinka ir musų rašytojams. Jei
gu kas arčiau susipažintų su sąlygomis ir 
reikalavimais tiek leidėjų tiek skaitytojų, 
jie liautųsi skelbę: verskime musų kuri
nius į svetimas kalbas, tegu pasaulis mus 
pažįsta!... Patys versti ir leisti galime, jei 
tik yra išmestinų pinigų. Bet mes be galo 
mažai turėsime tokių dalykų, kuriuos iš
leistų pačios didžiosios pasaulinės leidyk
los ir ką šimtai tūkstančiai gaudytų skai
tyti.

Mes tik mulkiname patys save naiviais 
įsivaizdavimais, kad tiek žurnalizme, tiek 
literatūroje mums nebereikia siekti daug 
augštesnių standartų, kurie yra įsigalėję 
pasaulinėje rinkoje, ir kad čia jau pakan
ka mūsų diletantizmo.

TRYS PADARĖ LAIKRAŠTĮ

Taigi, ir Nepriklausomybės metu mums 
buvo pertrumpas laikotarpis ir stigo kitų 
sąlygų išugdyti spaudą ligi profesinio lyg
mens.

Tiesa, buvo pradėjus augti vadinama 
bulvarinė spauda, kuri siekė gyventi ne 
paramomis iš šalies, bet žurnalistiškai. 
Ypač vienu laiku plėtėsi tokia paleckinė 
„Naujo žodžio“ bendrovės leidykla. Bet ir 
ji iš tikrųjų plėtėsi tik dėlto, kad čia vie
nas augštas sukčius valdžios tarnyboje in
vestuodavo savo nešvarius pelnus. Kai 
sukčius buvo sugautas ir nubaustas kalė
ti, bendrovė ir jos laikraščiai greit žlugo, 
palikę apvogtus kreditorius ir bendradar
bius.

Bet tuo laikotarpiu jau buvo viena švie
si išimtis. Tai „Mūsų Rytojaus“ savaitraš
tis, kuris pirmas pasiekė 100.000 prenume
ratorių. Tai buvo nepaprastas įvykis lietu
vių spaudos istorijoje, kuris dar turės būti 
išnagrinėtas būsimos laisvos Lietuvos žur
nalistikos institute.

§ąvo talentais ir tikrų žurnalizmo supra

timu šį laikraštį iškėlė trys vyrai: Anta
nas Bružas, Pranas Klimaitis ir Kazys 
Binkis. Man, tada dar visai jaunam an- 
čiaplunksniui, pradedančiam mokytis žur
nalizmo tiesiai iš gyvenimo, teko dažnai 
suktis jų draugijoje ir girdėti jų kalbas 
planuojant laikraštį, kuris tiktų visiems 
lietuviams, pirmiausia lietuviškam kaimui. 
Ir „Mūsų Rytojus“ įėjo į kaimą. Šie trys 
vyrai žinojo, ko reikia laikraščiui, kad 
žmonės jį skaitytų ir suprastų,, kad jis ati
tiktų jų dvasią, jų kalbą, reikalus ir dė
mesį. Bružas, pvz., daug kartų juokdama
sis pasakojo, kaip jis negailestingai brau
kė agronomų ir kitų bendradarbių straips
nius, kurie vis pradėdavo žodžiais: „Ne 
paslaptis, kad Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas“... O Klimaitis keikdavosi, kol iš 
verstinių Eltos telegramų sudarydavo pa
dorią ir šiaip žmogui įdomią politikos ap
žvalgą. Gi Binkis duodavo šimtus sąmo
jingų patarimų, kaip galima rasti bendrą 
kalbą su lietuviu, atsisakyti nuo amžinų 
įgrįsusių pamokslų, ir čia pat rašė „Tamo
šių Bekepurį“, kuris vienas traukė prie 
laikraščio naujus tūkstančius skaitytojų.

„Mūsų Rytojus“ tragiškai žlugo. Prisidė
jo perplataus masto užsimojimai (moksli
nės ekspedicijos į Braziliją finansavimas), 
vyriausio redaktoriaus liga, kaikurie visų 
trijų redaktorių „vėjavaikiško“1 būdo sa
vumai, bei jėgas ir pinigus eikvojantieji 
palinkimai. Tačiau „Mūsų Rytojus“ paro
dė, kad gerinant lietuviškąjį žurnalizmą, 
kitaip einant prie skaitytojo, pažįstant ir 
tenkinant skaitytojo reikalavimus, pake
liant žurnalizmą, į savarankiško vers lolaip 
snį, galima ir mūsuose padaryti stebuklus.

„Mūsų Rytojui“ pramušus sieną, vėliau 
buvo geriau ir kitiems, bet kito tokio pat 
pavyzdžio nepavyko pakartoti. Prenume
ratorių skaičiumi pakartojo „Ūkininko Pa
tarėjas“. gabaus redaktoriaus Antano Ri- 
mydžio vedamas, kur man pačiam keletą 
metų teko rašyti užsienio politikos apžval
gas (dar negabiai naudojantis mokytojo 
Klimaičio pamokomis, kaip reikėtų ūki
ninkams rašyti apie politiką). Tačiau šis 
laikraštis nebuvo savarankiško verslo ir 
žurnalistikos meno vaisius. Jį leido ir rė
mė stambus globėjas — Žemės Ūkio Rū
mai.

LAIKYTIS, AR NESILAIKYT 
TAISYKLIŲ?

Turiu atsiprašyti už nukrypimą j praei
tį ir jo pavyzdžių minėjimą. Bet jie man 
šiandien atrodo dar iškalbingesni, negu 
kada nors. Ir štai kodėl...

Kaip seniau Tėvynėje, taip ir dabar už
sienyje dar daugelis mūsų leidėjų, redak
torių ir didžiuma ryškesniųjų spaudos ben
dradarbių apie laikraštį turi savotišką su
pratimą. Jie galvoja, kad laikraščio svar
biausias uždavinys yra šviesti skaitytoją,
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piršti ir ginti tam tikras idėjas, dėstyti 
jam vienokias ar kitokias dideles tiesas. 
Be abejo, taip galvodami jie neklysta, nes 
jie juk galvoja ir mojasi už labai gerus 
dalykus. Bet jie pamiršta, kad laikraštis 
ar žurnalas, jei jis nori savarankiškai gy
vent? ir plisti, nėra agitatoriaus tribūna, 
nėra universitetinio mokslo katedra, nei 
pradžios mokyklos suolas, nei bažnyčios 
pamoksiu sakykla. Jie pamiršta, kad laik
raštis pirmiausia turi būti savo rūšies pre
kė, kuri reikalinga skaitytojui, patenkina 
jo dėmesio sritis, suteikia pramogų, ati
tinka gyvenimo reikalavimus...

O kad to būtų galima pasiekti, yra de
šimtys ir šimtai žurnalistikos mokslo tai
syklių, to amato dėsnių ir paslapčių. Ge
nijai ir didieji talentai jas atranda savai
me. Kitiems, deja reikia jų mokytis, uo
liai, ilgai, nuolat. Tomis studijomis rūpi
nasi specialūs žurnalistikos institutai, žur- 
nalizmo mokyklos ar atskiri fakultetai 
prie universitetų. Tos rūšies vokiečių, ang
lų ir ypač amerikiečių įstaigos yra labai 
daug padariusios. Šimtai veikalų ar įvai
rių žurnalizmo problemų tyrinėjimų yra 
išleista. Amerikoje,, pvz.. jūs galite pa
nagrinėti universiteto profesoriaus paruoš
tą daugelio šimtų puslapių studiją apie 
tai, kaip rašomi vadinami vedamieji 
straipsniai. Taip pat apstu panašių veika
lų apie kitas straipsnių rūšis, dienraščių, 
savaitraščių ar žurnalu dalis. Tai yra jau 
augščiausio laipsnio specializacija.

Lietuviams, kurie iš tradicijos esame 
įpratę žiūrėti į spaudą pirmiausia idėji
niais požiūriais, tai gali atrodyti nereika
linga, labai žiauru ir „bizniška“. Jeigu 
mūsų laikraštis ar žurnalas siekia kilnių 
tikslų, perša kilnias idėjas, pasiryžęs mo
kyti skaitytojus augštųjų mokslų, siekti 
akademinio lygmens ir dar turi labai mo
kytų bendradarbių, — tai kam dar tos tai
syklės, kaip redaguoti, rašyti straipsnius, 
recenzijas, vidaus ir užsienio politiką, pa
galiau, noveles, romanus, juokų skyrių ar
ba skelbimus?... Šventa tiesa, kad tų tai
syklių niekas neverčia laikytis ar jų mo
kytis. Jų nesilaikė ir nesimokė mūsų spau
da Tėvynėje ir dabar išeivijoje. Kokie bū
davo vaisiai? Ogi tai liudija ištisas vos 
užgimusių, be laiko mirusių laikraščių ir 
ypač žurnalų kapinynas. Tie, kurie norė
jo ir subėgėjo atsižvelgti į gero žurnaliz
mo tasykles, greičiau kildavo, ilgiau lai
kėsi ir — tik jie turėjo galimumą atsto
vauti ir, svarbiausia, skaitytojui perduoti, 
tarp kita ko, ir tuos kilniuosius tikslus, 
idėjas, mokslo šviesą, kultūros verty
bes...*)

*) Kiek butų buvę labai ydingi, pvz., 
Amerikos lietuvių laikraščiai, bet kaikurie 
jų išsilaikė per dišimtmečius, nes visdėl- 
to atitiko savo skaitytojų lygmenį ir šalia 
to atliko stambią kultūrinę, dvasinę ir tau

tinę misiją.

Kai apie visa tai pagalvoju, imu iš nau
jo stebėtis, kaip anie trys „Musų Ryto
jaus“ kūrėjai patys buvo suradę tas pa
čias paslaptis, apie kurias vėliau žurna
listikos studentams dėstė Columbijos uni
versiteto profesoriai E. Brennecke ir D.L. 
Clark savo populiarioje studijė’.ėje „Maga
zine Article Writing“ (93 psi., 1942 m.):—

„...Yra neteisingumas, daromas visiems 
(skaitytojams), kai jiems pateikiami ne
aiškumai (obscurities), kurių rašytojas, 
iš savo pusės pasistengęs, galėtų išvengti. 
Atsiminkite Evangelijų, Bacono Essays, 
Pilgrim's Progress, Gullivero Kelionių pa
prastumą. O juk tik nedaugelis asmenų 
yra turėję pasakyti gilesnius dalykus, ne
gu šv. Morkus, Bacon, Bunyan ar Swift...

„...Ir nedaugelis musų rašytojų esame 
tikrai geranoriškai nusiteikę savo skaity
tojams. Bet mes neturėtume prarasti gali
mumą iš viso juos pasiekti, sudarydami 
pakelėje nepagrįstus sunkumus. Daugelis 
iš jų yra pasiruošę nusviesti šalin skaito
mą magaziną ir nusigręžti prie kokių nors 
kitų malonesnių užsiėmimų. Jeigu jūsų 
kalba jiems nepatraukli, jie gali atsisaky
ti nuo užsimojimo mus suprasti ir — vėl 
grįžti prie bridžo, biliardo, meilės ar 
snaudulio. Mes turime gundyti juos pra
dėti, tęsti ir skaityti musų straipsnį ligi 
galo, padarant jį lengvai skaitomą, giriant, 
nerimą keliant, maloninant, nustebinant, 
erzinant, net gąsdinant ir grasinant. Tie 
sumetimai reikalauja panaudoti visą mu
sų turimą technikinį įmantrumą“.

Ar dažnas musų lietuviškų straipsnių 
rašytojas apie tai pagalvoja? Apie tai, kas 
yra žurnalisto amatas „iš vidaus“, o kartu 
su tuo ir laikraščių sėkmė?

LAIKRAŠTIS — NE GELŽBETONINĖ 
LENTPJŪVĖ

Nebe nuo šiandien marginu popietį lie
tuviškoje spaudoje ir turiu kiek patyrimo, 
kaip redaktorius, korespondentas, reporte
ris bei bendradarbis iš šalies. Ir ramia 
sąžine drįsčiau tvirtinti, apie ką nepagal
voja mūsų laikraštininkų (kaip ir aš pats 
nekartą esu padaręs...) net tie, kurie būtų 
tam pajėgūs. Geriausių kvalifikacijų mu
sų bendradarbiai yra įsitikinę, kad jei tik 
jie maždaug sugeba, tai straipsnį apie kokią 
problemą turi rašyti taip, kaip tas reikalas 
buvo ar yra nagrinėjamas Kauno, Sorbo- 
nos, Oxfordo ar Harvardo universitetų ka
tedrose ar studijų seminaruose. Ir būtinai 
vartoti tų vietų kalbą, metodus, stilių, ma
nieras. Jei ne taip, tai bus „nerimta“, „ne
moksliška“, „pigu“, „neįdomu“ ir tt... Taip 
su geriausiais norais pjaunamos lentos 
laikraščių ir žurnalų karstams kalti. Laik
raštis juk skiriamas visiems žmonėms, 
tūkstančiams, kaikada milionams. Jo ne- 

alima sutapatinti su specialiais ar moks
liniais žurnalais^ kurie leidžiami tik siau-
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roms vartotojų grupėms ir kuriem dažniau
sia ar valdžia, ar verslo bendrovės, ar ko
kios draugijos parūpina leidimo iždą.

Koks straipsnis šiandien reikalingas 
kiekvienam platesnės apimties lietuviškam 
laikraščiui ir žurnalui? Būtų neįmanoma 
trumpai atsakyti, bet paminėkime nors 
vieną atvejį. Kadangi lietuviškas naivu
mas paprastai daugiau tiki tik svetimais 
autoritetais, vėl pacituosiu trejetą sakinių 
iš Robeson Bailey knygos „Techniques in 
Article-Writing“, kur paminimas ameri
kiečių rašytojas Harry Shaw, šitaipos pa
reiškęs The Saturday Review of Literatu
re 1941 m. lapkričio 22 d. numeryje:

„Šiais laikais daugelyje populiariųjų ir 
augštesnės kokybės magazinų straipsnis 
greit ir įdomiai bėga dėlto, kad jam pa
naudojamos tokios „sujdominimo priemo
nės“, kaip dialogas, incidentai, charakteri- 
zacija, anekdotai ar humoras. Kaikurie 
straipsnių rašytojai pavartoja netgi nove
lių (short story) techniką, pradėdami 
kokia dramatine scena ar įvykiu ir tęsda
mi tai per straipsnį logiškai ir chronolo
giškai. Jie vartoja išbandytą skelbimų ra
šymo būdą: pirmiausia, sukelti skaitytojo 
dėmesį; paskui, iššaukti jo gilų susidomė
jimą; po to, žadinti jo norą toliau skaityti; 
galiausiai, pasiekti teigiamą atbalsį į iš
dėstytą dalyką“...

Musuose tokios mintys mūsų laikrašti
ninkams profesoriams tikriausiai pašiauš 
visus plaukus. Prz., A.J. Greimas, savo 
str. SANTARVĖS Nr. 6-7, 1955 m., nuba
ra ir pašiepia mane, kam rašydamas apie 
S. Kuzminsko straipsnį panaudojau tokį 
sakinį: „...Jau užminame grumstus. Dar 
neperklumpame, išsilaikome stati., tačiau 
keliose vietose jau niksteli kojos“... Grei
mas sako, jog tai esąs tuščiažodžiavimas 
ir net kad „stilistikos vadovėliai paprastai 
teigia, kad vaizdinė kalba pateisinama tik 
tada, kai jinai būtina, kad kitaip išsireikš
ti neįmanoma“... Man nepatogu girti savo 
paprastą sakinuką, kuris tikrai norėjo pa
sakyti, kad S. Kuzminskas savo straipsny
je vartojo svetimžodžių bei persunkiu po
sakių, ■— dar neperdaug, bet jau nebūtinai 
daug. Mano sakinio kalba, be abejo, buvo 
vaizdinė. Musų profesoriui ji jau yda ir 
nusižengimas stilistikos vadovėliams. Kad 
yda, nieko prieš neturiu. Bet kad nusižen
gimas ,tai profesorius gal klysta. Esu 
skaitęs keletą stilistikos vadovėlių ir tokio 
tvirtinimo žurnalizmui nesu užtikęs. Paga
liau, tai butų nesąmonė: jei vaizdinė kal
ba būtų leistina tik tada ,kai kitaip išsi
reikšti neįmanoma, tai tuo dėsniu pirmiau
sia turėtų būti atmesta visa dailioji lite
ratūra, kaip blogo stiliaus rašliava. Juk 
apie ką savo romanuose rašė Tolstoj, Flau
bert, Hamsun ir šimtai kitų, jų mintis bu
tų galima pasakyti ir nevaizdine kalba, be 
tų visų nebūtinų „raitymų“...

Pagaliau, paties Greimo rašinys pilnas 
<į.ąx „blogesnių“ vaizdinių sakinų, pvz„ — 

„Koks velniukas stumia Br. R„ DeScarte- 
so auklėtinį, šiuo suprastinimo ir supras
tėjimo keliu?“... Pirma, aš netikiu jokiais 
velniukais ir dar nežinau ar jų yra; antra, 
manęs joks velniukas, straipsnius rašant, 
nestumia ir kolkas dar nestudė. Tai koks 
velniukas čia vaizdingai pasivaidino Grei
mui, ir ar pagal jo stilistikos vadovėlius 
nebebuvo įmanoma kitaip, nebūtinai 
taip vaizdingai išsireikšti? Reikėjo iš; 
sireikšti gelžbetoniniu stiliumi ir būtinai 
su kas antru svetimžodžiu sakinyje, — 
tai būtų taip, kaip tūli musų spau
dos bendradarbiai supranta „gerą žurna- 
lizmą“, tą pirmutinį lietuviškos spaudos 
duobkasį.

PAVARGĘ PAVARGĖLIAI IR KITI...

Praėjusią vasarą vieno sambūrio pobū
vyje užėjo kalba apie Santarvės žurnalą. 
Vienas iš prenumeratorių pradėjo smar
kiai pulti:

— „Kad taip jau nebegalima! Pasiimu 
Santarvę, manau paskaitysiu važiuodamas 
ir grįždamas iš darbo. Tramvajuje tos ma
žutės raidės mirguliuoja, niekas neišeina. 
Namie vėl esi pavargęs, o čia dar taip 
sunkiai, nesuprantamais žodžiais viskas 
prirašyta“...

Tai buvo pasakyta nedraugiškai, piktai, 
beveik įžūliai. Nesiginčijau, tik pastebė
jau: .

— „Jei tau sunku buvo tik skaityti, tai 
nepamiršk kad tiems kitiems, kurie rašė, 
buvo gal daug sunkiau tai parašyti. Juk 
jie irgi vakarais grįžta iš darbo pavar
gę“-.

Tame pokalbyje buvo paliesta visa da
bartinės laisvosios lietuvių spaudos dra
ma. Kritikas buvo neteisingai žiaurus. 
Laisvajame pasaulyje dabar gal tik kel:o- 
lika lietuvių redaktorių yra kukliai apmo
kami (bet ne Santarvės redaktorius...), 
gyvena iš „žurnalizmo“: taiso straipsnius, 
korespondencijas, korektūras, adminis
truoja laikraštį ir kiek dar lieka laiko, šį 
tą parašo. Kitas pora šimtų „laikraštinin
kų“ tik po fabrikinio ar kokio įstaiginio 
darbo vakarais bei savaitgaliais imasi 
plunksnos ar sėdasi prie rašomosios ma
šinėlės. Jei anas puolikas tokiom sąlygom 
jaučiasi nuvargęs skaityti, tai šie privalo 
būti nenuvargę rašyti — ir sutelkti dešim
teriopai daugiau energijos. Ir išskyrus ne
bent vienuolių ir dvasininkų leidžiamus 
laikraščius, kurie kartais bendradarbiams 
išmoka kuklius atlyginimus, visi kiti nei 
nesvajoja apie honorarus. Tokiom aplin
kybėm mūsų žumalizmas, kaip profesija, 
dabar negali tobulėti. Gydytojas, inžinie
rius, biznierius, amatininkas dažnai, jei
gu ne visada, už patarnavimus tautiečiams 
laiko savaime suprantamu dalyku gauti 
teisingą atlyginimą. Laikraštininko gi ąt-
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SANTARVĖ 213žvilgiu laikoma „savaime suprantamu dalyku“, kad jis neturi gauti jokio atlyginimo, nes anais laikais be atlyginimo juk dirbo ir Basanavičius, ir Kudirka, ir Vileišis ir Šliupas, ir dešimtys panašių...Iš tikrųjų, tik laikraštininkai, rašytojai, kaikurie dailininkai ir scenos menininkai šiandien svetur tebetęsia didžiąją mūsų tautinio atgimimo ir išsilaikymo tradiciją —■ dažniausiai dovanai ir be nuovargio atiduoda savo laisvalaikį, savo širdį ir smegenis lietuviškajai kultūrai, kada kiti daugelis jaučiasi jau „pavargę“ net skaityti, žiūrėti ar klausyti.
PADANGĖS IR ŽMONĖSBet iš kitos pusės, mūsų žurnalo kritikas pasakė teisybę.Kas yra tie užsienio lietuviai, tos kelios dešimtys tūkstančių tautiečių, kurie pre- numeruojasi lietuvišką spaudą ir be kurių dėmesio daugumas musų laikraščių ir žurnalų tikrai negalėtų išsilaikyti? Triuškinanti didžiuma — tai tie fabrikų darbininkai, smulkūs verslininkai ir kiti Šimkaus darbo žmonės. Jeigu mūsų laikraščiai bei magazinai ir toliau mėgintų kalbėti į šiuos lietuvius tik Oxforde Sorbonos Harvardo ar Yalės temomis ir stiliumi, tai tada, pasak Dantę — „Lasciate ogni speranza, voi che'ntrate“ („Palikite visą viltį, jus, kurie įžengiate“ —į Pragarą—)!... Taip atitrūkę gyvąjį lietuvišką gyvenimą, jus žlug- site anksčiau ar vėliau.Man rodos, kad jau atėjo laikas lietuviui žurnalistui ir kiekvienam rašto mėgėjui apie tai atidžiau pagalvoti. Jo tobulėjimo galimumai nesavame krašte be galo menki, o prievolės ir uždaviniai gausus. Aną kartą buvau paminėjęs ir truputį pakedenęs tik vieną atvejį, atskirai nuo daugybės kitų nemažiau svarbių, — lietuvių kalbą, aiškią ir suprantamą visiems. Tokią kalbą, kuri būtina ne specialiems moksli

niams raštams ar studijoms ,bet plačiam skaitytojų sluogsniui skiriamiems laikraščiams ir žurnalams.Džiaugdamasis gyvais atbalsiais (tai parodė reikalo skaudumą ir išnokimą), kiek nustebau tūlomis griozdiškomis išvadomis, dėl kurių nematyčiau prasmės net ginčytis. Esą, pastanga siekti grynos lietuvškos kalbos, verstis be įmanomų išvengti tarptautinių žodžių, pratintis kiek galima be jokios skriaudos tatai lietuviškai pasakyti, toliau kurti ir tobulinti lietuvišką kalbą, pagaliau rupiintis laikraštininku, kad jis savo žodynu ir mintimis būtų suprantamas ko plačiausiam skaitytojų būriui, kartu lengvas, patraukiantis ir, jei sugeba, grakštus, — pasirodė, kad kaikam tokia pastanga būtų... , užsidarymas siaurame primityvumo kiaute“, „emocinis nacionalizmo prasiveržimas“, „kalbos susinimas', „skaitytojo negerbimas“, „vengimas mokslinio tikslumo“, „protinis tingumas“, „suprastinamo ir suprastėjimo kelias“ ir net „žengimas atgal“!Viešpatie, Viešpatie, į kokias augštybes mes skrendame!Kad būtų išvengta tokio , primityvaus nacionalizmo“ ir kitų minėtų blogybių, kad musų spaudoje įsivyrautų pagarba skaitytojui, mokslinis tikslumas mandru- mas bei nepaprastumas ir kitoks infantiliškas kalbos progresas, — belieka laukti, kada šie naujo lietuviško „liaudiškumo“ mokytojai savo straipsnius pradės tiesiai rašyti prancūziškai, angliškai arba lotyniškai.Ir tada į Vilnių dar kartą atvyks anas didelis ponas, o gal ir kardinolas Renesansas. Tik nebegirdėsime ir nebematysime, ką jis ten darys ir kiek naujų bažnyčių pastatys. Mat, klausytojai bei skaitytojai bus jau sukramtę žiovulį ir, saldžiai sumigę, švelnutėlėmis knarks...
Br. R.

Kiekvienoje autokratinėje santvarkoje randame pereinamąjį laikotarpį tarp „bai
siosios“ gadynės, kur vyravo pasenusio tirono užmačios, ir naujosios gadynės, neva 
auštančios liberalizmo ženkle. Naujoji valdžia stengiasi skirtis nuo senosios, siekdama 
sukelti įspūdį, kad pagaliau dabar tai bus galima alsuoti. Pirmieji, kurie laisviau sual
suoja, beje, yra patys naujieji valdovai, drebėję dėl savo gyvybių Ugi paskutinio šlovi
namojo Vado atodūsio. Ar būta tai su Neronu, su Ivanu Žiauriuoju, ar Stalinu, — nie
kas čia iš esmės nesikeičia. Reiškinys yra toks pat senas, kaip ir visa despotizmų 
istorija. F. G. Bondy

(Prueves žurnalo redaktorius)
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INTELEKTUALAI: klerikalai ir liberalai

BAIMĖ, APATIJA, AR
„POLITIKŲ SKRIAUDOS“?

Neturi likti be dėmesio toks nuošir
dus ir jautrus straipsnis, kaip Akademi
nės Jaunuomenės Lapuose Carolaus pa
sisakymas apie „Intelektualų dilemą“ 
( ,Santarvė“ Nr. 2, 108-110 psl.)i

Nekartosime aiškinimų, kas yra intelek
tualai, kokie jų pagrindiniai rūpesčiai, 
tarp ko lietuviai intelektualai renkasi, ko
kie yra „katalikai“ ir „liberalai“ ir ko
kiomis aplinkybėmis jie gali reikštis savo 
visuomeniniuose bei idėjiniuose užnuga
riuose.

Tačiau manome, kad šio straipsnio 
mintys būtų reikalingos patikslinimų ir 
papildymų. Galbūt jų autorius yra jau
nas ir tik iš nuogirdų susidaręs vaizdą 
apie lietuvių intelektualines tradicijas bei 
jų buvusius židinius Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tuo atžvilgiu kaikurie jo tei
gimai, atrodo bus pasidavę vienos mu
sų intelektualų grupės {prastai savirekla
mai ir sukelia daugiausia abejonių.

IŠGARSINTI ŽIDINIAI

Carolus sutinka, kad intelektualinei tra
dicijai Lietuvoje įsikurti židinių butą, ir 
čia pat juos pamini: „Jų svarbiausias ir 
buvo „židinys“ bei visa apie .Naująją 
Romuvą“ ir panašius organus susibūrusi 
giminė“...

Tiek partiniai, tiek ideologiniai intelek
tualai katalikai, kurie su nedidelėmis iš
imtimis tektų bendru vardu pavadinti lie
tuvių intelektualais klerikalais, nuo seno 
yra pasižymėję savo propagandiniais ga
bumais ir tam tikslui sumaniai naudoja
momis priemonėmis. Patys jų sambūriai, 
politinės grupės, kurioms jie priklausė ar 
priklauso, kitos organizacijos, klebonijos, 
o ypač gausi spauda labai vieningai ir pa
stoviai, nuolat ir nuolat, visur ir visada, 
draugiškai ir solidariai yra išsipraktikavę 
labai gražiai vertinti savo darbų reikšmę 
bei skleisti jos svarbą ir pasiektų vaisių 
viršumą visuomenės opinijoje. Taip buvo 
seniau, taip tebėra ir dabar.

Tai visai suprantama ir galbūt gera tra
dicija, kuri praktiškai taip pasireiškia: — 
mūsų žmonės yra geriausi, žymiausi, pajė
giausi, gabiausi Lietuvos mokslininkai, ra

šytojai, poetai, intelektualai, valstybės 
vyrai, Lietuvos laisvintojai, vadai... Ku
rie yra „ne mūsų“, tie nutylimi, o kur 
kartais nutylėti nebeišeina, jų vertė' ir 
reikšmė mažinama, kalbama daugiau 
apie jų trūkumus ar stačiai prieš juos ko
vojama.

Augščiau cituotame Carolaus teigime ir 
randame tos savireklamos {taką ar, gal 
teisingiau, pasekmes. Tvirtindamas svar
biausiu lietuvišku intelektualiniu židiniu 
buvus „Židinio“ žurnalą ir „Naująją Ro
muvą“ bei panašius organus, jis, matyt, ir 
bus patikėjęs, ką girdėjęs šios propagan
dos centrų siųstuvo bangomis persotinta
me ore.

Tai yra toli nuo tiesos, jei imtume da
ryti palyginimus.

