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EUROPA - BENDROJI MOTINA...

Palyginimų ir išbandymų metai! Jų jau 
buvo tiek daug. Kovota, klysta, mokytasi. 
Bet istorija moko, kad žmonės iš istorijos 
nepasimoko.

Tik prisiminkime keletą pavyzdžių sugre
tinimui.

Anuomet, daugiau kaip prieš dešimtme
tį, lietuvių tauta su siaubu žvelgė į grįžtan
tį bolševizmą. Vieni bėgo į Vakarus, į „Eu
ropą“, kiti pasidavė likimui, treti likosi ir 
ryžosi kovoti už laisvę. Per ketveris metus 
ėjo nelygi kova pogrindyje, miškuose, mies
teliuose. Trys dešimtys tūkstančių lietuvių 
rezistentų, karių ir jaunuomenės žiedas, pa
guldė kovose galvą už Tėvynę. Daug tūks
tančių ištremta į Sibirą, įkalintų, užslėgtų... 
O Vakaruose — tyla apie tai... Dabar Ven
grija, po dešimtmečio kelių savaičių tarpe 
pakartojo tai, kas jau buvo Lietuvoje ir 
Baltijos kraštuose. Tai nuskambėjo per pa
saulį kaip nuostabus heroizmo žygis.

Anuomet iš trijų milionų lietuvių bėgo 
nuo bolševizmo apie trys šimtai tūkstančių 
žmonių vien iš Lietuvos. Laisvuosius Vaka
rus bepasiekė vos 75 tūkstančiai. Patekę į 
sąjungininkų globą, jie buvo raginami, net 
verčiami grįžti atgal, buvo skryninguojami, 
cenzūruojami, varginami bekilnojant iš sto
vyklos į stovyklą. Ir kai jau tų užsispyrėlių 
niekaip nebebuvo galima nusikratyti, jie ga
vo teisę išvykti į tolimus kraštus, rūpestin
giau nei čigonui perkant arklį patikrinus jų 
sveikatą ir muskulus, ar dar tinka darbui... 
Šiandien iš dešimties milionų vengrų tautos 
trys šimtai tūkstančių pabėgėlių greičiau
siais lėktuvais skraidinami į Ameriką ir 
įkurdinami kituose kraštuose, plačiausiai 
garsinant jų išgyventą dramą spaudoje, fil
muose, knygose ir gatvių eisenomis.

Anuomet mes irgi norėjome paskelbti Eu
ropai ir pasauliui: kas mes tokie, dėlko mes 
bėgome, už ką kovojame, kodėl mes turi
me priešintis bolševizmui ir kaip kovoja li
kę mūsų tautos broliai namie. Tylos, plie
ninės tylos sąmokslas lydėjo visas mūsų pas
tangas, ir tik labai nedaugelis mus suprato, 
nelaikė „naciais“ ir gero sugyvenimo su są
jungininke Rusija ardytojais... Mūsų rašy
tojai, teisininkai, mokytojai tada kreipėsi į 
laisvojo pasaulio kolegas ir jų sąžinę. Nė 
viena iš tų pastangų nepramušė atkaklaus 
ignoravimo ir šalto egoizmo plutos... Šian
dien vengrų intelektualams ne tik duodama 
vietos sakytis visur ir apie ką nori, bet 
traukte traukiami iš burnos žodžiai, o jų 
straipsniai ir poemos verčiamos į kitas kal
bas ir skelbiamos žurnaluose, kaip auten
tiškiausias laisvės kovotojų ir Europos did
vyrių balsas, atspindįs patį gražiausią anti
komunistinės rezistencijos triumfą.

Ne dėl pavydo ar liūdesio tai prisimena
me ir vedame palyginimų paralelę. Priešin
gai, mes džiaugiamės, kad laikai nors tru
putį pasikeitė, esame dėkingi vengrams už 
savo ir visų kitų tautų antisovietinės rezis
tencijos išgarsinimą ir manome, kad naujo
jo kraujo lašas po lašo vis kiek daugiau 
praplaus motinos Europos ir gerosios tetos 
Amerikos smegenis.

Deja, matome tuos pačius vaisius ir tuos 
pačius padarinius.

Laisvoji sukiliminė Vengrija sovietinių 
tankų sutriuškinta, uždusinta, nuteriota ir 
naikinama, kaip ligi tol kiekvieno krašto ak
tyvioji rezistencija sovietinėje imperijoje.

Lenkija, kiti satelitai, Baltijos v-bės tuo 
įtikinamai įspėtos, kad nesektų šiuo savižu
dišku pavyzdžiu. Be marių gražių žodžių,

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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jautrių užuojautų, vaistų sužeistiesiems ir 
pabėgėlių globos, — niekas daugiau nei ža
dėjo, nei ryžosi padėti Vengrijos laisvės ko
vai. Sovietinę imperiją apsispręsta palikti 
nepaliečiamą, pareiškiant kilniadvasiškas 
viltis, kad sovietinio kalėjimo mūrai gal il
gainiui ims savaime eižėtis, „evoliucijos ke
liu“, ir belaukiant, kol gal vėl atsiras kokia 
tauta ar koks miestas, kur vergijos kantrybė 
neišlaikys ir vėl prasiverš sukilimais ir strei
kais. Tada vėl bus kuo džiaugtis, apie ką 
rašyti.

Tikrai didingas ir tobulas kaikur ligtol 
skelbtos sovietų pavergtųjų tautų išlaisvini
mo politikos bankrotas!

O ką kalbėjo, svajojo ir kuo tikėjo tie, 
kurie ryžosi atvirai kovai? Mes gerai žino

me anuometinius Lietuvos partizanų poetų 
balsus, kurie nuskambėjo neišgirsti Europos 
nakties glūdumose. Bet vengrai galėjo pra
bilti, ir jų dvasios šauksmą plačiai pakarto
jo pasaulis. Ir ne vien betkokių „reakcionie
rių“, bet ir pačių komunistų poetų šauks
mą.

Paklausykime ir mes (proziškame verti
me), ką sovietinės Vengrijos jaunas poetas 
ir Stalino premijos laureatas Aczel Tamas, 
didžiame susijaudinime, paskelbė poemoje 
„Odė Europai“ jų literatūriniame laikraš
tyje Irodalmi Ujsag 1956 m. spalio 6 d., kai 
tik prasidėjo vengrų tautos sukilimas. Tai 
gana savotiškas Stalino premijos laureato 
balsas:

„Ganai Gana gyventi užsklęstiems, nustumtiems į šešėlį! 
Teįsiveržia oras, t e pučia vėjai, mes neišsigąsime; 
mes pranešime, kas gera, paliksime, kas mums nepatinka, 
laisvai ir atsakingai, kaip dera mums, subrendusiai tautai! 
Europa, aš nenoriu dairytis atsiprašymų, aš pakeliu galvą, 
ašaros netruks nudžiūti mano akyse ir širdyje;
man dar truputį skauda jausti, koks aš buvau kvailas 
ir su vaikišku išdidumu galėjau tikėti žinąs daugiau už tave. 
Bet taip jau yra, negalima pakeisti, kas praėjo, 
neverta dėl to griaužtis: kas padaryta, tai padaryta-, 
nusikaltusieji atkentės, bet tie, kurie buvo tik prigauti, 
tie vėl susitelksi

Europa, ištiesk mums ranką pagaliau, taikykimės ir žygiuokim, 
darykim bendrai, ką galime daryti, o visa kita — 
ką gi, mes pergyvensim kaip nors, vienu ar kitu būdu...
Europa, mes einame į tave, o bendroji motina, 
sekti tavo pavyzdžiu ir patarnauti tau pavyzdžiu... 
...Beprasmiška neigti: mes esame vieningi.
Ką bepamokslininkautų išminčiai ir dogmų dvasininkai, 
kurių prisilietėjimas užsaldo mūsų sielas, —
mes juk gyvenam, Europa, mes — milionai paprastų žmonių, 
kuriems atsidaro vartai ir išnyksta užtvaros!

O! Tėvynė, Žmoniškumas, kūrybinis ir neramus gyvenimas, 
būk su savim ir su manim, būk su mumis, Europa, bendras likimas, — 
meilė, darbas, ateitis, plakanti širdis, tyroji tiesa, —
kad pluštume, sėtume, pjautume, mirtume ir atgimtame tūsktantį kartų!“

Tai savotiškas ir nuostabus balsas — jau
no sovietinio europiečio. Jis buvo sutriuš
kintas, kaip ir visa kita. Išlaisvinimo są

jungininkai buvo perankstyvi ir pernaivūs. 
Nežinia ir labai abejotina, ar jie gavo vaka
rietiškų vaistų siuntinėlį patepti savo kanki-
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nimų žaizdoms rusiškai vengriško NKVD 
rūsiuose. Tokie buvo praėjusieji metai. Šiais 
metais vengras, lietuvis, lenkas, latvis, estas, 
rytų vokietis ar bulgaras, ukrainietis ir gru
zinas turės apie ką pagalvoti.

Kokia baisi ir tragiška pamoka, kurios 
jis sulaukė iš bendrosios motinos Europos ir 
gerosios tetos Amerikos.!.

Tad praėjusieji metai buvo mūsų tautoms 
didelių palyginimų, kentėjimų, išbandymų 
ir naujų patyrimų metai.

Vienas iš šviesiausių patyrimų būtų gal 
tas, jog rusiškoji okupacija bent sateliti
niuose kraštuose per daugiau nei dešimtme
tį visdėlto nepajėgė susovietinti pavergtųjų 
tautų, nei jų jaunimo. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad su sovietinio pavojaus didumu ne
beturėtume skaitytis Baltijos kraštuose, kur 
rusiška komanda yra visuotinė ir tiesioginė 
ir kur rusinimas pradedamas nuo pat pir
mojo pradžios mokyklos suolo. Tačiau kai 
Poznanės streike ir Budapešto sukilimo pir
mųjų eilėse išstojo beūsiai jaunuoliai ir ke- 
turiolikametės mergytės, mes galime turėti 
vilčių, kad ir lietuviškasis jaunimas tikrai 
nebus praradęs savo tautos ir jos laisvės 
meilės.

Liūdniausias gi patyrimas bus gal tas, kad 
tuo buvo suduotos skaudžiausias smūgis 
išsilaisvinimo ir sukilimų pasisekimo vil
tims. Ne tik vyresniuosiuose, daugumoje 

prieškomunistiniuose tų tautų sluogsniuose, 
bet ir tuose, kurie pradžioje nuoširdžiai ti
kėjo komunizmu ir jam dirbo, o po to su 
minėtu vengrų poetu pasveikino trumpai su
žibusią laisvę, kad tuojau pat įsitikintų, jog 
viltys motinos Europos ir tetos Amerikos 
pagalba neatitinka tikrovę. Vakarai guo
džiasi anais laikraštiniais samprotavimais, 
jog Sovietų Imperija turės lėtesnės evoliuci
jos keliu pradėti irti iš vidaus, o Europa ir 
toliau turės likti padalinta į dvi karines zo
nas. Toks sutikimas su Europos kariniu per
dalijimu, anot prancūzų mokslininko ir žur
nalisto Raymond Aron, „atitinka nerašytai 
santarvei, pagal kurią nei vienas iš dviejų 
didžiųjų (USA ir SSSR) nevartoja karinių 
priemonių kitos pusės demarkacijos lini
joje“...

Bolševizmo pavergtos tautos taip palieka
mos savo likimui — išsiversti „vienu ar kitu 
būdu“. Tai jos be abejo ir turės daryti, 
nors užtruktų ir antras nelaisvės dešimtme
tis. Šioji padėtis iškelia reikalą persvarstyti 
ir mūsų daugelio ligšiol puoselėtą vad. 
„laisvinimo veiklą“, jos metodus, priemones 
ir tikslus. Daug kas čia yra pasenę, klaidin
gas ir beprasmiškas savęs ir savo tautiečių 
apgaudinėjimas. Visos reformos, kurias sa
vo deklaracijoje prieš šešeris metus skelbė 
Lietuvių Rezistencinė Santarvė, šiandien 
tampa dar reikalingesnės ir dar daugiau 
pagrįstos vėliausiais duomenimis bei įvykių 
patyrimais.

Vengtų tauta davė rusams pamoką, iš kurios jie turėtų suprasti, kad moderni 
Vyrausybė gali remtis tik pritariančia liaudimi, ir kad tankai negali priversti liau
dį pritarti vyriausybei.

A. Bevan, D. Brit. Parlamento narys<
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LIETUVIU - VOKIEČIŲ KULTŪRINIAI 
SANTYKIAI (i)

A. GERUTIS

L Kaimynystė ir kas iš to sekė. Literatū
ra apie lietuvių ir vokiečių tautų politinius 
satykius yra gana gausi. Tuo tarpu palyginti 
nedaug teatkreipta dėmesio į abiejų tautų 
bendradarbiavimų kultūrinėje srityje. Ši ap
žvalga yra atsiradusi, autoriui pačiam pano
rus susidaryti pilnesnį ir galimai bešališką 
vaizdą apie lietuvių ir vokiečių tautų saitus 
ne vien politikoje ir ekonomikoje, bet ir 
kultūroje.

Šveicarijoje yra įprasta sekmadienio 
priešpiečiais rodyti kultūrinius filmus apie 
atskirus kraštus. Ši mūsų apžvalga irgi ga
lėtų eiti kaip savo rūšies „matinče“, kurios 
metu pro skaitytojo akis praskries vaizdai 
iš dviejų tautų kultūrinio bendravimo, — 
tautų, kurios šimtmečiais gyveno betarpėje 
kaimynystėje.

Lietuvių ir vokiečių tautų saitai yra tiek 
pat daugialypiai, kaip ir pats gyvenimas: 
būta šviesių prošvaisčių, bet nemažiau pasi
taikė ir niūrių laikotarpių. Gyvenimo paty
rimas byloja, jog dažnai sunkiausia yra iš
laikyti gerus santykius su artimais giminė
mis ir kaimynais. Ši tiesa pasitvirtina ir 
tautų gyvenime. Brolių Domeikų sodybos 
siekiasi taip pat tautų pasieniuose.

Neseniai mums teko vartyti „Vyriau
sybės Žinias“. 1930 metų laidoje aptikome 
tris draugingumo sutartis, kurias Lietuvos 
vyriausybė pasirašė su — Afganistanu, Per
sija ir Turkija. Lietuvos valstybės nepri
klausomybės laikais su kaimynine Vokietija 
tokios sutarties nebuvo sudaryta, bet už
tat 1928 m. buvo sutarta „trečiųjų teismo ir 
taikomoji“ sutartis, kuri numatė būdus, 
kaip spręsti tarp kaimyninių valstybių ga
linčius kilti ginčus.

Išžiūrėję Lietuvos valstybės įstatymų rin
kinį, kelioms dienoms praslinkus, turėjome 
jieškoti tam tikros datos „Archiv der Ge- 

genwart“, kuris savo laiku buvo leidžiamas 
Vienoje ir sistematingai registravo dienos 
įvykius. 1935 metais užkliuvome už ano me
to Vokietijos reicho kanclerio pareiškimo 
reichstago tribūnoje. Kancleris pareiškė, 
kad jis sutinkąs pasirašyti nepuolimo sutar
tis su visomis Vokietijos kaimyninėmis vals
tybėmis, išskyrus — Lietuvą!

Lietuvoje veikė visa eilė susibūrimų, ku
rie vadinosi, pav., „Lietuvių-Italų Draugi
ja“, „Lietuvių-Čekoslovakų Draugija“, „Lie
tuvių-Prancūzų Draugija“ ir t.t. Bet mes bū
tume veltui jieškoję draugijų sąraše „Lie
tuvių-Vokiečių Draugijos“. Regimai, atrodė 
visai normalu, kad ir Berlyne nebuvo jokio 
sambūrio, kuris būtų pasistatęs savo užda
viniu artinti abi kaimynines tautas. Vaizdui 
papildyti dar priminsime, kad bene 1934 
metais Lietuvos augštesniosiose mokyklose 
vieton ligi to laiko buvusios vokiečių kalbos 
kaip pirmoji svetimoji kalba buvo įvesta 
prancūzų kalba. Beje, panašiai apie tą lai
ką pasielgė ir latviai, tik jie, kaip praktiški 
žmonės, pirmon vieton pastatė anglų kalbą; 
latviai taip pat buvo įsisteigę anglų kalbos 
institutą, kuris paruošė šimtus tobulai šią 
pasaulinę kalbą išmokusių jaunų žmonių. 
Tik prabėgomis psatebėsime, kad Lietuvo
je, kaip romantikų žemėje, tuo pat metu bu
vo diskutuojamas klausimas įsteigti gimna
ziją su prancūzų dėstomąja kalba. Mes dar, 
matyti, nebuvome anuo metu pastebėję pa
saulinių kalbų santykyje įvykusio lūžio! Ar 
nenuostabu, kad per visą Lietuvos nepri
klausomybės periodą, berods, nei vienas lie
tuvis nebaigė Oxfordo ar Cambridge uni
versitetų. Gi jau 1657 m. atsirado iš Lietu
vos kilęs jaunuolis Chilinskis, kuris užsi
rašė studentu į Oxfordo universitetą ir ten 
buvo bepradedąs versti bibliją į lietuvių kal
bą (V. Biržiška, Senųjų lietuviškųjų knygų 
istorija, I dalis, Chicago, 1953, pusi. 143ss.).
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II. Politika nustelbė kultūrinį pradą. Kaip 
iš šių įvado žodžių seka, apie lietuvių-vokie
čių kultūrinius saitus gali susidaryti gana 
rūškanas vaizdas. Ir iš tikrųjų, abiejų kaimy
ninių tautų tarpusavio santykiuose daug 
kas buvo taisytina. Deja, iš abiejų pusių ne
sugebėta išjungti tai, kas mus skyrė (aiškiai 
pasakius: politika, dar tiksliau: dienos po
litika) nuo to, kas mus galėjo jungti (palie
kamos kultūrinės vertybės). Nepajėgta iš
saugoti būtino blaivumo nepraeinamiems 
dalykams, neįstengta giliau įžvelgti ateitim

Be abejojimo, atrodo nuostabu, kad prieš
karinė Vokietija, kuriai užsienis prikaišiojo 
nelemtąjį „Drang nach Osten“, nelaikė rei
kalinga su Baltijos pajūryje gyvenančiomis 
tautomis sistematingai skatinti kultūrinį 
bendradarbiavimą. Maskva tuo atžvilgiu 
buvo apdairesnė, sutelkdama aplink „Drau
giją Sovietų Sąjungos Tautų Kultūrai Pa
žintį“ būrį žymių vyrų, kurių tarpe buvo ge
ros valios žmonių, bet iš šios draugijos 
sluogsnių atsirado taip pat nemaža asmenų, 
kurie vėliau ar tai iš iliuzionizmo ar tai iš 
įsitikinimo talkininkavo maskviniam oku
pantui. Berlynas gi nedarė nieko lietuvių 
tautai supažindinti su vokiečių kultūra. Jis 
tuo atžvilgiu buvo neveiklus ne tiktai Lie
tuvoje, bet taip pat kitose Baltijos pajūrio 
srityse.

III. Lietuvių knygos atsiradimas Prūsų 
Lietuvoje. Tačiau kai kada gyvenimas esti 
gudresnis negu žmonės. Gyvenimo tikrovė 
vertė sueiti į sąlytį, nes abi tautos gyveno 
kaimynystėje. Istorijos būvyje nekartą iš
ryškėjo, kad toji aplinkybė, jog abiejose 
dažnai minimos 500 metų senumo sienos 
pusėse gyveno žomnės, kurie kalbėjo tą pa
čią kalbą, lietuvius nuo vokiečių ne tiktai 
neskyrė, bet, priešingai, jungė.

Mes neturime tikslo pasekti visuotinės 
lietuvių-vokiečių santykių istorijos. Šioje 
vietoje iš jos ištrauksime tai, kas atrodo 
svarbu mūsų pasistatytajai temai, būtent, 
lietuvių-vokiečių kultūriniams santykiams 
pavaizduoti. Šiame sąryšyje galime su pasi
gėrėjimu konstatuoti, kad lietuvių-vokiečių 
kultūrinėje srityje buvo vienas laiko tarpas, 
kada politinė siena tarp abiejų valstybių to
kio bendradarbiavimo nė kiek nevaržė. Tai 
buvo reformacijos pradžioje, kai pirmasis 
Prūsų pasaulietis kunigaikštis Albrechtas 

(1490-1568) ėmė rūpintis savo lietuviškai 
kalbančių ir jau tuomet bebaigiančių išnyk
ti prūsų pavaldinių tikybiniais reikalais. 
1544 m. jo įsteigtame Karaliaučiaus univer
sitete buvo numatytos stipendijos, skiriamos 
lietuvių teologams išmokslinti tuo tikslu, 
kad jie kurtų bažnytinę literatūrą.

Ypatingai atkreipsim edėmesį į tą džiu
gią aplinkybę, kad nemaža lietuvių vyko į 
Karaliaučių iš Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos ne tiktai studijuoti, bet ten ir pro
fesoriavo. Prūsų kunigaikščių rūpesčio savo 
pavaldiniais pasėkoje 1547 m .Karaliaučiu
je buvo išleista pirmoji lietuviškoji spaus
dinta knyga (Mažvydo Katekizmas). Tiek 
pats knygos autorius, tiek jo panaudotų ki
tų rašytojų raštai buvo tai, kas šiandien 
įprasta vadinti „didlietuviais“. Ūmai buvo 
išugdytas gyvas literatūrinis sąjūdis, kuris 
persimetė ir į Didžiosios Kunigaikštijos sos
tinę Vilnių. Kaip žinoma, Kunigaikštijoje 
katalikybė vėl išstūmė protestantizmą, ta
čiau dėl prasidėjusių rungčių tarp abiejų ti
kybų atsirado pirmoji katalikiškoji spaus
dinta literatūra (Daukšos Postilė, išėjusi 
Vilniuje 1595 m.), šešioliktąjį šimtmetį ten
ka laikyti labiausiai džiuginančiu laikotar
piu lietuvių-vokiečių kultūriniame bend
ravime.

Nors prūsų kunigaikščiai ir toliau sielo
josi savo lietuviškai kalbančių pavaldinių 
sielos reikalais, bet tasai rūpinimasis vėliau 
kaip ir nebeturėjo įtakos lietuviams anapus 
politinės sienos. Iš mūsų šių dienų perspek
tyvos darosi itin skaudu, kad lenkai buvo 
sugebėję įsitvirtinti Pamaryje ir Rytprūsių 
vakarinėje dalyje bei paversti daugiau kaip 
300 metų žymiai apkarpytą ordino valstybę 
savo vasalu. Tuo tarpu Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštija ne tik paliko toliau gyvuoti 
savo pašonėje lietuvių gyvenamą ordino 
valstybės liekaną, bet vis labiau lenkų įtakai 
pasidavęs valdantysis bajorų ir dvasiškių 
luomas nustojo iš viso domėjęsis savo bend
ros genties žmonėmis Nemuno žemupyje. 
Protestantiškasis Karaliaučiaus universitetas 
jau nebetraukė Lietuvos Kunigaikštijos ka
talikiškųjų lietuvių ir tokiu būdu tos augš- 
tosios mokyklos įtaka kone išimtinai apsi
ribojo prūsų lietuviais. Našus ir tiek daug 
galimybių savyje telkęs dvasinis bendravi
mas tarp abiejose politinės sienos pusėse gy-
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venusių vienos genties žmonių, deja, ilgam 
laikui vėl nutrūko.

IV. Susidomėjimas lietuvių kalbotyra ir 
tautosaka. Baltijos pajūrio tautoms pragaiš
tingas buvo germanų tiesioginis susitarimas 
su maskoliais, nesirūpinant dalybų paliestų
jų sričių gyventojų teise turėti savo valstybę. 
Be abejojimo, negalima šių dienų saiku sai
kuoti įvykių, nusitikusių prieš daugiau kaip 
150 metų. Bet tolesnė raida parodė, kad vo
kiečiams neatnešė palaimos jų neatsižvelgi
mas į pačios gamtos bei istorijos sukurtas 
realybes Baltijos pajūryje. Tuo skaudžiau 
vokiečiai tatai gavo patirti mūsų laikais, kai 
vėl ištiesė Maskvai ranką naujoms daly
boms.

Žlungant lietuvių-lenkų valstybei, Prūsija 
1795 metais prisijungė istorinės Lietuvos da
lį (Užnemuną), tačiau tas kraštas neilgai te- 
pasiliko jos valdžioje. 1807 m. Napoleonas 
jį vėl atėmė. Kai rusų valdymo laikais Lie
tuvos vardas buvo panaikintas ir atsirado 
oficialinis „Šia u rėš-Vakarų krašto“ pavadi
nimas, Prūsijoje tas vardas dar ilgai liko. 
Jeigu anais laikais buvo kalbama ir rašoma 
apie Lietuvą, tai paprastai turėta galvoje ne 
rusų užimtoji Lietuvos dalis, bet Prūsų Lie
tuva.

Kaip sykis šitoje Prūsų Lietuvoje buvo 
daug daroma ypač kalbotyros srityje. Tą 
darbą dirbo ne tik vokiečiai, bet ir Prūsų 
lietuviai. Glaudžiai bendradarbiaudami, 
mokslui atsidėję abiejų tautų žmonės di
džiai prisidėjo prie lietuvių kalbos mokslo 
išugdymo.

Buvo dar viena sritis, kurioje paskatas ėjo 
iš Vokietijos. Turime galvoje tautosaką. Ir 
šį darbą dirbo išvien tiek lietuviai, tiek vo
kiečiai. P. Ruigio (Ruhig) 1745 m. paskelbti 
trijų lietuvių liaudies dainų vertimai ir L. 
Rėzos 1825 m. išleistos vokiečių kalba 
„Dainos oder Litauische Volkslieder“ at
kreipė į save vokiečių literatų dėmesį. Jo
mis susidomėjo tokie garsūs rašytojai, kaip 
Lessing, Herder, Goethe ir kiti. Dau
giausia per anuos .vertimus lietuvių dainos 
įėjo į vokiečių literatūrą. Dr. V. Jungfer, 
kuris tą klausimą ypač nuodugniai išstudi
javo, savo knygoje „Litauen. Antlitz eines 
Velkes“ rašo: „Jau ši trumpa lietuvių liau
dies poezijos įtakos vokiečių poezijai ap

žvalga pakankamai parodo, kad lietuvių 
įnašas poezijos srityje į vokiečių dvasios gy
venimą 18-tam ir 19-tam šimtmetyje nebu
vo visai menkas“.