„Židinys“ buvo svarbiausias žurnalas 
lietuvių šviesuolių katalikų, artimų krikš
čionių demakratų blokui. Jo {taka bendra
jame Lietuvos kultūriniame ir intelektu
aliniame gyvenime nebuvo nei didesnė, 
nei ryškesnė, negu kurio kito stambesnio 
ir pastovesnio žurnalo savųjų idėjinių 
sluogsnių tarpe ar net ir bendru Lietuvos 
mastu. Tautininkų „Vairas“ turėjo nė 
kiek nemažesnę tradiciją ir atliko inte
lektualinių mielių vaidmenį, negu „Židi
nys“ visuomeninių katalikų ir klerikalų 
tarpę. Net socialistų ir marksistų ir iš 
dalies liberalų (kaip prof. P. Leonas...) 
„Kultūra“, kuklesniais ištekliais leidžia
ma, atlikdavo ne ką mažesnį vaidmenį, 
ypač mokslo ir tam tikrų idėjų skleidimu 
bei įvairių problemų analizavimu. Tikrai 
silpniau reiškėsi liberalai savo atskiru 
„židiniu“: jų „Vaga“ buvo trumpalaikė, 
„Varpas“ itin retai suskambėdavo ir be 
abejo neprilygo poveikiams, kuriuos turė
jo „Židinys“, „Vairas“ ir „Kultūra“.

Bet ir liberalai nėra buvę visiški be
žadžiai. Kaip daugelis katalikų, taip ir jie 
reiškėsi kituose leidiniuose, ypač univer- 
sitetiniuse bei profesinių draugijų (medi
kų, advokatų, menininkų, rašytojų ir t.t.).

Čia būtų visai netikslu, net juokinga 
kalbėti apie kokį „židinio“ išsiskyrimą iš 
kitų savo intelektualiniais lobiais ar veš
lios intelektualinės atmosferos skleidimu.

DIDELIS „SĄJŪDIS“ SAU PATIEMS...

Nedaugiau būtų tikslu į šį rangą pakel
ti ir kultūrinį „Naujosios Romuvos“ sa-

28



SAn'1'ARVĖ 215

vaitraštį. Propagandos apie jos įdomumą, 
intelektualini naujumą, platumą ir lais
vumą jau anuomet buvo ir, pasirodo, kai- 
kas tuo sualsuoją net dabar.

Tai buvo visai neblogas kultūrinis sa
vaitraštis, kartais gyvesnis ir įdomesnis 
už kitus retesnius profesinių grupių spau
dos leidinius. Jos redaktoriaus Juozo Ke- 
liuočio uždavinys buvo labai aiškus, ir 
jis nevengdavo pats atitinkamuose užku
lisiuose pasisakyti. Jam rūpėjo burti kul
tūrininkus, nežiūrint jų griežtų ideologi
nių ar partinių priklausomybių, o ypač 
tuos katalikus ir krikščionis demokratus, 
kurie dėl įvairiausių priežasčių buvo pa- 
sibodėję ar ėmė bodėtis nevaisinga, nekū- 
rybinga, bergždžia („steriliška“) opozici
ja tautininkų įsistiprintai santvarkai. Tai 
nereiškia, kad tie asmenys jieškojo kelių 
gražesniu būdu įstoti į tautininkų partiją 
ar gauti geresnių vietų (kurie norėjo, jau 
buvo įstoję ir vietas turėjo, kaip lygiai 
geras vietas turėjo ir daugelis opozicio
nierių)... Jie tik uoliau jieškojo išeities iš 
akligatvio, iš konservatyvių „pozicijos“ ir 
„opozicijos“ plotmių, jieškojo naujos pla
tesnės kultūrinės bazės visiems teigia- 
miau pasireikšti.

Pagaliau, dalis „liberalesnių“ katalikų 
ten buvo paskelbę manifestą apie asmens 
ir individo vaidmenį bei pareigas kultū
riniame, socialiniame ir valstybiniame gy
venime. Jiems, tiems katalikams, jieškan- 
tiems išeities iš anuometinės, jau kiek 
ėmusios sukrešėti atmosferos, tas mani
festas gal atrodė labai naujas, įdomus, 
„revoliucinis“. Tam buvo suteikta rekla
ma, ir net šiandien tenka girdėti atbalsių, 
koks tai buvęs gilus, naujas ir dvasingas 
„Naujosios Romuvos“ sąjūdis!..

O iš tikrųjų ten buvo sprendžiamos tos 
pačios senos, Vakarų filosofų, sociologų ir 
valstybininkų jau narpliotos ir tebenarp- 
liojamos problemos, žinomos daug kam 
ir Lietuvoje, ir nieko ypatingai naujo šiuo 
manifestu nei pasakiusios, nei vėliau pa
dariusios. Nieko jos nenuvertė, nieko ir 
negąsdino, ir jokio naujo sąjūdžio ar link
mės nesukūrė. Laikams pasikeitus, mani
festo skelbėjai kiekvienas labai gražiai 
vėl sugrįžo į savo parapijas. Nebuvo dėl 
to sujaudinta ar pašlijo ir tautininkų san
tvarka. Priešingai, vyresnieji iš mūsų ga
lėtų net liūdyti, jog Kaune būta tvirtini
mų, kad „Naujosios Romuvos“ žurnalą 
laikas nuo laiko tautininkų valdžia pa
remdavo subsidijomis iš atitinkamų fon
dų. (Šio straipsnio autorius yra girdėjęs 
tokius tvirtinimus, bet tada jis buvo per- 
jaunas ir neįtakingas, kad butų galėjęs 
matyti pačias subsidijų sąskaitas.)

Panašūs „intelektualiniai centrai" jun
gėsi apie dažną meno bei kultūros žurna
liuką ar kokią tų sričių instituciją.

Galima sutikti tik su tuo, kad Lietuvoje 

intelektualiniai klerikalai kitais požiūriais 
turėjo išskirtiną poziciją. Tautininkų val
džia valstybės iždo lėšomis mūsų religi
niams, politiniams ir ideologiniams kata
likams Vyt. Didž. Universitete išlaikė spe
cialų fakultetą, kuris serijomis gamino to 
tipo intelektualus ir „intelektualus“. Iš ki
tos pusės, įvairios jų draugijos ir institu
cijos organizuotai ir planingai, rūpinosi vi
sų sričių intelektualų ugdymu, — daug 
rimčiau ir įžvalgiau, negu tautininkai, de
šinieji ir kairieji liberalai, laicistai ir kt.

NEPAGRĮSTAS ĮSIŽEIDIMAS

Carolaus išvados apie lietuvių intelek
tualų reiškimąsi bei „dilemas“ išeivijoje, 
ypač Amerikoje, paremtos jau tiesioginiu 
stebėjimu, be abejo, yra gana teisingos ir 
gal net visiškai teisingos. Čia turime su
tikti su klerikalinių intelektualų persvara, 
kuri galėjo susidaryti dėl trijų priežasčių: 
1. geresnio ir gausesnio materialinių prie
monių sutelkimo tiems reikalams jr žmo
nėms, 2. geresnio organizuotumo ir vie
ningo ar bent sutartino veikimo ir 3. di
desnio vidinio aktyvumo, darbštumo, no
ro aukotis, reikštis ir gyventi intelektuali
nėmis vertybėmis.

Tos aplinkybės kelią klerikalinio inte
lektualo pasitikėjimą ir kartais aroganci
ją. Jis piktinasi, jei iš kitos pusės būna 
pavadintas „be galo netolerantingu ir 
kvepiančiu visais totalistinės ir diktatū
rinės nuotaikos požymiais“ (kaip kartą 
išsireiškė B. Raila , Nemuno“ žurnale, 
1951, 5 nr.). Jis beveik įsižeidžia, jei kas 
pavadina jį patį klerikalu, o jo srovę kle
rikalizmu, — kai šiedu terminai nėra' ir 
negali būti įžeidžiančio pobūdžio, nes jie 
dalykus tiksliai vadina savo vardais, 
įprastais visose civilizuotose kalbose ir, 
pagaliau, kad tiems dalykams nei nėra ki
to pavadinimo. Tiek Lietuvoje tiek ypač 
„tremtyje“ mūsų katalikų tiek idėjinis, 
tiek politinis reiškimasis daugiausia yra 
klerikališkas, ir nors buvo ir yra išimčių, 
bet jos vis dar gana, retos ir bendrosios 
taisyklės nekeičia.

LIBERALŲ VISUOMENĖ KALTA DĖL 
SAVO INTELEKTUALŲ NUSILPNINIMO

Tuo tarpu intelektualo liberalo padėtis 
„tremtyje“ vis tebėra visais atžvilgiais ne
abejotinai apgailėtina. Ši giminė (tariant 
Caroiaus žodžiais) nevieninga, neorgani
zuota, nebendradarbiaujanti, dažnai 
tarpusavyje kovojanti. Sutikdama, kad jos 
polinkius visuomenėje pirmiausia repre
zentuotų politikieriai, ši giminė seka tą 
gryno nesusipratimo gairiavimą, kurį po-
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litikieriai nusmaigsto pagal savo laikinius 
išrokavimus, kaprizus, smulkių interesų 
koalicijas, partines bei asmenines ne- 
apykantas ir t.t. Taip yra vis užsilikę 
„kairieji“, „vidurio“ ir , dešinieji“ libera
lai; „kairieji“ apšaukia „dešiniuosius“ 
net „fašistais“ ir „totalistais“; svaidyma- 
sis keiksmažodžiais ir galvojimas katego
rijomis prieš 30 metų čia vis tebėra kas
dienis „intelektualinis“ maistas... Besi- 
muistydamas politikierių suregstuose akli- 
^atviuose, neretas „kairysis“ liberalas 
šiandien neša savo grūdą į klerikalo lo
byną ir siūlo jam savo koaliciją prieš 
„dešinįjį“ ar „vidurio“ liberalą. Ir t.t.

Tai nuolatiniai reiškiniai per visą pa
starąjį dešimtmetį. Ir Carolus yra giliai 
teisingas, tvirtindamas, jog dažną intelek
tualą liberalą yra apėmusi „apatija ir 
abejojimas dėl išėjimo į viešumą pras
mės“. Nes rimtam intelektualui sunku pa
kelti tokios pigiųjų žuvų rinkos erzelį, ir 
gyventi tokioje suirutėje. Jis užsidaro sa
vyje, šalinasi viešumos, įgyja visokius 
kompleksus ir pagaliau ■— pradeda susti...

Materialinės sąlygos jo veiklai reikštis 
— pačios trapiausios. Faktiškai jis yra 
vienas ir vienišas. Fondai, fondacijos, baž
nytiniai lobiai, vienuolynų išmaldos ir sti
pendijos jo darbui ir studijoms yra nepri
einami. ...Savosios visuomenės jis yra pa
liktas laisvas, kaip paukštis... Ne tik jis 
neturi, kas jo kūrybos medžiaginėmis są
lygomis pasirūpintų, bet neturi net ir dva
sinių namų, kuriuose jo siekimai butų 
bent bandomi suprasti“, — sako teisingai 
Carolus.

Liberalinė visuomenė noriai paremia 
parapijos kleboną ir katalikų bažnyčią 
savojo tikėjimo išlaikymo tikslais, o tos 
paramos likučiai nekartą eina toliau in
telektualui klerikalui paremti, — bet jai 
nė į galvą neateina, kad ji pirmiau turė
tų paremti intelektualo liberalo kūrybos 
pastangas! Sunku butų rasti atvejį, kur 
klerikalinė visuomenė ar jos pavieniai 
asmenys tiesioginiai finansuotų liberalų 
kultūrines ar politines manifestacijas, — 
bet užimtų perdaug vietas suregistruoti, 
kur liberalinė visuomenė tiesiogiai pare
mia klerikalizmo politines, dvasines ir 
kultūrines apraiškas.

Būtume tačiau neteisūs, šioje padėtyje 
nematydami jokių išimčių. Bent Ameri
koje yra negausi saujelė verslininkų bei 
profesionalų, kurių iš vienos pusės libe
ralinis instinktas, iš kitos pusės gilus 
kultūrinių vertybių puoselėjimo suprati
mas nėra užmiręs. Jų priešakyje neabejo
tinai pažymėtinas Juozas Bičiūnas iš Ta
bor Farmos. Šio liberalo tautininko įna
šai lietuviškai kultūrinei kūrybai, menui, 
knygai, spaudai ir kultūrinėms liberali

nėms draugijoms remti yra nuolatiniai ir 
labai stambus. Studentai santariečiai, 
skautai ir daugelis kitų to niekuomet ne
galės ir neturėtų pamiršti. Jei butų 20 
tokių Bačiūnų Amerikoje, viskas kitaip 
imtų atrodyti „intelektualų liberalų fron
te“...

SIMPATIJOS LITERATAMS

Su aiškiomis simpatijomis Carolus atsi
liepė apie Literatūros Lankus — nors ir 
siaurą, bet naują išeivijos lietuvių litera
tų intelektualų židinį.

Pilnai tomis simpatijomis dalintis gal 
dar būtų sunku: tai tik intelektualinio ži
dinio dalies dalis, labai nenusistovėjusi, 
kontraversiška, talpinanti gerokai skirtin
gas genas, vyraujama katalikų (jeigu jau 
nepavartoti kito „keiksmažodžio“...) — 
bet daugiau tokių katalikų, kurie mėgina 
vaduotis nuo klerikalizmo. (Tik ne to lei
dinio bendradarbis A. Jasmantas, kurio 
mąstymo maniera tebėra kraštutinio dog
matiko, ir nežiūrint paviršutinių „revoliu
cinių paradoksų“, giliau paskutus, ar tik 
nepaaiškėtų, jog čia turima reikalas su 
kiek liguisto- pobūdžio davatkišku kleri
kalizmu)...

Su kita Carolaus simpatija, — kad San
tarvė vertina intelektualumą nemažiau už 
katalikiškus sluogsnius, — butų galima 
nuoširdžiau dalintis, nes ji yrą pagrįsta 
tikrove. Santarvė tepasirodo vos ketvirtus 
metus, ir dar gal butų peranksti rašyti 
jos „istoriją“. Tačiau butų teisinga pa
tikslinti jos kilmę, genezę ir pobūdį tiems, 
kurie yra prisidėję prie žurnalo gimimo 
ir jo kelių jieškojimo.

Santarvės žurnalo gimimo diagnozas 
Carolaus yra nušviečiamas ne pagal buvu
sios tikrovės faktus. Jis sako, jog lietuvių 
liberaliniuose sluogsniuose išeivijoje butą 
bandymų sumegsti intelektualinių namų 
pastatą per Šviesą, Santarvę, Santarą... 
„Bet kai tik jie būdavo pastatyti ir inte
lektualų įšildyti prieš viešpataujančias ru
denines darganas, į juos su visu savo nuo
boduliu susikraustydavo kas nors kitas“... 
Kaip jis toliau pažymi su šauktuku, — su
sikraustydavo politika, ir intelektualams 
„įgrisusiai monotonijai“ prasklaidyti be- 
paliekama čia tiek vietos, kiek jos lieka 
nuo politikos.

SANTARVĖS POLITIKA IR 
INTELEKTUALAI

Trumpai dėl to pasisakyti čia būtų ne
įmanoma, bet kiek tai liečia Santarvę, pa
tikslinimas yra reikalingas ir būtinas. Bu
vo netaip!
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Santarvės žurnalą, pirmoje vietoje, su
rezgė, įsteigė ir sukūrė lietuvių rezisten
cinė organizacija ir veikliausiu būdu tan 
darban dėjosi tie žmonės, kuriuos dabar
tinių „keiksmažodžiu“ tektų pavadinti po
litikais. Jos tikslai pirmiausia buvo re
zistenciniai, taigi, politiniai (Lietuvos iš
laisvinimas, tautinių energijų telkimas 
pasipriešinti Lietuvos okupacijai, rezisten
cijos ir. išlaisvinimo koncepcijos išdirbi- 
bimas pagal naujus Krašto padėties, už
sienio lietuvių ir tarptautinės tikrovės 
reikalavimus, pasipriešinimas neigia
miems ir žalingiems reiškiniams užsienio 
lietuvių šios srities veikloje ir t.t.). Žur
nalo steigėjai bei leidėjai rezistencijos są
voką suprato pilnai ir plačiai. Tautinė re
zistencija, kuriai lemta ilgai užtrukti, nė
ra koks vaikiškas naujų partijų kūrimas, 
senųjų partijų gyrimas ar peikimas, vie
nų operetinių komitetų ar egzilinių „vy
riausybių“ griovimas ir kitų steigimas, — 
bet daug platesnės ir gilesnės apimties il
galaikis žygis, ne tik kovinis ir politinis, 
bet ir dvasinis, kultūrinis ir intelektuali
nis.

Tad Santarvės natūralus ir logiškas 
tikslas buvo, iš politinių versmių ir aksti
nų sukūrus žurnalą, šauktis platesnės tal
kos — ne „išstumti“ kultūrininkus ir in
telektualus, bet auginti, telkti, kviesti bur
tis ir ugdyti atmosferą tarpti žmonėms, 
kurie ilgalaikei tautinei reistencijai yra 
daug reikalingesni ir svarbesni už opere

tinius „tautos valios atstovus", sezoninius 
„tautos vadus“ ar oportūnistinius politi
kierius. Žurnalo skiltyse intelektualui bu
vo ir yra paliekama ne tiek vietos, kiek 
jos lieka nuo , politikos“, bet greičiau 
priešingai: — tą tuščią vietą, kurią turėtų 
užpildyti, bet neužpildo lietuvis rašytojas, 
poetas, menininkas ir intelektualas, pasi
davęs apatijai ir abejojimui dėl savo iš
ėjimo į viešumą prasmės, — tą tuščią 
vietą, turėdavo užpildyti veiklesnis poli
tikas, kuris nepasidavė jokiai apatijai ir 
tikėjo dėl savo viešų pasisakymų gero
sios prasmės!

Gal ir gaila, kad taip buvo ir iš dalies 
dar yra, bet tokia buvo tikrovė ir tokie 
faktai, su kuriais reikia skaitytis, darant 
įvertinimus. Bet gerai, kad Carolus tą 
klausimą iškėlė: jis duoda progos faktų 
šviesoje pervertinti pozicijas ir susidaryti 
vaizdą dėl „politikų“ ir intelektualų atsa
komybės... Apatija ir abejojimas dėl vie
šų pasisakymų prasmės — nėra labai švel
nus komplimentas liberalui, kaip ir jo
kiam kitam intelektualui... Tačiau jo prie
kaištas, kad jis „išstumiamas“, nusmel
kiamas, ar nevertinamas, ar nereikalingas 
tokiame žurnale, kaip Santarvė, — atrodo, 
būtų visiškai be pagrindo.

Tikiuosi, kad šie keli faktų patikslini
mai bei papildymai buvo būtini ir nebus 
žalingi tolesnei lietuvių „intelektualų di
lemai“ svarstyti.

A. Daujėnas

Neronas taip pat buvo savo laikmečio gaminys. Tačiau po mirties — jo statulos 
buvo sudaužytos ir jo vardo įrašai ištrinti. Istorijos kerštas yra baisesnis, negu pačio 
galingiausio Generalinio Sekretoriaus kerštas. Drįstu prisipažinti, jog tame yra kaikas 
paguodžiančio. Leon Trocky (Iš knygos apie Staliną)
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

Epochos sąmoningumas ir kt.

J. KĖKŠTAS

Atmesdamas ir „grynąjį meną“ ir „so
cialistinį realizmą“, Cz. Milosz pasirinko 
poetinio pergyvenimo autentiškumo, anti- 
konformizmo ir išraiškos paprastumo kelią. 
Poeto uždavinys vaizdais reikšti tiesą ir sa
vo epochą bei nenuvalkiota forma naujinti 
tradiciją, jieškant ko glausčiausios komuni
kacijos su skaitytoju. Sitai lyg ir supratęs, 
Br. Raila ir teigia („Santarvės“ 1956 m. 1 
nr.), kad Cz. Miloszo knygoje „yra ir da
bartinė epocha, ir mūsų laikmečio bei auto
riaus sąmoningumas, ir visa tai yra poezi
ja“, Toks pripažinimas gal ir šildytų, jei 
mes turėtume progos tikėti jo nuoširdumu. 
Raila tokios progos mums neduoda, nes 
čia pat, jau sekančioj pastraipėlėj, sakosi 
visoj knygoj radęs vos „du ar tris gabalus, 
kurie pateisina autorių ir leidėją“. Ir jis ty
liai nuberiąs pastalėn susikaupusius keiks
mažodžius...

Nesistebėtume ir nesijaudintume nei dėl 
Railos keiksmažodžių, nei aplamai dėl jo 
epitetų, nes jis, kaip ir kiekvienas žmogus, 
turi pilną teisę į nuomonės ir meninio credo 
laisvę. Be to, Railos keiksmažodžiai nebe 
naujiena, nes jis juos ne nuo šiandien pilno
mis rieškučiomis spaudoje gausiai barsto, ir 
mes prie to jau pripratome. Bet sunku tylo
mis praeiti pro taip dažnai Railos publi
cistikoj užtinkamą nenuoseklumą ir perdaug 
gal jau jo pamėgtas kontradikcijas. Atrodo, 
viena teigti ir dar tebešiltą teigimą čia pat 
šąltai paneigti, yra Railos „publicistinis 

metodas“. Šitai įvyksta gal dėlto, kad jis 
mušasi į politikus. „Politiniai“ tikslai daž
nai verčia jį nusigręžti nuo tiesos ir veda į 
prieštaravimų akligatvį. Toli nejieškodamas, 
prisimenu palyginti šviežią ir tebeaktualią 
jo santykio su žemininkais bei lankininkais 
istoriją. „Žemės“ pasirodymą jis buvo pa
sitikęs gana entuziastingai, keiksmažodžiais 
apiberdamas vieną tik K. Bradūną, augščiau 
visų (neužsitarnautai) iškeldamas šių eilučių 
autorių. O ir kitiems antologijos dalyviams 
jis nepašykštėjo gražių pagyrimų. Mes jam 
anuomet pasirodėme ir „potencialūs“, ir 
„talentingi“ (gaila, kad neturime po ranka 
ano „Dirvos“ n-rio su jo recenzija apie „Že
mę“). Gal ir nesunku būtų atspėti anų Br. 
Railos panegirikų motyvus, bet, dokumen
tuotų įrodymų neturėdamas, nedrįstu jų vie
šai skelbti. Kokie ten tie tikslai bebūtų bu
vę, aišku tik, kad iliuzija išblėso ir mūsų kū
ryba tapo jam ir bevertė ir nebenaudinga. 
Anksčiau įmatyti „šedevrai“ pavirto j „sun
kius, gramozdiškus gabalus“. Poeto kūrybo
je, kurioje vakar viskas buvo ir „didinga“ 
ir „talentinga“ ir „nuostabu“, šiandien dė
mesio vertas randamas tik vienas eilėraštis, 
o ir tas su nedovanotinais trūkumais. Susi
žavėjimą kėlę Alfonso Nykos-Niliūno kū
riniai — šiandien Railai ironiškų pašaipų 
objektas. Nekreiptume dėmesio į tokią jo 
„rašyseną“ (žmogui duota laisva valia ma
nyti ir rašyti kas tinka), jei ne ana ankstes- 
nė ųenuoširdi if užgauli egzaltacija.
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Railai dabar viskas „neskambu“, „sun
ku“, „gramozdiška“. Jam, ir visiems, kurie 
poezijoje jieško ne vaizdais reiškiamos tie
sos, o tik „skambumo“ ir kitų lengvybių, 
patartume poezijos nebeskaityti, ja nebesi
domėti, nesiversti pseudokritika, pasitenkin
ti politikavimu ir grįžti į 19 amžių, kuris, 
nors ir nelabai nuo mūsų nutolęs, bet jau 
baigtas.

Dar keli žodžiai apie.Cz. Miloszo „lie
tuviškumą“. Raila-reikalauja, kad šis lenkų 
poetas pasiskelbtų esąs lietuviu. Draudimas 
žmogui būti tuo, kuo jis yra, ar jaučiasi 
esąs, man neatrodo perdaug jau būtinas ir 
rimtas. Toks reikalavimas nenaudingas ir 
politiniu požiūriu, o šis požiūris Railai ne
turėtų būti be reikšmės. Nedaug yra len
kų, rodančių mums nuoširdaus prielanku
mo jausmus. Radę vieną iš nedaugelio, mes 
tuoj pat norėtume jį įrikiuoti į savo tautie
čių gretas. Įprotis jieškoti kitataučiuose lie
tuviško kraujo nenaujas. Prisiminkime tik 
Kantą, Dostojevskį, visokius bokso čempi- 
jonus ir Hollywood© žvaigždes (Lilian Gish, 
Tom Mix) ir daug kitų, kad suprastume tos 
ligos juokingumą ir nerimtumą. O jei taip 
imtume ir leistume Miloszui būti lenku. Ir 
lai jis būdamas lenkas skelbia savo ir kitų 
tautų žmonėms, kad Lietuva turi teisę į te
ritorinį integralumą ir suverenumą. Man re
gis, iš tokio lenko mūsų tautai bus daugiau 
naudos, negu iš šimtų ar tūkstančių gryna
kraujų lietuvių, tesirūpinančių vien tik savo 
gerove, šaldytuvais ir buick‘ais, bet, kai tik 

kalba apie lenkus, tuoj pat su „tautišku“ 
įniršimu demonstruojančių savo polonofo- 
biškus jausmus,

Br. Raila Nykos-Niliūno užsklandą vadi
na „nesąmone“. Apsišarvavęs patetiško op
timizmo plienu, jis dedasi nesupratęs pui
kios Niliūno simbolikos ir neigia barbari- 
jos grėsmę Vakarų kultūrai. Man regis, rei
kalas ne toks jau linksmas, kaip Railai at
rodo. Vienur barbarai jau įsitvirtinę, kitur 
baigia griauti tvirtovių sienas, kitur vėl, vė
žiu įaugę į Vakarų kūną, žeidžia mus iš vi
daus. Taip barbarų imperija auga. Barbarai 
ne tik prie tvirtovių sienų, bet ir tvirtovių 
viduje, tarpe mūsų. Vienas iš charakterin
gų barbaro bruožu bene bus egzageruota 
drąsa, aklas tikėjimas savo sprendimų ir 
veiksmų neklaidingumu ir netolerantišku
mas. Akiračio ribotumas, stiliaus užgaulu
mas, nesiskaitymas su priemonėm ir stoko
jimas kritiško žvilgsnio į savo darbus.

Dramatiškas Niliūno kalbėjimas apie ga
limybę Vakarų kultūrai virsti legenda, ne
turėtų suponuoti kažkokio defetizmo. Tai 
tik realus žvelgimas tikrovei į akis. Neno
rėjimas matyti tikrovės yra bailumo, ne 
drąsumo požymis, nors ir labai jau mes 
tą savo bailumą dailintume ir puoštume 
pompastiška „patriotine“ frazeologija. Raila 
dedasi taip pat nesuprantąs žodžio legenda. 
Legendos kaip tik ir turi tą jėgą, kad lieka 
žmonėse gyvos ir gyvuosiuose kelia viltį, iš
orės ir vidaus barbarų naikinamam pasauly.

Už penkių metų galbūt bus tiek pat pavojinga garbinti Staliną, kiek buvo pavo
jinga jį pulti prieš parą metų. Bet tame aš nematyčiau jokios pažangos. Juk dar nieko 
nereiškia, jeigu papūga pramoksta vieną naują žodį. . .

George Orwell (1946 metais)
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IS MOKSLO PASAULIO

ŽMONĖS, ŽEMĖ IR ŽVAIGŽDĖS

V. LAGENPUŠAS

VIII PAUKŠČIO TAKAS IR RŪKAI

Jeigu mes turime gana daug žinių apie 
planetas, saulę ir fix-žvaigždes, tai kalbant 
apie paukščio taką, kuris jungia visas siste
mas visų fix-žvaigždžių, tenka ir vėl grįžti 
prie spėliojimų, nelyginant taip, kaip tai da
rė Aristotelis ir Ptolomėjus. Žinoma, mūsų 
spėliojimai turi daugiau pagrįstų duomenų, 
nes daug dangaus mechanikos dėsnių yra 
mums žinoma.

Pirmą kiek modernesnį supratimą apie 
paukščio taką yra davęs Kantas (1724-1804). 
Jo veikalas („Bendra gamtos istorija, ir dan
gaus teorija“) 1755 m. taip nusako: erdvė 
yra begaliniai didelė, joje yra labai daug 
žvaigždžių, kurių skaičius ribotas. Vidury
je turi būti centrinė saulė, apie kurią sukasi 
visa sistema. Ta saulė, jo manymu, yra Si
rius. Mūsų saulė yra ne kas kita, kaip pa
prasta fix-žvaigždė ir jos vieta paukščio ta
ke yra netoli centro, arti Kariopėjos ir Gul
bės, nes šie žvaigždynai mums geriausia ma
tomi.

Lambert (1723-1777) sakė kiek kitaip: 
planetos su mėnuliais sudaro pirmą sistemą; 
saulė su planetomis sudaro antrą sistemą; 
šviesiausios žvaigždės su visomis aplinkinė
mis sudaro žvaigždžių subūrimus — trečioji 
sistema ir pagaliau visi žvaigždžių subūri
mai sudaro ketvirtą sistemą, arba paukščių 

taką. Kiekviena sistema atskirai, lygiai kaip 
ir visas junginys, turi lėšio formą, o judė
jimas vyksta apie centrą, kuriuo Lambert 
laikė Oriono rūką arba netoli jo (1761 m.).

Nedaug kitaip galvojo William Heršel: 
vieton keturių Lamberto sistemų Heršel ėmė 
tik žvaigždžių subūrimus, kuriuos jis tai re
čiau, tai tankiau paskirsto visame paukščio 
tako plote.

Dar prieš 30 metų, apie 1920 metus, 
paukščio takas buvo laikomas subūrimu di
delio skaičiaus fix-žvaigždžių. Jis yra lėšio 
formos, su išilginiu skersmeniu apie 30.000 
šv. metų, o skersiniu — apie 6000 šv. me
tų. Kapteyn (1851-1922) šias ribas du sykiu 
padidino. Centru laikomas žvaigždynas Gul
bė.