Dar didesnę įtaką darė patiems lietuviams 
tas faktas, kad garsūs vokiečių rašytojai 
naudojosi dainomis savo kūryboje. Tuo di
džiuotasi. Vėlesniais laikais kiekvienoje lie
tuvių literatūros istorijoje surasime išsamius 
aprašymus, kaip Tessing, Herder ir net 
toks galiūnas kaip Goethe domėjosi lietu
viškomis dainomis.

Bet ir anos gadynės bendralaikiai vad. 
Didžiojoje Lietuvoje atkreipė dėmesį į vo
kiečių ir Prūsų lietuvių mokslininkų bei dai
nių puoselėjamas lietuvių kalbos bei tauto
sakos studijas. Entuziazmo žiežirba žybtelė
jo ir Vilniaus universitete. K. Bauža 1806 
m. parašė savo žinomą veikalą apie lietuv’ų 
ta tos ir kalbos kilmę, o 1822 m. K. Kant- 
rimas suredagavo pasiūlymą įvesti Viln'aus 
universitete lietuvių kalbos katedrą. Šie vei
kalai buvo tiesiogiai paskatinti susidomėji
me 1'■'tuvių kalba bei tautosaka anų laikų 
Prūsuose.

V. Romantika ir tautinis atgimimas. Vi
suotiniai yra žinoma, kad vokiečių mokslas, 
literatūra ir publicistika turėjo didelės įta
kos moderninei tautinei idėjai. Tos srities 
veikalai buvo žinomi ir vienam kitam švie
suoliui istorinėje Lietuvoje. Tautinės roman
tikos ir praeities augštinimo idėjos sukles
tėjo Vilniaus universitete devynioliktojo 
šimtmečio pradžioje, o tatai didžiai įtaigojo 
lietuvių tautinį atgimimą. Tos gadynės is
torikas Simanas Daukantas kelis metus stu- 
d'iavo Karaliaučiaus archyvus, o prof. M 
Biržiška lietuvių literatūros istorijoje nuro
do. kad Daukantas susirašinėjęs su tais žmo
nėmis Prūsuose, kurie domėjosi Lietuva. 
Putinas-Mvkolaitis literatūros istorijoje sa
ko. kad kai 1873 m. J. Basanavičius atvykęs 
į Maskvą, jis tenykščių lietuvių studentų 
bibliotekėlėje suradęs Schleicberio lietuviu 
kalbos gramatiką ir Duonelaičio „Metus“. 
Beje, tas nats Schleicher (austras), gilin
damasis i lietuvių kalbą, keliais atvejais ap
keliavo ne tik Mažąją, bet ir Didžiąją Lie
tuvą.

Kaip žinoma, rusai 1865 m. uždraudė 
spausdinti lietuviškas knygas lotynų raidė
mis, Nenusileisdami šiam potvarkiui, lietu-
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viai prasimanė slaptą spaudą, o šioji ėjo iš
imtinai iš Rytprūsių (jeigu neskaityti Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse atsiradusios 
spaudos). Pavojų pilna knygnešių gadynė 
sudaro karžygišką laikotarpį lietuvių tautos 
istorijoje, o ji yra nenutrūkstamai susijusi 
su spaustuvėmis Tilžėje, Ragainėje, Klaipė
doje ir kitur. Aišku, Prūsų spaustuvininkai 
iš to pasišventėlių darbo lobo. Bendrai pa
ėmus, Prūsų valdinės įstaigos to darbo, ku
rio vaisiais mito rusų engiama lietuvių tau
ta, nekliudė arba bent nesiėmė prieš jį griež
tesnių priemonių. Šią aplinkybę tenka ver
tinti, kaip teigiamą reiškinį lietuvių-vokie
čių santykiuose, kas nebuvo be niekur nieko 
savaime suprantama, atsiminus to meto ge
rus santykius tarp Berlyno ir Petrapilio.

VI. „Aušros“ atsiradimas Rytprūsiuose. 
Prūsuose atsirado lietuvių kalba periodinė 
spauda, kuri betgi buvo skirta tiktai Mažo
sios Lietuvos lietuviams. Ta spauda, deja, 
nesuvaidino tenykščių lietuvių sąmonėje to
kio vaidmens, kaip Didžiosios Lietuvos lie
tuviams vėliau leistoji spauda. Lietuvių ne
laimei, Prūsų valdžia sugebėjo savo nutau
tinimo politikoje pasinaudoti gudresnėmis 
ir todėl veiksmingesnėmis piremonėmis, ne
gu rusų „činovninkai“. Todėl ir nutautini
mo padariniai Mažojoje Lietuvoje buvo 
pragaištingesni.

Bet, kaip ten bebūtų, kai mūsų gadynės 
lietuvių tautinio atgimimo veikėjai, kaip an
tai Dr. Basanavičius, Dr. J. Šliūpas ir kiti 
pereito šimtmečio devintojo dešimtmečio 
pradžioje atvyko į Rytprūsius, jie susisiekė 
su ten ėjusia lietuviškąja spauda. Ypač po 
to, kai toji spauda pasirodė neprieinama 
kiek maištingesnėms tautinėms mintims, 
„didlietuviškieji“ veikėjai sutvirtėjo savo 
pasiryžime išleisti laikraštį anoje sienos pu
sėje gyvenantiems tautiečiams. 1883 m. Ra
gainėje išėjo pirmasis „Aušros“ numeris, 
kuris pradėjo naują laikotarpį naujausių lai
kų lietuvių tautos istorijoje. Šis įvykis suriš
tas su Rytprūsiais.

Čia tenka nurodyti dar į vieną aplinkybę, 
kuri tam tikrą laiką įtaigojo kultūrinius lie
tuvių-vokiečių santykius. 1878 m. Tilžėje 
buvo įsteigta „Litauische Litterarische Ge
sellschaft“. Aplik ją būrėsi pirmoje eilėje 
tie sluogsniai pačiuose Rytprūsiuose, kurie 
sielojosi lietuvybės nykimu. Jos veikla apė
mė Rytprūsius, tačiau ji neužsisklendė nuo 

to, kas vyko anapus sienos. Draugijos lei
džiamas žurnalas „Mitteilungen“ buvo ži
nomas ir istorinėje Lietuvos dalyje, o tarp 
leidinio bendradarbių matome Dr. Basana
vičių, Dr. Šliūpą, A. Janulaitį ir kt. Yra 
žinoma, kad kai Basanavičius 1907 m. Vil
niuje steigė „Lietuvių Mokslo Draugiją“, 
jis nepaskutinėje vietoje turėjo prieš akis til
žiškę „Litterarische Gesellschaft“.

Darydami lietuvių-vokiečių kultūrinio 
bendradarbiavimo balansą laikotarpiui prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, turime dar nurodyti 
į lietuvių jaunimą, kuris augštuosius moks
lus ėjo Vokietijoje. Buvo savaime supranta
ma, kad didžioji studentijos dalis turėjo pa
sirinkti rusiškuosius universitetus. Bet atsi
rado ir tokių, kurie mokėsi vokiškuose uni
versitetuose. Kaip pavyzdį paminėsime di
dįjį tapytoją ir muziką M. Čiurlionį, kuris 
lankė Leipcigo konservatoriją; dail. Petras 
Kalpokas studijavo Miunchene; V. Čepins
kis, būsimasis Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius, tobulinosi Goettingene (o mokėsi 
Ciuriche); muzikai J. Naujalis ir T. Brazys 
ėjo mokslus Regensburge; kun. P. Jaku- 
bėnas, vėlesnis Lietuvos reformatų super
intendentas, tobulinosi teologijoje Erlange- 
ne; A. Stulginskis, būsimasis Respublikos 
Prezidentas, studijavo Insbruke ir Hallėje; 
J. Šaulys, Valstybės Tarybos gen. sekreto
rius ir pirmasis atstovas Berlyne, baigė 
mokslus vokiškosios Šveicarijos Berno uni
versitete.

Šis sąrašas dar toli gražu nėra pilnas. Vi
siems šiems asmenims, kurie vėliau ėjo 
augštas pareigas, buvo prieinamas vokiečių 
dvasinis lobynas. „Varpo“ redaktorius Dr. 
V. Kudirka išvertė į lietuvių kalbą Schille- 
rio „Vilių Telių“ ir „Orleano Mergelę“. 
Taip pat ypač Kuršo augštesniosios mokyk
los, pirmoje eilėje Mintaujos klasikinė gim
nazija, sutraukė nemaža lietuvių jaunuolių, 
o ten gyvendami jie dažniausia turėdavo 
progos tobuliau pramokti vokiečių kalbos. 
Mintaujos gimnazijos auklėtiniai buvo J. 
Šliupas, A. Smetona, J. Tūbelis (jis vėliau 
baigė Rygos politechnikumą), V. Mironas, 
V. Požėla, V. Stašinskas ir kt. Mintaujoje 
savo laiku mokytojavo prof. J. Jablonskis; 
Liepojos realinės mokyklos direktorius buvo 
V. Čepinskis; Rygoje mokytojavo P. Ma
šiotas ir t.t.
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ANTANAS GUSTAITIS

JEIGU JUODAS BŪTU BALTAS

JEI viens duotų, kitas imtų, 
Davęs vėl iš jo atimtų 
Ir atėmęs vėliak duotų 
Ir tą davusį vaduotų, 
Tol vaduotų, kol nupliktų. 
Ir kišenėj pusė liktų: 
Pusė to, ką buvo davęs, 
Ir dar to, ką išvadavęs, — 
Toks, nepanašus į mus, 
Tai veikėjas įžymus.

JEIGU vienas vis kalbėtų, 
Kits už nugaros čiulbėtų, 
Jam patartų šimtą kartų 
Ir už jį net pasikartų, 
Pasikoręs vėl atgytų, 
Gytų, gytų ir įgytų... 
O įgijęs atsisėstų 
Ir kalbėjusį suėstų, — 
Šitoks čiulbuonys baugus 
Tai politikos žmogus.

JEIGU vienas parašytų. 
Kits jį nerašyt prašytų, 
Nuogą laikraščiuos paišytų, 
Ant galvos kuolus tašytų, 
Skiedras su smala maišytų. 
Tom skiedrom jį apkaišytų. 
Apkaišytą nupašytų, 
Nupašytas —>• vėl rašytų, — 
Tokia dviguba pekla 
Tai kultūrinė veikla.

JEIGU juodas būtų baltas, 
O tas baltas dar pabaltų, 
Tas pabalęs būtų šaltas, 
Ir tas šaltas šaltų, šaltų. 
Kol nuo šalčio net sušiltų, 
Ir į jį vėl šaltą piltų, 
Juodą, baltą, šiltą, šaltą, 
Su baltai šiltu sumaltą. 
Dar juodai šiltu atskiestų 
Ir apteptų šaltu sviestu, — 
Tokia košė taukuose 
Būt bendruomenės dvasia.

(Iš „Anapus Teisybės“)

Šį sąrašą dar papildė lietuvių jaunimas, 
kuris mokėsi vokiškuose šveicarų universite
tuose, o taip pat dvikalbiame šveicariška
me Friburge.

Taigi, žmonių, kurie galėjo naudotis vo
kiečių literatūra ir kuriems germaniškasis 
pasaulis nebuvo svetimas, Lietuvoje nestigo. 
Mes jau nesustosime ties Mažosios Lietu

vos mūsų veikėjais, kurių prieškarinė (prieš 
pirmąjį pasaulinį karą) karta buvo dvikal
bė.

Prieškarinėje vokiečių dailiojoje literatū
roje lietuviškais motyvais rašė Hermann 
Sudermann, Ernst Wiechert, Kurt Tielo- 
Mickoleit ir kt.

{Pabaiga kitame numeryje)
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LIBERALIZMO IR SOCIALIZMO KLAUSIMU

KAROLIS DRUNGA

Liberalizmo ir socializmo priešingumas 
yra viena iš didžiųjų žmogaus ir visuome
nės gyvenimo problemų. Savo dabartiniu 
pavidalu jis gimė praėjusio šimtmečio vidu
ryje ir šiandien didžiulio klaustuko ženk
lu nužymi bene pirmąjį • politinio, socia
linio ir ūkinio vyksmo dienotvarkės punk
tą. Be abejo, Vakarų — Rytų konfliktas, 
priešingumas tarp demokratinio laisvojo 
pasaulio ir totalitariško komunistinio bloko 
savo gyvybiniu reikšmingumu atrodo dar 
didesnė ir dramatiškesnė aktualija, tačiau, 
vargu, ar šis priešingumas yra atsiejamas 
nuo iiberalizmo-socializmo susikirtimo. Ir 
sunku paneigti tvirtinimą, kad laisvojo pa
saulio ir komunizmo konfliktas yra tik ap
čiuopiamiausioj! išraiška praėjusiame šimt
metyje prasidėjusios kovos tarp liberalizmo 
ir socializmo.

Sis posakis gali gal lietuvį socialistą įžeis
ti, jei jis iš anksto manys, kad klausimas 
gvildenamas užgauliojimo tikslu. Tačiau, 
jei būtų norima korektiškai sutikti, kad mū
sų, ir ne tik mūsų, visuomenėje eilė sąvokų 
yra būtinai reikalinga išsamesnio aiškinimo
si, tai geriausia išdava galėtų būti tolimesnis 
klausimų aiškinimasis, siekiant galimai tiks
lesnio sąvokų bei reiškinių supratimo.

Liberalizmo ir socializmo priešingumo 
šaknys glūdi visuomenės socialinio ir ūkinio 
gyvenimo sampratoje, čia jos pradėjo dygti 
ir čia todėl yra galimybės liberalizmo-socia- 
lizmo priešingumui suprasti ir tuo būdu šio 
reiškinio akivaizdoje apsispręsti. Nors so- 
cialekonomika jokiu būdu neišsemia viso li- 
beralizmc-socializmo konflikto turinio ir, 
ypač žiūrint iš liberalizmo taško, sociale'-.o- 
nomika idėjiškai neturi tos visuotinės pir
menybės, kurią jai priskiria socializmas, ta
čiau nusistatymų priešingumas galbūt ge
riausia išryškėja šioje srityje, nes socializmui 
ekonomika yra argumentas, sąlygojantis to
liau jau, kaip funkcijas, visas kitas visuome
ninio gyvenimo sritis.

Tačiau šis išryškinimo bandymas nėra 
paprastas. Jis nėra lengvas todėl, kad visad 
yra labai sunkiai surandami apibūdinimai, 
kurie abiejų besirungiančių pusių būtų pri
pažinti, kaip teisingai padėtį nusakantys. 
Nėra lengvas dar ir todėl, kad socializmo 
teoretikai yra nuėję žymiai toliau negu so
cializmo praktikai. Ranka rankon ėjimą so
cialistinėje sąrangoje tarp teoretikų ir prak
tikų mes iki šiol matėme tik komunistiniame 
pasaulyje. (Jei šis tvirtinimas vėl būtų nori
ma laikyti įžeidimu, reikėtų užsigavusiems 
prieš tai atsakyti į klausimą, kurgi demo
kratinėmis laisvojo pasaulio sąlygomis so
cializmas savo pažiūros įgyvendinime yra 
parodęs kitokį vaizdą? Mes turime daug 
pavyzdžių, kur demokratinėse valstybėse le
miamos įtakos turi socialistinės partijos, ta
čiau jos iki šiol niekur nesiryžo pakeisti li
beralinės sąrangos, ir žmonija iki šiandien 
dar neturi konkretaus įrodymo, kad socia
lizmas gali būti gyvenimiškai kitoks, negu jį 
matome komunistiniame bloke.) Demokra
tinėse valstybėse socialistinės partijos, t.y. 
socializmo doktrinai atstovauti ir ją įgyven
dinti pasiryžusios politinės jėgos, daugkur 
yra įsakmiai atsiribojusios nuo klasikinės so
cialistinės teorijos. Tuo būdu šiandien, kad 
nebūtų nusižengta tiesai, patys socialistų po
litikai turėtų galimai daugiau pasakyti, ko 
jie galutinoje išdavoje siekia. Koks turi bū
ti tas galutinis modelis, kuris skirtųsi nuo 
jau pažįstamo ir visiškai nepriimtino komu
nizmo, bet drauge, jei jau kalba apie tai ei
na, nebeturėtų ir socialistų nekenčiamo li
beralizmo pagrindinių bruožų?

Šiame taške kiekvieną demokratinį socia
listą gali imti pagunda nurodyti tuos istori
nius nuopelnus, kurių socialistinis judėjimas 
pasiekė demokratinėse šalyse, atstovauda
mas ir gindamas buvusiųjų žemesniųjų so
cialinių klasių interesus ir kovodamas dėl 
socialinio teisingumo galimai didesnio įgy
vendinimo. Šie nuopelnai, kurių joks objek-
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tyvus žmogus negali neigti ir noriai su jais 
solidarizuojasi, visgi savo išdava tėra tik li
beralinės visuomenės ir jos socialekonomi- 
nės sąrangos esminio teigiamumo patvirti
nimas. Nežiūrint visų sunkumų ir aukų bei 
skriaudų, kurios buvo patirtos kovojant už 
socialinio teisingumo vis platesnį įgyvendi
nimą, liberalinė sąranga buvo toji visuome
nės gyvenimo forma, kurioje pakitimai ge- 
rojon pusėn įmanomi ir ateityje liks įma
nomi. Socialistiniai politiniai judėjimai už
tiko liberalinėje sąrangoje, nors ir nevisuo- 
met automatiškai, laisvę ir realias galimy
bes ir, be to, rado liberališkose srovėse pa
kankamai ir sąjungininkų humaniškumo ir 
teisingumo lygiui kelti. Nurodinėjimai šio
je vietoje į praėjusio šimtmečio liberalizmo 
ženklu padarytas nuodėmes, į „mančeste- 
rizmą“, į dažnai net kruvinai malšinamus 
teisėtus darbininkų streikus liberalizmo es
mei ir teigiamumui nepakenks, nes į tokius 
argumentus liktų tik vienas logiškas atsa
kymas. Būtent, pilnai įgyvendintą socializ
mą mes šiandien matome tik sovietiniame 
bloke, kur, nekalbant jau apie kurias nesa
mas legalias priemones, net ir revoliucijos 
ar streikai dėl savo beviltiškumo nebetenka 
prasmės. Tačiau tokie argumentai ir kontra- 
argumentai reikalą labiau supainiotų negu 
išaiškintų. Praeitis su savo įvairaus pobū
džio gausiais faktais, jei ji nėra likusi tokia 
pati, kaip buvo, nėra joks argumentas da
barčiai ir ateičiai grįsti. Šia prasme reikšmės 
turi tik klausimas, — kur einama? Ir kaip 
tik šiuo klausimu, kaip jau buvo sakyta, 
aiškaus atsakymo iš laisvojo pasaulio socia
listinių judėjimų trūksta. Trūksta ta prasme, 
kad, nežiūrint gausios socialistinės literatū
ros tais klausimais, socialistiniai politiniai 
judėjimai, kaip atrodo, labai gerai jaučiasi 
liberalinėje sąrangoje. O kaip tik šis grio
vys tarp socialistinės teorijos ir praktikos 
ir sudaro neaiškumą, kurio, tiesos jieškoji- 
mo vardu, galėtų geriau nebūti. Atitinkami 
pasisakymai, ir galimai gausesni, iš lietu
viškųjų socialistų pusės šia prasme būtų la
bai naudingi.

Liberalizmas kaip tik šia prasme neaiš
kumų beveik kaip ir neturi. Iš idėjinės plot
mės kylantis dėsnis, kad visa politinė, so
cialinė ir ekonominė veikla turi tarnauti iš 
paskirų asmenų susidariusiai žmonių bend
ruomenei, siekiant, kad kiekvienas indivi- 

. das naudotųsi laisvės ir socialinės bei ūki

nės gerovės maksimumu, nusako ir visuo
met nusakys liberalizmo siekiamą konkre
čią sąrangą. Liberalizmas neturi planų, ku
riuos šiandien tektų taktiniais sumetimais 
slėpti ar jų įgyvendinimą planuoti „eta
pais“. lei šiandien demokratinės valstybės ir 
visuomenės santvarka su tautų apsisprendi
mo teise ir su įstatyminiu valstybės galių 
(seimo, vyriausybės ir teismo) atskyrimu ir 
periodiniais rinkimais, kaip toms galioms 
vykdyti įgaliojimų patvirtinimu, yra tapę 
jau ne vien liberalinių judėjimų išpažįsta
mu gėriu, tai ir socialinėje bei ekonominėje 
struktūroje liberalizmas savo dėsniais ir sie
kiais yra aiškus. Visuotinės gerovės sieki
mas gamybos kėlimo keliu, tikint, kad lais
vės sąlyga šiame procese nebus pažeista, jei 
gamybinės priemonės, žmogaus darbas ir 
konsumpcija (vartojimas) liks iš esmės sa
varankiški, vieni kitiems nei įstatymiškai 
nei praktiškas nepajungti veiksniai. Praeity
je tarp šio įsitikinimo ir praktikos yra bu
vusi žymi praraja. Tačiau liberalizmas, pra
ėjusio šimtmečio klaidų skaudžiai pamoky
tas, kad žmogiškasis egoizmas, ypač kapi
talo nuosavybės srityje, yra stipresnis už 
idealistinius nusiteikimus, rado stiprybės sa
vo sampratą praplėsi, nusistatydamas, kad 
ir socialekonomikoje turi pilnai galioti tai, 
kas save pateisino politinėje plotmėje. Bū
tent, įstatyminė globa ir, esant reikalui, 
valstybės kontrolė, kad ūkinio bei socia
linio proceso galios galėtų reikštis nepri
klausomai ir kad tas procesas bendros ge
rovės labui būtų kapitalo, darbo ir varto
tojo, kaip trijų iš esmės laisvų faktorių, 
bendradarbiavimo, o ne kurio vieno kitiems 
diktato, išdava.

Be abejo, šie gana abstraktūs išsireiškimai 
iš pirmo žvilgsnio nepaaiškina eilės konk
rečių padėčių. Gali likti neaišku, kur reikia 
sutalpinti kadaise ir dar kaikur šiandien pa
sireiškiantį privataus kapitalo išnaudotojiš
ką pobūdį, socialinio produkto (tautinių pa
jamų) pasiskirstymo neteisingumus ir visas 
kitas negeroves, praėjusiame amžiuje pasi
reiškusias masių nuskurdimu, ir šiandien 
dar nevisur išgyvendintas. Niekas šių daly
kų, ir ypač iš liberalų tarpo, nemano nei tei
sinti, nei ginti. Privataus stambaus kapita
lo pažabojimas, išreikalaujant iš jo pilnos 
socialinės funkcijos atlikimo, buvo sunki 
problema, tačiau šiais laikais jau sėkmingai 
sprendžiama. Progresyvūs ir stambūs pa-
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veldėjimo bei pajamų mokesčiai (ir kitos 
kapitalo distribucijos — platesnio pasiskirs
tymo — priemonės), neleistiną konkuren
ciją, monopolizmą, trestus ir kitus kapita
listiškus navikus sudraudžiantieji įstatymai, 
profesinės sąjungos su įstatymais užtikrinto
mis teisėmis rūpintis teisingu darbo apmo
kėjimu ir vartotojo interesus užtikrinanti 
laisva rinka, — tai yra tik dalis pagrindinių 
liberalinės sąrangos priemonių demokrati
jai ne tik politinėje, bet ir socialinėje bei 
ūkinėje plotmėje užtikrinti.

Praėjusiame šimtmetyje liberalų tarpe vy
ravo nuomonė, kad visiškas valstybės ne
sikišimas ir pačio žmogaus gerosios savy
bės atves socialinę ir ūkinę padėtį prie vi
sus galimai daugiau patenkinančios pusiaus
vyros. Šis galvojimas išryškėjo, kaip didelė 
klaida. Tačiau tos klaidos nesugriovė es
mės, bet tik davė liberalizmui vertingas pa
mokas, įrodančias, kad, jei demokratija gy
vuoja prisilaikydama tam tikrų nusistatytų 
taisyklių politinių jėgų sąveiksmyje, tai ir 
socialiniame bei ūkiniame gyvenime reikia 
taisyklių, kurios verstų to vyksmo jėgas 
tarpusavyje bendradarbiauti ir vienai su kita 
skaitytis.

Didžiojo kapitalo nuosavybė liberalizmui 
nėra principo dalykas. Tai apsprendžia 
praktiškosios prielaidos, kurios kiekvienai 
valstybei gali būti skirtingos. Nepriklauso
moje Lietuvoje įvykdytoji žemės reforma ir 
ją sukėlusios prielaidos yra kiekvienam lie
tuviui liberalui gerai suprantamos ir pri
imtinos. Lygiai kaip ir kito pobūdžio stam
baus kapitalo nusavinimas yra liberalui 
svarstytinas, jei eilė priežasčių tai stato die- 
notvarkėn. Tačiau pritarimo riba baigiasi 
ten, kur prasideda bandymas siaurinti so
cialinių bei ūkinių faktorių laisvumą, per
keliant socialinio bei ūkinio gyvenimo va
dovavimą į ministerijų biurokratų raštines. 
Tai jau reikštų laisvos rinkos, profesinių są
jungų, gamybos tvarkymo grynai ūkiniais 
sumetimais ir vartotojo laisvės galą.