Dabartinės (1950 m.) pažiūros į paukščio 
taką yra maždaug tokios: jį sudaro apie 
100.000 milionų fix-žvaigždžių, kurių ben
dra masė lygi maždaug 250.000 milionų 
saulės masių. Iš to išeina, kad dauguma 
žvaigždžių yra didesnės už mūsų saulę, kuri 
nepriskaitoma net prie vidutinių. Visa apim
ties forma yra lėšio pavidalo, kur centru 
turėtų būti ir didžiausias žvaigždžių subūri
mas. Juo dabar laikomas žvaigždynas Šau
lys, nes kaip tik tenai yra daugiausia fix- 
žvaigždžių. Laikoma, kad lėšio skersmuo 
yra dar didesnis, būtent: išilgai apie 100 
tūkstančių šviesos metų ir skersai apie 16

34



SANTARVĖ 221

tūkstančių šv. metų (30.000 parseku, 5000 
parseku). Saulės vieta yra apie 30.000 šv. 
metų nuo centro, truputį šiaurės pusėje, apie 
65 šv. metų nuo išilginio skersmens. Aplink 
paukščio taką yra ir vėl kiti subūrimai 
(apie 100), kurių kiekvieną sudaro maždaug 
1.000.000 žvaigždžių. Šių subūrimų nuoto
liai nuo paukščio tako laikomi ribose 60 
tūkstančių šv. metų. Mūsų saulės sistema 
sukasi apie paukščio tako centrą ir padaro 
vieną ratą per maždaug 220 milionų metų.

Dar yra vad. rūkai. Tai yra panašios si
stemos kaip ir mūsų paukščio -takas, tik dėl 
nepaprastai didelio atstumo jie mums atro
do rūkais. Iš jų apie 17% yra elipsės for
mos, o apie 80% sudaro vad. spiraliniai rū
kai. Prie jų priklauso ir Andromedos rūkas, 
kurio skersmuo yra apie 65.000 — 90.000 
šv. metų, o masė — apie 30.000 saulės ma
sių. Apie 30% likusių rūkų yra netaisyklin
gos formos.

Jau per 2į m. veidrodinį teleskopą (Mt. 
Wilson observatorijoje) matyti apie 100 mi
lionų rūkų, o per Mt. Palomar 5-ių m. tele
skopą šis skaičius bus gerokai padidintas.

Stebint rūkus patirta, kad jų šviesa įgau
na daugiau raudonas spalvas. Einant Dopp- 
lerio efekto dėsniu tai reikštų, kad tokie rū
kai nuo mūsų tolinasi. Tai išaiškinama eks
centrinės jėgos veikimu. Iš kitos pusės kyla 
mintis, kad kadaise visi rūkai ir visos siste
mos buvo vienas vienetas. Priimant dėme
sin rūkų greitį, išeitų, kad tas laikas buvo 
prieš maždaug 3-5 miliardų metų. Šis am
žius maždaug sutinka su tais mokslininkų 
skaičiavimais, kurie padaryti nustatant mū
sų saulės sistemos „amžių“ iš natūralaus ra
dioaktyvaus elementų susiskaldymo. Jei tai 
atitiktų tikrovę, tai tada mūsų saulė tebū
tų tik apie 15-20 saulės metų amžiaus.

Pabaigai paminėsime dar dvi modernias 
teorijas, kuriomis bandoma išaiškinti pasau
lio atsiradimą. Pirma iš jų remiasi jau esa
mu pradu, antroji kuria pasaulį ir be jo...

Pirmoji teorija yra paskelbta 1943 m. ir 
jos autcriuis yra Carl Weizsaecker (1912), 
fizikas ir kartu aslroncmas. Jis sako, kad 
pradžioje buvo tik materijų debesys, kurie 
be jokių taisyklių skraidė visomjs krypti

mis. Tuose debesyse vėliau atsirado centrai, 
apie kuriuos tie debesys pradėjo suktis. Dėl 
ekscentrinės jėgos debesų dalys atitrūkdavo 
ir sudarydavo atskiras sistemas, pvz., dabar
tinius rūkus, paukščio taką ir kitus. Ši teo
rija turi savyje tą tiesą, kad visi dangaus 
kūnai iš tikrųjų turi tuos pačius elementus 
ir turėtų būti todėl iš vienos pradžios.

Kitos teorijos autorius yra Pascual Jor
dan (1902-1954). Pagal jį erdvė visą laiką 
plečiasi, tas plėtimasis vyksta šviesos grei
čiu. Prieš apie 3 miliardus metų visą pasau
lį sudarė taškas, kuriame gimė pirmoji neu
tronų pora. Jos masė buvo lygi gravitacijos 
jėgai, tuo būdu judėjimo būti negalėjo. Kai 
kitose vietose ir vėl gimė neutronai, tai jie 
susijungdavo, ir tuo būdu masė augo. Ka
dangi neutronų ir šviesos išsiplėtimo savy
bės yra vienodos, tai ir pati erdvė augo 
šviesos greičiu. Tas plėtimasis vyksta ir 
šiandieną, ką patvirtina Dopplerio efektas. 
Neutronų masės yra labai ekspliozyvės, taip 
kad po trumpo laiko tos visos masės turėjo 
užsidegti. Iš neutronų pasidaro protonai ir 
elektronai, kurie savo keliu sudaro vandeni
lį, o šis heliumą. Tuo būdu atsirado ir visi 
elementai; tai patvirtinama atomų skaldy
mo teorijos. Iš tikrųjų, tai yra visiškai mo
derni teorija.

Žinoma, teorijų yra ir daugiau. Be pana
šių į augščiau paminėtas, yra ir keistokų ir 
mažai suprantamų, kaip antai teorija austro 
inž. Hoerbiger'io, kur pasaulio atsiradimas 
aiškinamas, kaip karščio ir šalčio priešvei- 
kio išdava. Vis tik šiuo ar tuo turi būti 
kiekviena teorija pagrįsta, bent tais dėsniais, 
kurie šiandieną mokslininkų laikomi teisin
gais.

Kitas klausimas yra tas, ar žmogaus pro
tas iš viso galės kada nors atskleisti kny
gą, sj maždaug 3 miliardų puslapių, kurioje 
surašytas pasaulio kūrimas. Ir jeigu nėra nė 
vienos teorijos, kuri prileistų pasaulio sukū
rimą per 6 dienas, tai vistik tam mes turi
me Bibliją. Tiesa, tais laikais apie pasaulį 
žinota labai mažai, bet užtat pasaulį kūtę 
Dievas,
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■ (.Didieji Grigo Ratai (Ursa major). Vie
nas iš seniausių žinomų žvaigždynų, ku
rį beveik kiekvienas žmogus pažįsta. 
Jis mūsų plotyje matomas ištisus me
tus. Jei prie šių 7 žvaigždžių priskirti 
ir kitas aplinkines, tada susidaro figūra 
panaši į mešką, ir visas žvaigždynas 
gauna Didžiosios Meškos vardą.

2. Mažieji Grigo Ratai (Ursa minor). Ir 
jį sudaro 7 žvaigždės, tačiau ne tiek aiš
kios. Šis žvaigždynas įdomus tuo, kad 
jo galinė žvaigždė beveik stovi vietoje, 
tarytum sudarydama mūsų pasaulio aši
galį. Iki 2115 m. šiaurinė žv. dar prisi
artins prie centro, bet paskui atitols 
ir maždaug per 8000 metų šiaurės kryp- 
je bus matyti kita žvaigždė, būtent 
„Deneb“, Gulbės žvaigždyno.

SANTARVĖ
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3. Apačioje Did. Ratų matyti kitas žvaig
ždynas, Liūtas. Jis turi labai ryškią 
žvaigždę Regulus, nuo kurios į kairę 
per žiūroną, matomas spiralinis rūkas 
„M 96“.

"n
4. Orionas (Orion). Vienas iš gražiausių 

žvaigždynų. Jį lengva rasti dėl jo trijų 
šviesių žvaigždžių, kurios sudaro lyg ir 
diržą ir yra tarp labai ryškių ir didelių 
žvaigždžių. Betegeice ir Rigel. Apačioje 
diržo yra dar paprasta akimi matomas, 
rūkas „ M 42“. Kiekvienas, kas šiek tiek 
domisi dangaus kūnais, Orioną gerai pa
žįsta.

i-------

5. Kiškis (Lepus). Kiškis .yra Oriono apa
čioje. Iš jo panašumo į tupintį kiškį ky
la ir žvaigždyno pavadinimas.

6. Didysis šuo (Canis major). Į kairę nuo 
kiškio matome labai šviesią žvaigždę — 
Sirius, vieną iš šviesiausių žvaigždžių. 
Jis su kitomis jam artimomis žvaigždė
mis ir sudaro šį žvaigždyną. Siriaus 
apačioje dar paprasta akimi matyti 
žv-ių būrys „M 41“t kuriame yra apie 
150 šviesių žvaigždžių (per teleskopą 
žiūrint).

7. Andromeda. Ją sudaro 4-ios beveik vie
noje linijoje esamos ir per 10 mažų 
žvaigždžių. Netoli jos yra vad. „Andro
medos rūkas“, kurį galima matyti dar 
paprasta akimi ir kurio nuotolis lygus 
apie 850000 šv. metų, žvaigždė a yra 
Andromedos galas ir kartu pradžia kito 
žvaigždyno, Pegasas (žiur. N 8).

Z*3'

Sirrak

37



224 SANTARVE

8. Pegasas. Jis pažįstamas iš senų laikų, 
be to, ir rasti jį nesunku, šviesiausios 
žvaigždės sudaro keturkampį, pakabin
tą ant Andromedos galinės žvaigždės. 
Pačiame gale yra gana didelis žvaig
ždžių subūrimas „M15“, kurį vienok pa
matyti galima tik per žiūroną.

9. Gulbė (Cygnus). Kai Maž. Ratai kabo 
žemyn, į kairę nuo jų matomas gražus 
Gulbės žvaigždynas, kurio figūra pana
ši į skrendančią gulbę. Uodegoje matyti 
labai šviesi žvaigždė Deneb, kuri per 
maždaug 8000 metų bus musų šiaurės 
žvaigždė, žvaigždynas ypač gražiai ma
tyti vasarą, šiaipgi kone kiaurus 
metus.

10. Aras (Aquila). Jau babiloniečių, 
apie 1000 m. pr. Kr., buvo šis žvaigždy
nas žinomas. Savo pavadinimą jis gavo 
dėl panašumo su aru, o jo šviesiausia 
žvaigždė gavo vardą „Atair“, ką arabų 
kalboje reiškia „lekiantis aras“. Paukš
čio takas yra šioje vietoje ypač šviesus 
ir jau per žiūroną matyti labai daug 
ryškių žvaigždžių. _

11. Kasiopėja (Cassiopeia). Dėl savo ryš
kios W- formos yrą lengvai suranda
ma. Visos penkios žvaigždės yra labai 
ryškios ir matyti ištisus metus. Kasiopė
ja yra maždaug vidury tarp Andromedos 
ir Maž. Ratų.

12. Lyra. Lyra yra nedidelis žvaigždynas, 
bet užtat jo žvaigždė Vega yra viena iš 
šviesiausių šiaurės pusrutulyje, žvaig
ždynas matyti ištisus metus. Lyra yra 
truputį augščiau Gulbės galvos.
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13. Dvyniai (Gemini). Jis imamas nuo se
nų laikų. Jo dvi žvaigždės „Castor“ ir 
„Pollux“ yra vienos iš mums artimiau
sių žvaigždžių (apie 33 šv. metų).

14. Svarstyklės (Bootes). Jei Did. Ratų 
uodegą kiek pailginti, tai čia randame 

■ šį žvaigždyną. Jis įdomus savo forma, 
ir be to turi labai ryškią I gr. žvaigždę 
„Arkturus“. Matyti beveik apskritus 
metus.

Ž25
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LAISVES PARADOKSAS

Vyt. Kavolis

Paradoksaliausia moderniųjų laikų idėja, 
turbūt, yra laisvė. Jos išnaudojimas grobuo
niškai agresijai pridengti nėra pats didžiau
sias paradoksas. Kiekviena sąvoka, tapusi 
populiari, gali būti atplėšta nuo savo turi
nio ir gabių propagandistų panaudota jos 
priešingybei pridengti. Taip karas virsta tai
ka, pavergimas išlaisvinimu, ir Dievo var
do minėjimas ženklu, kad peiliai išgaląsti.

Bet laisvės sąvoka, priešingai kitoms, 
tampa paradoksaliausia ne tada, kai ji iš
kreipiama, bet kai ji augščiausiu laipsniu 
laimima. Krikščionybė nusivilia, kad žmo
nės negyvena krikščioniškai. Lygybė — kai 
jąja maskuojamas išnaudojimas. Laisvė gi 
mus, atrodo, nuvilia kaip tiktai ten, kur iš
vystame žmogų laisviausią. Tampame liu
dininkais, kaip laisvės atsisakoma (Weima- 
ro Vokietijoje) ir kaip ji pralaimi (pastarųjų 
metų grumtynėse tarp Sovietų ir Vakarų). 
Stebime, kaip laisvė darosi neveiksminga 
(laisvesnėse protestantų religijose yra dau
giau atkritėlių negu disciplinuotoje katali
kų), kaip ji nežadina žmogaus kūrybingu
mo ir net tampa žlugdanti (savižudžių pro
centas didesnis tarp „laisvų“ viengungių, 
negu savo laisvės dalį savo šeimoms atida
vusių vedusiųjų).

Laisvės samprata, kuria buvo naiviai tikė
ta, jog juo jos daugiau, juo geriau... ir to 
pakanka — šiandien reikalinga pervertinti.

Kriterijai, kurių pagalba siūlytume mes
ti naują žvilgsnį į laisvės vaidmenį šiandie
nio gyvenimo sąrangoje, yra paimti iš psi
choterapijos. Idėjiniuose sąjūdžiuose vyks
tąs procesas panašus į tą, kurį randame psi
chiniame gydyme. Psichoanalistas rūpinasi 
žmogus, kuris jam yra pacientas, jausmų 
sutvarkymu. Ideologas sielojasi to paties 
žmogaus, kuris jam yra pacientas, 
protinio suvokimo tvarkingumu. Idėjiniuse 
sąjūdžiuose vykstančio proceso sąranga tuo 
būdu turėtų būti analogiška psichoterapi
niam. Idėjinių sąjūdžių nepasisekimų gal
būt jieškotina ten pat, kur psichoanalistas 
randa savųjų mediciniškų pralaimėjimų 
šaknis. Gydymo situacija yra savo vyksmu 
mums daug aiškesnė negu ideologinė. Ne
pasisekimai jo.ie gali būti ryškiau suvokia
mi, nes pacientas arba pagyja arba ne. To
dėl, pritaikant ideologinei mūsų laikų pa
dėčiai tuos principus, kurie yra atidengti 
gydymo situacijoje, galime atskleisti šiaip 
sunkiai peržvelgiamas ideologines savo spra
gas ir klaidas.
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Psichoterapinį vyksmą Talcott Parsons ši
taip analizuoja: pacientui, kuris yra ir jau
čiasi silpnas, suteikiama parama (support) 
iš gydytojo pusės. Jam parodoma, kad juo 
rūpinamasi, kad jis, jo menkystė ir jo kan
čia kam nors reikšmingi. Jį šitaip užtikri
nus, jam pripažįstama laisvė (permissive
ness) išreikšti savo simptomus, nors ir kaip 
jis būtų neįprasti „normaliam“ žmogui. Kad 
paciento charakterio sąrangos elementai su
eitų į pageidaujamus („sveikus“) santykius 
savo tarpe, jis turi save gerai „papurtyti“, 
kad tuc būdu dabartiniai „nesveiki“ santy
kiai atsipalaiduotų ir galėtų būti psichote
rapijos vyksme perdirbti į „normalaus“. Bet 
paciento pajėgumas save šitaip supurtyti pri
klauso nuo jam gydytojo suteikto užtikrini
mo, kad kas beįvyktų, pacientas nebus ap
leistas, o juo bus rūpinamasi. Ideologinis 
pirmosios fazės atitikmuo yra tai, ką va
diname artimo meile. Antroji fazė yra ana
loginė liberalizmui.

Tačiau meilė žmogui ir laisvė jam išsikra
tyti savo simptomus nepagydo paciento. Pa
cientui gresia pavojus įprasti į savąjį ligonio 
vaidmenį ir tapti amžinu pacientu — grįž
ti į be rūpesčių vaikystę. Pacientas tokioje 
būsenoje gali jaustis laimingas. Tačiau tik 
narkotikų prekyboje vienintelis siekis yra 
žmogaus „laimė“. Gydymo tikslas yra jį pa
daryti pajėgiu vykdyti gyvenimo jam tei
kiamus reikalavimus. Trečioji gydymo fazė 
ir yra reikalavimų pateikimas. Gydytojas, 
kuris parodė savo rūpestį ir toleranciją ligo
niui ir tuo įgijo jo pasitikėjimą ir meilę, da
bar pasidarė visuomenės ir jos reikalavimų 
atstovu. Pacientui gydytojo rūpestis ir drau
gystė dabar tiek pat svarbūs, kiek kūdikiui 
metines meilė (kaikurių sociologų vadina
ma „sąlygine“ — duodama, kol vaikas taip 
elgiasi, kaip motina nori, ir tuo vaiką „at
lyginanti“ už brendiman vedančius veiks
mus).

Baimė prarasti šį šiltą ir neįkainuojamą 
socialinį santykį verčia pacientą išgyti, 
priimant normalius įsipareigojimus: analo
giškai kūdikiui, kurį tuo pačiu būdu mažo
ji jo šeimos bendruomenė išmoko kontro
liuoti savo sausąsias ir Slapiąsias reakcijas. 
Šioje fazėje, kaip ir kiekviename auklėjimo 
procese, glūdi ir sankcijos — atlyginimai ir 
nubaudimai už elgesį, atitinkantį ar neatitin
kantį reikalavimus, kuriuos auklėtojas (mo

tina, mokytojas, psichoanalistas, ideologas, 
apaštalas...) stato. * * *

Modernioji laisvės ideologija, kuri visuo
menėje žinoma liberalizmo vardu, labai 
dažnai tepripažino laisvę ir nesisielojo nieku 
kitu. Buvo tikima, kad visa kita, ko žmogui 
reikia, atsiras savaime, kai jam bus dovano
ta laisvė. Tačiau šalia šitos apraiškos, libe
ralizmo niekada neapleido ir antroji, kuri 
kildė žmogaus laisvę iš meilės žmogui. Taip 
atsirado dvi moderniajame liberalizme at
stovaujančios ir savo tarpe įvairiai susimai
šiusios srovės. Pirmojoje, kuriai laisvės rei
kalavimas atrodė savaime suprantamas ir 
nereikalingas gilesnio pagrindimo, laisvė ta
po formaliniu principu. Nebuvo rūpinama
si, koksai jos pateisinimas ir tikslas, ir ne
klausiama, kur ji veda. Buvo naiviai prilei
džiama, kad laisvė yra natūrali žmogaus 
egzistencijos forma ir kad todėl žmogus jo
je mokės taip pat savaime nardyti, kaip žu
vis vandenyje. Praktikoje tokia tolerancija, 
neišplaukusi iš artimo meilės, išsigimė į ne
sirūpinimą ir indiferentizmą tiek ideologinių 
vertybių, tiek paties žmogaus atžvilgiu (kla
sinis kapitalizmas).

Antroji liberalizmo forma, kurią pavadin
sime substancine, laisvės reikalavimą išve
dė iš savo tikėjimo žmogaus vertingumu. 
Kiekvienas individas buvo vertas rūpesčio, 
ir laisvė jam buvo pripažįstama kaip tik 
dėlto, kad bendruomenė vertino jo indivi
dualybę ir rūpinosi jo galimybėmis savo in
dividualia egzistencija pilnutinai praskleis
ti. Ši liberalinė srovė negalėjo neklausti: 
Koksai laisvės tikslas? — ir negalėjo atsi
sakyti nuo žmonėms suteiktosios laisvės 
vertinimo pagal tai, kiek jos vaisiai atitiko 
jos pažadą ir tikslus. Laisvė šiems libera
lams nebuvo panaši į žuvų nardymą van
deny, bet žmogiškas veikimas, nukreiptas į 
žmogaus pasirinktas vertybes. Laisvė buvo 
tik tiek vertinga, kiek ii padėjo žmogui bū
ti žmogumi.

Abiem liberalizme srovėm buvo bendras 
formalinis atžvilgis: žmogaus santykiavi
mo su savo vertybėmis ir per jas su kitais 
Žmonėmis būdas buvo laikomas ne privers
tiniu, o pasirinktiniu. Žmogus nebeprivalėjo 
neklausdamas priimti, kas jam buvo per
duota istorijos ir tradicijų. Šis mechaninio 
pasidavimo įprastinei aplinkos sampratai at
sisakymas išreiškia negatyvųjį liberalizmo
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aspektą. Pozityvusai aspektas, kuris nuo 
pirmojo negali būti atplėštas, neišprievar
taujant liberalizmo logikos, skelbia, jog au
tomatiško pasidavimo paveldėtai visatos 
sampratai atsisakęs žmogus tuo pačiu pri
siima prievolę pats susiformuoti sau savąją 
visatos sampratą. Ideologija yra šios sam
pratos sąvokinė išraiška.

Kiekvienam liberalui, kuris galvoja apie 
iš savo prielaidų išplaukiančias išvadas, yra 
bendri abu — negatyvusai ir pozityvusai — 
laisvės aspektai. Liberalizmas išlaisvina tik
tai nuo prievartos, kuri primetama iš ša
lies — ir tiktai tam, kad žmogus pats prisi
imtų savo prievoles, kurios išplaukia iš to 
pasaulio supratimo, kurį jis yra įsisavinęs. 
Substancialusai liberalizmas prie šios žmo
gaus teisių ir prievolių sampratos prideda 
tiktai vieną — patį žmogų, kuris visoje sa
vo menkystėje visdėlto yra vertas žmogaus 
meilės. Formalusai liberalizmas pažįsta tik 
žmogaus teises, bet ne patį žmogų.

Jeigu mūsų analogija tarp psichoterapi
nio ir ideologinio vyksmo galioja, formalu
sai liberalizmas yra išskirtas iš organiškųjų 
vyksmo santykių ir pakibęs ore, kaip gry
nai formalus principas, neišplaukiąs iš nie
kur ir nevedąs niekur. Psichoterapija, kuri 
akcentuotų vien paciento laisvę išreikšti sa
vo simptomus, negali atsiekti savo tikslo. 
Analogiškai galvojant, ir formalusai libera
lizmas turėjo būti pasmerktas nepasiseki
mui. Tačiau nurašius daugelį liberalizmui 
daromų primetimų formaliojo liberalizmo 
sąskaiton, mums dar lieka substancialusai 
liberalizmas, kurio loginius griaučius ši ana
lizė parodė esant atitinkančius sėkmingo te
rapinio vyksmo sąrangą.

Bet kaip meilė pacientui ir laisvė jam sirg
ti nepakankama jam išgydyti, taip meilės 
žmogui ir laisvės galvoti neužtenka žmogaus 
idėjinio gyvenimo sutvarkymui. Laisvai 
reikšdamas savo simptomus, pacientas gali 
pamilti šią laisvę ir likti ligoniu, užuot ją 
nugalėjęs pasveikdamas. Panašiai ir su libe
ralinės sistemos žmogumi: . galėdamas lais
vai galvoti, jis kartais pamilsta pačią galvo
jimo laisvę, bet ne tai ,kam ji tarnauja kaip 
priemonė. Jis įsisteibeilija į vyksmą ir už
miršta jo tikslą. Jis myli mylėjimą, o ne jo 
objektą: o tai, be abejo, yra tam tikra per
versija.

Kaip psichoterapijoje pacientui duodama 
laisvė tam, kad jis jos pagalba atsiektų svei
katos, taip visuomeniniame gyvenime libe
ralizmas gali pripažinti laisvę tik priimda
mas ją, kaip būtiną sąlygą visuomeniniam 
ir ideologiniam sveikatingumui. Jeigu ana
logija tarp psichoterapinio ir ideologinio 
vyksmo galioja, tai liberalizmo skelbiamo
ji visuomeninė ir ideologinė laisvė turi pras
mę tik, kaip sąlyga, įgalinanti žmones sava
noriškai priimti tam tikrus standartus.

Kaip pacientą galime jėga priversti pil
dyti sveikam žmogui statomus reikalavi
mus (nors ir jo mirties kaina!), taip jėga 
priversti galime ir pilietį. Ideologiniame ir 
visuomemniame vyksme totalitarizmas bū
tų atitikmuo gydymui jėgos pagalba. Pa
cientai neišgydomi, kol jie patys vidiniai ne
priima reikalavimų, kuriuos jiems stato ap
linka. Analogiškai: piliečiai neatsiekia tos 
ideologinės ir visuomeninės būklės, kuri ati
tinka sveikatingumą, kol jie patys vidiniai 
ir su džiaugsmu nepriima jų ideologiniam 
ir visuomeniniam reiškimuisi paties gyveni
mo statomų minimalių reikalavimų.

Moderniosios psichoterapijos logika yra 
vienas iš giliausių argumentų už liberalizmą 
jo grumtyje su visomis totalitarizmo šmėk
lomis. Kartu ji yta pati galingiausia kritika 
to liberalizmo, kuris pamiršta, jog laisvė 
reiškia sudarymą psichologiškai palankių 
sąlygų, kuriose individas galėtų savitu bū
du pajusti ir prisiimti įsipareigojimus, nuo 
kurių jis visvien neišsisuks, nesugriaudamas 
save gyvenimo tvarkos ir logikos.

o o o

Kokie reikalavimai statytini ideologijai, 
kad jinai būtų „sveika“? Ideologija yra min
čių sistema, turinti tikslą sukurti prasmin
gą aplinką žmogaus egzistencijai. Jinai in
terpretuoja aplinkos reikalavimus, surišda- 
ma juos į vieną nuoseklią sistemą, kurioje 
tada ir pats žmogus randa sau prasmingą 
vietą ir prasmingus santykius su kitais tos 
visumos elementais — kitais žmonėmis, 
gamta, antgamte, idėjomis. Ideologija aiški
na aplinką, kuri egzistuoja žmogui, ir ją 
jam įprasmina. Todėl ii pririšta prie aplin
kos objektų (fizinių, socialinių ir dvasinių) 
ir'kinta ne tik drauge su jais, bet ir su jų 
geresniu pažinimu. Kadangi ji turi būti 
prasminga pačiam žmogui, ji kinta ir su 
žmogaus būdo pasikeitimais. Filosofijos yra
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užrašomos ir išliekančios tiesos sampratų 
sistemos, ideologijos yra tai, kuo konkre
tūs žmonės tvarko savo dabartinį prasmin
gą santykį su aplinka. Filosofijos galvoja
mos, ideologijos egzistuojamos.

Kaip fizinis ar psichinis sveikatingumas 
žmonėse gali reikštis nepaprastai įvairiais 
pavidalais, kol tik jis palieka žmogų pajė
gų veiksmingai santykiauti su jį supančia 
tikrove, taip įvairių formų gali turėti ir 
ideologinis sveikumas. Žmogaus įsisavintų 
idėjų ir egzistencinių įsipareigojimų visuma, 
sudaranti ideologiją, yra tuomet „sveika“, 
kai ji įgalina žmogų, veiksmingai santy
kiaujant su jį supančia aplinka, šį santykį 
išgyventi kaip sau prasmingą. Medicininis 
sveikatingumas ribojasi žmogaus santykio 
su aplinka veiksmingumu, jo realistiniu su
gebėjimu atlikti darbus, įgyvendinti savo 
planus, įvykdyti kitų pageidavimus. Ideolo
ginis sveikatingumo supratimas jieško, kad 
šiame realistiniame veikime žmogus suras
tų dar ir savo egzistencijos prasmę (arba 
atitinkamai pakeistų savo realistinį veiki
mą, kad jis taptų prasmingu). Medicininė ir 
ideologinė sveikata yra dvi neatskiriamos 
savo galimybes atsiekusio žmogiškumo pu
sės.

Ideologijai tuo būdu statytini šie reikala
vimai, Pirma, ji turi realistiškai atitikti tik
rovę, kiek jinai pažįstama. Sis reikalavimas 
atitinka psichoterapijoje siekiamam „reali- 
ty-testing“ pajėgumui. Antra, kaip minčių 
sistema, aiškinanti visą realybę, ideologija 
turi būti logiškai nuosekli. Trečia, turėdama 
tikslą įprasminti žmogaus egzistenciją, ji
nai turi .būti pati savo aiškinimais jam as
meniškai prasminga.

Ideologijas galima kritikuoti realistiniu 
požiūriu, išeinant iš mokslinio tikrovės paži
nimo, kurio vis daugiau įgyjame. Nuo bran
duolinės fizikos iki psichoanalizės ir antro
pologijos, visi mokslai šiuo atžvilgiu tampa 
ideologijų kritikais, ir tai nepermaldauja
mais. Jas galima kritikuoti loginiu atžvil
giu, tiriant jų vidinį nuoseklumą. Galima 
jas, pagaliau, pasverti egzistenciškai, klau
siant, ar jomis tikima, ar jomis gyvenama, 
ar jos turi pakankamai galios tapti per vi
sus skausmus žėrinčia gyvenimo džiaugsmo 
paslaptimi.