Šį kietą liberalizmo nusistatymą bando
ma vadinti „plano stoka“. Tai yra, žinoma, 
didelė netiesa, nes nuo to laiko, kai žmo
nija išmoko susikurti valstybę, ji niekad ne
buvo be plano, išskyrus suiručių metus. Ir 
praėjusio šimtmečio liberalizmo ženklu pa
sireiškę išsigimimai, kur vardu laisvės eko
nomiškai stipresnis galėjo jodinėti ant 

sprando silpnesniam, buvo tik žiauri išda
va angeliškai naivaus plano, kad viskas su
sitvarkys automatiškai ir tobulai, jei tik bus 
leistina kiekvienam daryti, ką jis nori; (Be 
abejo, brutalusis, arivistiškas elementas tuo 
pasinaudojo, tačiau tai nemažina liberalizmo 
vertės, lygiai kaip ir geras žmogus nebus 
sukompromituotas, jei jam kas už gerada
rystę atsilygins akmeniu). Tas „planas“ ne
pasitvirtino. Patyrimas išmokė, kad valstybė 
ir socialekonominiame gyvenime turi atlik
ti tai, ką ji atlieka kitose plotmėse. Būtent, 
nustatyti rėmus, kuriuose visi turėtų ne tik 
lygias teises, bet ir galimai lygesnes galimy
bes. Moderni valstybė, turėdama didelius 
mokestinius ir kitokių pajamų išteklius, yra 
daug kam pajėgi ir tuo būdu daug kam 
įpareigota. Pasaulinės ūkinės raidos seki
mas, tarptautinių ūkinių santykių stebėjimas, 
teikimas įsidėmėtinų nurodymų socialeko- 
nomikai ūkinių apžvalgų pavidalu, įstaty
mais bei atitinkama politika nustatymas 
bendrinių ūkinio vystymosi gairių, kurios 
valstybinio banko ir finansinės politikos pa
galba galimos nukreipti į tinkamas vėžes ir 
t.t., — tai yra eilė liberalinės sąrangos prie
monių, kurių pagalba valstybė gali atlikti 
savo planuojamą funkciją. Tačiau ši parei
ga neprivalo būti atliekama nei per tota
linį nuosavybės atėmimą, nei per darbo jė
gos pajungimą savininkui — valstybei, nei 
kitomis socialekonominį bei politinį gyveni
mą ir jo veiksnių laisvę naikinančiomis prie
monėmis. Kiekgi tai liečia planavimą laisvės 
nežlugdančiose ribose, tai, pvz., Jungtinės 
Amerikos Valstybės ar Anglija ar Šveicari
ja, nekalbant ir apie kitas liberaline sąranga 
gyvenančias valstybes, seka padėtį ir planuo
ja nemažiau už šiandien dar tik gal teoriškai 
įsivaizduojamą socialistinę valstybę, jei ne
kalbėti, kad nieko neužgavus, apie Sov. Są
jungą.

Negalint turėti jokių siekių ir vilties ke
lių puslapių straipsnyje išsemti liberalizmo 
sampratos turinį ir pateikti jį skaitytojui 
taip, kad esminių klausimų neliktų, tektų 
dar trumpai pasisakyti dėl socializmo esmi
nio bruožo, kiek jis turi ryšio su plotme, ku
rioje buvo kalbėta apie liberalizmą. Be 
abejo, gal būtų naudingiau ir teisingiau, jei 
tai padarytų socialistas. Tuo atveju būtų 
kalbama „pro domo šuo“. Tačiau doku
mentacijos tuo klausimu yra tiek daug 
(nors, kaip buvo minėta, teorijoje ir prak-
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tikoje labai išsiskiriančios), kad yra vilčių, 
jog ir kitų pažiūrų žmogus pagrindinio so
cializmo siekio šiuose puslapiuose neiš
kreips.

Politinės socializmo jėgos laisvajame pa
saulyje daugiausia apsiriboja tik siekimu pa
taisų, kurios liberalinėje sąrangoje yra reika
lingos ir joje telpa. Tai yra visų mielai pri
pažįstamas, nors ir ne išimtinis, socialisti
nių partijų nuopelnas. (Gal tai atrodys pa
radoksu, bet, vargu, ar būtų labai klaidin
ga tvirtinti, kad net garsi popiežiaus Leono 
XIII-jo enciklika socialiniais klausimais bu
vo rašyta, plunksną vadžiojant nematomai 
K. Markso rankai). Tai kaikur, pvz., Vo
kietijoje, socialdemokratai yra jau įvairiom 
progom prasitarę ir net bando profesines 
sąjungas įkinkyti į siekius pakeisti laisvą 
rinką ir privačia iniciatyva besiremiantį ūkį 
į valstybės totališkai valdomą procesą. Be 
abejo, išsireiškimai nėra tiek žiaurūs, — 
kalbama apie „raktinių pozicijų suvisuome- 
ninimą“. Tačiau suvisuomeninimas yra tiek 
abstrakti sąvoka, o raktinės pozicijos tiek 
svarbios, kad socialistai, kurie yra ištikimi 
patys sau, turi galvoje, visiškai pozityviai 
kalbant, gamybos, kaip socialinės gerovės 
šaltinio, kėlimą absoliutaus plano pagalba.

Kaikur duodamas pažadas eiti prie to 
tikslo tik palaipsniui ir visiškai demokratiš
kai paties tikslo nei nesumažina, nei, už
bėgant už akių tolimesniam pasisakymui, 
nesušvelnina. Totalinis planas reikalauja, ir 
visuotinės gamybos priemonių nuosavybės. 
(Kalbos, kad jos „priklausys visuomenei“, 
o valstybė tik jas administruos, yra nepras
mingi žodžiai.) Ir ne tik nuosavybės, bet ir 
visuotinio, neriboto disponavimo gaminių 
paskirstymu, darbo jėga, kainų nustatymu 
ir viskuo, kas tik turi ryšio ar įtakos planui. 
Jei liberalizmas, praeities pamokytas, įžiū
rėjo savyje slypinčią tiesą, kad negera yra 
perdaug galios palikti vienam ar vieniems, 
tai socializmas galvoja apie sąlygas, kur bet- 
kurios valdžios troškimas vėl pasidarys ypa
tingai vyliojančiu tiems, kurie turi labai 
stiprias alkūnes ir neturi jokio sąžinės grau
žimo jas visuotiniai panaudoti.

Nelaimė galbūt yra, kad šiuos samprota
vimus, kaip ir iš viso visus samprotavimus 
dėl socializmo, lydi komunizmo šešėlis; tai 
yra sunki, žvilgsnio nepraskaidrinanti hipo
teka. Tačiau, jei šį įtaigojimą ir išguiti bent 
trumpam iš galvosenos, visgi lieka labai di

delis ir dar niekur praktiškai neatsakytas 
klausimas, —: kuriuo būdu dirbantiems žmo
nėms, visai visuomenės masei bus geriau, 
jei gamybinės priemonės ir visi su jų naudo
jimu susiję daiykai bus praktiškai vienose 
rankose? Jei valstybė bus ir kapitalo ir vi
suomenės atstovas, nereikia abejoti, savinin- 
ko-kapitalisto jausmai vyraus. Jei praeityje 
monopolistai ir kiti privataus stambiojo ka
pitalo savininkai galėjo būti vargais nega
lais sutramdyti kruvinų streikų ir valstybės 
įstatymdavystės pagalba, tai kas gi sutram
dys kapitalistą — valstybę?

Teko girdėti priekaištus, kad liberalai ar 
kiti negražiai elgiasi, galvodami, kad socia
listai neturi gerų norų, o trokšta tik neri
botos valdžios. Be abejo, tokie priekaištai 
yra dažniausia labai neteisingi. Socialistas 
ar liberalas, siekiąs darbo valandų maži
nimo, patenkinančios socialinės įstatymda
vystės, teisingo uždarbio ir kitų gerų da
lykų, galvoja apie lygiai tuos pačius gerus 
reikalus. Tačiau tikėjimas, kad įsivaizduo
jamoje socialistinėje santvarkoje prie mono- 
polistiškai sukoncentruoto visų gyvenimo 
sričių valdžios vairo pateks geros širdies 
žmogus, būtų perdėm naivus, nes sąrango
je, kur atpuola reikalas jieškoti kompromi
so tarp įvairių laisvų veiksnių, laimi bruta
liausias. Ir ši tiesa, deja, nėra vien tik teori
ja, bet praktika, sutvirtinta šiame šimtmety
je jau perdaug gerai žinomų pavyzdžių.

Kad naudojimasis totaliniu planu būtų 
įmanomas be priespaudos, be ašarų ir be 
pralieto kraujo, realaus pavyzdžio mes dar 
neturime. Kad reikėtų keisti liberalinę są
rangą, kaip neatiiekančią gerovei reikalin
go uždavinio didinti gamybą, įrodymų taip 
pat neturime. Jei šis uždavinys laisvajame 
pasaulyje dar ir nevisur patenkinamai atlie
kamas, nėra įrodymo, kad totalinis planas 
tai geriau padarytų. Net Švedijoje, kur so
cialistai (koalicijoje su ūkininkų partija) val
do dešimtmečiais, socialinė ir ekonominė 
sąranga yra likusi liberalinė. Kodėl? Ar 
todėl, kad ir ten „laikas nėra pribrendęs so
cializmui įvykdyti?“ O gal todėl, kad ten 
socialistai yra jau iš tikrųjų netekę tikėjimo 
į socialistinę teoriją, sieloje virtę liberalais, 
socialistais besivadindami tik iš opozicijos 
tiems, kurie, prisidengę kuriais nors laisvės 
žodį naudojančiais pavadinimais, vis dar gal
voja apie stambiojo privataus kapitalo nie
kad negrįšsiančius „auksinius laikus“? Jei
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prof. J. Kaminskas vienoje brošiūroje yra 
rašęs, kad atstatysimos Lietuvos ūkio pa
grindu turės būti privati iniciatyva, tai vi
siškai pagrįstai kyla klausimas, kas gi, ga
lų gale, yra socializmas?

Būsų daug pasitarnauta, jei lietuviškoji 
socialdemokratija išdėstytų savo pažiūras, 
ko ji siekia ir kokį ji įsivaizduoja modelį 
socializmui. Šiandien, nors ir galinti pui
kiai suprasti ir įvertinti socialistinę partiją 
liberalinėje sąrangoje bei žinoti, kad ji savo 
pastangose jieškoti socialinio teisingumo ne
lieka viena, visgi įsivaizduoti pilnai įgyven
dintą socializmą demokratinėje sąrangoje 
neįmanoma, nes tučtuojau vaizdą užtemdo 
sovietinio bloko pavyzdys, nepaneigtas dar 
jokio priimtinesnio pavyzdžio. Jeigu kas 
mano, kad socializmas yra profesinės są

jungos, ligonių kasos bei socialinis draudi
mas, įmonių darbininkų ir tarnautojų ko
mitetai ir kiti panašūs liberalinės sąrangos 
socialiniai dalykai, — tas klysta. Visa gera, 
ką mes matome šiandien laisvajame pasau
lyje ir ko mes išbėgome jieškoti iš paver
giamos Tėvynės, yra liberalinės sąrangos 
neatskiriamos dalys, sukurtos ir su socia
listinių judėjimų pagalba. Ir kaip tik libe
ralizmo — socializmo priešingume šis fak
tas liudija teigiamumą sampratos bei są
rangos, kurioje gera gali padaryti net tą pa
čią sąrangą bei sampratą neigiančios jėgos. 
Klausimas gi, šiandien liudijantis prieš so
cializmą, yra, — ar lygiai tą patį galėtų 
socializme atlikti jėgos, neigiančios socia
lizmą
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SENĄ SKOLĄ, BET IR SUMOKĖTI... PRENUMERATOS MOKESTĮ 
1957 METAMS.

SANTARVĖS Administracija maloniai prašo žurnalo ėmėjus 
prenumeratos mokestį mokėti metų pradžioje.

Nereikalingai gaiščiai, pakartotinio siuntinėjimo bei mokėjimo 
už grąžintus egz. išlaidoms išvengti Administracija prašo savo adre
sus keičiančius prenumeratorius laiku pranešti jai adreso pakeitimą.

Ligi š. m. balandžio mėn. 1-os d. nesumokėjusiems prenumera
tos mokesčio už praėjusius, 1956 m., SANTARVĖ nebebus siunčiama.
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

PRAMONĖS AUGIMO TIKROJI PRASME

Tyrinėjant pavergtos Lietuvos ūkinius 
klausimus, didžiausią kliūtį sudaro patiki
mos ūkinės statistikos trūkumas. Tai ne 
naujiena. Kremlius turi visą eilę motyvų 
slėpti konkrečius skaičius. Tariamo šnipinė
jimo motyvas visų priežasčių grandinėje, be 
abejo, yra pats menkiausias. Lietuva nėra 
toks ūkinis objektas, kuris žadintų pasauli
nį dėmesį. Viso sovietinio bloko gi ūkinis 
pajėgumas šiais laikais nėra nuslepiamas dy
dis. Laisvojo pasaulio ūkinės padėties tyri
mo institucijos turi galimybių operuoti to
kiomis moderniomis priemonėmis, kurios 
įgalina sovietinio bloko ūkinį pajėgumą 
įvertinti, jei ir ne su šimtaprocentiniu tiks
lumu, tai visgi su esmės nekeičiančiomis 
paklaidomis. Kremlius tai pats žino, nes 
bendriniai „piatiletkų“ balansai neskelbia
mi vien dažnai nieko nesakančiais procen
tiniais palyginimais, bet pagrindinių ūkio 
šakų gamybinė statistika išreiškiama kon
krečiais skaičiais. Be abejo, nėra jokio tikru
mo, kad tie skaičiai yra visiškai realūs. So
vietinės statistikos kelias iki galutinio ba
lanso susidarymo yra tiek komplikuotas, 
kad nebūtų jokia nesąmonė prileisti, jog ei
lėje ūkio šakų ir pats Kremlius nežino, kas 
yra tiesa ir kas melas. Pavyzdžiui, žemės 
ūkio gamyboje melavimas ir ataskaitų „dai
linimas“ prasideda jau nuo eilinės žemės 
ūkio brigados ir per kolchozų vadovybes, 
rajoninius vykdomuosius bei partinius ko
mitetus tęsiasi iki pačių centralių — šiam 
vyksmui įtakos turi politinės taktikos, as
meninės karjeros ir kiti motyvai. Tačiau š's 
sovietinių statistikų susidarymo kelias galu
tinio, bendro vaizdo iš esmės nepakeičia, 
pęs, stątiętiko? mokslą? turi jau tiek būdų, 

kad gana tikslūs galutiniai rezultatai ap
skaičiuojami ir be pedantiško buhalteriško 
sudėties-atimties kelio.

Daug svarbesnis motyvas, kodėl Krem
lius ypatingai slepia pavergtų ir į Sov. Są
jungą įjungtųjų kraštų ūkinę statistiką, bū
tų nenoras parodyti tiek pavergtiesiems, 
tiek pasaulinei viešumai vykdomo išnaudo
jimo apimtį. Žinoma, kasdienis gyvenimas 
Lietuvoje pakankamai aiškiai apie tai kal
ba, tačiau komunistinė propaganda, veng
dama skaičių kalbos, palieka sau atvirą ke
lią tvirtinti visiškai priešingus dalykus ir 
naudoti dialektiniu suktumu pagrįstus aiš
kinimus.

Todėl visiškai tikslus, skaitlinėmis pa
grįstas pavergtos Lietuvos ūkinės padėties 
ištyrimas bent šiandien nėra įmanomas. Ta
čiau mozaikiškai surankioti duomenys, pa
lyginti su okupacijoje gyvenančios lietuvių 
tautos gyvenamąja realybe, teikia visiškai 
pakankamą medžiagą praktiškai svarbiau
siems reiškiniams įvertinti.

Prieš metus, 1955.XII.4, okupaciniame 
dienraštyje „Tiesa“ buvo skelbta, kad pra
monės lyginamasis svoris bendrame Lietu
vos ūkyje sudaro 65.3 proc. Darbininkų 
skaičius, palyginti su 1940 metais, padidėjęs 
tris su puse karto. Pokariniais metais, t.y.- 
per 10 metų, pastatyta 318 naujų įmonių, jų 
tarpe 38 stambios.

Nėra prasmės šiais skaičiais netikėti. Te
gu jie realybėje kiek ir svyruoja į vieną ar 
kitą pusę, tačiau gyvenimas kaikuriais po
žiūriais nesustoja ir vergijoje. Galų gale, šie 
skaičiai savaime nesudaro bolševikinei oku
pacijai jokios ypatingesnės atestacijos. Pra
moninio pajėgumo ąuęimo kreivę ląisvoje
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Lietuvoje, "jei ją tuo pačiu kilimu pratęsti 
nuo 1940 metų iki šiandien, rodo dar dides
nius rezultatus, ir mes turime pakankamai 
pagrindo tvirtinti, kad pramoninis laisvos 
Lietuvos pajėgumas, jei okupacijos nebūtų 
Lietuvos palietusios, šiandien būtų didesnis 
negu dabar. Ši galimybė, atrodo, okupaci
niams propagandistams yra žinoma, nes jie 
leidžia sau daryti demagogišką 1955 ar 1956 
metų palyginimą su 1940- metais, bet už
miršta palyginti 1940 metus su 1918 metais.

Pramoninės gamybos padidėjimas okupa
cinėmis sąlygomis, atrodo, remiasi ne tiek 
įvedimu į darbą naujų pramoninių pajėgu
mų, kiek visų buvusių pilnesniu išnaudoji
mu. Nors ir nėra pilnų žinių, kiek kuriose 
įmonėse pamainų dirba, tačiau iš paskirai 
surenkamų žinių galima prileisti, kad žymi 
dalis pramoninių įmonių dirba trimis pa
mainomis, t.y. ištisą parą. Tai liečia pir
moje eilėje visas buvusias tekstilės įmones, 
kurios yra iš dalies papildytos naujais ce
chais ir modernesnėmis mašinomis. Taip pat 
yra žinių apie tos pačios rūšies, t.y. darbo 
laiko ir pajėgumo atžvilgiu, praplėtimus 
metalo apdirbimo, medžio apdirbimo ir 
maisto pramonės srityse, nkalbant, žino
ma, apie mineralinės kilmės statybinių me
džiagų pramonę, kurioje nepertraukiamo 
gamybinio vyksmo reikalauja jau elemen
tarinis tikslingumas. Taip pat ir odos ap
dirbimo pramonėje, išskyrus mažesnes ga
mybines arteles (neva kooperaciniu būdu 
apjungtas amatininkų dirbtuves, dažnai pa
vadintas rajoniniais pramoninės gamybos 
kombinatais), drabužių konfekcijoje ir ga
lanterijoje dirbama trimis pamainomis.

Visiškai naujas šakas pramoninėje gamy
boje sudaro, tik dalį jų išvardintų, — grę
žimo staklės („Žalgiris“, Naujoje Vilnioje, 
1955 mtais buvę išleistos 10.000-sios stak
lės), švirkščiamieji dažymo aparatai (įmo
nė N. Vilnioje), elektrinio metalų suvirini
mo agregatai — su generatoriumi ir vidaus 
degimo varikliu arba su transformatoriumi 
(gamina naujai pastatytas ir dar plečiamas 
vad. plataus vartojimo elektros reikmenų 
kombinatas Vilniuje), bokštiniai kranai 3 
tonų pajėgumo (šiais metais pradėjo gamin
ti mechanikos gaminių fabrikas Vilniuje), 
elektros skaitikliai (gamina elektros skaitik
lių fabrikas Vilniuje, 1955 m. išleista 950 
tūkstančių skaitiklių, o iki 1960 metų gamy

ba žadama išplėsti iki 3 milionų skaitiklių 
per metus), silikatinių plytų fabrikas Vilniu
je, turbinų fabrikas „Pergalė“ Kaune, laivų 
remonto dirbtuvės, statančios ir upių lai
vus, tačiau be galo lėtai. Panevėžyje stato
mas ir šiais metais turįs pradėti veikti lim 
apdirbimo kombinatas, gaminsiąs ne pu- 
siaufabrikatus, bet lininius audinius. Be to. 
eilė vadinamų medžio apdirbimo kombinatų 
ar įmonių, o taip pat ir kaikurios metalo 
apdirbimo įmonės išmoko gaminti žemės 
ūkio mašinas — kuliamąsias, linų kūlimo, 
linų šukavimo ir kitas.

Atidedant sistematingesnį ir pilnesnį pra
moninių įmonių okupuotoje Lietuvoje iš- 
vardinimą tolimesniems „Santarvės“ nume7 
riams, tektų dar nurodyti į visoje laisvoje 
lietuviškoje spaudoje nuolat dedamas šiuo 
klausimu žinias. Tačiau Lietuvos okupaci
niais spaudos ar radijo šaltiniais ar ir ats
kirais tiesiogiais liudininkais paremtos ži
nios dėl straipsnio pradžioje minėtų priežas
čių lieka kolkas tik iliustracijomis, nesuda
rančiomis pilno skaitlinio vaizdo. Tikslūs 
gamybos skaičiai, gaminių savikaina, atly
ginimas už darbą, gaminių pardavimas ir 
produkcijos pelnai — visa tai, kas reikalin
ga pilnam kiekybiniam vaizdui susidaryti, 
ir toliau lieka tik spėliojimų objektas. Ta
čiau ir šis iliustracinis ar, daugiausia, de- 
duktyviai apytikris kiekybinis vaizdas ne
leidžia paneigti teigimo, kad pramoninė ga
myba pavergtoje Lietuvoje tiek kiekio, tiek 
rūšių atžvilgiu yra gana žymiai padidėjusi. 
Tokio teigimo galima prisilaikyti, įskaitant 
ir visą komunistinio ūkio netvarkingumą, 
neracionalumą, medžiagų ir darbo eikvoji
mą, nežiūrint viso mėšlungiško planavimo 
kaip tik labai dažnai iššaukiamą netvarką 
ir visus kitus reiškinius, kaip šešėlis lydin
čius komunistinę sistemą.
Tačiau kalbamas pramonės išaugimas netu

ri būti maišomas su normaliai tokį reiškinį 
lydinčiais samprotavimais. Laisvoje pasau
lio galvosenoje, pagal tradiciją, ūkinės ga
mybos augimas yra tolygus tautinių pajamų, 
visuotinės gerovės, dirbančiųjų uždarbio pa
didėjimui. Komunistinėje sistemoje tokie 
matai, bent iki šiol, nėra pritaikomi. Vaistų 
badas, tekstilės ir jos gaminių trūkumai, 
plataus vartojimo pramoninių gaminių skur
dumas, gyventojų buitinio aprūpinimo men
kumas, palyginti augštos maisto kainos ir
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menki uždarbiai, nekalbant jau apie felje- 
toniškai-tragišką gyvenamųjų namų statybą, 
remontus ir gyvenamųjų patalpų stovį — 
tai yra tik trumpi konstatavimai, laisvojoje 
lietuviškoje spaudoje nuolat ir pakanka
mai detalėmis iliustruojami. Ši padėtis yra 
priešginybė pramoninės gamybos augimui. 
Tačiau ji nėra sunkiai suprantama, žibant, 
kad Maksvos ūkininkavimas Lietuvoje yra 
iš esmės tik komunistinė kolonialinės eks
ploatacijos atmaina. Lietuvos, kaip krašto 
ir tautos, uždavinys pagal Kremliaus planą 
yra tik duoti žemės plotą, esančias žaliavas 
ir darbo jėgą statybai bei gamybai. Tuo lie
tuvio žmogaus rolė ir išsisemia, jei neskaity
ti dar pareigos dalyvauti nuolatinėse soc- 
lenktynėse. Tačiau visa tai, kas sudarytų iš 
pramoninės gamybos gerovės augimą, yra 
Kremliaus nugriebiama. Pavergtas lietuvis 
raginamas džiaugtis, kad Lietuvos metalu 
apdirbimo ar tekstilės pramonės gaminiai 
pasiekia ne tik „broliškas respublikas“, bet 
ir Indiją, Egiptą, Vietnamą, Burmą, Kini
ją, Suomiją. Tačiau dėl finansinės šio „eks
porto“ pusės nebyliškai tylima. Šiauliuose 
gaminami dviračiai, odos gaminiai, Vilniaus 
elektros skaitliukai, linų žaliava ir gaminiai, 
kaip kad skelbiama, yra žinomi „už mūsų 
respublikos ribų“, tačiau, ką iš viso to savo 
gerovei pagerinti susilaukia Lietuvos gyven
tojas, iki šiol pozityviai dar nėra parodyta. 
Tiesa, nuolat teikiamos žinios apie „iš bro
liškų respublikų Lietuvon atsiųstą pryšaki- 
nę techniką“, tačiau yra aišku, kad šios ga
mybinės priemonės yra skirtos tik Maskvos 
kolonialiniam ūkiui Lietuvoje stiprinti.

Šį reiškinį dar labai gerai liudija ir ta ap
linkybė, kad įmonės, kurių gamyba dau
giausia skiriama „eksportui“, veikia, paly
ginti, gerai. Jos aprūpinamos žaliava, jose 
atlyginimai šiek tiek augštesni, jose ir ga
mybinės priemonės nuolat moderninamos. 
Įmonės ar įmonėlės gi, kurių gamyba dau
giausia skiriama Lietuvoje sunaudoti, nuolat 
serga visomis socialistinio ūkio ligomis. Pla
nų neįvykdymas dėl formališkai paskirtų, 
bet praktiškai dažnai negaunamų žaliavų, 
mažesni atlyginimai ir to išdavoje nuola
tiniai personalo keitimaisi, pasenusios ma

šinos, nepakankami kreditai ir visa kita, kas 
apibūdina šių gamybinių šakų posūnišką pa
dėtį. Štai, pvz., Kauno degtukų fabrikas 
„Liepsna“ gamina degtukus vietiniams gy
ventojams naudotis. Tačiau nesibaigia skun
dai, kad degtukai neužsidega, o dėžutės 
greit rankose subyra. Priežastis ta, kad šiai 
įmonei skiriamos prasčiausios medžiagos. 
Toliau, Anykščiuose yra įmonėlė „Sparta
kas“, gaminanti veltinę avalynę vietiniams 
gyventojams. Įmonė nuolat turi darbą per
traukti, nes negauna vilnos žaliavų. Didieji 
tekstilės fabrikai, kaip „Drobė“, „Kauno 
Audiniai“ bei „eksportui“ trikotažinius ga
minius gaminančios įmonės, žaliavų trūku
mu negali skųstis.

Ši istorija yra nepabaigiama ir prie jos 
teks dar dažnai grįžti. Tačiau visos žinomos 
bei turimos šiuo klausimu iliustracijos liu
dija tik viena, ir tai pabrėžti buvo šio 
straipsnio pagrindinis tikslas, kad okupuo
tos Lietuvos pramoninės gamybos ar ener
getinių šaltinių augimas yra tik vardinis ar
ba, kiek tam yra žinių, kiekybinis lietuviš
kos žemės ir lietuviško žmogaus išnaudoji
mo rodiklis.