Ideologijų kritika yra ideologų uždavinys, 
kaip gydymas yra medicininės profesijos. 
Bet būti sveiku gali tik patsai žmogus. Me

dicina tik padeda organizmo jėgoms pa
čioms prasiveržti į sveikatą, pašalindama 
šiam veržimuisi kliūtis. Jeigu organizmas 
nesiveržia į sveikatą, jis nė nepagyja. Pana
šiai ir ideologijų srityje. Žmogus tik pats ga
li duoti prasmę savo egzistencinei aplinkai, 
ir ideologai jam tik gali padėti, pašalinda
mi kliūtis, išplaukusias iš jo pažinimo arba 
logikos ribotumo. Bet jei žmogus nesiverš 
pats į prasmę, visos ideologų pastangos bus 
bergždžios, ir žmogus amžinai pasiliks pa
ciento lovoje, neatsiekęs savo žmog:škų ga
limybių. Apsisprendimo laisvė žmogui reiš
kia tą patį, ką ligoniui pagijimo laisvė: j's 
tiek pat gali šia laisve naudotis ir nesinau
doti, ir su tokiomis pačiomis išdavomis ne- 
sinaudojimo atveju.

* * ♦
Savo suteikiamais pasitenkinimais sveika

tingumas duoda atlyginimą už tas pastan
gas, kurias ligonis padeda, stengdamasis pa
gyti. Būti sveiku reikalauja daugiau pastan
gų, negu būti ligoniu. Sveikumas su savo 
reikalavimais nevisada pakankamai patrauk
lus, kad sužadintų pasiryžimą išgyti. Ligo
nio buvimas aprūpintu ir šiltai užklotu ga
li būti patrauklcsn's už iš sveiko žmogaus 
laukiamą atsakomybę. Todėl medicinoje, 
ypač psichoterapijoje, naudojamasi ir antri
niais atlyginimais bei bausmėmis. Gydyto
jas ne tik siūlo pasirinkti tarp sveikatos ir 
nesveikatos, bet ir tarp kūrybinio veikimo 
arba impotentiškumo, meilės arba nemei
lės. Ligonis nepelno meilės, bet tik užuojau
tos ; ir, vidiniai pajutęs, kad nepasveikimo 
atveju jo laukia ši bausmė, ligonis neretai 
įgyja papildomos motyvacijos, pasiryžimo 
pasveikti.

Panašių sankcijų reikalingas ir žmoguje 
niekada, kaip ir fiziniai procesai, nesustojus 
ideologinis vyksmas. Ideologinis sveikatin
gumas — pavadinkime jį tikroviškumu pla
čiąja prasme — yra tiek pat savaime atly
ginantis, kiek ir fizinis. Tikroviškam žmo
gui gyvenimas yra daugiau negu netikroviš
kam, kaip ir sveikam daugiau negu ligo
niui. Bet tikroviškas, kaip ir sveikas žmo
gus, turi ir didesnę atsakomybę. Gyveni
mas jam atšiauresnis, nes jis savęs neap
gaudinėja ligonio lovos šilumos ir patogu
mo iliuzijomis. Tikroviškam žmogui jo lo
va nėra paklota ir jo namai nėra pastatyti. 
Jis juos susikuria pats. Pačiam gyventi yra
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sunkiau, negu gyventi globoje — nesvarbu, 
ar gydytojų ar totalitaristinių „dvasios va
dų“. Todėl, kaip gydytojas savo pastangose 
įkvėpti pacientui pasiryžimą pagyti ir pri
imti visą sveiko žmogaus atsakomingumą 
yra reikalingas antrinių sankcijų, taip ir 
ideologui nepakanka pasitenkinti tuo, ką 
žada subrendusiam žmogui idėjinis tikro
viškumas ir savarankiškumas.

Gydyme sankcijų veiksmingumas pareina 
nuo to, kad tik sveikam žmogui pripažįsta
ma teisė į normalią ir jo pageidaujamą fi
zinio ir jausminio reiškimosi rūšį — darbą 
ir meilę. Medicina gydo kūną ir jausmus. 
Protą „gydo“ ideologai. Ir todėl bausmės 
ir atlyginimai už ideologinį nesistengimą 
ar stengimąsi „pagyti“ jr subręsti turi būti 
atėmimai ar pripažinimai tos teisės, kuri 
suteikiama už protinį pajėgumą ir tvarkin
gumą. Ši teisė — tai teisė į respektą, į au
toritetą, į vadovavimą sau ir kitiems. Tik 
protiškai tvarkingas žmogus nusipelno šios 
teisės. Bet tik ideologiškai tikroviškas žmo
gus, kuriam visos aplinkos apraiškos realis
tiškai įsiderina į logiškai nuoseklią ir jam 
asmeniškai perdėm prasmingą visatos sam
pratą, yra protiškai tvarkingas.

Kaip fizinio ir jausminio sveikatingumo 
žymių jieškome išorinėse reiškimosi for
mose — anot Freudo, darbe ir meilėje, ku
riems sveikas žmogus turįs būti pilnai pajė
gus, — taip intelektinio sveikatingumo, ar
ba tikroviškumo, ženklų jieškotume išori
nėje veikloje, nukreiptoje į vidinių vertybių 
išreiškimą. Esminė intelektualinės nesveika
tos žymė yra prieštaravimai tarp visuome
ninės veiklos ir išpažįstamų idealų, nes ne
sveika yra betkuri sistema, kurios išdavos 
prieštarauja jos pačios prielaidoms, šiuos 
prieštaravimus galima gydyti normaliu in
telektualinės kritikos keliu. Tačiau tiems, 
kuriems dvasinė sveikata nėra pakankamai 
patraukli, esame reikalingi ir tokių pačių pa
pildomų sankcijų, kuriomis naudojasi medi
kai. Pavyzdžiui: krikščionių demokratų po
litikui, kuris, karo metu už spekuliaciją ben
zinu nacių ištremtas iš Kauno, po karo pa
reikalavo „politinio kalinio“ liudijimo, kad 
jo pagalba galėtų sėkmingiau spekuliuoti ki
tais skystimais, negali būti vietos visuome
nei vadovaujančiuose organuose. Ateitinin
kų veikėjui, kuris trimis slapyvardžiais už
puldinėja bei tarpusavyje kursto kitas aka

demines organizacijas, o tikrąja pavarde 
prieš rinkimus visus jautriais žodžiais šau
kia taikon ir vienybėn, jo dvasinis nesubren
dimas tik tada paaiškės, kai jis pasijus ne- 
berespektuojamas ir nebepageidaujamas 
rimtose draugijose. Visuomeninis garbingu
mas turėtų būti laikomas vienu iš pagrindi
nių reikalavimų ir asmeniniuose santykiuo
se. Mūsų visuomeninio solidarumo sankci
jos šiandien gali veikti tik per asmeninių 
santykių kanalus, ir todėl per juos atlygin
tini ir baustini, kas iš visuomenės atlygini
mo ar bausmės užsitarnaus.

Pagydyti ligonis gydytojai gali todėl, 
kad bendruomenė pripažįsta, jog būti fiziš
kai ar jausmiškai sveiku yra geriau kaip li
goniu, ir kad ji paremia gydytojus, atimda
ma tam tikras teises iš piliečių, sutartinai 
laikomų ligonimis, kol jie nepagyja. Inte
lekto ligas gali pagydyti tiktai visuome
nės parama ideologams. Pirmiausia tačiau 
reikia visuotiniai įsisąmoninti, kad priešta
ravimai tarp pripažįstamų idėjų ir vykdo
mos veiklos yra dvasinio nesveikatingumo 
simptomas ir jog, stengiantis jį pašalinti, 
reikia ne vien kritinės ideologų pastangos 
(atitinkančios gydytojų operacijas), bet ir 
visuomenės pasiryžimo ligonis laikyti ligo
nimis, kol jie nepasiryš pasveikti. Iš kitos 
pusės, negalima naiviai prileisti, kad žmo
gus, kuris juk be gydytojo pagalbos nevisa- 
da pagyja, pats visuomet subręs (arba kad 
jis yra subrendęs!) laisvei. Laisvei, žmonės 
reikalingi ideologinio ugdymo. Kitaip ji, 
kaip pradžioje pastebėjome, gali tapti pa
kvietimu į savižudybę. ,* * *

Kalbėjome apie ideologą, kaip intelekto 
gydytoją ir laisvės ugdytoją. Tačiau gydyto
jui analogiškas yra tik liberalinis ideolo
gas. Totalitaristinį ideologą labai tiksliai J. 
Stalinas yra prilyginęs „sielų inžinieriams“. 
Skirtumas tarp šių dviejų specialistų yra 
tas, kad inžinieriui jo medžiaga yra negyva 
ir bevalė, kurią jis formuoja pagal savo pla
nus, atsižvelgdamas vien į tas medžiagos sa
vybes, kurios naudingos ar kliudančios jo 
planų įgyvendinimui. Tokia medžiaga tota- 
litaristui yra žmogus. Nesvarbu, kas žmo
gus yra, bet svarbu, kas jis turi būti.

Gydytojas, priešingai, priima žmogų, 
koks jis yra, ir tiktai bando, pas'remdamas 
sveikatingumo (arba pilnutinio išsivystimo)
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samprata, pašalinti jo vidinius prieštaravi
mus ir kiiaudas, kurios trukdo žmogui pa
čiam išsiskleisti. Gydytojas (o taip pat ir 
liberalinis ideologas *) yra lygus daržinin
kui, kurio augalas patsai auga, kurį reikia 
tik apravėti, apgenėti ir palaistyti. Totali
tariniam ideologui žmogus yra molis, kurį

* Pastarasis nuo pirmojo skiriasi tuo, 
kad rūpinasi ne vien jį suradusio paciento, 
bet visos bendruomenės sveikatingumu. 
Betkurią apraišką jis lygina su savo tik
roviškumo idealu ir ją kritikuoja. Prie
šingai filosofui, kurio protui pakanka bū
ti aštriu ir dezinfekuotu nuo pašalinių tie
sos pažinimui interesu, ideologas prilygsta 
chirurgui, kurio peilį, veda meilė operuo
jamajam objektui. Todėl ideologo kritika 
dvigubai skaudesnė: ji ne tik žeidžia, bet 
ir degina. Čia ir yra ideologo pavojus: tap
ti kandžiu polemistu ir pamiršti, jog jo 
paskirtis yra’ gydyti tad visų pirma my
lėti ir toleruoti ir tik tada nurodyti, kas 
svarbu, teisinga ir verta pasirinkti. 

galima minkyti pagal savo ideologijos rei
kalavimus, ir jei jis nenusileidžia — sunai
kinti.

Totalitaristai negali išgydyti, nei subran
dinti žmogaus, bet tik jį sunaikinti. Gi libe
ralizmas įgyja savo prasmę kaip tik tada, 
kai jo skelbiama laisvė tampa vienu žings
niu paties žmogaus vidinio vystymosi kely
je: kai laisvė žmogui išplaukia iš jam jau
čiamos meilės ir kai ji tampa tolerantišku 
auklėjamuoju lauku, kuriame žmogus pats 
pajunta, ką jis turi pasirinkti, jei nori egzis
tuoti visomis savo galimybėmis. Laisvė reiš
kia. kad žmogus vertinamas, koks jis be
būtų, kad jam leidžiama būti, koks jis yra, 
bet kad savo duoną, kitų medį ir visuotinį 
pagarbą jis turi pelnyti: ir gali pelnyti tik
tai savo paties valia pasiryždamas suprasti 
realius savo aplinkos reikalavimus, juos 
sau nuosekliai vidiniai įprasminti ir savo 
egzistencijos prasmę tiksliai išreikšti savo 
išoriniais veiksmais.
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pasisakymais, liečiančiais santarietiškąją 
ir studentiškąją veiklą. Redaguoja L. Ja- 
nulevičiūtė ir Z. V. Rekašius. Adminis
truoja J. šeštokas,

Nei vasaros karščiai nei darbai nemaži
na santariečių veiklos atostogų metu. Jud
rumas ypač pagyvintas J.A.V .viduriniuo
se vakaruose. Birželio mėn. 22-24 d.d. ry
tuose įvykusios stovyklos metu buvo su
organizuoti Santaros filisteriai.; birželio 
mėn. 16-17 d.d. dalyvauta Washingtono 
sąskrydyje; ypatingai buvo padirbėta 
Jaunimo Orgonizacijų paruoštoje peticijo
je J. V. Prezidentui.

Chicagiečių išvyka į Ravinia Park, det- 
roitiškių ir clevelandiškių susitikimas 
Oberlin College, pasimatymas, ir Michiga- 
ne, nevienas vasarai pritaikytų parengi
mų Chicagoje — visa tai atlikta poros 
mėnesių būvyje. Ypatingai dėmesio vertas 
bus rugsėjo mėn. 6-9 d.d. Tabor Farm, 
Sodus, Mich. įvyksiantis Trečiasis Visuo
tinis Santariečių Suvažiavimas. Numatyta 
kultūrinės ir politinės paskaitos ir pašne
kesiai; „Santara paveiksluose“; du meno 
vakarai; laužai ir šokiai. Apie patį suva
žiavimą parašysime vėliau.

si
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LIEPSNOS IR DŪMAI

Patriotu žlugimas
Arba kaip įrodyti neįrodomus dalykus

JURGIS LENGVENIS

Naktis ilga. Dainuoki, žioge.
O mėnuo slenka vis žemiau, žemiau.
I tolimą, į paliktą pastogę
Mes nebegrįšim jau...

Antanas Jasmantas

Be abejo, tai vienas iš mažiausiai , pa
triotiškų“ posmų mūsų literatūroje, pasi
rodęs po to, kai Lietuva neteko laisvės. 
Posmas, pilnas pesimizmo, rezignacijos, 
nebetikėjimo. Posmas priklauso mažai ži
nomam poetui Antanui Jasmantui, kuris 
tačiau buvo išskirtinai palankiai įvertin
tas ir įpilietintas J. Aisčio ir A. Vaičiu
laičio sudarytoje „Lietuvių Poezijos Anto
logijoje (646-647 psl.). Į tą antologiją ne
turėjo laimės patekti nevienas iš musų 
eilėraštininkų, išleidusių atskirus rinkinė
lius, bet A. Jasmantas, nors nieko šioje 
srityje neišleidęs, pateko net su dviem 
eilėraščiais.

Alfabetiniame autorių sąraše (su trum
pom biografijėlėm ir, kur turėta, atvaiz
dais) antologijos redaktoriai trumpai pa
žymi, kad —■ Antanas Jasmantas (slapy
vardis) gimė 1908 metais ir yra skelbęs 
eilių „Aiduose“... Susidomėjome tais šykš- 
čiais duomenimis apie mūsų slapyvardinį 
poetą pesimistą po to, kai dviejuose pa
skutiniuose „Literatūros Lankų“ nume
riuose pasirodė du ilgoki Antano Jasman- 
to rašinėliai apie du sukilimu: asketų 
prieš estetus ir patriotų prieš tautinius 
poetus ar iš viso prieš gerus ir tikrus po
etus.

Abu straipsniai parašyti Įdomiai. Atro
do net, kad A. Jasmantas bus žymiai ga
besnis prozoje negu poezijoje. Ir tiksliau, 
mokslinio stiliaus prozoje. Čia apsčiai 
vartojama įvairių filosofinių terminų, aiš
kus gabumas mąstyti atitrauktai, šalia to, 
teologijos, bažnyčios reikalų ir šv. Rašto 
geras pažinimas. Neblogai jam pažįstama 

ir Viduramžių poezija, iš kurios jis duoda 
vienuolių bei vyskupų lyrikos ištraukų, 
kurias šiais laikais mūsų trumparegiai 
tuojau šoktų išvadinti pornografija. Tais 
pavyzdžiais jis įrodo, kad asketas neturė
tų kišti nosies į esteto sritį...

Kas būtų tas paslaptingasis A. Jasman
tas mūsų poezijoje ir literatūros kritiko
je? Kitoje antologijoje, „Tremties Metuo
se“, jo dar nerandame. Tuo tarpu žinome 
tik tiek, tai asmuo, gimęs 1908 metais, 
mėgstąs poeziją ir literatūrą, turįs palin
kimą filosofiškai mąstyti ir susipažinęs su 
teologija. Su tokiais duomenimis jau ga
lima spėlioti, nors tiksliai atspėti, prileis- 
kim, ir labai sunku...

Ir tat būtų ne tiek svarbu. Mums įdomu 
kalbėti ne apie nuslapyvardintą autorių, 
o susipažinti su jo teigimais ir dėl jų pa
sisakyti.

PASIKALBĖJIMAS TARP MACEINOS, 
AGNOSTIKO IR SKEPTIKO

Tačiau trumpai perteikti, o juo labiau 
pilnai suvokti Jasmanto teigimus bei jų 
pagrindą ne taip jau lengva. Jo mąsty
mas ir argumentavimas labai savotiškas, 
ne kasdienos žmonių ir kartais net atrodo 
ne šios žemės. Tai būtų daugiau lyg kokio 
pranašo kalba. Jis trumpai drūtai, kaip iš 
skiltuvo išskelia savo teigimus ir tada 
jais remdamasis, lyg' kokiomis aksiomo
mis, tiesomis ar faktais, įrodinėja toliau, 
ką tik panori.
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A. Jasmanto mintijimo būdas musų 
raštų pasaulyje man labiausiai primena 
Antaną Maceiną, Stačiai be galo didelis 
panašumas! A. Jasmantas lygiai taip pat 
mąsto literatūroje, kaip A. Maceina teo
logijoje. Paimkime kiek pavyzdžių, ir ka
dangi jų būtų perdaug, tad nors keletą 
būdingesnių. Jų mokslinei vertei peršvies
ti — ne ginčams ar priešingiems įrodinė
jimams, o tik intelektualinio žaismo dė- 
liai — pastatykime juos, pvz., prieš ag
nostiko ar kokio „laisvamanio“ prožekto
rių.

1954 m. gruodžio numerio Aiduose (ku
riuose, kaip buvo pranešta, ir A. Jasman
tas yra skelbęs savo eilių) Antanas Ma
ceina išspausdino savo paskaitą Marijos 
tarptautiniame kongrese Romoje, vardu 
„Dangun Paėmimo dogmos aktualumas“. 
Čia vienas po kito eina tokio pobūdžio 
teigimai:

Maceina: — „...Nekaltoji išskleidžia vi
są savo grožį tik Paimtosios pavidalu. Vi
si anie lūkesčiai, kuriuos žmonija buvo 
sudėjusi į Mariją, Dangun Paėmimo buvo 
įvykdyti augščiausiame laipsnyje. Paim
toji atsistojo prieš pasaulį kaip Genezės 
Moteris — žalčio priešininkė, nebuvusi jo 
valdžioje nei siela, nei kūnu, nes kūno 
virtimas žemės dulkėmis yra aiški baus
mės už nuodėmę išraiška (plg. Gen. 3, 
19)“...

Ką pasakytų Agnostikas? Jis pirmiausia 
paklaustų: kokie žmonijos lūkesčiai buvo 
įvykdyti ir kas iš viso dogmos paskelbimu 
jau įvyko? Argi tikrai žmonija buvo su
dėjusi visus lūkesčius į Mariją? Gal tik 
krikščionys ar ypač katalikai, bet kokiu 
būdu dėjo į ją savo lūkesčius tie, kurį? 
Marijos nelaiko Dievo motina ir iš viso 
apie ją net nėra girdėję? Kuo galima įti
kinamai pagrįsti, kad Marija nėra buvusi 
„žalčio galioje“ nei kūnu, nei siela? Ir 
kodėl kūno virtimas žemės dulkėmis yra 
aiški bausmės už nuodėmę išraiška? „Že
mės dulkėmis“ virsta visų gyvių kūnai, ir 
antilopių, ir vieversėlių, ir lakštingalų, o 
kuo gi jos nusikaltusios ir kam? Pagaliau, 
chemijos -mokslas šiandien žino, kad mi
rusio žmogaus kūnas toli gražu nevirsta 
vien žemės dulkėmis...

Maceina, — „Nors į Dangun Paėmimą 
buvo tikėta ,nuo anksčiausių laikų“, nors 
liturginis šio nuostabaus įvykio minėji
mas randamas jau penktajame šimtmety
je, tačiau kaip dcgma ši tiesa buvo pa
skelbta tiktai 1950 metų lapkričio 1 die
ną. Kodėl taip vėlai, niekas negali pasa
kyti, nes tai yra Šventosios Dvasios veiki
mo paslaptis“...

Agnostikas: — Dogmos paskelbimui da
bartinis popiežius, matyt, turėjo įvairių 
priežasčių. Jei Maceina jų nežino, tai čia 
nieko nepaaiškina Šv. Dvasios veikimo 
paslaptis. Ir iš kur jis žino, kad čia veikė 
Šv. Dvasia ir kad tai yra jos paslaptis? 
Kas apie tą paslaptį jam pasakė? Kas įga

liojo jį duoti paaiškinimą už Šv. Dvasią? 
Ir ko yra vertas kritiniam protui toks 
mąstymas ir nuogas teigimas: į tai buvo 
ilgai tikėta, tada pasidarė „nustabus įvy
kis ilgai minėtas ir pagaliau jis pasidaro 
„tiesa“?

Maceina: — „Viena tik yra tikra, kad 
kai tik Šventoji Dvasia iškelia kurią nors 
tikėjimo tiesą iš Apreiškimo gelmių ir 
pastato ją prieš krikščionių akis, ji tai da
ro turėdama tam tikrą tikslą. Be abejo, 
nevisados mums lengva šį tikslą pažinti. 
Nevisados mums yra įmanoma suvokti, ką 
Šv. Dvasia nori tos ar kitos dogmos skel
bimu pasakyti“...

Agnostikas: — šią dogmą, kiek žinoma, 
paskelbė ne Šv. Dvasia, o popiežius Pijus 
XII. Iš kur yra tikra, kad Šv. Dvasia šią 
dogmą iškėlė su tam tikru tikslu? Iš kur 
Maceina žino Šv. Dvasios paslaptis? Ir jei
gu tai paslaptis žmonėms, tai iš kur jam 
atrodo tikra, kad buvo tam tikras tikslas? 
Gal jis tik taip spėja, ar nori, kad taip 
būtų, bet tikrumui įrodyti to negana.

Maceina: — „Yra visiškai tikra, kad 
Kristus atpirko žmoniją, pergalėjo mirtį, 
išskaistino žmogiškumą savo prisikėlimu 
ir vėl sujungė mus su Dievu savo „kry
žiaus krauju“ (Kol 1, 20)“...

Skeptikas: — Kodėl taip visiškai tikra? 
Jeigu tai būtų visiškai tikra, tai tuo šian
dien neturėtų abejoti mažiausiai du treč
daliai visos žmonijos. Žmonija turi ir dau
giau atpirkėjų bei tarpininkų tarp Dievo 
ir žmogaus. Ar tik dėl to Maceina yra vi
siškai tikras, kad apie Kristų atitinkamai 
taip yra rašę savo raštuose žmonės prieš 
mažiau nei 2000 metų?

Maceina: — „Dangun Paėmimas tapo 
mums savotiška garantija, kad Kristaus 
atpirkimas nėra kažkoks tik moralinis 
permaldavimas, kaip jį supranta protes
tantizmas, bet tikrai keičiamasis ontolo
ginis aktas, liečiąs tiek visą žmoniją drau
ge, tiek kiekvieną asmenį skyrium. Mari
jos asmenybėje štai jis jau yra įvykęs vi
sa savo pilnatve, todėl stovįs prieš mus 
kaip faktas“...

Agnostikas: — Dangun paėmimas bu
vo tik toks tikėjimas, tai kaip jis pasida
ro nors ir savotiška garantija, jog čia įvy
ko keičiamasis ontologinis aktas? Kodėl 
popiežiui dogmą paskelbus turėjo įvykti 
aktas? Nuo paskelbimo žodžių praeitis, 
rodos, objektyviai nesikeičia. Kaip jis 
liečia vis.} žmoniją, —■ tuos, kurie tuo 
,aktu“ nesuinteresuoti, nieko apie jį ne
žino arba tiki kitas ;jtiesas“ ir kitokius 
„aktus“? Iš kur Maceina žino ir kuo tai 
gali paremti, kad Marijos asmenybėje šis 
aktas yra įvykęs visa savo pilnatve? Ir 
kiek tėra verti kritiniam protui tokie 
mąstymai ir nuogi teigimai: tam tikrą da
lyką (Marijos Dangun Paėmimą) buvo 
ilgai tikėta, paskui ilgai šis jau „nuosta
bus įvykis“ minėtas, o prieš penkis su 
kaupu metų popiežiui tai paskelbus, kaip
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dogmą (kodėl tik dabar, yra Šv. Dvasios 
paslaptis), jis tampa savotiška garantija, 
tuo pačiu metu Kristaus atpirkimo tikrai 
keičiamasis ontologinis aktais ir pagaliau, 
„stovįs prieš mus kaip faktas“!?..

Maceinos straipsniuose ir knygose tokių 
teigimų pilna, dažnai jie seka vienas po 
kito. Lietuviškai juos vadiname nuogais 
tvirtinimais, plikais išsireiškimais. Pran
cūzai jiem turi terminą „les suppositions 
gratuites“. Nereikia ir aiškinti, kad toks 
metodas nieko bendro neturi su moksliniu 
metodu. Jis tik iš oro apginkluotas sunkia 
filosofinių ar teologinių terminų armatū
ra ir nekritiškam skaitytojui atrodo tu
rįs kietą kevalą, bet už jo glūdi labai 
minkšta nuogų tvirtinimų, plikų teigimų 
masė.

Visai galimas dalykas, kad tas pačias 
tegu ir tik tikėjimo tiesas koks kitas rim
tas filosofas ar teologas daug įtikinamiau 
ir su geresniu loginiu pagrindu išdėsty
tų, negu tai pavyksta A. Maceinai. Šiuos 
pavyzdžius mes paėmėme anaiptol ne Ma
rijos Dangun Paėmimo dogmai atmesti, 
Maceinai „sumušti“, „laimėjimą“ agnosti
kui ir skeptikui priskirti. Mūsų tikslas, 
vėl pabrėžiame, buvo tik patiekti savotiš
ką Maceinos logiką ir mąstymo būdą, o 
tam išryškinti — perleisti juos per skepti
kų bei agnostikų klausimų prožektorių. 
Šviesas sukryžiavus, geriau matyti abiejų 
pusių proto šviesuoliai ir tamsios dėmės.

Ir svarbiausia, tuos pavyzdžius paėmė
me todėl, jog jie padeda mums lengviau 
suprasti kelią, kaip A. Jasmantas prieina 
prie literatūrinių klausimų nagrinėjimo. 
Abiejų Antanų (Maceinos ir Jasmanto) 
metodas ir galvojimo būdas maždaug tas 
pats, ir tai atpalaiduoja mus nuo reikalo 
ilgai vargti su Jasmanto nuogais teigimais 
ir plikais išsireiškimais.

„SUKILIMAS" PRIEŠ PATRIOTINĘ 
POEZIJĄ

Tačiau dėl įdomumo susipažinkime šį 
kartą jau ne su Antano Maceinos teologi
niais, bet Antano Jasmanto literatūriniais 
galvojimais.

Visa tai prasidėjo, berods, nuo to, kad 
„Literatūros Lankai“ pirmajame numery
je buvo paskelbę trumpą savo užsimoji
mų pareiškimą, kur tarp kitko buvo pasa
kyta, jog šiame židinyje susibūrę musų 
rašytojai vengsią patriotinio tuščiažodžia
vimo... Dėl tokio pasisakymo musų spau
doje atsiliepė vienas kitas nepalankus 
balsas: kaikas nustebo, kaikas apgailesta
vo, kaikas užsiminė, kad mūsų jautrūs ir 
geri kūrėjai tikrai turėtų dabartinėmis 
mūsų tautos aplinkybėmis vengti patrio
tinio pergausaus tuščiažodžiavimo, bet 
mėginti ir ryžtis įžiebti patriotinį pilna- 
žodžiavimą.

„Lankai“ nebuvo patenkinti tokiais at
balsiais ir poroje anoniminių stjaipsnių 
sekančiuose numeriuose aštriai atsišaudė. 
Po to atsirado 1908 metais gimęs musų 
minėtas poetas Antanas Jasmantas, kuris 
pasirodė esąs stipresnis literatūros ir es
tetikos filosofas, negu poetas. Penktame 
numeryje jis palankiai pavaizdavo estetų 
sukilimo tikslus prieš asketus ir kitokius 
dorovininkus, reikalaudamas kūrybai 
laisvės nuo asketizmo varžtų. Tie keli_ jo 
įdomūs tvirtinimai bei pareiškimai musų 
viešoje kultūrinėje opinijoje, kaip papras
tai, tesukėlė irgi tik labai silpnų atgar
sių. O gaila... Tema juk įdomi.

Bet šeštajame „Literatūros Lankų“ nu
meryje (1955) A. Jasmantas parodė, kad 
jis mūsų kultūriniame gyvenime randa ir 
daugiau „sukilimų“. Čia jis tvirtina, kad 
mūsų patriotai irgi esą sukilę, ■— nevisai 
iš straipsnio aišku, prieš ką, bet išeitų, 
kad jie yra sukilę prieš musų geriausius 
tautinius poetus. Ir tai esąs ne koks nors 
smulkus sąmokslėlis ar kelių asmenų pu- 
čelis, bet tikras sukilimas, kuriame minia 
dalyvauja!