Tik taip šiandien, deja, tenka suprasti 
tiek šiame žurnale, tiek visuose kituose lais
vuose lietuviškuose leidiniuose dedamas ne
komentuotas žinias apie Lietuvos ūkio pa
dėtį. Jei Lietuvoje darbininkas už naujai nu
statytą minimalinį atlyginimą gali vieną 
paprastą kostiumą nusipirkti tik už 3 mė
nesius darbo, kai betkuriame Vakarų Euro
pos krašte už mėnesinį minimalinį atlygi
nimą galima gauti du kostiumus, tai šis 
paprastas sugretinimas aiškiai pasako, ką 
reikia galvoti, skaitant ar matant žinias apie 
pramoninės gamybos augimą Lietuvoje. Ga
li Lietuvoje bolševikai dar ir daugiau pri
steigti pačios sunkiausios ir pajėgiausios 
pramonės įmonių, tačiau tai ir toliau reikš 
tik kolonialinę eksploataciją, jei pramonė 
auginama ant pigiai apmokamo darbinin
ko sprando ir jei visa pramonė iš tikrųjų tė
ra jokiais atžvilgiais Lietuvos gyventojų ne
saistoma Kremliaus monopolistų filiale.

J. J.
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APŽVALGA

MOKYKLOS OKUPANTŲ DUOMENIMIS

Okupacinės spaudos žiniomis Lietuvoje 
1956 m., rugsėjo mėn., 1 d. buvo 3.830 
bendrojo švietimo mokyklų. Iš jų — 2.460 
prodžios mokyklų, 965 — septynmetės mo
kyklos ir 405 viduriniosios mokyklos su 
bendru 23.000 mokytojų skaičiumi. Tačiau 
lapkričio mėn. 3 d. skelbiama, kad viduri
nių mokyklų esą 380, o septynmečių —■ 
970. Į bendrą šių mokyklų skaičių įeina ir 
122 vadinamos viduriniosios mokyklos 
darbo jaunimui, t.y. tokios mokyklos, kur 
vakarais mokosi dirbantieji. Kokį nuošim
tį sudaro vadinamos neakivaizdinės mo
kyklos, kurias okupaciniai organai forma- 
listiškai irgi traukia į bendrą skaičių, nė
ra žinoma.

Augštųjų mokyklų priskaitoma 22. Jose 
esą studijuoja 23.000 studentų. Ir neaki- 
vaizdinininkai yra įtraukti į šį skaičių. 
Remiantis kaikuriais kad ir netiesiogiais 
duomenimis, galima spręsti, kad vadinamų 
neakivaizdininkų yra apie 50 proc. Tuo 
būdu tikrai augštosiose mokyklose (uni
versitetuose, akademijose, institutuose, 
konservatorijose) studijuojančių galėtų 
būti šiuo metu apie 10.000-13.000. (Rugsė
jo 9 d. žiniomis Vilniaus universitete yra 
buvę per 3.500 studentų).

Tie patys šaltiniai skelbia, kad 1955 me
tais augštosios mokyklos išleidusios 2.700 
specialistų (palyginimui minima, kad lais
voje Lietuvoje per 20 metų buvę išleista 
tik 2.000 augštųjų mokyklų absolventų). 
Per visą šeštąją „piatiletką“ numatoma iki 
1960 metų išleisti 19.000 specialistų. Taip 
pat 1960 metais numatoma, įvykdžius pla
ną, išleisti kasmet po 15.000 abiturientų.

Naujas reiškinys yra vadinamas trijų 
mokyklų—internatų įsteigimas. Tokios ins
titucijos iki šiol pradėjo veikti Kaune, 
Klaipėdoje ir Marijampolėje. Bolševikinė 
spauda jas vadina „naujo tipo mokyklo
mis“ ir ypatingai pabrėžia jų „pažangu
mą“. Rugsėjo 12 d. rusų kalba leidžiama
me okupuotos Lietuvos oficioze „Soviets- 
kaja Litva“ rašoma: „...čia iš tikrųjų yra 
viskas, kas reikalinga puikiai komunizmo 
statytojų kartai išauginti“. Iš visų duome
nų, t.y. toms komunistinio auklėjimo cen- 
tralėms skiriamų lėšų bei įrengimų, atro
do, kad tuo būdu pradėtas bandymas ti cs- 
lu dar daugiau sutotalinti komunistinę 
vaikų ir jaunimo auklėjimo bei švietimo 
praktiką. Į šiuos internatus yra iki šiol 
priimta po maždaug 350 vaikų į kiekvieną. 

Kokiu būdu vyksta į jas verbavimas, tiks
lių žinių dar nėra, bet iš buvusių pareiš
kimų matyti, kad kompartija per tuos in
ternatus nori pilnai užvaldyti vaikus, ku
rie neturi normalios šeimos.

ŽEMĖS ŪKIO TYRUMO INSTITUCIJOS
Lietuvoje perorganizuojamos žemės ūkio 

tyrimo institucijos, numatant tokias:
1. žemdirbystės mokslinio tyrimo insti

tutas su eksperimentiniu ūkiu Dotnuvoje. 
Jis organizuojamas iš valstybinės selekci
nės stoties ir Dotnuvos-žemdirbystės eks
perimentinės stoties, sujungiant pastarą
sias su Mokslų Akademijos Žemdirbystes 
Institutu. Prie šio naujai kuriamo institu
to prijungiamas — Vitėnų sodininkystės 
ir daržininkystės eksperimentinė stotis ir 
Rumokų, Elmininkų, Samališkių, Joniškė
lio, Radviliškio ir Savitiškių eksperimeiį- 
tinės stotys. Karoliniškių eksperimentinė 
stotis ir Vokios eksperimentinis ūkis su
jungiami ir iš jų sudaroma Žemdirbystės 
Mokslinio Tyrimo instituto su eksperimen
tiniu ūkiu Vokioje;

2. Veterinarijos ir Gyvulininkystės 
Mokslinio Tyrimo institutas su eksperi
mentiniu ūkiu Baisogaloje. Ši institucija 
organizuojama remiantis Mokslų Akade
mijos Gyvulininkystės ir Veterinarijos ins
titutu su mokslinio tyrimo stotimi ir eks
perimentiniu ūkiu Baisogaloje;

3. Miškų Ūkio Mokslinio Tyrimo institu
tas organizuojamas, remiantis Mokslų 
Akademijos Miškų Institutu;

4. Žemės Ūkio Mechanizacijos ir Elek- 
rifikacijos institutas organizuojamas, re
miantis Mokslų Akademijos Fizikos ir 
Technikos instituto žemės ūkio mechani
zacijos sektoriumi ir likviduojama Rau
dondvario mašinų—traktorių stotimi;

5. Hidrotechnikos ir Melioracijos Moks
linio Tyrimo institutas su eksperimentiniu 
ukiu organizuojamas, remiantis Mokslų 
Akademijos Melioracijos institutu ir soy- 
chozu „Juodkiškis“.

Ar šie iš buvusiųjų institucijų naujai 
perorganizuojami institutai liks Mokslų 
Akademijos žinioje ar pereis kurios nors 
okupacinės ministerijos žinion ar, galų ga
le, bus pavestos kurioms nors centrinėms 
Maskvos institucijoms, iš Lietuvos okupa
cinės spaudos pranešimų neišaiškėja.

Sovietinės spaudos Lietuvoje žiniomis 
labai apibendrinta ūkio statistika ir per
spektyvos atrodo taip:
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Pramoninės gamybos augimas vertės at
žvilgiu: 1940 m. — 100 proc., 1950 m. — 
190 proc., 1955 m. — 490 proc.', 1960 m. — 
880 proc. (Kiekybės atžvilgiu padidėjimas 
1960 metais, palyginti su 1955 m., turįs 
siekti 160 proc.).

Maisto produktų gamyba, palyginti su 
1955 m., „piatiletkos“ pabaigoje, t.y. 1960 
m. sudarys: mėsos — 190 proc., pieno — 

220 proc., javų — 420 proc., cukrinių run
kelių — 390 proc.

Elektros produkcija: 1937 m. — 81.3 mi- 
liono kilovatvalandų, 1950 m. — 220 milio- 
nų, 1955 m. —- 572 milionai ir 1960 m. — 
1.060 milionų kilovatvalandų.

Statyba: 1950-55 m.m. — 600.000 kv. 
metrų, 1955-60 m.m. — 1.300.000 kv. met
rų.

„Nepraeikite pro šalį“ — tokiu pavadi
nimu laikraštyje „Sovietskaja Litva“ 
1956.IX.29 įdėtas Kauno išvaizdos nupasa
kojimas korespondencijoje, kurios būdin
giausios ištraukos štai ką sako:

„...1954 metais Vinco Kapsuko prospek
te (Juozapavičiaus prospekte, Šančiuose) 
buvo pastatytas puikus kinas. Užėjus šian
dien į kiną, atrodo, kad pastatas statytas 
jau prieš keliasdešimt metų — durys iš
laužtos, stiklai išdaužyti, sienos visur su
skilusios, ventiliacija neveikia.

Didelės lėšos buvo sunaudotos kapitali
niam geležinkelių ligoninės remontui. Pra
eiti pro tokį namą net malonu. O štai kie
me, tik 2-3 metrus nuo terapijos skyriaus 
stovi arklidės, iš kurių sklinda toli gražu 
ne parfiumeriniai kvapai. Kauno stotyse 
yra sanitarinis-epideminis punktas, jo gy
dytojai dažnai užeina ligoninėn, bet arkli
dės kažkodėl nepastebi.

Anksčiau V. Kapsuko prospekte gyve
nantieji vaikai žaizdavo prie Panemunės 
tilto esančiame parke. Staiga miesto vykd. 
komiteto nutarimu parko viduryje organi
zuojamas kažkoks sandėlis. Tokiu būdu 
vienu plunksnos pabraukimu vaikai nete
ko poilsio vietos, nors sandėliui tikrai bu
vo galima rasti vietos kitur.

Miesto gyventojai norėtų pasimaudyti 
švariame Nemuno vandenyje. Bet kurgi 
Kaune rasi tokio vandens? Nuo Petrašiū
nų beveik ligi Vilijampolės į pakrantę iš
vesti nutekamieji vamzdžiai iš hidroelek
trinės stoties, popieriaus kombinato, „Dro
bės“, „Koton“, „Lietmedžio“, „Litekso“, 
„Kauno Audinių“ fabrikų, gelžkelio įmo
nių, spaustuvių ir dar miesto kanalizacijos, 
žodžiu, kas 100 metrų į Nemuną išeina 
koks nutekamasis vamzdis. Kas gi tad no
rės maudytis tokiame purve?

O pažvelkite, kas vyksta eilėje savival- 
dybinių namų. Laiptuose ir prieangiuose 
purvas, stiklai išdaužyti, nuo lubų tyso vo
ratinkliai, kiemuose bėginėja po 3-4 valka
taujančius šunis ir nesuskaitomas kiekis 

kačių kapstosi sąšlavose. Kaikur namuose 
ir paršiukai žviegia...

Visus šiuos trūkumus aš išvardinu ne 
Kauno gyventojams juos priminti. Ne, 
apie tai mes visi gerai žinome, matome, 
pro juos praeiname, bet tylime, lyg tai mū
sų neliestų...“

1956 m. spalio mėn. 27 d. laikraštyje 
„Sovietskaja Litva“ Gargždas korespon
dencijoje rašo apie komunistinės statybos 
trūkumus. Jis sako, kad 4-se Vilniaus ra
jonuose (Stalino, Lenino, Dzeržinskio ir 
Soivetų) per 1956 metų sezoną turėjo būti 
kapitališkai atremontuoti 71 namai. Iki 
spalio pabaigos remontas buvo atliktas tik 
11-je namų. O, be to, ir atlikti remontai 
pasižymi blogumu — durys, langai ir grin
dys iškrypo dar prieš gyventojams įsikrau- 
tant ir krosnis neįmanoma kūrenti, nes 
rūksta. Prikišama, kad statybai ir remon
tams naudojama prasta medžiaga — ne- 
išdžiūvęs medis ir blogos plytos.

Iš viso, gyventojų skundai dėl socialis- 
tiškai vykdomų gyvenamųjų namų staty
bų yra be galo gausūs. 2-3 kartus per mė
nesį, kai okupacinės spaudos puslapiai at
siveria skundams, žymiausią jų dalį suda
ro nusiskundimai primityvia, netikusia 
statyba.

Pvz., Kirovo vardo žuvininkystės kol
choze buvo pastatyta 10 tariamai gyvena
mų namų. Korespondentai gi praneša, kad 
tuose namuose nuo lubų ir pro plyšius by
ra tinkas ir smėlis, o saulė šviečianti ne 
tik pro langus, bet ir pro sienas. Nežiū
rint visų skundų ir bent pustuzinio įvairių 
komisijų apsilankymo, padėtis nepasikei
tė. Pažymima, kad statybos vedėjai ir dar
bininkai girtuokliavę ir į visus reikalus 
bei darbus žiūrėję pro pirštus.