A. Jasmantas ta proga savo straipsnyje 
taip pasisako:

„Reikia kartais sueiliuoti ir atsišauki
mus į tautą: ritmas ir rimas sminga giliau 
atmintin. Tačiau nesuprantama, kad pa
triotų minia pradeda tokio eiliavimo rei
kalauti iš visų. Dienos reikalas dažnai 
yra akstinas kūrybai... Tačiau dienos rei
kalas — tebūna jis ir labai kilnus — nėra 
ir negali būti kūrybos turinys“...

Patriotikos „esmė ir paskirtis yra ne 
būti sau ir savyje, bet pagražinti, pama
loninti, pagelbėti; kitaip tariant, būti 
priemone. Patriotikoje poetas nėra kara
lius, kaip kūrėją vadina Puškinas, bet tar
nas“...

Nei prancūzų, nei kitokia „rezistenci
nė poezija“ nieko stipresnio nedavė ir ne
gali duoti. „Nesėkmė lydi visų amžių pa- 
triotiką“...

Istorinių sukrėtimų metu minia dairosi 
vadų, ir jos žvilgsnis „užkliūva už dviejų 
ramsčių: už politiko ir poeto“. Kai politi
kas ir poetas susilieja į vieną, „tada jis 
esti minios pavadinamas tautos pranašu!“

„Patriotinė mūsų tremties poezija lite
ratūrinės vertės neturi“. (Ir negali turėti, 
jeigu ji bus tik patriotinė poezija, mat, 
„dabarties realių savo pergyvenimų po
etas nepajėgia meniškai apipavidalinti“...)

„Nė vienas iš musų poetų-patriotų ne
atskleidė mums bendros žmogiškosios 
dramos mūsų tautinės dramos fone... Mu
sų patriotika yra atsidūrusi priešginybė- 
je su tikrąja tautine poezija“...

„Poeto uždavinys yra ne prisegti būčiai 
prasmę tarsi etiketę, bet būtį prabildin- 
ti... Ne iš skausmo šūkauti, bet skausmu 
kurti — štai patriotiškiausias uždavinys.

Nagrinėdamas Maironį, Aistį ir Braz- 
džionį ir ta proga duodamas pavyzdžiais
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jų patriotinės poezijos silpniausius ar la
biausiai nepavykusiusposmus, Jasmantas 
randa, kad šie trys musų poetai yra visai 
silpni patriotinėje poezijoje. Kai tik jie 
tų temų griebiasi, tai taip ir darda že
myn. Maironis iš viso nesąs patriotinis 
poetas, nes — „Maironio patriotika yra tas 
fonas, kuriame švyti bendra žmogiškoji 
būtis“ (Patriotika, tėvynės meilė ir jos 
reiškimas, matyt, Jasmantui neįeina j 
„bendrą žmogiškąją būtį“...).

Jasmantas čia pat iškelia geriausius 
mūsų tautinius poetus, ir pirmoje vietoje 
tokiais geriausiais tautiniais poetais da
bar randa du — K. Bradūną ir A. Nyką 
Niliūną... Bradūną daugiausia dėl to, kad 
jo religingumas esąs maždaug kaip seno
vės lietuvių pagonių, o Niliūną ypač dėl 
to, kad jis mūsų būtį .apmąsto kultūri
nėje aplinkoje“, parodo „žmogaus ryšį su 
daiktais“ ir jo poezijos tautiškumas „glū
di lietuviškame būties pergyvenime“. Ir 
pagaliau visa tai dar paaiškina tokiu pu
totu posakiu: „Niliūno poezija yra lietu
viškiausios, žemėn įaugusios dvasios atsa
kymas į moderninės egzistencijos vienat
vę“ (!).

Lietuvių poetai neturi domėtis „dienos 
reikalais“. Jie turi „prabildinti būtį“ ir 
gyventi visuotinesnėmis, amžinesnėmis 
esmėmis... • * •

Su taip ir tokiomis A. Jasmanto pa
skelbtomis dogmomis, dar kartą prisipa
žinkime, yra nelengva diskutuoti, arba 
viską reikėtų pradėti „nuo Adomo ir Jie- 
vos“. Tai beveik tas pats, kaip racionaliai 
diskutuoti dėl A. Maceinos samprotavimų 
apie dogmas. „Taip aš tikiu, tai manyje 
įvykdo tam tikrą ontologinį aktą, ir to
dėl visiškai aišku, kad tai yra faktas“...

Su Jasmantu dalykas yra tik tiek ge
resnis, kad pagrįsti savo nuogiems tvirti
nimams ir prielaidoms (suppositions gra- 
tuites) jis kiek daugiau jieško literatū
ros aktų ir faktų. Šalia atitrauktinių iš
vedžiojimų, jis pateikia ir kiek duomenų, 
kurie turėtų juos paremti. Iš jo straipsnio 
apie „patriotų sukilimą“ „Literatūros 
Lankuose“ mes išrašėme tik keliolika 
įvairių tvirtinimų ir, nekartodami viso 
straipsnio, be abejo, čia negalėjome pri
dėti visų kitų „įrodinėjimų“.

Jų mokslinei vertei nustatyti, galėtume 
pavartoti tą patį būdą, kaip su Maceinos 
tvirtinimais apie Marijos Dangun Paėmi
mo dogma. Galėtume prie kiekvieno Jas
manto teigimo pridėti eilę klausimų, abe
jonių ir skirtingų duomenų, kurių turėtų 
dažnas literatūros „agnostikas“ ar „skep
tikas“. Tuos davinius ir samprotavimus 
skirtingų prožektorių šviesoje sukryžia
vus, susidarytų padėtis ir atmosfera, kur 
jau galima pradėti rimtą diskusiją.

Dabar gi turime tik tiek: — patriotinės 
lietuvių literatūros nėra ir jos niekad ge
ras negali būti; Maironis, Aistis ir Braz

džionis, kaip patriotiniai poetai, yra itin 
menki; yra tačiau du stambūs tautiniai 
poetai, Bradūnas ir Niliūnas, kurie pra- 
bildina lietuvišką ir universalią būtį vie
nas realistiškai, kitas formalistiškai; ir 
prieš tokią poeziją mūsų tremties patrio
tų minia yra sukilusi...

That's amazing, — kaip pasakytų ame
rikiečiai!

SUKILIMO VELTUI BESIILGINT

Kadangi reikalas čia jau eina ne apie 
dangiškas, bet žemiškas dogmas, tai mes 
kiti, kaip šios žemės gyventojai, lietuvių 
tautos nariai ir jos literatūros vartoto
jai, galėtume mėginti pasisakyti bent kai- 
kuriais A. Jasmanto nuogų tvirtinimų at
vejais.

Ir pirmiausia sušukti: kaip toli nuo mu
sų gyvenimo tikrovės yra patsai jo pir
masis išeities punktas —■ tasai patriotų 
minios sukilimas prieš tautinius ir per- 
mažai patriotinius mūsų poetus! Šis „su
kilimas“, patekęs į Jasmanto straipsnio 
pačią antraštę, buvo Jasmantui gi pirmoji 
priežastis pasipriešinti „sukilėlių miniai“ 
ir per keliolika skilčių pavartoti atitin
kamas intelektualines priemones sukili
mui numalšinti.

Ką jūs kiti turėtumėte į tai atsakyti, 
jeigu atviromis akimis dairotės po lietu
višką užsienių gyvenimą, stebite jo fak
tus, reiškinius ir nuotaikas? Ar jums ne
atrodo, kad Jasmantas problemą pastato 
plotmėje, lyg gyventų ir rašytų užsidaręs 
kokio vienuolyno vienukėje ar dramblio 
kaulo bokštelyje? Koks dirbtinis ir netik
ras jo išeities punktas!

Jei jis būtų tikras, galėtume begali
niai džiaugtis. Tegu ta patriotų sukilėlių 
minia išeina ir su klaidingais Šukiais, te
gu maištauja ir kovoja už klaidingą rei
kalą, tegu ji kankina ir triuškina geriau
sius mūsų tautinius poetus visai be pa
grindo ir nusikaltimo iš jų pusės tegu ji 
nori paversti juos savo kvailo patriotinio 
įkarščio įrankiais, tarnais ir vergais! Te
gu tik ta patriotų minia išeina, maištauja, 
kovoja, triuškina, reikalauja, šūkauja... 
Aš tuo tarpu džiaugčiausi be galo ir, ma
nau, ne aš vienas, o gana didelė lietuvių 
minia.

Tai reikštų, kad užsienių lietuviuose te
bedega ir vis daugiau įsiliepsnoja ne tik 
patriotinė, bet ir dvasinė, ir politinė, ir 
moralinė, ir pilietinė, ir tautinė, ir galbūt 
net estetinė gyvybė. Ir valia, entuziazmas, 
tikėjimas, ryžtingumas! Gal tokioje at
mosferoje vienas kitas, minios supratimu, 
blogas , tautinis poetas“ būtų uždusintas 
ir užkankintas, bet neabejotinai atsirastų 
daug kitų patriotinės poezijos ir literatū
ros „ demagogų“, pataikaujančių musų 
pabludusiai patriotų miniai. Jų veikalai

49



236 SANTARVĖ

būtų leidžiami, gaudyte gaudomi, skaito
mi, iš rankų plėšiami, jais minia maitin
tųsi, gyventų, galvą guldytų už savo „pra
našų“ nurodymus ir kurstymus. Tegu tai 
nebūtų gera literatūra, tegu ji „neprabil- 
dintų mūsų būties“, — bet vis butų šis 
tas, vis gal nors du nauji talentai ir vie
nas naujas genijus užgimtų, kurie iškil
tų augščiau už patriotinę publicistiką ir 
paliktų pėdsakus „amžinybei“.

Deja, taip nėra.
Užsienio lietuviai neartėja prie tokio 

patriotinio sukilimo nuotaikų, o tik spar
čiai tolsta nuo jų. Reikia tik pasekti iš da
lies mūsų spaudą ir ypač patį gyvenimą.

Spaudoje nuolat vyksta „patriotų mi
nios“ grumtynės ne už tautinę ar betko- 
kią kitą poeziję, bet už „valdžią“, už tei
sę „globališkai vadovauti išlaisvinimo ko
vai“, už pasaulėžiūros įtaką, už priešinin
kų moralinį sunaikinimą, už ateities po
zicijas (ir dabarties atlyginimus bei am
bicijas...). Dėl „Literatūros Lankų“ ir tos 
grupės poetų atsisakymo „patriotiškai 
tuščiažodžiauti“ reagavo vos keli ar dau
giausia keliolika balsų (labai dar toli iki 
minios!), ir niekas sukilėliškomis nuotaiko
mis, o greičiau ramiai ir blankiai, vienas 
net aiškiai sutikdamas, kad tikrai neverta 
tuščiažodžiauti ir skystą neva patriotinį li
monadą sunkti, ir drauge mesdamas iššū
kį, jog jeigu ko reikalautų dabartinis lie
tuvių tautos likimas, tai nebent naujo aš
traus patriotinio pilnažodžiavimo...

Bet nei Jasmantas, nei kiti „Literatū
ros Lankų“ literatūriniai publicistai to 
neišgirdo. Jiems ausyse sudūzgė tik kaž
koks fanatiškas „patriotų minios sukili
mas“, ir tada paskelbė, kad mūsų patrio
tinės poezijos nebuvo, nėra ir iš viso to
kios poezijos nė negali būti. Jie norį 
„grynesnės“, „amžinesnės“, ne tautos 
„dienos reikalų“ poezijos, bet „tautinės 
poezijos“,kuri „prabildina būtį“ (suprask, 
padaro ją bylojančią, prakalbančią, — 
lyg tartum atitrauktinė filosofinė sąvoka 
„būtis“ galėtų kada byloti, prakalbėti, sa
kytis, meniškai reikštis!)...

KOKIE PATRIOTAI, 
TOKIA JIEMS IR POEZIJA...

Deja, nėra ne tik patriotų sukilimo, bet 
net ir patriotų minios.

Reikia tik atidžiau pasekti Jungtinių 
Valstybių, Kanados, Pietų Amerikos ir gal 
Australijos bei Anglijos visokeriopą lie
tuvišką spaudą, ir ten nuolat rasime šim
tus atbalsių bei faktų tokiam teigimui pa
tvirtinti. Ir dar sutiksime, kad spauda 
daugelį lietuviško gyvenimo reiškinių 
stengiasi išgražinti, išgirti, ko teigiamiau 
atsiliepti („entuziazmui ir tikėjimui pa
kelti"). Jei kas dar arčiau gyvenimo tik
rovę stebėsite, rasite kitus šimtus labai 

liūdnų ir stačiai žadą užimančių faktų. 
Jau greičiau tektų kalbėti ne apie patrio
tų minias ir jų „sukilimą“, bet apie rei
kalą rašytojams, poetams, visiems meno 
kūrėjams su naujais mostais jieškoti prie
monių, kaip dar būtų galima sutelkti nors 
šiokią tokią patriotų liaudį ir paskui jau 
ją skatinti „sukilti“. Jasmantas eina prie 
reikalo visai iš fantastiškos pusės ir su 
gyvenimo faktais nepagrįsta prielaida.

Patriotų eilės yra labai sumažėjusios, 
ir jie toliau sparčiai nyksta. Be abejo, vis 
dar yra tūkstančiai gražių lietuvių, tebe- 
mylinčių savo Tėvynę, pasvajojančių apie 
jos žavingą praeitį ir apie išlaisvinimo 
laimę, — bet šis sentimentalus patriotiz
mas yra išėjęs ar vis daugiau išeina iš sa
vo aktyvaus tarpsnio. Net ir iš poetų iš
prašyti pusėtinai gerą patriotinį eilėraštį 
redakcijoms nebėra lengva... Daugelis do
misi nebe „dienos reikalais“, bet dešimt
mečių ir amžinybės.

Nuotaikos, kurios buvo Vokietijoje pa
bėgėlių stovyklose, seniai yra dingusios. 
Keleri metai įsikūrimo imigraciniuose 
kraštuose, ypač Amerikoje, kur lietuvis 
pradžioje jautėsi dar lyg svetys, lyg lai
kinai, lyg „pakeliui į Tėvynę“, — taip pat 
jau yra užsibaigę. Šiam lietuviui vis ma
žiau bereikalingas lietuviškas laikraštis, 
dar mažiau knyga ir už vis mažiausia po
ezija — patriotinė ar ta „amžinoji“, kuri 
prabildina būtį. Patriotai egzistuoja savo 
būtyje, jąją vis daugiau jaučiasi paten
kinti, tą ,butį“ ir taip pat savo buitį ge
rina, apsikasa savo šarūniškose pilaitėse 
ir kai tik kiek praturtėja — darosi išdi
dūs, ambicingi arogantiški ir nekartą la
bai vulgarūs. Jie susidomėję visiškai ki
tokiomis problemomis, negu patriotų su
kilimu prieš „tautinius poetus“! Tokio
mis bėdomis gyvena gal tik keliolika ra
šytojų žurnalistų ir pačių poetų, kuriems 
dar rūpi, kad poezija butų ir kokia ji tu
rėtų būti...

„Patriotizmas“ dažnai dar suskamba 
įvairių lietuviškų politinių ar visuomeni
nių įstaigų atsišaukimuose, laikraščių ve
damuosiuose, minėjimų prakalbose, o ypač 
tų asmenų pareiškimuose, kurie iš „pa
triotizmo“ pragyvena arba rungiasi už 
„tremties vadovavimą“ ir busimą „Lie
tuvos valdžią“. Visiems kitiems tos pro
blemos vis mažiau rupi, vis mažiau reika
lingos ir dažnas jų kėlimas juos tik nuo- 
bodintų ir gąsdintų.

Tiems, kuriuose dar liko estetinių išgy
venimų vertės nuobiros, ir tiems labai re
tiems, kurie dar tokių naujų išgyvenimų 
j ieško, — tiems kaip tik dabar labai ati
tinka... lankininkų poezija: grožis amži
nybė, .gilus“ ir nepavojingas filosofavi
mas, žemės gelmių dvasia, neužsiangaža- 
vimas, nevarginimas „pasiaukojimais“, 
manieringumas, dvasingumas anapus lai
ko ir net erdvės ribų bei šiaip visoks tuš
čiažodžiavimas, bet tik ne patriotinis...
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KRIKŠTOLINIS TAUTIŠKUMAS

IR KASDIENĖ DUONA

K. BARĖNAS

Šalia vienybės ir susiklausimo musų 
spaudoje ir susirinkimuose bei prakalbose 
bene pats dažniausia vartojamas ir karto
jamas žodis yra tautiškumas. Kartais tas 
žodis turiningas ir prasmingas, būtent: 
tais atvejais, kai jį seka darbai arba bent 
praeities darbų patyrimo liudijimas. Ki
tais atvejais jis, nors ir gražinamas, būna 
perdėm tuščias ar net įtartinas. Vienaip 
tas žodis skamba lupose tų, kurie praeity
je visomis jėgomis, siekė gera platesniems 
ir labiausiai pagalbos reikalingiems tautos 
sluogsniams, o visiškai kitokiais aidais jis 
ateina iš tų lupų, kurios dažniau negu kas 
kitas mėgsta kartoti jį, bet kurių savinin
kai tą tautiškumą supranta dažniau kaip 
priemonę susidaryti tokias sąlygas valsty
bėje, kad jiems patiems būtų patogu ir ge
ra gyventi.

Pats tautiškumo žodis, žinoma, yra bran
gus. Tautinė valstybė, tautinė mokykla, 
tautinė kultūra — tai vis idealai, kurių 
siekia ir pasiekia kiekviena savo teritori
joje gyvenanti laisva tauta. Turi jas ang
lai, švedai, amerikiečiai, turi net vakarų 
vokiečiai. Taip pat mes, kurie dar iš viso 
tebesam gyvi tiek čia, tiek namie, tiek iš
trėmimuose, kurie tebesijaučiam savo tau
tos vaikais, ilgimės ir siekiame savo tau
tinės valstybės ir kaip kuris pajėgdamas 
ar mokėdamas dirbame, kad ji būtų, kad 
mes joje galėtume kurti dabartį ir ateitį, 
turėti joje tautinę mokyklą, kurti tautinę 
kultūrą ir naudotis ja. Dėl tų savo nuošir
džių siekimų mes niekas nesame prana
šesnis, didesnis vienas už kitą, visi esame 
lygūs, ir beprasmiška būtų vienas kitą že
minti, kaip tūlais atvejais pasitaiko.

Tik mes, žiūrėdami į tą ateitį, negalime 
kartoti ir kartoti kalbų apie krikštolinį 
tautiškumą. Tautiškumas galėtų būti visa 

ko pradžia ir galas, visų vertybių vertybė, 
augščiausias gėris, aukos ir džiaugsmo 
akstinas, jei nereikėtų valgyti ir apsireng
ti, šeimos išlaikyti ir vaikų leisti į mokyk
lą, gyventi rūpesčiais, kaip suaugę vaikai 
išsivers ir kaip pats ramiai pasieksi karsto 
lentą. Prie tų rūpesčių dar prisideda no
ras pasakyti savo žodį dėl valstybės reika
lų, noras turėti laisvą spaudą, susirinki
muose nebaudžiamai svarstyti iškylančius 
klausimus ir t.t. Kai iškyla laisvės ir duo
nos klausimai, tai visiškai be jokios blogos 
valios tautiškumas, nors iš tolo ir labai 
krikštolmis, nebetenka to žavaus blizgėji
mo, kurį jis turi mėgstančių gražiais šū
kiais tikrovę dangstyti žmonių lūpose.

Paprastai mažiausiai kalbama apie tau
tiškumą tose valstybėse, kuriose valdoma- 
si demokratiškai. Ten tautiškumas toks sa
vaime suprantamas dalykas, kaip žmogaus 
noras valgyti (anglai juk savo vaikus mo
ko angliškose mokyklose o vokiečių rašy
tojai rašo vokiškai ir apie vokiečius). 
Tautiškumas labai imamas nuvalkioti tik 
ten, kur sukuriama valstybėje kietos ran
kos valdymo sistema, kai žmogui bandoma 
pusryčiams patiekti tautiškų žodžių lėkš
tę, bet ne duonos su sviestu porą riekių, 
ir laisvės klausimą reikia išbraukti iš kas
dieninio žodyno. Tokiais atvejais tautišku
mo išdavikas būna kiekvienas kuris rei
kalauja laisvės ir duonos (romėnai senais 
laikais iš savo turtingųjų prašydavo tik 
malonės gauti duonos ir žaidimų).

Kiekvieno sąmoningo ir doro tautos na
rio pareiga ir teisė turėtų būti pagal savo 
sugebėjimus prisidėti prie savo krašto kū
rybinio darbo ir prireikus ginti to krašto 
laisvę, vistiek, kiek jo vardu bankų eina
mosiose sąskaitose yra pinigų ar, priešin
gai, paskutiniame ir vieninteliam švarke

Kartais net nuostabu, kaip teorijos, ku
rios iš paviršiaus atrodo esančios aštria
me kivirče su savo aplinkos ir visuome
nės nuotaikomis, ilgesiais ir skoniais, — 
savo praktikoje kaip tik labai atitinka 
tikrąjį tos visuomenės ūpą ir „dvasi
nius reikalavimus!

Pats Antanas Jasmantas, nors, prileis- 
kime, dar nėra musų Victor Hugo ar 
Aleksandras Puškin, bet su savo jau 
klasikiniu eilėraščiu, patekusiu į Lietuvos 
Poezijos Antologiją (648 psl.), be galo tei
singai išreiškia tą nuotaiką ir duoda kaip 
tik tai, ko mūsų „patriotų miniąi“ šian

dien reikia: ....Naktis ilga... _ Dainuoki,
žioge... O mėnuo slenka vis žemiau, že
miau... Į tolimą, į paliktą pastogę mes ne
begrįšim jau...“

Aš sutinku be jokių ginčų, jog čia yra 
atsitikęs, anot Maceinos, „nuostabus įvy
kis“ ir kad tai yra tikras mūsų patriotų 
minios būties prabildinimas. Bet niekaip 
negalėčiau sutikti, jog ta patriotų minia 
yra sukilusi prieš estetus ir daugiau ko iš 
jų reikalautų.

O keliais kitais klausimais mėginsime 
dar aiškintis sekantį kartą.
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palopymų. Bet mylimasis ir ginamasis 
kraštas turi tiek palopyto švarko, tiek ei
namųjų sąskaitų savininkus laikyti lygiais 
prieš įstatymus, kad abudu jie turėtų vie
nodą teisę tarti savo žodį dėl paties įsta
tymo, net gal patį įstatymą naujai per
siūti ar bent palopyti taip, jog einamųjų 
sąskaitų savininkas būtų apvaržytas ir jo 
kapitalai nebeneštų jam tokių didelių pel
nų, o būrys jo darbininkų turėtų sotes- 
nius pietus, išeiginį švarką šalia palopyto
jo ir valstybės globą sau ir savo šeimai.

Šitam pasiekti paprastai reikia praeiti 
sunkų ir neretai ilgą kelią. Žmogus taip 
bjauriai sutvarkytas, kad žmogiškumu ne
labai mėgsta naudotis ypač tais atvejais, 
kai reikia pačiam suvaržyti savo godumą 
turtėti ir daug pelnyti. Tik įstatymai gali 
apriboti didelių turtų ir pelnų gaudytojus. 
Iš kitos pusės nė tas, kuris pats neturi tur
tų nei kapitalų, šiandien jau nebemoka ir 
nebenori pasitenkinti vien malone, o rei
kalauja ir, sakytume, turi reikalauti sau 
teisės, kuri patikrintų jam darbą ir už 
darbą žmogišką gyvenimą.

Ko gi reikia šalia krikštolinio tautišku
mo, kad žmogus valstybėje būtų sotus ir 
jaustųsi pilnateisiu savo tautos nariu?

Pirmiausia reikia laisvės. O ta laisvė tu
ri būti visiems vienoda, vistiek, ar pilie
tis turi fabriką ir bankuose apsčiai pinigų, 
ar tik kolkas tą vieną švarką ir tą patį 
palopytą. Ta laisvė reiškia teisę dalyvauti 
krašto politiniame gyvenime, rinkti ir būti 
renkamam, organizuotis ir turėti savo 
spaudą ir t.t. Žinoma, laisvę krašto ir savo 
paties gerovei pajėgia tinkamai panaudoti 
tik politiškai sąmoningas žmogus, nes tik 
toks įveikia atskirti tikrąjį tautiškumą nuo 
krikštolinio, tokio nebeįmanoma gražiais 
žodžiais užliūliuoti ir tuo budu paimti jo 
balsą ir to balso pagalba išleisti įstatymus 
prieš jį patį, vadinas, prisegti jam prie 
palopyto švarko dar naują lopą ir padidin
ti kito, gal labiau krikštolinio gražiakalbio 
tautiečio einamąsias sąskaitas.

Tik sąmoningas ir organizuotas žmogus 
gali padaryti sau gera. Sąmoningumas ver
čia jį organizuotis, nes vienas atskirai nie
ko nenušauksi. Kol britų darbininkai buvo 
neorganizuoti, kasyklų ir fabrikų savinin
kai juos tvarkė taip, kaip jiems patiko. Sa
vininkai norėjo įsidėti kišenėn daugiau 
pinigų, ir dėlto darbininkai dirbo pusdy
kiui ir gyveno pusbadžiu, nes kiekvienas 
bijojo kelti balsą: išmes ir tada teks kęs
ti badą. Tai ką šiandien Vakarų kraštuose 
turi darbininkas, yra ne vienerių metų 
darbo ir kovos išdava. Jau beveik 100 me
tų, kaip čia darbininkai ėmė organizuotis 
ir kelti baisą savo žmogiškajai teisei ginti. 
Ir tik šio pokario metu Anglijoje, Švedi
joje ir kaikuriuose kituose Vakarų kraš
tuose galutinai buvo įkūnyta gerovinės 
valstybės sąvoka, tiesą, dar ne. šjmtapro- 

centiškai tobula, bet jau tokia, kurioje 
žmogus badu nebegali numirti. Nors aiš
ku, kad kapitalą savo rankose turinčių 
žmonių čia, kaip ir betkur, yra žymiai ma
žiau, negu darbininkų, visdėlto laisvėje ir 
demokratijoje turėjo praeiti ilgas laikas, 
kol darbininkas išsikovojo sau teises ir kol 
didieji savininkai nebeteko pilnutinio 
džiaugsmo, nes jų turtai apkrauti sunkiais 
mokesčiais palengvėjančia's tada, kai 
valstybės vairą paima į rankas savininkų 
partija, ir pasunkėjančiais, kai darbinin
kų atstovai sudaro parlamento daugumą.

Dabar kitas klausimas, ar laisvoje ir de
mokratinėje šių naujųjų laikų valstybėje 
būtina praeiti tokį ilgą ir aukų reikalau
jantį kelią, kokį praėjo, sakysim, britų 
darbininkai. Žinoma, kad ne. Tos sociali
nio teisingumo idėjos, kurios anuomet pa
mažu skverbėsi į žmogaus sąmonę, šian
dien jau visuotiniai žinomos ir prieinamos. 
Pirma, laisvoji spauda suvaidino milžiniš
ką vaidmenį, keldama jas ir sąmonindama 
žmones. Antra, sociališkai teisingai besi
tvarkančių valstybių pavyzdys verčia net 
ir kitų kraštų buržuazines partijas refor
muotis ir reformuoti socialinį gyvenimą. 
O visdėlto... Štai Japonijoje prieš aštuo
netą metų įvyko vadinamoji pramonės re
voliucija: amerikiečių pasiulymu buvo 
priimtas naujas darbo reikalams tvarkyti 
įstatymas. Fabrikų ir dirbtuvių savininkai 
kėlė ir tebekelia prieš jį vėją, nes tas įsta
tymas esąs nerealus. Žmonės nori gyventi, 
todėl eina ir dirba ilgiausias valandas ir 
už menkiausią atlyginimą; dirba net 15 m. 
nesukakę vaikai nors įstatymas draudžia 
tai. Kodėl ten taip yra? Dėlto, kad darbi
ninkai neorganizuoti,- daugelyje vietų tik 
apie 2 procentai jų tepriklauso profesi
nėms sąjungoms, o savininkai iš tolo veja 
nuo dirbtuvės ir darbininkų kiekvieną, ku
ris gali būti įtartinas, kaip profesinių są
jungų organizatorius. O butų profesinės 
sąjungos, apimančios visus darbininkus, 
tai įstatymo tada būtu laikomasi, ir nepil
namečiui vaikui netektų eiti dirbti, nes 
suaugusieji gautų geresnius atlyginimus 
ir galėtų išlaikyti mažamečius savo vai
kus. Tiesa, tuo atveju sumažėtų savininkų 
pelnas, suliesėtų einamoji sąskaita ir gal 
savo reikalus ginąs darbininkas savininko 
akyse nebebūtų toks krikštolinis tautietis, 
kokio jis nori. Juk ir mums, turbūt, ne vi
siems patinka tie lietuviai, ir tokius mes 
kaikas būtume linkę vienu kitu laipsniu 
nuvertinti, kurie prieš keliasdešimt metų 
nebeįveikė pakęsti skurdo, metė savo tė
vynę ir išvažiavo į brazilijas duonos jieš- 
koti.

(persispausdinta iš Biuletenio 
„Darbininkų Balsas“.)

52



i I

SANTARVĖ 239

PASAULIO POLITIKOS AIDAI

NUO POZNANĖS LIGI SUEZO

S. Lozoraitis, jr.

Poznanės įvykiai buvo Vakarų spaudo
je plačiai aprašyti, iškomentuoti, kartais 
net iškilmingai paminėti įvairiuose susi
rinkimuose, na ir pagaliau po truputį... už
miršti. Tai yra normali įvykių eiga, net 
jeigu tuose įvykiuose keli šimtai ar keli 
tūkstančiai žmonių praranda gyvybę ar 
laisvę. Visa tai nėra nuostabu. Nuostabus 
yra tačiau tas faktas, kad toji pati Vaka
rų pasaulio spauda, o ypatingai tremtinių 
spauda iki šiol kažkaip nebandė tų įvy
kių giliau išanalizuoti ir duoti jų aiškią 
charakteristiką. Sakysim, beveik visur bu
vo pabrėžta, kad lenkų darbininkai suki
limo metu reikalavo duonos, o paskui ir 
laisvės. Visur buvo taip pat rašoma, kad 
sukilimas įvyko dėl nepakenčiamų ekono
minių sąlygų kuriose yra atsidūrę net ir 
geriausiai apmokami didžiųjų fabrikų dar
bininkai. Čia jau būtų įdomu sužinoti, ko
kia dalimi į sukilimo priežastį yra pavei
kusi grynai ekonominė padėtis ir kokia 
dalimi, iš kitos pusės, yra paveikusi poli
tinė padėtis t.y. laisvių suvaržymas, visa 
komunistinė sistema ir galop prisirišimas 
prie tautinio idealo. Pasiskaičius kaiku- 
riuos laikraščių pranešimus, nenoromis 
pradėjo kilti klausimas: o kas būtų įvykę 
jei ekonominė padėtis Poznanės srityje bū
tų buvusi labai patenkinama? Ar tuo atve
ju sukilimas nebūtų įvykęs? Aš taip pe
simistiškai negalvočiau. Iškeldamas šiucs 
klausimus, norėčiau tiktai pažymėti, kad 
Poznanės įvykiai yra tokie įdomūs ir 
reikšmingi, jog jie reikalaute reikalauja 
šalto ir kruopštaus išanalizavimo, kuris 
galėtų duoti labai įdomių rezultatų ir tu
rėti svarbios įtakos į Vakarų pasaulio pro
pagandą. Grįždamas prie sukilimo prie
žasčių, pasiremdamas palyginti nepilnomis 
žiniomis, manau, kad kaip beveik kiekvie
nas sukilimas, taip ir šis, buvo reikalingas 
kibirkšties, kuri galėtų įžiebti ugnį. Toji 
kibirkštis ir buvo ekonominės sąlygos. Ta
čiau jokia kibirkštis nepajėgia uždegti 
laužo jei tam nėra pakankamai degamos 
medžiagos. Poznanėje reikiamą degamąją 
medžiagą sudarė lenkų neapykanta raudo
najai sistemai ir, neabejotinai, patrioti
niai motyvai. Nes minios, kurios yra susi
rūpinusios tiktai savo ekonomine gerove, 
o ne politiniu režimu, nerizikuoja savo gy
vybė? tautinei vėliavai iškelti. Tačiau įdo

miausiai man pasirodė ir ypatingu būdu 
įstrigo į atmintį du faktai, kurie aiškiai iš
kyla, pažvelgus į Vakaruose turimas su
kilimo nuotraukas. Pirmasis jų yra didelis 
sukilėlių susiklausimas, kuris, pažįstant 
sovietinę policinę sistemą, yra labai įdo
mus. Susiklausimas reiškia organizaciją. 
Organizacija reiškia, kad ir- sovietinėje 
Lenkijoje šiandien yra žmonių, ypatingai 
darbininkų bei moksleivių tarpe, kurie už
miršdami didelį asmeninį pavojų aktyviai 
dirba savo krašto laisvei atstatyti. Ir ne 
tiktai dirba bet ir miršta. Čia man prisi
mena vieno gana ciniškai nusiteikusio Va
karų žurnalisto pastaba: parodykite man 
bent vieną žmogų, kuris dėl laisvės idealo 
būtų pasiruošęs mirti Konkordo aikštėje, 
ir aš įsitikinsiu, kad laisvasis pasaulis nė
ra pražuvęs. Neabejotinai perdėta, tačiau 
iš esmės teisinga pastaba. Antrasis faktas, 
kuris ypatingai metėsi į akis, buvo tas, kad 
sukilėlių didžiausiąją dalį sudarė jaunuo
menė. Toji jaunuomenė, dėl kurios likimo 
dažnai, ir pagrįstai bijome, ir dėl kurios 
dar dažniau liejamos didelės ašaros. Bijoti 
dėl jos ateities ir jąja rūpintis reikia, bet 
pažiūrėjus į kaikurias nuotraukas kartais 
gali kilti pikta mintis: kuria jaunuomene, 
anapus ar šiapus, reikia daugiau rūpintis? 
Tie šešiolikos metų vaikai, kurie drąsiai 
žygiavo pirmose eilėse prieš tankus, buvo 
nugalėti. Tačiau jie nepralaimėjo. Tikrasis 
pralaimėtojas Poznanėje buvo marksisti- 
nė-sovietinė sistema, kuri per 40 metų ne
pajėgė susitvarkyti ekonominėje ir socia
linėje srityje ir kuri per daugiau negu 10 
metų nepajėgė net palenkti, beveik niekad 
laisvės oru nekvėpavusių, vaikų.

Nėra abejonės, kad sukilimas padarė di
delį įspūdį^ laisvajame pasaulyje. Tačiau 
jis jokiu budu neleidžia nusiteikti perdaug 
optimistiškai, o priešingai reikalauja ypa
tingai iš mūsų labai atidaus pergalvojimo 
ir nuolatinio naujų kelių jieškojimo, kurie 
politinėje bei propagandos srityje geriau
siai prisitaikytų prie esamų sąlygų pa
vergtuose kraštuose ir tuo pačiu geriausiai 
patarnautų musų kovos reikalams. Kitaip 
susilauksim, kad vieną dieną Lietuvos ar 
Rumunijos vaikai, pažvelgę šiapus, pakar
tos Victor Hugo mažojo herojaus, Gavro- 
šo, žodžius: tokie vaikai, kaip mes, yra vy
rai; tokią vyrai, kaip jūs, yra vaikai.
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Diskusijos dėl Sovietų Sąjungoje vyks
tančių „pasikeitimų“ eina toliau. Vieni tei
gia, kad tenai einama prie aiškios liberali- 
zacijos ir režimo demokratizacijos. Kiti, 
priešingai, sako, kad tenai visiškai niekas 
nepasikeitė. Galbūt, kad nei viena nei kita 
tezė nėra visiškai teisinga, o kad reikia 
teisybės jieškoti šių dviejų teigimų kom
promise. Tam tikrų pasikeitimų yra. Jų 
paneigti negalima. Jie gali būt tiktai for
malūs ir neturėti jokios praktinės reikš
mės, jie gali būt mažesni ar didesni, gi
lesni ar visai paviršutiniški. Tačiau jų yra. 
Jų tikslesniam įvertinimui tačiau nereikia 
jokiu būdu pamiršta, kad jie yra daromi 
sovietinės sistemos ribose o ne einant iš 
sovietinės sistemos, kitos santvarkos link
me. Tai reiškia, kad jeigu šiandien sovie
tinėse va’stybėse girdėti tam tikra kritika, 
ji nėra daroma opozicijos, kaip to reika
lautų demokratinė santvarka o pačių ko
munistų, jau priimtai sistemai patobulin
ti, vidiniams sunkumams išlyginti, apara
tui sutvarkyti ir panašiai. Po Stalino ne- 
pąprastai sunkios ir kietos rankos yra nor
malu, kad jaunesni ir lankstesni vadai 
dar visiškai neatsirėmę į valdžią, pajuto 
reikalą sudinaminti komunistinį režimą, 
kurii Stalinas buvo nepaprastai sunkiai ap
krovęs įvairiais gramozdais. Jiems šis už
davinys ypatingai palengvėja, dar ir to
dėl kad jie gali pasinaudoti įsisenėjusio
mis diktatūrinio režimo priemonėm, prie 
visko pripratusiom, iš baimės drebančiom, 
visokiais būdais aplamdytoms masėms 
pertvarkyti. Kiek sovietiškos masės yra 
paklusnios ir įbaimintos, galima buvo 
lengvai spręsti, pamačius sovietinių turistų 
grupę, kuri neseniai buvo atvykusi Ro
mon. Net ir nelabai įgudusiai akiai buvo 
aišku, kad kiekvienas ekskursijos narys 
turi sekti ir „globoti *- kitus savo bendra
keleivius, ir vienam bent kiek atsilikus, 
tuoj aus atsiranda kas j; paima kaip mažą 
vaiką po ranka ir nusiveda. Ekskursantų 
tarpe negalima buvo išgirsti nei vieno in
dividualios nuomonės pareiškimo net ir 
nekalčiausia forma, net ir prieš didingus 
senovės paminklus, kurie betkuriame nor
maliame žmoguje sukelia kokią nors re
akciją. Sovietiniame žmoguje panašios re
akcijos nematyti, nors ji galimas daiktas, 
gilumoje ir pasireiškia. Jeigu tad, sovie
tinis ekskursantas bijo išreikšti savo gry
nai estetinę nuomonę prieš Romos Kolizie
jų, kaip galima iš jo laukti, kad jis pasi
naudojęs Chruščiovo naująja vidaus poli
tika, kuriuo nors būdu galėtų pareikšti sa
vo asmeninę ir nepriklausomą nuomonę 
pačioje Sovietų Rusijoje. Taigi, matome, 
kok:ą reikšmę gali turėti tam tikri pasi
keitimai sovietiniame gyvenime. Po dau
giau negu 20 metų net ir Stalino mitas bu
vo per kelis mėnesius sugriautas, nesukė
lus jok os didesnės reakcijos iš rusiškųjų 
masių, žodžiu, pasikeitimai, apie kuriuos 
dabar dąžnąi tenka girdėti ir kurių nega

lima paneigti, yra visų pirma daromi 
griežtai sovietiniuose rėmuose ir komunis
tinei santvarkai sustiprinti. Tie pasikeiti-: 
mai, turint galvoje sovietinio žmogaus 
dvasinį apmirimą, negali turėti didesnės 
reikšmės dabartyje.

Klausimas, mano manymu, kiek keičiasi, 
jei mes į šiuos pasikeitimus, pažiūrėsime 
iš istorinio taško, taigi tuo pačiu daugiau 
akademiškai. Kiekvienas autoritetinis re
žimas yra reikalingas aiškaus autoriteto ir 
tam tikros logiškos evoliucijos. Kitaip j's 
numiršta, neatlikęs net savo ištiso istori
nio proceso. Jeigu iš dabartinių sovietinių 
vadų niekas nepajėgs visiškai įsitvirtinti 
Kremliuje, ilgainiui vieno aiškaus autori
teto nebuvimas atsilieps ir į visą sistemą, 
kurioje pasakius a, reikia pasakyti ir : b; 
Tai yra, kurioje vienas laisvę pažeidžiantis 
veiksmas turi iššaukti kitą panašų veiks
mą kurioje padarius žingsnį pirmyn ne
begalima eiti atgal. Komunistinė, t.y. au
toritetinė sistema, negali but tvarkoma 
koleginės t.y. palyginti demokratiškai su
sitvarkiusios viršūnės. Viena stipri asme
nybė turi iškilti ir perimti visas vadžias 
labai tvirtai Į rankas. Jeigu šitoks asmuo 
neatsiras, ilgainiui ir viso sovietinės san
tvarkos pastato plytos pradės atsipalaiduo
ti.

Įvykiai sovietuose mums leidžia padary
ti išvadą jog priešingai vadų intencijoms, 
šiandieną sistema labai palengva silpnėja, 
bet ne stiprėja. Ir jeigu ateityje Stalino 
vieta nebus užimta naujo žmogaus, kas jis 
bebūtų, toji sistema pradės eiti visiško iš
sieikvojimo keliu.

Šitokios išvados nereiškia optimizmo, 
nes jos jokiu būdu nenuimS nuo laisvojo 
pasaulio ir nuo mūsų pečių sunkių, anti
komunistinės kovos uždavinių. Priešingai, 
toji miglota ateitis, kurioje galima labai 
nedrąsiai apčiuopti sovietinės sistemos 
silpnėjimą, mus tegali dar stipriau raginti 
į darbą, kad josios silpnėjimas nesitęstų 
dešimtmečiais ar net šimtmečiais, bet bu
tų pagreitintas. Gambetta kartą kalbėda
mas apie Prancūzijos rytų sritis, tuo metu 
vokiečių okupuotas, pasakė esą apie jas 
reikia daug galvoti, bet mažai kalbėti. Ši
tas patarimas, kuris ir šiandien mums pa
tiems tiktų, dažnai apverčiamas augštyn 
kojom: apie musų krašto reikalus daug 
kalbame, bet permažai galvojame. Faktiš
kai gi, istorinės sąlygos, kuriose mes šian
dien esame, reikalautų Gambettos pa
sakymą šiek tiek praplatinti: turime daug 
kalbėti, dar daugiau galvoti, o daigiausia 
dirbti.

Nasser yra nekantrus žmogus. Išvijęs iš 
Egipto karalių Faruką, jisai ilgai nelau
kęs pavarė ir naująjį prezidentą Neghi- 
bą. Tačiau tuo jo problemos nepasibaigė, 
nes iš vienos pusės jis buvo pažadėjęs 
egiptiečiams žemės reformą ir ekonominio 
lygio pakėlimą, iš kitos gi, sustiprinimą
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karinių jėgų, kurios mažų mažiausia pri
lygtų Izraelio pajėgoms. Atsistojęs į Ne- 
ghibo vietą, Nasser labai greit suprato, 
kad ir vienas ir kitas pažadas nėra taip 
lengvai įvykdomas. Žemės reforma visuo
se kraštuose, o ypač primityviame Egipte, 
yra labai komplikuotas klausimas, reika
laująs daug pinigo ir duodąs savo vaisius 
tik po daugelio metų. Nasser žemės refor
mai pravesti neturėjo nei pakankamai pi
nigo nei reikalingų specialistų. Tačiau dar 
sunkesnę problemą sudarė Egipto ekono
minio lygio pakėlimas. Palyginti dideli 
Egipto žemės plotai dėl vandens ir iriga- 
cijos stokos apdirbami tiktai labai maža 
dalimi. Negana to, visa egiptiečių ekono
mija praktiškai remiasi medvilne kurios 
kaina pasaulio rinkoje yra žema ir gali 
kiekvienu momentu dar nukristi, jei Jung
tinės Amerikos Valstybės nutartų kurią 
dieną įvykdyti savo milžiniškų medvilnės 
rezervų „dumpingą“, Vienintelė logiška iš
eitis iš sunkios Nassero padėties buvo galų 
gale pastatyti milžinišką Aswano užtvan
ką, apie kurią jau seniai svajojo egiptie
čiai, ir kuri pasinaudodama Nilo upės van
denimis, paverstų didelius smėlio laukus 
derlinga žeme. Projekto kaina: per 1 mi- 
liardą dolerių. Nasser tad kreipėsi į vie
nintelę valstybę, kuri būtų galėjusi bent 
iš dalies finansuoti užtvankos darbus, į 
Ameriką. Tačiau čia dalykai susikompli
kavo, nes ruošdamas Aswano užtvankos 
planus Nasser nebuvo užmiršęs kito savo 
padarytojo pažado, būtent Egipto apgin
klavimo. Kadangi nei viena Vakarų vals
tybė nebuvo sutikusi duoti Egiptui reika
lingų kreditų ginklams pirkti ir atsisakė 
priimti už ginklų teikimą nelabai vertingą 
medvilnę, Egipto diktatorius pasinaudojo 
sovietų pasiūlymu padaryti mainus: už ru
siškus ginklus duoti sovietams turimą 
medvilnę ir užstatyti ateinančių kelerių 
metų medvilnės derlių. Negana to sovietai 
taipgi sutiko, kad Nasser, prašydamas 
amerikiečių ekonominės paramos užtvan
kai statyti, pareikštų, jog ir sovietai yra 
pasiruošę suteikti reikiamų finansų pro
jektui tuo atveju, jei amerikiečiai atmes
tų jo prašymą, žodžiu, Nasser sekė tiktai 
kaikurių neutraliųjų valstybių parodytu 
pavyzdžiu, pagal kurį amerikiečių ekono
minei paramai gauti reikia grąsinti, jog ir 
sovietai yra panašią paramą pažadėję, ir 
pasinaudoti sovietų bei amerikiečių kon
kurencija ekonominėje plotmėje.

Visi dalykai turi savo galą. Taip ir pa
našūs grasymai, kurie paskutiniais metais 
buvo vartojami visos eilės valstybių, šį 
kartą amerikiečiams nebepadarė jokio įs
pūdžio. Įsitikinę, kad sovietai nebūtų pa
kankamai pajėgūs suteikti nors ir mažą 
dalį Egipto prašomos paskolos, Jungtinės 
Valstybės nutarė atmesti Nassero prašy
mą ir tuo būdu iš viso užbaigė neutralių
jų valstybių blefų periodą. Šitoks Ameri
kos apskaičiuoto riziko žingsnis, klasiškos 

diplomatijos pavyzdys, buvo seniai reika
lingas ir laukiamas. Ir svarbiausia, davė 
tą rezultatą, kurio reikėjo: Nasser pasijuto 
bekibąs ore, o neutraliosios valstybės ir 
ypač Artimųjų ir Tolimųjų Rytų tautos 
bent iš dalies įsitikino, kad neapsimoka 
naiviai tikėti gražiais sovietų pažadais.

Štai trumpa istorija, kuri atvedė prie 
Suezo kanalo nacionalizacijos. Pagal 1854 
metų sutartį kanalas turėjo būti adminis
truojamas ir eksploatuojamas atitinkamos 
tarptautinės bendrovsė iki 1968 metų. 
Koncesijai užsibaigus, jis būtų perduotas 
Egiptui ir pasidarytų jo nuosavybė. Kana
lo nacionalizacija tuo būdu yra aiškus 
tarptautinių sutarčių sulaužymas, o ekono
miniu atžvilgiu mažai naudingas. Iki šiol 
Suezo kanalo bendrovės metinis grynas 
uždarbis siekė 30 milionų dolerių. Vadi
nas, kad užtvankai pastatyti reikalinga su
ma galėtų būti surinkta tik per 40 metų. 
Tačiau visi šie faktoriai nėra tokie svar
būs, palyginti su politine klausimo puse.

Suezo kanalas visuomet turėjo nepa
prastos reikšmės visoms jūrų valstybėms, 
o ypatingu būdu Didžiajai Britanijai, ku
rios egzistencija didele dalimi priklauso 
nuo Artimųjų Rytų žibalo. Todėl visiškai 
suprantama, kad Didžioji Britanija nie
kuomet negalės sutikti, kad kanalas butų 
tiktai vienos, nedemokratinės valstybės 
rankose, juo labiau, kad ii šiandien yra 
dar ir labai geruose santykiuose su sovie
tų Sąjunga.

Neabejotinai, kad Didžiosios Britanijos 
didelio pasipiktinimo priežasčių yra ir 
daugiau. Priversta pasitraukti iš Suezo ka
nalo zonos, palikusi tenai 1 miliardo dole
rių vertės karinę bazę, turėdama vis di
desnių sunkumų su arabų šalimis, būda
ma labai sunkioje padėtyje Kipro saloje, 
Didžioji Britanija, savaime suprantama, 
nori pasinaudoti susidariusia padėtimi ir 
vėl vienokiu ar kitokiu būdu sustiprinti 
savo pozicijas Artimuose Rytuose. Su
prantama taip pat ir Prancūzijos smarki 
reakcija, kuri buvo sukelta ne tiktai kana
lo nacionalizacija, bet ypač susidariusios 
galimybės suvesti sąskaitas su Nasseru, 
kuris jau nuo seniai ne tiktai kursto al
žyriečius, bet juos ekonomiškai ir gink
lais remia. Susitvarkiusi su Nasseru, Pran
cūzija tikisi tuo pačiu beveik likviduoti 
Alžyro problemą. Taigi pasipiktinimai 
nebuvo sukelti tiktai tarptautinių sutar
čių sulaužymo ir galimo jūrų laisvės pa
žeidimo, bet taip pat, nemažiau svarbių, 
grynai tautinių interesų.

Reikia todėl laukti, kad tiek Didžioji 
Britanija tiek Prancūzija tuo klausimu jo
kiu būdu nenusileis, ir jeigu sušauktoji 
tarptautinė konferencija Londone neduos 
reikiamų rezultatų arba jeigu tie rezulta-
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS SPAUDOS SKILTYSE

Laiškas iš Amerikos

Birželio ir liepos mėnesiais sukrusta bu
vo lietuvių JAV. Vašingtone ir lietuvių 
kolonijose JAV lankėsi Lietuvos Diploma
tijos Šefas min. S. Lozoraitis. Birželio 16- 
17dd. Vašingtone įvyko ALTS organizuo
tas Amerikos Lietuvių Sąskrydis, lietuvių 
liaudies meno paroda ir lietuvių dainų 
festivalis-koncertas. Birželio 30 — liepos 
1 dd. Chicagoje įvyko pirmasis JAV ir 
Kanados lietuvių kultūros kongresas ir 
dainų šventė. Birželio 22-24 New Yorke 
posėdžiavo VLIKo sesija. Birželio 14 d. 
lietuvių jaunimo delegacija sudaryta iš 
jaunimo organizacijų atstovų: skautų, 
ateitininkų, ,Varpo“, .Šviesos“, .Santa
ros“, Studentų Sąjungos, Tautinių Korpo
racijų Sambūrio, „Gajos“ korporacijos, 
Akademikų Skautų Sąjųdžio, JAV vice
prezidentui R. Nixonui Vašingtone įteikė 
peticiją su 36.000 parašų, kurioje buvo 
prašoma JAV-es rūpintis Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu bei grąžinimu lie
tuvių iš tremties į išlaisvintą tėvynę.

Vis reikšmingi įvykiai ir darbai, nevisi 
čia suminėti.

Apie Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos sąskrydį, rašė žurnalas „Aidai“ 
Nr. 6.:

„Jo programa pasižymi labiau kultūri
niu, kaip politinių pobūdžiu. Buvo gražios 
pamaldos už Lietuvą šv. Mato katedroje 
su pamokslu, koncertinė dalis, kurią išpil
dė Čiurionio ansamblis ir Vašingtono sim

foninis orkestras. Dainavo sol. V. Veri- 
kaitis. Buvo lietuvių liaudies meno paro
da, nežinomojo kareivio kapo pagerbimas, 
iškilmingas posėdis, vaišės. Sąskrydyje 
dalyvavo dipl. Šefas min. St. Lozoraitis, 
daug Amerikos senatorių, Kongreso atsto
vų ir lietuvių iš visos Amerikos. Viso bu
vo apie 800 žmonių. Sąskrydis buvo reng
tas, norint geriau supažindinti svetimša
lius. ypačiai Amerikos valdžios atstovus 
Vašingtone, su Lietuva, jos kultūra, kova 
dėl nepriklausomybės. Lietuvos gelbėji
mas v.sose kalbose buvo pirmoje vietoje. 
Sąskrydis laikytinas pasisekusiu“.

Ir kaip nelaikyti pasisekusiu, jei sąskry
dyje dalyvavo apie 1500 lietuvių, jų tarpe 
apie 500 lietuvių jaunimo, o svečiais per 
70 kongreso, senato narių ir JAV vyriau
sybės atstovų.

O vienok Dirvoje 1956.VII.12 d. E. Če- 
kienė rašė:

„kaikurių asmenų ir atskirų grupių bu
vo daug pastangų dedama, kad ALTS- 
gos iniciatyva ruoštas Vašingtone są
skrydis neįvyktų, buvo rašomi spaudos 
protestai, agituojama nedalyvauti ir 
netgi jaunimas...“

Liepos 12 d. „Dirvoje“ žinomas lietuvių 
veikėjas Amerikoje J. J. Bachunas iškėlė 
dar ir kitą dalyką. Sąskrydžio iškilmin
gos vakarienės metu pasakyti invokaciją 
buvo pakviestas prelatas J. Balkunas. Jis 
buvo sutikęs, paskui staiga atsisakė.

tai nebus Egipto priimti, jos intervenuos 
jėga. Sunku įsivaizduoti, kad šios dvi vals
tybės nusileistų Nasserui arba pasirinktų 
ilgą ir komplikuotą kelią klausimui iš
spręsti Jungtinių Tautų Organizacijos .ri
bose arba Hagos tarptautiniame tribunole.

Kokia bus sovietų laikysena šioje padė
tyje? Maskva padeda savo vadinamiems 
sąjungininkams arba draugiškoms valsty
bėms tiek, kiek tai naudinga jos intere
sams. Ji to niekad nedaro nei idealistinių 
tikslų vedama nei tarptautinių sutarčių 
verčiama. Reikia todėl laukti, kad ir šį 
kartą Maskva intervenuos kiršydama ara
bų kraštus, sabotuodama Londono konfe
renciją, žodžiu drumzdama padėtį. Negali
ma tačiau laukti, kad Maskva staiga pa
keistų savo „švelniąją“ politiką Vakarų 

atžvilgiu tam, kad nuoširdžiai paremtų ir 
eventualiai išgelbėtų labai netikrai ant 
sosto sėdintį Nasserą.

Suezo kanalo ekonominė ir karinė reikš
mė šiais laikais yra smarkiai sumažėjusi. 
Jo nacionalizacija yra daugiau pretekstas, 
negu tikroji priežastis Didžiosios Britani
jos ir Prancūzijos intervencijai. Kadangi 
kalbamos intervencijos tikroji priežastis 
yra labai svarbūs politiniai ir strateginiai 
interesai, reikia laukti, kad ji bus, net ir 
norint atmesti karinio įsikišimo galimu
mą, smarki ir efektinga. Ypatingai tačiau 
ji gali būt fatališka Nassero ne taip jau 
tvirtam režimui. Senos, nors ir nusilpu
sios, imperijos dar iš praeities žino kaip 
reikia tvarkytis panašiais atsitikimais Af
rikos kontinente.
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„...laiškų ir telefono pokalbiais spau
džiamas „rašo J. J. Bachūnas,“ ir ba
ramam už „bendro tautinio darbo ar
dymą“ prelatui J. Balkūnui (kurį aš 
labai gerbiu) atsisakius, invokaciją są
skrydyje pasakyti, ALTS vardu buvo 
pakviestas ir paprašytas vyskupas V. 
Brizgys. Tas irgi nesutiko dėl laiko sto
kos...“

„Maldą sukalbėti jie buvo prašomi už 
Lietuvą, už jos laisvę ir geresnę ateitį 
(ne už partiją, ar kokį asmenį, ar kokią 
politinę „programą“!). Jie atsisakė, jie iš 
šono buvo klaidinami. Kieno? Politikos ar 
kitų partijų, ar kitų brolių dvasininkų? 
Čia reikėtų kreiptis į augštesnius katali
kų hierarchijos pareigūnus, idant išsiaiš
kinti, koks iš tikrųjų yra mūsų liet, kata
likų kunigų vaidmuo visuomenėje ir poli
tikoje, kiek politika čia apsireiškia ir 
kaip iš viso turėtų būti“...

...„Čia kažkas maišo tikėjimo reikalus 
su politiniais ir tautiniais reikalais“...

...„Manau, kad tai jau ligotas reiški
nys“.......“čia Amerikoje, kai žmonės, savi
tautiečiai, daugiausia katalikai, kviečia ir 
prašo sukalbėti maldą, — tai lietuviai ku
nigai atsisako ar iš šalies kažkieno yra 
spaudžiami atsisakyti!“

O štai ir jaunos kartos atstovės pirmo 
kurso studentės V. Kiaunytės reakcija 
dėl Amerikos Sąskrydžio įvairių trukdy
mų („Dirva“ 1956.VII.19 d.

„Stebiuosi, kaip galėjo kilti kam nors 
mintis, kad tokio didelio žygio, kuris yra 
daromas musų Tautos labui, nereikia 
remti. Tai nusikaltimas prieš Tėvynę, prieš 
savo tėvus, brolius, gimines Sibire ir 
Lietuvoje vargstančius, prieš žuvusius 
partizanus...“
„,Argi dar mūsų Tėvynės nelaimė ir mū
sų artimųųjų vargas Sibire neišmokė mus 
artimo meilės, gerbimo kito žmogaus pa
stangų ir įsitikinimų? Skaudu man, kad 
kaikurių grupių žmonės parodė tiek šal
tumo, reikalo nesupratimo.“

Šio sąskrydžio iškilmingos vakarienės 
metu LDŠ min, S. Lozoraitis pasakytoje 
kalboje tarp kita ko kalbėjo:

— Šiuose dailės ir muzikos kūriniuo
se, kurie patiekiami čia, atsispindi lie
tuvių siela. Ta siela, kuri, nežiūrint sun
kių persekiojimų sovietų okupuotoj Lie
tuvoj, tebėra laisva ir trokšta tik vie
no: pasiliuosuoti iš komunistinės pries
paudos, grąžinti Lietuvą j jai priklau
sančią vietą laisvų ir demokratinių vals
tybių tarpe, vėl bendradarbiauti su va
karų pasauliu, kuriam lietuvių tauta 
priklauso pagal savo istoriją ir kultūrą.

* * *

VLIKo sesiją New Yorke birželio 22-24 
dd. VLIKo pirmininkas J. Matulionis ati
darė šiais žodžiais: 

,„...VLIKas pasiliks tuo, kas buvo, jokios 
pagundos jo nepakeis“...

Iš tikrųjų daug buvo pakalbėta apie 
tarptautinius ir Lietuvos laisvinimo poli
tikos klausimus, Lietuvos laisvinimo ak
cijos suaktyvinimą, informacijos ir poli- 
tinės-mokslinės literatūros Lietuvos prob
lemoms išplėtimą, VLIKo ir jo organų pri
derinimą gyvenamajam momentui, gau
sesnį lėšų telkimą ir t.t. ir t.t.

Visa tai sena ir įprasta, kartota jau 
daugiau negu dešimt metų... O E. Čekienė 
„Dirvoje“ dėl šios sesijos rašo:

„Visų atstovų pranešimuose pripažįsta
ma, jog VLIKas susilpnėjo, liko nuvertin
tas, nustojo visuomenės pasitikėjimo 
ir t.t.“

V. Sidzikauskas ragino kovoti ne tar
pusavy, bet su bendru priešu — komuniz
mu. Tačiau kaip tik konsolidacijos klau
simu prof. J. Kaminskas net šitaip išsi
reiškė:

„...Tos pasitraukusios iš VLIKo gru
pės gali sugrįžę visokių kriminalinių 
bei politinių nusikaltimų pridaryti. Jos 
gali granatą sugrįždamos atsinešti, to
dėl siūlau taip lengvai vien pareiškimo 
padavimu nepriimti. Turi padaryti bent 
išpažintį ar atgailą. ,
Į tai LNF rėmėjų biuletenyje bu

vo atsakyta:
„š.m. biržežlio mėn. antroje pusėje New 

Yorke įvykusios VLIKo sesijos metu ne
nuoširdus apeliavimas į lietuviškos vi
suomenės vienybės troškimus vėl, kaip 
jau nebe pirmą kartą, buvo suporuotas 
su rinktiniais šmeižtais LNT-ą sudaran
čių grupių adresu. Ypatingai toli, užmirš
damas savo buvusį orumą, nuėjo prof. J. 
Kaminskas, pareikšdamas, kad LNT-ą su
daro nedemokratiško veido grupės imti
nai iki fašistų.
,Būtų gerai, jei J. Kaminskas galėtų kar
tą atvirai, tiesiai pasakyti, ką jis tais žo
džiais turi galvoje. Iki tol gi J. Kaminsko 
teigimai lieka tik šmeižtas. Labai gaila, 
kad tokį žodį turime naudoti jo pareiški
mams nusakyti. LNT sudarančiose organi
zacijose yra daugiau negu pakankamai 
žmcnių. kurie antinacinės rezistencijos me
tu buvo artimi prof. J. Kaminsko bendra
darbiai, rėmę ir gerbę jį kaip ano, rezis
tencinio VLIKo pirmininką. Matyt, prof. J. 
Kaminskas panoro tai užmiršti. Mes to 
neužmiršome. Ir todėl mums ypatingai gai
la, matant J. Kaminską smunkantį nesu
prantamo pagiežos jausmo ir jo pagimdy
tų šmeižtų pasėkoje.“

„... mes nepripažįstame VLIKui kurio 
nors demokratiškumo monopolio. Dar to
liau, tik VLIKo radikalus nukrypimas nuo

57



244 SANTARVĖ

demokratiškumo buvo ir liks jo irimo 
priežastimi. Oligarchija ir demokratija 
nėra vienas ir tas pats. Demokratiškumas 
negyvena ant liežuvio galo, bet tik prote 
ir širdyje. Begalinis to žodžio kartojimas 
neįrodys asmens ar organizacijos demo
kratiškumo. Demokratija remiasi esminiu 
lygių teisių ir lygių pareigų pripažinimu. 
Vilkinė patirtis ir pastarieji VLIKo veiks
mai bei pareiškimai padidina mumyse 
tik dar daugiau įspūdį, kad demokratiškai 
suprasta lietuviškoji vienybė VLIKui vi
siškai nerūpi.“

O LNT Valdyba 1956 m. liepos 3 d. tuo 
reikalu priėmė tokį pareiškimą:

(a) Lietuvos Atgimimo Sąjūdis ir Lie
tuvos Rezistencinė Santarvė yra nema
žiau kvalifikuoti dalyvauti bendroje veik
loje, kaip ir buvusios Vlike grupės. Skir
tingų sąlygų siūlymas pabrėžia tą patį 
grupių skirstymą j geresnes ir blogesnes, 
kuris jau sukliudė pilną visuomenės susi
jungimą viename organe ir privertė pasi
traukti iš Vliko grupes, nuoširdžiai palai
kančias konsolidacijos idėją. Tolesnis to 
skirstymo pabrėžimas yra visuomenės 
skaldymo palaikymas, o ne žingsnis į jos 
vienijimą.

(b) Svarstydami kalbamąjį Vliko sta
tuto pakeitimą, Vlikui vadovaujančių gru
pių atstovai, jų tarpe net Vliko prezidiu
mo nariai, brutaliai užsipuolė LNT daly
vaujančias grupes, apibūdino jas kaip an
tidemokratines - fašistines ir net įtarė 
jas turinčias užsimojimų įsibrauti į bend
rą darbą nebent tik „su bomba“.

LNT nemato reikalo teisintis prieš to
kias šmeižiamo turinio insinuacijas, tik 
laiko jas dar vienu liudijimu, kad Vliko 
tribūna tebenaudojama visuomenės ne
santaikai kurstyti. Insinuacijos, nukreip
tos prieš LNT susitelkusią visuomenės da
lį, ir trijų Vliko vadovybėje dalyvaujan
čių grupių formalus pasipriešinimas kal
bamam Vliko nutarimui pasitraukusių 
grįžimo reikalu, tą nutarimą paverčia ne
nuoširdžiu ir prasmės neturinčiu posakiu.

* * *

Kultūros kongresas Chicagoje birželio 
30 d. pasak „Laisvosios Lietuvos“ VII. 12 
d. „buvo šaukiamas šūkiu perduoti tauti
nio išlaikymo sąmonę tiems, kurie mūsų 
krauju buvo pašaukti gyventi ir lietuviš
ką dvasią matyti gyvą, ne tik savojo kraš
to prisiminimuose, bet ir svetimos aplin
kos regėjimuose bei ateities vizijose...1“

Kongresą ruošė ALB Chicagos apygar
dos valdyba. Kongresą sekė liepos 1 d. 
įvykusi pirmoji Amerikos ir Kanados lie
tuvių dainų šventė su 1100 dainininkų ir 
per 7000 klausytojų.

Kultūros kongrese buvo skaitytos dvi 
paskaitos Dr. J. Girniaus „Tautinė kul

tūra — tautos išlikimo pagrindas“ ir I. 
Matusevičiūtės: „Būdai ir priemonės tau
tinei kultūrai išlaikyti“.

Ypač pirmoji paskaita verta didelio dė
mesio. Dr. J. Girnius kėlė reikalą įžiebti 
vaikui meilę savo tautai, o nesitenkinti 
tik pastangomis įkalti jam pareigą būti 
lietuviu ir ragino pusinių priemonių ne
laikyti pakankamomis tautinei kultūrai 
išsaugoti ir ugdyti.

Kultūros kongreso organizavimas ir 
įvykdymas susilaukė ir kritikos. „Sanda
ra“ nurodė, kad kongresas buvo pavers
tas „beveik vienos srovės sąmoningu pra
siveržimu.“ .

Dėl šio kongreso V. Markūnas Dirvoje 
VII.19 d. rašė:
_ „Tegu atleidžia tie, kurie Kultūros 
Kongresą rengė, kad aš iš jo išėjau su di
deliu akmeniu ant savo širdies“. Mano 
galva, Kultūros Kongreso ašis buvo dr. J. 
Girniaus paskaita, ir jos buvo visai ga
na ir ji sudarė tvirtą pagrindą visoms 
mūsų kultūrinio gyvenimo bėdoms emig
racijoje apsvarstyti. Neleidžiant jos dis
kusijose išnagrinėti ir išryškinti, buvo pa
laidota visa šito Kultūros Kongreso pa
skirtis ir prasmė. Jis tapo kasdienine in
jekcija mūsų blėstančiai kultūrinei gyvy
bei palaikyti.“

„Nepretentuodamas būti nei visai taik
lus, nei pilnai išsamus, aš noriu savaip 
atsiliepti į dr. J. Girniaus apeliaciją pu
sines priemones nelaikyti tautinei kultū
rai išsaugoti ir ugdyti pakankamomis. O 
šita nuotaika mes kaip tik sergame. Dai
nos ir šokio ansambliai, lituanistinės mo
kyklos, sava kalba šeimos tarpe, patrioti
nių eilių rinkinys, viena kita kultūrininkų 
demonstracija mus nuteikia lyg tvirta ga
rantija lietuvybei ir lietuviškai kultūrai 
išlaikyti ir net išugdyti. Tai yra tik ge
ros, bet trumpai veikiančios injekcijos. 
Ligonio nuo mirties jos vistiek neišgelbės. 
Reikia plataus žvilgsnio, gilaus išmąstymo 
ir tvirto, vaisingo žodžio ir darbo, kad 
nuo tautos kamieno atsilikusi šaka išlik
tų gyva ir savo mintim, ir dvasia, ir sa
vaimingu vaisium.“

„...kultūrinės organizacijos ir instituci
jos, serga platesnių erdvių baime. Srovi
nis laikraštis nedės straipsnio, kad ir ge
rai, talentingai parašyto, jeigu jis objek
tyviai ir entuziastiškai iliustruos kitos 
srovės, asmens ar organizacijos laimėji
mus tautinės kultūros propagandoje ar 
kūryboje. Visi mūsų laikraščiai ir visos 
organizacijos mėgsta įtarti kitus sergant 
šita platesniųjų erdvių baime. Bet objek
tyvus pašalietis turės pripažinti, kad ir 
patys kaltintojai negalėtų pilnu sveika
tingumu pasirgti.“
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„...stabdžiai mūsų kultūrinės kūrybos 
užmanymuose ir realizavime....“ daugelis 
mūsų kuklesniųjų kultūrininkų idėjas ir 
pastangas suredukuoja į pusinių priemo
nių kategorijas. O tatai veda ir juos, ir 
mūsų tautinę kultūrą, ir lietuviškąją bend
ruomenę į artimesnę ar tolimesnę, bet ne
išvengiamą tautinę mirtį.

O „Laisvoji Lietuva“ 1956.VII.12. d. ra
šo:

„Jei kultūros kongrese priimtos rezoliu
cijos bus įgyvendinamos šitokiu pat prin
cipu, kaip ir kongreso pravedimas, tai 
grupinė nesantaika ir plačius, derlingus 
kultūrinius plotus pavers dirvonais. Bet, 
kadangi kongrese skaitytos paskaitos yra 
numatytos išleisti atskiru leidiniu, todėl 
šitas pavojus, galimas dalykas, rimtesnių 
kultūrinių ir visuomeninių pajėgų bus 
tinkamai įvertintas ir galės atnešti ver
tingų rezultatų.“

* * *

Lietuvos Diplomatijos Šefas min. S. Lo
zoraitis trumpai tesilankė JAV: vos du 
mėnesiu, birželio ir liepos. Jis tarėsi su 
Lietuvos ministeriu Vašingtone P. Žadei
kių, Lietuvos pasiuntinybės ir konsulatų 
Amerikoje ir Kanadoje pareigūnais, tu
rėjo pasikalbėjimų Valstybės Departamen
te, dalyvavo Amerikos Lietuvių Sąskrydy
je, Kultūros Kongrese ir Dainų šventėje, 
lankėsi visoje eilėje kolonijų. Naudinga ir 
reikšminga kelionė. Visur: New Yorke, 
Vašingtone, Chicagoje, Detroite, Clevelan- 
de, Toronte ministeris Lozoraitis buvo 
gražiai sutiktas, tinkamai pagerbtas, vi
sur lietuviai gausiai lankė jo nranešimus, 
nežiūrint negirdėto masto prieš jį varytos 
ir tebevaromos akcijos, kuriai vadovavo 
, Naujienos“ ir „Draugas“. Amerikos lie
tuvių visuomenė pasirodė susipratusi ir 
sąmoninga ir anaiptol savo partiniams va
deivoms nepritarianti. Nežiūrint formalaus 
„Naujienų“ ir „Draugo“ ašies sabotažo, 
Chicagoje išklausyti min. S. Lozoraičio 
pranešimą buvo atvykę apie 1300 žmon ų. 
Konsulo Daudžvardžio Lietuvos Diploma
tijos Šefui surengtame oficialiame priėmi
me dalyvavo Chicagoje reziduojąs 22 vals
tybių konsuliarinis korpusas su dekanu 
Švedijos gen. konsulu priešakyje. Bet 
„Naujienų“ ir „Draugo“ ašies žmonių ne
buvo...

Savo kalbose min. Lozoraitis aiškino 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vaidmenį 
ir reikšmę Lietuvos bylai, kalbėjo apie so
vietinę agresiją ir jos naująją taktiką, 
būklę okup. Lietuvoje, kėlė reikalą suin
tensyvinti Lietuvos laisvės darbą, ragino 
saugoti Lietuvos valstybiškumo pradus.

Tai buvo Lietuvos valstybės vyro kelio
nė, kuriam jo paties žodžiais tariant, „di- 
<jį yrą Liętųvą įp jos laisvės atstątymo

reikalas ir maži skirtumai, kurie kyla mū
sų tarpe“.

. „Lietuvos Dipl. Tarnyba“ sakė min. Lo
zoraitis New Yorke, „dirba ne vienai par
tijai, bet visai tautai, visiems žmonėms“. 
„Kai jos darbą remia visos partijos, yra 
džiugu ir malonu dirbti, o ir darbas daug 
sklandesnis, o jei atsiranda partijų, ku
rios tą darbą trukdo ar bent nepritaria, 
mums (diplt. tarn.) jie vistiek nėra prie- •

šai“.
Reikšmingi ir įsidėmėtini buvo tie min. 

S. Lozoraičio žodžiai, kuriuos jis pasakė 
Chicagoje birželio 22 d., Bismarcko vieš
butyje, kalbėdamas apie demokratijos es
mę:

,.Į demokratijos sąvoką įeina ne vien 
tiktai sąžinės, žodžio ir t.t. laisvės garan
tijos, rinkimų nuostatai, laisvai renkami 
parlamentai ir kitos institucijos. Visa tai . ųįr 
tėra, nors ir labai svarbūs, bet formalus, 
taip sakant, mechaniški demokratijos ele
mentai. Demokratijos pagrindą bei esmę 
sudaro demokratinė kultūra. Tai yra dva
sinė nuotaika, įgyta pilietinio auklėjimo 
keliu, sustiprinta visuomenės interesų su
pratimu ir sušvelninta žmoniškumo — ar 
net pasakysiu, nebijodamas pasirodyti 
sentimentalus, — širdies sušvelninta dva
sinė nuotaika, kuri įkvepia žmogų elgtis . 
demokratiškai ir tenai, kur jo elgesiui 
tvarkyti nėra įstatymų ar kitokių privers
tinų valdžios nuostatų. Maža yra garan
tuoti formaliai, pvz., minties laisvę, tąi 
yra, laisvai mintį išreikšti. Tai laisvei pa
tikrinti yra būtina, kad pilietis turėtų tei
sę į tai, kad jo dora nuomonė būtų ger
biama ir galėtų būti laisvai diskutuojama. 
Gerbti svetimą nuomenę reiškia oponuoti 
jai, su ja kovoti tiktai teisingais lojaliais 
argumentais, susilaikant niekinti ją to
dėl, kad ji skirtinga. Laisvai nuomones 
diskutuoti reiškia susilaikyti nuo betkurio 
fizinio ar moralinio smurto prieš sąžinin
gos nuomonės reiškėją, susilaikyti nuo jo 
terorizavimo, kad ir politinėmis ar mora
linėmis priemonėmis. Visa tai kasdieninia
me demokratijos gyvenime yra vadinama 
tolerancija.“

Gi dėl lietuvių užsienyje^ uždavinių ir 
tikslo min. Lozoraitis pareiškė:

„Lietuvių tautos, teisė ir reikalavimai 
nalieka tie patys: visiškas Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atstatymas jr su- 
gražmimas lietuvių tautai glimumą pa
čiai laisvai bei demokratiškai tvarkyti sa
vo gyvenimą savo valstybėje“.

„Musu visų, užsienio lietuvių uždavinys 
yra tęsti darbą, kad lietuvių tauta būtų 
išvaduota iš sovietų kalėj’mo“.

„Aš gerbiu kiekvieną dorą nuomonę, 
branginu kiekvieną naudingą patarimą, 
esu pasiryžęs dalyvauti kiekviename lo-
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jaliame pasikeitime nuomonėmis. Bet aš 
nesutinku pasiduoti spaudimui...

Aš nebuvau prašęs, kad vyriausybė pa
vestų man Lietuvos Diplomatijos šefo pa
reigas. Ji tai padarė savo iniciatyva, ma
nęs dargi neatsiklausdama. Tačiau, tą pa
vedimą priėmęs, aš jį vykdysiu tol, kol 
būsiu gyvas arba kol mūsų tauta, išsiva
davusi iš sovietų okupacijos, pati paims 
į savo rankas savo likimą. Ir klystų tas, 
kas manytų, kad galima mane kuriuo 
nors būdu priversti nuo duotojo man pa
vedimo atsisakyti. Gi eidamas savo parei
gas, dirbdamas Lietuvai, aš laikau kiek
vieną lietuvį patriotą, be jokių politinių 
ar partinių skirtumų, savo broliu ir ben
dradarbiu“.

„Lietuvių Dienos“ šių metų birželio nu
merį paskyrė rezistencijai, dedamos prof. 
J. Brazaičio straipsnį „Ar tremtyje rezis
tencija galima?“ ir pasikalbėjimą su prof. 
S. Žymantu „Rezistentai, diplomatai ir 
tauta“. ,

Atsakydamas į klausimą, kurie yra pir
maeiliai klausimai Lietuvos laisvinimo 
darbe, prof. S. Žymantas .Lietuvių Dieno
se“ atsako, kad pirmiausias uždavinys 
yra:

„Atidžiai sekti būklę Krašte, jos raidą 
ir visus tuos politinius, kulturinius, eko
nominius, socialinius ir psichologinius pa
keitimus, kurie įvyko okupuotoje Lietuvo
je ir kurie toliau vyksta... jei nutrūksta 
nuolatinis ir galimai objektyvus informa- 
vimasis apie būklę Krašte ir tos būklės ty
rinėjimo darbas, emigracinė politinė veik
la netenka turinio ir realaus pagrindo ir 
joje atsiranda fikcijos“.

„Antras konkretus ir labai svarbus už
davinys yra lietuvių užsienyje politinė, 
informacinė ir kultūrinė veikla, stengian
tis veikti ypatingai pačių vakariečių tar
pe. Ta veikla gali reikštis labai įvairiai, 

ji neturi ribotis deklaracijomis, įvairiais 
pareiškimais ar rezoliucijomis...“

„Kas liečia šių darbų vadovavimą... 
klausimas statomas ne iš to galo. Pirmoje 
eilėje reikėtų siekti visų Lietuvos laisvės 
darbą dirbančių ar jame dalyvaujančių 
organizacijų ar net atskirų asmenų nuo
širdaus bendradarbiavimo ir tais darbais 
pasidalinimo. Tai atsiekus, vadovavimo 
klausimas savaime išsispręs“.

„Tremtyje buvo mestos didelės jėgos į 
šauksmą dėl laisvės“ rašo „Lietuvių Die
nose“ prof. J. Brazaitis, „bet praeita buvo 
pro rezistencijos giliausią šaknį ir pagrin
dą — sukurti savyje, laisvintojuose ir vi
suomenėje tinkamą dvasią, nusiteikimus, 
kurie būtų atrama aktyviam lietuvišku
mui išlaikyti, atrama sugyvenimui tarp 
asmenų ir grupių, atrama ir pačiam šauks
mui dėl laisvės“.

„Tie nusiteikimai turėtų kaip tik išryš
kinti tai, už ką tauta kovoja, kuo remia 
kovą ir kovos aparato sėkmingumą. Tokie 
nusiteikimai būtų pirmiausia — pagarba 
asmeniui, už kurį kovojame; pagarba lais
vei, kurią norim grąžinti tėvynei ir joje 
esantiems asmenims; pagarba laisvės lo
giškai išvadai -— tolerancijai, vienas an
tro supratimui, kurie yra pagrindas tarpu
savio sugyvenimui ir bendradarbiavimui; 
pagarba teisei, kurios atstatymo reikalavi
mu grindžiame visą išlaisvinimą“...

„Tik prigirdžius savyje tuos nusiteiki
mus ir jais pradėjus gyventi, vienybė 
laisvinimo darbuose ir organizacijose, su
gyvenimas ir bendradarbiavimas gali nu
kristi kaip savaime prinokęs vaisius...“

„Praplėsti rezistencijos turinį šia kryp
timi yra didžiulis ir pats reikalingiausias 
rezistencijos uždavinys tremtyje“.

K. M. U.S.A.

IŠ BALTŲ DRAUGIJOS VOKIETIJOJE 
VEIKLOS

Š.m. liepos mėn. 14-15 d.d. Immenstaa- 
de, Vokietijoje, įvyko Baltų Draugijos Val
dybos platesnis pasitarimas, kurio metu 
buvo aptarti ne vien organizaciniai bei 
einamieji reikalai, bet ir sumanymai dėl 
draugijos veiklos ateityje. Lietuviams 
šiame pasitarime atstovavo tos draugijos 
lietuvių - vokiečių sekcijos pirmininkas, 
LNT bendradarbis J. Bataitis.

Š. m. birželio 30 d. Draugija turėjo viso 
531 narę. Jie pasiskirsto sekcijomis taip: 
lietuvių-vokiečių — 92, latvių-vokiečių — 
212, estų-vokiečių — 227. Lietuvių atsiliki
mas apgailestaujamas. Pasitarime išreikš
tas pageidavimas sustiprinti narių verba

vimo akciją ir ypač paskatinti lietuvišką 
visuomenę Vokietijoje, savo skaičiumi vir- 
šyjančią estų ir prilygstančią latvių ben
druomenei, stoti draugijon nariais. Pabal- 
tiečių ir vokiečių bendradarbiavimas ga
lės tik tuomet sėkmingai tarpti, jei abiša
liai bus reiškiamas takiam bendradarbia
vimui gyvas dėmesys. Lietuviams, gyve
nantiems Vokietijoje, reikia jieškoti san
tykių platesnio masto susiburimuose, kas 
gali pasitarnauti tiek musų kraštui, tiek 
mums patiems.

Iš didesnių Draugijos sumanymų atei
čiai buvo smulkiau aptartas pabaltiečių 
tremtyje išleistų knygų parodos klausimas.
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Šią parodą norima suruošti, arba priside
dant prie kasmet vykstančios Frankfurte 
vokiečių knygų mugės, arba savarankiai ir 
atskirai, kaip kilnojamąją parodą, rodant 
ją visose didesnėse pabaltiečių gyvena
mose vietovėse. Šis sumanymas iš lietuvių 
pusės galės būti įvykdytas tik tuo atveju, 
jei visos esamos lietuviškos leidyklos ir 
lietuviškos bendruomeninės ar kultūrinės 
organizacijos prie jo prisidės.

Kadangi š. m. kovo mėn. pravestos Stutt- 
garte Pabaltiečių Kultūros Dienos susi
laukė labai gero pasisekimo ne tik pabal
tiečių, bet ir vokiečių tarpe, svarstomos 
galimybės pakartoti tų parengimų progra
mą su kaikuriais papildymais kuriame' 
nors šiaurės Vokietijos didmiestyje.

Ateinančių metų sausio mėnesį numato
mas, kaip ir šiais metais kad buvo, kultū
rininkų suvažiavimas Lueneburge. Šita 
vietovė pasirinkta dėl ten nemokamai gau
namų patalpų patogumo.

Specialiai lietuviškajam sektoriui bus 
daromi žygiai paraginti vieną Vokietijos 
patefono plokštelių firmą naujai išleisti ir 
platinti lietuviškas plokšteles. Prieš karą 
daug lietuviškų plokštelių buvo gaminama 
Vokietijoje ir šią gamybą tikimasi atnau
jinti.

Kiti Baltų Draugijos Valdybos posėdžiai 
numatyti sukviesjįi rugsėjo mėn. Stuttgar- 
te ir spalio mėn. Bonnoje.

PRANEŠIMAS APIE PADĖTJ LIETUVOJ

Š. m. birželio 2 d. LNT bendradarbis, 
LRS-ės Europos Komiteto Pirmininkas Ka
rolis Drunga padarė Miunchene ukrainie
čių užsienio politikos klube pranešimą apie 
dabartinę būklę Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Be prelegento iš lietuvių pusės 
diskusijose dalyvavo LNT bendradarbis V. 

Banaitis ir p. M. Urvikis. Pranešimas bu
vo ypatingai gerai įvertintas ir pavadintas 
pavyzdiniu tolimesniems kitų tautybių ats
tovų pranešimams tame klube. Liepos m. 
2 d. Free Europe radijas perdavė žinią apie 
šį pranešimą čekų, vengrų, lenkų, bulgarų 
ir rumunų kalbomis.

LIETUVIŲ VEIKLA LIBERALŲ 
INTERNACIONALE

Š. m. birželio 15-17 d. d. Ettlingene, Vo
kietijoje, įvyko Liberalų Internacionalo 
Vykdomojo Komiteto posėdis. Jame visas 
toje tarptautinėje organizacijoje dalyvau
jančias egzilų liberalų tautines grupes ats
tovavo Egzilų Liberalų Komiteto gen. sek
retorius, LNT bendradarbis, LRS Europos 
Komiteto Vicepirmininkas prof. S. Žy
mantas. Iš žymiųjų Europos liberalų po
sėdyje dalyvavo italų Lib. partijos gen. 
sekretorius Malagodi, Europos Plieno ir 
Anglies Bendruomenės prezidentas Rene 
Mayer, Prancūzijos senato užs. reik, komi
sijos pirmininkas Devinat, „Neue Zuer- 
cher Zeitung“ vyr. redaktorius Bretscher, 
Vokietijos vyriausybės ministeris Schae
fer, Vokietijos parlamento narys Blank, 
Belgijos senatorius Motz ir eilė kitų.

Posėdyje prof. S. Žymantas padarė pra
nešimą apie egzilinių liberalų veiklą ir iš
kėlė čia pat, Vokietijoje, komunistų vyk
domą teroristinę veiklą tikslu priversti eg- 
zilus grįžti į komunistų okupuotas tėvy
nes. Taip pat prof. S. Žymantas iškėlė ak
tyvios, konstruktyvios politikos tiek pa
vergtų tautų, tiek komunizmo atžvilgiu bū
tinumą.

Šis Liber. Internacionalo Vykd. Komi
teto posėdis buvo skirtas paruošti rugsėjo 
mėnesį Strezoje, Italijoje, įvykstančiam 
liberalų kongresui.

Biržel'o 20-27 d.d. prof. S. Žymantas 
lankėsi Miunchene Am. Balse, kur padarė 
pranešimą į Lietuvą.

MITINGAS RYŠIUM SU POZNANĖS 
SUKILIMU

Š. m. liepos 8 d. Londone Westminsterio 
salėje įvyko Londono lenkų politinių 
sluogsnių suorganizuotas mitingas ryšium 
su didvyriškai tragiškais Poznanės įvy
kiais.

Šiam mitingui pirmininkavo buv. Lenki
jos ambasadorius Londone E. Raczynski. 
Mitinge kalbėjo lenkų Tautinės Vienybės 
Tarybos pirmininkas T. Ęięlęęki, britų 

parlamento narys darbietis Robert Mel- 
lisz, lenkų socialistų partijos (PPS) atsto
vas A. Szewczyk. Centro ir Rytų Europos 
kraštų laisvųjų atstovų Londono Komiteto 
vardu kalbą pasakė LRS Eur. Komf Vice
pirmininkas prof. S. Žymantas.

Savo kalboje prof. S. Žymantas nurodė, 
kad nėra pasaulyje tokios jėgos, kuri ga
lėtų nuslopinti laisvės ilgesį žmonėse ir

61



248 SANTARVĖ

tautose. Poznanės darbininkų sukilimas 
tai dar kartą įrodė. Londono politinio Eg- 
zilų Komiteto vardu prof. S. Žymantas gi
lią užuojautą išreiškė lenkų tautai dėl tra
giškai Poznanės sukilime žuvusių žmonių. 
„Visos Sovietų pavergtos tautos neša tą 
patį jungą ir visos jos nešioja giliai širdy
je ta patį laisvės ilgesį bei tvirtą pasiry
žimą laisvę atgauti. Poznanėje lenkai iš
reiškė didelį protestą ne tik savo, bet ir 
visų Sovietų pavergtų tautų vardu. Pozna

nės įvykiai parodė visam pasauliui dar 
kartą, kad nebus pasaulyje pastovios tai
kos, kol visos anksčiau buvusios laisvos, 
nepriklausomos valstybės neatgaus teisės 
laisve ir nepriklausomybe naudotis. Poz
nanės įvykiai ryškiai paneigė tas iliuzijas, 
kuriomis tikimasi prisitaikyti .taikioje 
koegzistencijoje“ prie krikščioniškos civi
lizacijos priešų ir tautų pavergėjų. Šia 
prasme Poznanės sukilimas buvo įspėji
mas Vakarams“ — pareiškė prof. S. Žy
mantas.

LIETUVOS REZISTENCIJOS DIENOS 
MINĖJIMAS TASMANIJOJE

Hobarto m. Tasmanijoje lietuviai š.m. 
birželio mėn. 24 d. minėjo Lietuvos Rezis
tencijos Dieną. Minėjiman buvo susirinkę 
žymiai daugiau tautiečių, negu jų papras
tai renkasi lietuviškose vietos sueigose.

P. Štuopys savo paskaitoje nušvietė oku
pantų nusikaltimus lietuvių tautai ir lietu 
vių kovą dėl laisvės. A. Munčelio paskaita 

lietė dabartinių sovietinių vadų politikos 
veidmainiškumą. Inž. P. Dirkis supažindi
no minėjiman susirinkusius su Lietuvių 
Rezistencine Santarve ir perskaitė jos po
litinės bei visuomeninės veiklos gaires.

Programą įvairino savaitgalio mokyklos 
mokiniai padeklamavę eilėraščių apie Lie
tuvą.

SKAUTŲ PADĖKA

LRS ^Europos Komitetas gavo šį laišką: 
„D. Gerbiamam LRS Pirmininkui, An

glijoje. Mes siunčiame Jums savo gra
žiausius sveikinimus ir geriausius linkėji
mus iš mūsų tradicinės vasaros stovyklos 
Headley Park“ (Lietuvių Sodybos).

Kartu širdingai dėkojame Jūsų asme

nyje visiems LRS nariams Anglijoje už 
gausią paramą, kuri įgalino daugelį musų 
neturtingų brolių ir sesių pagyventi tikru 
lietuviškai skautišku stovykliniu gyveni
mu.

Pasirašė Stovyklos Vadovybė ir kelias
dešimt stovyklavusiųjų skautų.

Šių metų liepos 22-29 d.d., LRS/EK na
rys V. Dangis dalyvavo Liberalų Interna
cionalo suruoštoje 1956 m. Laisvės Mokyk
loje Danijoje.

Be minėto, iš liberalų egzilų mokykloje 
dalyvavo ir vengrė D. Veszy.

Daugumą Laisvės Mokyklos dalyvių su
darė šių kraštų jaunieji liberalai: Belgijos, 
Italijos, Prancūzijos Šveicarijos, Anglijos, 
Olandijos, Vokietijos, Abisinijos, Danijos 
ir Švedijos.

Šių metų Liberalų Internacionalo su
rengtoje Laisvės Mokykloje buvo nagrinė
jami šie klausimai: Liberalizmo Idėja, Ry
tų ir Vakarų Kolonializmas, Vokietijos 

Suvienijimas, Pasikeitimai Sovietų Sąjun
goje.

Liberalų Internacionalo Laisvės Mokyk
la organizuojama kasmet.

SANTARVĖS Redaktorius ir LRS Eur. 
Komiteto Bendriesiems. Reikalams Sekre
torius F. Neveravičius š. m. rugpjūčio mėn. 
18-23 dienomis lankėsi Vokietijoje, kur Vo
kietijos Lietuvių Krašto Valdybos sureng
toje jaunimo stovykloje — visuomeniniuo
se kursuose skaitė paskaitą tema „Rašyto
jas tautos gyvenimą“.

Ta proga F. Neveravičius buvo Ameri
kos Balso atstovo paprašytas duoti inter
view ir pasakyti keletą žodžių į Kraštą.
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LAIŠKAI REDAKTORIUI

IDĖJŲ PIRMENYBĖ

Leiskite paminėti vieną konkretų atsi
tikimą ryšium su V. Rastenio straipsniais 
apie lietuviškąjį nacionalizmą ir libera
lizmą. SANTARVĖS š.m. 3-jo numerio 
129 puslapyje autorius išveda tokį esminį 
dėsnį:

„...tarptautinio pobūdžio idėjų iš prin
cipo statymas augščįau už tautos intere
sus nacionalizmo akimis yra negeras da
lykas“.

Žodis „negeras“ yra švelnus išsireiški
mas. Tai pripažins kiekvienas perskaitęs 
šį laišką iki galo. Bet tegu žodis „nege
ras“ ir lieka kartu kaip įrodymas, kad 
lietuviškasis nacionalizmas yra liberalus. 
Niekas neginčys ir nemano ginčyti lietu
vio vardą ir garbę visiems tiems, kurie 
socialistines ar religines idėjas net poli
tiniam pasaulyje stato augščiau už tauti
nius interesus. Tačiau tokių pažiūrų lietu
viai turbūt ■— o tai laikykime savaime 
suprantamu dalyku — prileidžia, kad jų 
antnacionaliniai idealai niekad nepriešta
raus lietuvių tautos interesams. Tai tur
būt visų bus laikoma savaime supranta
mu dėsniu. Bet kas gi įvyktų, jeigu tarp 
abiejų atsirastų tragiškas konfliktas? Ne
sakykim, kad tokių atvejų negali būti. 
Pasitaiko visko margajam pasauly.

Italų komunistų laikraštis L‘Unita 1956 
m. gegužės mėn. 23 d. numery paskelbė 
savo korespondento Boffa pasikalbėjimą 
su vyskupu Maželiu. Tas pasikalbėjimas 
sukėlė daug vėjo religiniame ir politinia
me pasaulyje. Gerai žinome, kad jame 
vysk. Maželis palietė konkordato tarp 
Maskvos ir Sv. Sosto sudarymo klausimą. 
Įdomus Vatikano oficiozo „Osservatore 
Romano“ komentarai. Kalbėdamas apie 
, ko-egzistenciją“ tarp komunistų ir Baž
nyčios, laikraštis aiškiai sako, kad apie 
ją negali būti kalbos, kol nebus išpildytos 
tam tikros sąlygos: komunistai privalėtų 
pirmiausia atsisakyti ateistifnio tntalizmo, 
pašalinti visus įstatymus prieštaraujančius 
Dievo ir gamtos įstatymams, grąžinti ti
kintiesiems krikščionio žmogaus vertą 
laisvę ir padaryti galą visokiam fiziniam 
ir moraliniam smurtui.“ Su visu tuo ga
lima šimtu nuošimčiu sutikti.

Stebina ties viena vieta (mūsų pabrauk 
ta) ribojantis žodis ateistinis — totaliz- 
mas. Ar Bažnyčia koegzistuotų su ne- 
ateistiniu totalizmu, o gal ir su ateisti

niu, jeigu totalizmas būtų ne tiek jau 
„totalus“? Mes jaučiam, kad kur nors 
čia nėra aiškios ribos — kitaip bolševi
kai nebandydų žaisti. Tektų čia atsimin
ti, kad Bažnyčia savo kanonais ir įstaty
mais nėra įsipareigojusi nei dėl demo
kratijos betkurios formos, nei dėl kito
kios valstybinės santvarkos. Ji tuos reika
lus palieka už savo kompetencijų ribos. 
Ji tačiau reikalauja, konkordato sudary
mo atveju, kad būtų išpildytos paminė
tos sąlygos. Tarp „fašistinės“ Lietuvos ir 
Šv. Sosto buvo konkordatas, o tai reiškia, 
kad tos sąlygos buvo išpildytos. Todėl 
yra demagogiškas begėdiškumas kai iš 
mūsų krikščionistų lagerio tie tariamieji 
lietuviški , fašistai“ puolami bene dar ar
šiau už pačius bolševikus. Roma locuta 
causa finita — matyt, tas dėsnis mūsų 
krikščionistams nėra privalomas! O gal 
dėlto, kad pati Bažnyčia demokratinei 
santvarkai nėra įsipareigojusi, mūsų 
krikščionistai būtinai pabrėžia, kad jie 
„krikščionys demokratai“. Turbūt, bet 
tai jau būtų tik programatinis bet ne 
transcendentinis įsipareigojimas. Pasiskai
čius „Osservatore Romano“ komentarus 
kalbamu reikalu, kiek tai liečia mūsų 
tautą, visgi randame kaikurių spragų.

Pasigendama su pagrindu: diskutuojant 
konkordato klausimą, tenka atsiminti, kad 
Lietuva yra vienintelis grynai katalikiš
kas kraštas Sovietų Sąjungos dabartinėje 
sudėtyje. Gi su Lietuva konkordatas buvo 
sudarytas jau 1927 m. Jokia laisvos Lie
tuvos vyriausybė jo nėra atsakiusi. Galio
ja toks dėsnis „pacta sunt servanda,, ir 
tikimės, kad jo laikysis ir Šv. Sostas — 
jeigu Maskva oficialiai keltų konkordato 
klausimą. Niekas iš lietuvių katalikų ir 
nekatalikų nenorėtų tikėti, kad pats Va
tikanas pasinaudotų garsiąja ir labai abe
jotina „clausula rebus sic stantibus“ (pa
sikeitusių aplinkybių išimties taisykle) 
ir sudarant su Sovietija konkordatą per
žegnotų bei graban paguldytų Lietuvos 
valstybinės laisvės ir Nepriklausomybės 
reikalus.

Dar tokio reikalo nėra. Bet gal dėl to 
reikalo okupantas jau spaudžia Lietuvo
je esančius bažnytinius dignitorius? Mi
nėtasis pasikalbėjimas su vysk. Maželiu 
be abejo nėra joks „laisvas interview“. 
Vyskupas kalba apie konkordato sudary-
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mą — dargi nuolat kalba apie „Vatikaną“ 
vietoj „Šv. Sosto“, o tik su Šv. Sostu su
daromas konkordatas, ne su „Vatikanu“. 
Štai ilgesnė pasisakymo ištrauka:

„Aš gyvenu Sovietų Sąjungoje ir čia 
esu vyskupu...“

„Kaip Jums žinoma tarp Sovietų Są
jungos ir Vatikano konkordato nėra. Tai 
mums kliudo turėti kasdieninius kontak
tus. Tačiau tokios rūšies kontaktų nebū
tinai ir reikia, nes kanoninė teisė mums 
leidžia valdyti tikinčiuosius ir be tokių 
kontaktų. Jeigu, tačiau reikia, mes tiesiai 
raštu kreipiamės i Vatikaną...“

, Jeigu Tamstai įdomi mano, grynai pri
vati nuomonė, tai aš pilnai tikiu, kad 
ateityje santykiai tarp sovietinės valsty
bės ir Vatikano bus sureguliuoti vienu ar 
kitu būdu.“

Konkordatas kaip žinome liečia daugiau 
kaip „tikinčiųjų valdymą“. Nebūtinai ga
lime laukti, kad sovietinės okupacijos są
lygomis vysk. Maželis užsimintų apie 1927 
m. konkordatą tarp šv. Sosto ir Lietuvos 
Respublikos. Bet kodėl sakoma, kad jis 
„gyvena Sovietų Sąjungoje ir čia esąs 
vyskupu“?! Kodėl ne „Tarybų Lietuvo
je"? Bene jo jurisdikcija liečia ir pačią 
Rusiją!?

SAMtARVČ

Yra pasikalbėjime ir kita vieta atsa
kyme į klausimą „Koks santykis su sovie
tine vyriausybe“, o jis yra sekantis:

„Santykiai normalus ir neabejotinai 
geri. Tai yra santykiai tarp tikinčiųjų ir 
jų tautos legitiminės (teisėtos) vyriausy
bės...“

Šie žodžiai yra melas ir dėl santykių 
gerumo ir dėl vyriausybės teisėtumo. Va
tikanui artima italų spauda tačiau pikti
nosi tik dėl pirmojo melo — nors many
tume, kad abu posakiai nėra laisvi paties 
Vysk. Maželio pasisakymai. O tai mus ve
da prie tragiškos ribos: konflikto tarp 
anttautinių idėjų (bažnytinio uždavinio — 
sielovados) ir tautinių interesų (Lietuvos 
laisvės atkovojimo). Be abejo bolševikai 
tyčia pastatė vysk. Maželį į tokią dilemą. 
Iš jos jam išeities nėra, nes jis vyskupas. 
Pastatytas prieš pasirinkimą išsižadėti sa
vo tautos valstybiškumo idėjos, kad iš
gelbėtų Bažnyčią — jis turi rinktis Baž
nyčią. Turi — nežiūrint savo norų ar įsi
tikinimų.

V. Rastenis ir jo bendraminčiai tai lai
ko „negeru dalyku“. Įdomu kuo laiko 
mūsų krikščionys demokratai?

K.S. Vokietija

SANTARVĖS UŽRAŠAI
PROF, MYKOLAS BIRŽIŠKA, kurio 

paskaitos santrauką apie lietuvių ukranie- 
čių santykius dedame šiame numeryje, 
viename ALRS Los Angeles skyriaus su
sirinkime yra iškėlęs mintį, kad panašių 
klausimų nagrinėjimas spaudoje ir drau
gijų susirinkimuose turėtų būti suaktyvin
tas. Ir taip pat, kad būtų pasirūpinta, kas 
dera, vėliau bent tų paskaitų santrauko
mis spaudoje pasidalinti su platesniais vi
suomenės sluogsniais. Tai mes atliekame 
jau ne pirmą kartą ir, geroms progoms at
sitikus, visada stengsimės taip daryti atei
tyje.

JONAS BALYS (g. 1909). SANTARVĖS 
bendradarbis, kurio studiją apie senovės 
lietuvių dievus įr dvasias pradedama 
spausdinti šiame numeryje, etnologas ir 
folklorininkas, augštuosius mokslus bai
gęs Vienoje (Austrijoje), buvęs profeso
rium Kauno, Vilniaus, Pabaltijo ir India
nos universitetuose, dabar gyvena JAV ir 

dirba Kongreso Bibliotekoje Vašingtone. 
Buvo Lietuvių Tautosakos Archyvo vedė
jas, Lietuvos Mokslų Akademijos Etnolo
gijos Instituto direktorius ir Tautotyros 
katedros vedėjas Vilniaus universitete. 
Išleido keliolika knygų ir paskelbė per 
pora šimtų straipsnių lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalbomis, rašydamas daugiausia 
lietuvių tautosakos, tautotyros ir mitolo
gijos klausimais. Naujausia jo knyga yra 
, Lietuvių mitologiškos sakmės“ (Nidos 
knygų klubo Londone leidinys, 1956) ir 
atiduotas spaudai kitas stambus veikalas 
„Lietuvių dainos Amerikoje“. Aktyviai 
dalyvauja redaguodamas ir rašydamas 
straipsnius „Lietuvių Enciklopedijai“. Yra 
narys Tarptautinės Laisvųjų Mokslų Aka
demijos Paryžiuje ir Baltijos Instituto 
Bonoje, taip pat eina pareigas Tautotyros 
skyriaus vedėjo Lituanistikos Institute 
Čikagoje.
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BENDRADARBIŲ DAUGĖJIMAS. - Dar 

1953 metų sausio mėnesį pačiame pirma
jame spausdintosios SANTARVĖS nume
ryje mes rašėme: ....Rengdami pirmąjį nu
merį, mes spėjome susisiekti su tik labai 
maža dalimi tų mūsų bendradarbių ir ra
šytojų, kurie sutiks savo raštais remti šį 
leidinį... Maloniai prašome rašytojus, žur
nalistus, įvairių sričių kultūrininkus ir vi
suomenininkus susisiekti su Redakcija ir 
suteikti talkos. Visiems žinoma, kad žur
nalo leidimas nėra ir negali būti pelno 
šaltinis, o tik idealistinis aukojimasis lie
tuvių kultūros ir visuomenės reikalams... 
Atsižvelgiant į nedidelę leidinio apimtį, 
straipsniai pageidaujami neilgi. Labai pa
geidaujamos taipgi smulkesnės pastabos, 
apžvalgos ir kritiškos nuomonės“.

Šiandien, po daugiau nei pusketvirtų 
metų, šį pirmąjį prašymą ir kvietimą ga
lime nekeisdami pakartoti. Per tą laiką 
SANTARVĖS bendradarbių skaičius padi
dėjo kelis kartus, bet mes gerai nuvokia
me, kad vistiek žurnalas dar negali pil
nai apimti visų bendrųjų ir aktualiųjų 
lietuviškų klausimų iškėlimo, atžymėjimo 
ir jų įvertinimo.

Ypač vis dar pasigendame straipsnių ir 
trumpų kūrinių iš kultūrinio gyvenimo sri
čių bei dailiosios literatūros. Redagavimo 
darbą atliekant tik laisvalaikiu, sunkiai 
būna įmanoma asmeniškais atskirais laiš
kais susisiekti su visais galimais bendra
darbiais ir mūsų rėmėjais. Mūsų darbas 
didžiai palengvėtų, jei atskiri bendradar
biai ateitų talkon be specialių kvietimų.

GARBĖS BIČIULIAI. - Praėjusios va
saros metu, kai Amerikoje įvyko stambūs 
lietuviški sąskrydžiai bei suvažiavimai 
(ALTS sąskrydis Washingtone, Dainų 
šventė ir kultūros kongresas Chicagoje, 
SLA seimas Detroite ir t.t.) ir veiklieji 
tautiečiai turėjo daug kitokių visuomeni

nių išlaidų, mes padarėme pertrauką žur
nalo vajaus akcijoje. Nežiūrint to, šiame 
numeryje visdėlto galėjome paskelbti net 
šešis naujus žurnalo Garbės Bičiulius, ku
rie, suprasdami, kad tik stambesniais įna
šais galėsime išlaikyti savus kultūrinius 
žurnalus, savo ligšiolines prenumeratas su
tiko pakelti ligi 25 dolerių įnašo. Tokiais 
mūsų rėmėjais buvo šie ALRS Centro Ko
miteto nariai, visi iš Los Angeles, Calif.: 
Bronius Gediminas, Dr. Petras Pamatai
tis, Bronys Raila ir pulk. Ignas šešplau- 
kis. Taip pat talkon atėjo su 25 doleriais 
K. K-as ir Juozas Mason, daugelio lietu
viškų kultūrinių reikalų rėmėjas, vietinis 
idealistas lietuvis iš Altadena, Calif.

šios sumos, netiek sunkiai pakeliamos 
daugeliui Amerikos lietuvių, galėtų ir tu
rėtų keleriopai didėti ir apimti dešimtis 
naujų talkininkų. Tik tuomet žurnalo pa
dėtis galėtų žymiai sustiprėti, kas atsiliep
tų į jo išvaizdą, dažnumą ir turinį.

NEŽINOMAS, BET DIDŽIAUSIAS. - Šia
me numeryje jau galėjome pranešti, kad 
mūsų Garbės Leidėjas N. N., anksčiau pa
aukojęs 250 dol., iškopė į pirmąją vietą, 
savo įnašą padidindamas nauju šimtu do
lerių ir pažadėjęs tai dar padidinti ligi 
metų galo. Keista toji neįprasta „pavar
dė“, — tik dvi kuklutės raidės N. N... Šis 
taurus Amerikos lietuvis griežtai nesutiko 
duoti viešumai savo pavardės, pareikšda
mas, kad jam svarbu ne reklama, o tik 
gero tautiškai liberalinio lietuvių kultūros 
žurnalo parėmimas. Jis mano, kad dabar 
Amerikoje yra dešimtys ir net šimtai tiek 
finansiškai pajėgių lietuvių, kuriems ne
sudarytų persunkios naštos vieno kito ar 
ir kelių šimtų dolerių paskyrimas lietuvių 
kultūros reikalams, pirmoje vietoje rim
tai spaudai pareiti. Tada drąsiai galėtu
me tikėti, kad lietuvių kultūrinis gyveni
mas ir emigracijoje taip sužydėtų, kaip 
dar niekad ligitol praeityje.
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LEIDINIAI

DARBININKŲ BALSAS. Lietuvių pro
fesinių sąjungų grupės egzilėje biulete
nis. 1956 m. liepos mėn. Londonas.

Tai švariai išleistas rotatorinis biulete
nis, 22 puslapių, iš kurių tačiau 6 pus. pa
imti iš „Eltos Informacijų“ biuletenio, tad 
nieko nauja nepateikia.

Turiny žodis j skaitytojus, laisvųjų pro
fesinių sąjungų centro egzilėje pareiški
mas ryšium su Poznanės įvykiais, Pozna
nės įvykių atgarsiai Vakaruose ir straips
niai: A. Zamžicko „Maištas Poznanėje“, 
K. Barėno „Krikštolinis tautiškumas ir 
kasdieninė duona“, J. Vilčinsko „60 metų 

•kovos“ apie LSDP 60 metų sukaktį ir dar 
vienas kitas.

Lietuvių profesinių sąjungų grupės eg
zilėje susidarymą reikia sveikinti. Taip pat 
suprantama, kad tos grupės sudarymo in- 

• iciatyva išėjo iš lietuvių socialdemokratų.
Grupės tikslas apjungti mūsų buvusius 

profesinių sąjungų narius ir tuos lietuvius 
išeivijoje, kurie dabar yra Trade-unio- 
nistai Didžioje Britanijoje, sindikalistai 
Prancūzijoje, Gewerkschaft‘ų nariai Vo
kietijoje. Statomi uždaviniai: kelti balsą 
laisvame pasaulyje dėl darbo žmonių ne
žmoniško išnaudojimo pavergtoje Lietuvo
je, garsinti visur, kur tik galima, musų 
brolių darbininkų nepalaužiamą valią at
gauti laisvę ir nepriklausomybę ir stebėti 
profesinių sąjungų veiklą laisvuose kraš
tuose ir įsidėmėti, kas tiktų mums įgyven
dinti išsilaisvinusioje Lietuvoje. Visa tai 
suprantama ir sveikintina. ,

Tačiau, jei tos grupės sudarymo inicia
tyvos ėmėsi mūsų socialdemokratai, ar to
ji grupė turi pasidaryti išimtinai jiems 
subordinuotu ir jų nuomonę bei pažiūras 
reiškiančiu satelitu?

Iš biuletenio neaišku, nei kaip toji gru
pė susidarė, nei kokiais įstatais ji tvarko
si, nei kas jai vadovauja. Neseniai Berly
ne laisvųjų profesinių sąjungų susirinki
me tos grupės vardu kalbėjo buvęs social
demokratų atstovas VLIKe J. Glemža, taip 
pat Lietuvoje buvęs Pienocentro direkto
rius, bet ar jis tada turėjo ir ar šiandien 
ką bendra turi su profesinių sąjungų ju
dėjimu, nežinia.

Kitas klausimas, tai pats biuletenis.
Rotatorinis biuletenis, kuris deda au

torių pasirašytus straipsnius, jau yra ne
be biuletenis, bet rotatorinis laikraštis. Di
delis klausimas, ar tikslinga didinti rota
torinių biuletenių, o juo labiau rotatori
nių laikraščių infliaciją? Biuletenyje įdėti 
straipsniai puikiausiai galėtų būti at
spausdinti, pav., „Europos Lietuvyje“, ku
ris dėl bendradarbių stokos serga „anemi
ja“ ir pats virsta „biuletenių biuleteniu“, 
maitindamasis ištraukomis iš kitų biulete
nių. Pagaliau ar nebūtų buvę tikslingiau 
sueikvotą energiją, lėšas ir sugaištą laiką 
sunaudoti socialdemokratų žurnalui „Dar
bas“, kuris taip pat nekaip laikosi.

J. Vilčinskas biuletenio straipsny „60 
metų kovos“ rašė apie LSDP sukaktį. Pats 
J. Vilčinskas socialdemokratu neseniai te
pasidarė, jau emigracijoje, bet jo įgytasis 
„žargonas“ jau grynai partiškas, klasių 
kovos „žargonas“. Jis rašo, kad 1918 me
tais Lietuva tapo demokratinė respublika 
, dėl kieto socialdemokratų“ laikymosi. Ir 
kad „pačią jaunos respublikos nepriklau
somybę ginklu apgynė Lietuvos darbo 
žmonės, mažažemiai ir bežemiai valstie
čiai, kurie vėliau rinkdami Seimą savo 
balsus atidavė už LSDP atstovus“.

Tai yra visai nereikalingas Lietuvos is
torijos tempimas ant siauro partinio, vie
nos klasės kurpalio. Lietuvos nepriklauso
mybę 1918-1922 metais apgynė visa lietu
vių tauta, visi lietuviai.

Toliau J. Vilčinskas rašo: „Rusijos im
perializmui daugiausiai priešinasi liaudis, 
darbo žmonės. Tą patvirtina LSDP istori
ja...“

Sovietinei okupacijai Lietuvoje, kaip 
tai liudija faktai, priešinasi visi lietuviai 
darbininkai, ūkininkai, inteligentai, mies
tiečiai. Būtų gera, kad musų socialdemo
kratai greta savo partinių akinių įprastų 
vartoti ir lietuviškus akinius ir savo par
tijai nesisavintų to, kas priklauso visai 
tautai.

M. S.

Pulkininkas A. Birentas — VARDAN 
TEISYBĖS — trys atsakymai mane puolu
siems priešams. Autoriaus leidinys. 31 psl.

šioje brošiūrėlėje, papuoštoje autoriaus 
nuotrauka su daugybe ordenų bei medalių, 
A. Birentas bando atsiskaityti sū savo 
„priešais“, atseit asmenimis, kurie neigia
mai buvo pasisakę apie jo veiklą vokiečių 
okupacijos metais.

Nesigilinant ir nenagrinėjant A. Biron to 

pasisakymų iš esmės, tenka pastebėti kad 
brošiūrėlės kalba bei stilius beveik ištisai 
prilygsta paprastam koliojimuisi.

Beskaitant kyla klausimas, kaip buv. 
Lietuvos Kariuomenės pulkininkas, ėjęs 
savo laiku gana augštas pareigas, gali taip 
nekultūringai rašyti, arba priešingai — 
kaip šitaip nekultūringai rašąs asmuo ga
lėjo būti Lietuvos Kariuomenės pulkinin
ku.
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Šveicarijoje — 3 šv. fr.

SANTARVĖS metinė prenumerata: JAV' - ėse ir Kanadoje — 5 dol. D. Britanijoje 
ir Australijoje — 20/-, Prancūzijoje — 1000 fr., Vokietijoje — 10 DM, Švedijoje — 18 fenų 
Šveicarijoje — 15 šv. fr.

Kituose kraštuose atitinkamai kainai J. A. V. pagal vietinės valiutos kurną.

Printed by NIDA PRESS, 3, Southern Row, London, W. 10.
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Mūrihįai ir dvasiniai namai
Jau per eilę dešimtmečių užsienio lietuviai daugelyje vietovių 19 

sutelktinių lėšų stato namus. Įvairiose lietuviškose kolonijose taip bu
vo pristatyta šimtai mūrinių ir medinių trobesių: puikių bažnyčių, 
vienuolynų, ligoninių, mokyklų, tautos namų, susirinkimams ir klu
bams salių, svetainių, prieglaudų, barų... Per visą tą laiką tam buvo 
surinkta ir ten sudėta dešimtys, o gal ir šimtai milionų dolerių. Dau
gumos tų pastatų reikšmė ir paskirtis — kilni. Tačiau nemaža jų da
lis išvirto ir lietuviams tarnauja, kaip priemonė juos greičiau įjungti 
į svetimų šalių gyvenimą, arba suteikti tik eilinę pramogą, arba pa
būti tik laisvalaikio karčiamomis.

Visi tie mūriniai namai reikalingi, turi prasmę ir, jei gerai veda
mi, patarnauja lietuvybei. Tačiau neabejotinai aišku, jog ne tiek, kiek 
yra verti tie į juos sudėti milionai. Gi dvasiniai lietuvybės namai, ku
rie būtų prieinami ir, kaip šviečiantis židinys, skleistų lietuvišką dva
sią ir naujomis idėjomis maitintų tūkstančius ir dešimtis tūkstan
čių gyvų lietuvių visur pasaulyje, — niekad nebuvo sulaukę tiek dė
mesio ir paramos. O kas kada pastatė ir išlaikė dešimtmečių povei
kiais tokius dvasinius namus, kaip tai padarė Dr. Basanavičius su 
savo AUŠRA ar Dr. Kudirka su savo VARPU?... - .

Kultūros ir visuomenės žurnalai, tokie kaip SANTARVĖ, yra ir 
bus tikrieji ir visuotiniai lietuvių dvasiniai namai. Statykime juos 
ir turėsime lietuvių tautai neirstamą ir tvirtesnį pagrindą už mū
rus, plytas, sienojus ir lentas. Mes esame dėkingi tiems tauriems 
Amerikos ir kitų kraštų lietuviams, kurie, tai suprasdami, jau yra 
gražiais įnašais prisidėję prie dvasinių SANTARVĖS namų statybos. ^4. 
Kviečiame ir kitus pasekti pavyzdžiu tų, kurie, čia žemiau surašytieji, 
yra jau tapę SANTARVĖS Garbės Leidėjais, Rėmėjais, Bičiuliais ir 
Prenumeratoriais.

GARBĖS LEIDĖJAI:
1. N. N. — 350 dol., 2. Inž. Bronius Budginas — 300 dol., 3. Adv. 

Antanas A. Olis — 100 dol., 4. Jonas Budrikis — 100 dol., 5. Juozas V. 
Valickas — 100 dol., 6. ALRS Los Angeles skyrius — 106 dol., 7. ALRS 
Detroito skyrius — 100 dol., 8. ALRS Rochesterio skyrius — 100 dol.
GARBĖS RĖMĖJAI:

Į. ALRS New Yorko skyrius — 72 dol., 2. LRS Medellino skyrius — 
61 dol., 3. Dr. Inž. Juozas Vėbra — 50 dol.
GARBĖS BIČIULIAI:

1. Bronius Gediminas — 25 dol., 2. K. K-as — 25 dol., 3. Joseph 
Mason — 25 dol., 4. Dr. Petras Pamataitis 25 dol., 5. Bronys Raila — 
25 dol., 6. Ignas šešplaukis — 25 dol.
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

25. Emilija Cekienė, 26. Mrs. E. Jurkevičienė.
Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką.

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
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