Yra visa eilė atvejų, kai krosnių dūm
traukiai buvo išvesti ne į kaminus, bet į 
ventiliacijos sistemas: dūmai išeina ne į 
orą, bet į kaimynų patalpas. Taip pat ne
retai „užmirštamas“ ir elektros pravedi-
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mas į kurią nors patalpą. Atvejai, kada 
naujame name po poros savaičių pradeda 
pro stogą varvėti, taip pat nėra išimtys.

Tai pailiustruoti gali kad ir ši, viena iš 
daugelio, korespondencijų, atspausdintų 
„Sovietskaja Litva“ 1956.X.3:

„...Klaipėdoje Perkūno g-je buvo pradė
tu statyti 43-jų butų naami. Statyba turėjo 
būti baigta iki gruodžio mėn., tačiau šian
dien ji dar tik įpusėta. Montės g-je naudo
jimuisi perduotas 46-ių butų namas. Ta
čiau jame iš karto stogas ėmė varvėti, ei
lėje virtuvių trauka išvesta ne į kaminus, 
bet į ventiliaciją. 21-me Klaipėdos kvarta
le pastatyti 26 namukai, tačiau statybinės 
šiukšlės neišvežtos, duobės neužverstos, 
gatvės neišvestos ir prie namų privažiuoti 
galima tik traktoriais. O, svarbiausia, ka
tilinė, iš kurios visi tie namukai turėtų bū
ti šildomi, iki šiandien neįrengta, ir žie
mą tie namai liks nekūrenami.

Labai daug taip pat nusiskundžiama dėl 
nešvaros. Pvz., Vilniuje, Gorkio g-je Nr. 51 
gyvena apie 60 žmonių. Tame pačiame na
me yra ir karčiama, kuri pamazgas lieja 
tiesiog į kiemą. Tenka langus į kiemo pu
sę laikyti uždarytus, ir vaikai neturi kur 
žaisti.

Varėnos stoties patalpose, kaip rašoma 
IX.25, šiukšlės, dumblas, sienos apklijuo
tos kelių metų senumo plakatais.

Gyvenamųjų namų valdybos ir valdyto
jai nesirūpina švara gatvėse, prieangiuose 
ir kiemuose. Be to, ypatinga nešvara pasi
žymi Lietuvon atsikėlę rusai. Tuo būdu 
lietuviams su laiku praeina noras tais rei
kalais rūpintis, nes, kiek besistengsi, ru
sas vistiek priteršta, saulėgrąžų lukštų pri- 
spjaudo ir 1.1.

Miestų ir Kaimų Statybos ministerijos 
partinės organizacijos susirinkime X.4 iš
aiškėjo, kad 1956 metais reikėjo pastatyti 
tvartus 102.000 galvijų, o buvo pastatyta 
tik 11.000-čių. Tačiau ir pastatytieji tvar
tai taip pat labai žemos kokybės.

Lietuvoje šiuo metu priskaitoma per 
100-tą nedidelių plytinių su žiediniais pe
čiais. Jų bendra metinė produkcija svyruo
ja tarp 1 ir 2.5 miliono plytų. Šios įmonė
lės priklauso kolchozams arba rajonų va
dinamiems gamybiniams kombinatams. Vi
sos šios įmonės 1955 metais ir 1956 me
tais dirbo su nuostoliais, nors jų produk
cija, palyginti su deginimo krosnies plotu 
ar džiovyklos tūriu, nebuvo mažesnė už 
didžiųjų įmonių našumą. Nuostolingumo 
priežastis yra kuras, sudarąs 30-50 proc. 
savikainos. Pvz., 1000 plytų išdeginimas 

Jonavos rajoniniame gamybos kombinate 
kainavo — 134 rublius, Anykščiuose — 
127 rublius, Alytuje — 103 rublius. Kurui 
daugiausia naudojamos durpės. 1.000 ply
tų išdeginti reikia 0.5 tonos durpių. Dur
pės yra pigios, bet jas pabrangina trans
porto išlaidos. Pvz., Prienų plytinė „Ma
čiūnai“ gabena durpes iš Kazlų-Rudos 
durpyno „Kajackaraitis“. Durpės iš kasi
mo vietos išvežamos vagonetėmis, po to 
siauruoju geležinkeliu į Kazlų-Rūdą. Čia 
perkraunama į platųjį geležinkelį Kaunan. 
Iš Kauno sunkvežimiais vežama į Prienus. 
Panašų kelią durpės nukeliauja, kol pasie
kia Naumiesčio, Anykščių, Biržų ir kitas 
plytines iš kitų durpynų. Gi, pvz., nuo 
Prienų, „Mačiūnų“, plytinės iki artimiau
sio durpyno yra tik 3 km. Tačiau šį dur
pyną komunistinė „planovščina“ užmiršo 
panaudoti.

Per šiuos metus Lietuvoje nelegaliai iš
kirsta 80.000 kubinių metrų miško. Negalė
dami išsiversti kolchozininkai slapta ker
tasi ir pardavinėja miestiečiams malkas. 
Be to, apie 8.000 hektarų su leidimais iš
kirsto miško liko po kirtimo neišvalyti. 
Tuo būdu tie skiedrų ir kelmų užversti 
plotai netinka užželdinti.

Kazlų-Rūdos rajone prie Šešupės stato
ma Antanavo kolchozinė hidroelektrinė 
stotis. Ji būsianti automatiškai vairuoja
ma ir turėsianti 2 turbinas, kurių bendras 
metinis pajėgumas sieksiąs 1.5 miliono ki- 
lovatvalandų.

1957 metais būsianti baigta statyti Kap
čiamiesčio hidroelektrinė stotis prie Bal
tosios Ančios įtako į Nemuną. Srovę iš šios 
stoties gausiąs Veisėjų ir eilė kitų rajonų.

Hidroelektrinės stotys šiais metais nau
jai paleistos darban prie Varėnos ir Jėz- 
no. O dvi pajėgios šiluminės elektros sto
tys pradėjusios veikti Vilkaviškyje ir Ute
noje. Šilutėje gi statoma dizelinė elektros 
stotis. Žadama pastatyti dar eilė įvairių 
rūšių elektros jėgainių ir kituose rajo
nuose.

Nors komunistinė spauda labai giriasi 
Lietuvos elektrifikacija ir jos tempu, spa
lio 12 d. rašoma, kad iki 1960 metų Lietu
voje būsią elektrifkuota 500 kolchozų, t.y. 
tik ketvirtadalis visų kolchozų ir sovcho- 
zų. Šis pareiškimas yra gerokai priešin
gas tuščioms kalboms apie „socialistinius 
tempus“, nes, jei per 16 metų įstengiama 
elektrifikuoti tik ketvirtadalį žemės ūkio, 
tai pilnos elektrifikacijos prie tokių „tem
pų“ galima tiktėis tik 21-jo amžiaus pra
džiai.
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

„Ly tingumas“ lietuviu literatūroje

A. J. GREIMAS

A. Škėmos Pabudimas —■ skaitau „Drau
ge“ — pagaliau išėjo iš spaudos: autorius 
buvo malonus man pasiųsti pasiskaityti 
rankraštį. Mane nustebino — jei galima iš 
mandagumo taip veidmainiškai išsireikšti — 
„Draugo“ anonyminio recenzento mestas 
Škėmos apkaltinimas perdideliu „lytingu- 
mu“. Ką reiškia šis žodis, kurį skaitau pir
mą kartą savo gyvenime? Seksualumas ar 
sensualumas? — Man rodos, kad nei vieno 
nei kito nesurasi toje jau garsėjančioje žagi- 
nimo scenoje, kuri savo neįprastumu lietu
vių literatūroje, primena kitą, merginų „flir
to“ su šunimis sceną, priklausančią žymiai 
katalikiškesnio rašytojo plunksnai. Nei vie
na, nei kita neturi, pagaliau, net ir realis
tinių pretenzijų: nusimanančių žmonių 
nuomone, „flirto su šunimis“ scena techniš
kai netgi neįmanoma. Nei žaginimas, nei 
sodomizmas neturi tačiau savitos, nepriklau
somos prasmės, o tik simbolinę: tai mūsų 
epochos begalinio žiaurumo ženklai, epo
chos, kuri savo nešvarius nagus kiša į pa
čius intymiausius —’ lytinius — žmogaus 
laisvės kampelius. Kaip simboliai tad — abi 
scenos yra parinktos vykusiai. O visdėlto 
— ir čia aš sutinku su „Draugo“ recenzen
tu — jos kažkaip nepritinka lietuviškoje li
teratūroje. Bet kaltas čia tada jau ne Škė
ma ar Jankus, o lietuvių literatūra su savo 
nedovanotinu puritanizmu.

Jeigu literatūra — kaip tai kritikai nesi
liaudami kartoja jau 150 metų — yra visuo
menės veidrodis, tai lietuviškoji visuomenė, 
sprendžiant pagal jos literatūrą, nieko nenu
simano ne tik apie „lytingumą“, bet ir iš vi
so apie meilę: visai pagrįstai gali kilti klau
simas, kaip tad lietuvių tauta iš viso neiš- 

mirė dėl vaikų stokos; kokia jos laukia atei
tis, kai egiptiečių kariuomenė, bešaudydama 
parašiutininkus, išnaikins žiemoti atskridu
sius lietuviškus gandrus, mūsų tautos atei
ties pačius svarbiausius — jei ne vieninte
lius — „veiksnius“.

Visa tai, žinoma, tiktai juokai: meilės 
technikos paaugliai tautiečiai išmoksta — 
teoretiškai ir praktiškai — nevėliau ir, tur
būt, neblogiau už kitų tautų pienburnius, 
lietuviukai ritasi iš kiaušinių, kaip ir kitur, 
ne katalikišku, o buržuaziniai sulėtintu tem
pu. Jei to nei poezijoj, nei prozoj nematyti, 
kalta ne visuomenė, o veidrodis, ar, grei
čiau, tas neperregimas gėdingumo šydas, 
kuriuo apgaubtas lietuviškas literatūrinis 
veidrodis.

Meilė yra geras ir gražus dalykas. Ne 
vien tik fizinė, ir ne vien tik platoniška mei
lė, o ypač jos tarpiniai laipsniai, jos progre
syvi sublimacija. Moters kūno linijų gracin
gumas, moteriško intymumo šilima ir kvap
numas, gyvenimo ir mirties ribos egzisten
cinis išjautimas — tai vis dalykai, kurie gra
žina, turtina, atžymi žmogaus gyvenimą. 
Globalus, visapusiškas meilės suvokimas ve
da į mūsų filosofų taip mėgstamą „pilnuti-- 
n į“ žmogų, ir atvirkščiai: fizinės meilės slė
pimas, niekinimas ir, tuo pat metu, moters 
besaikis idealizavimas padaro žmogų pana
šų į X valtsybės užsienio politiką, kur ba
naliausi ekonominiai interesai rivalizuoja su 
bekompromisinės moralės reikalavimais.

Kossu turi dar puikiai prisiminti, kaip 
vieną dieną, mums trims besigilinant į šv. 
Ducelinos gyvenimą, Aleksis Churginas pa
darė staiga, su savo įprastu entuziazmu, ne
paprastą atradimą: vienu ypu suprato, kas
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tai yra viduramžiškasis šventumas, su kūno 
niekinimu ir kankinimu — kirmėlių kultūrų 
savo kūne įveisimu, su žmogaus sudvasėji- 
mu, pasireiškiančiu mūsų Šventosios kūno 
šv. Mišių metu atsiplėšimu per gerus tris co
lius nuo bažnyčios grindinio. — Tikroji li
teratūra nėra tai tik nuobodžiaujančių 
sluogsnių pramoga, o, kaip ir kiekvienas tik
ras menas — autonominis, globalinis žmo
gaus išraiškos planas, dialektiniais ryšiais 
surištas su gyvenamosios tikrovės planu: 
žmogus myli arba šventėja pagal tai, kaip 
knygos jį išmoko mylėti arba šventėti, o 
knygos aprašinėja meilę ar šventumą — jei
gu tai geros, tikros knygos — pagal visuo
menės meilės ir šventumo kanonus.

Taip ir norisi čia A. Škėmai pasakyti di
delį komplimentą: jo Katinėlis tai pirmoji 
mano visoj lietuvių literatūroj sutikta ,,gr:e- 
ko verta“ moteris (neskaitant Pūkelevičiū- 
tės, kurią man, paslaugaus draugo dėka, pe
reitų metų vasara teko Paryžiuje kiek pa
vartyti: bet tai poetė, o ne literatūrinis per
sonažas, ir toliau šiuo slidžiu keliu (priežas
tis žmona) nebedrįstu eiti...). Pasidairykim 
tik po literatūrinių prisiminimų laukus: 
simpatiškąja Kazimiero Binkio mergina, ku
ri „šypsodama skina sau rūtą“, futuristiško
mis Rubenso (?!) kaimo mergomis, kurių 
„krūtys augštos ir stamančios“, lietuviškoje 

poezijoje (apie prozą nėra ko ir kalbėti) 
įsiviešpatauja skaidžios vieni kaulai ir skūra 
— anemikės „mergaitė“: „Solveiga! Vieš
patie, kaip šviesi: tokios kaip gyvas nema
čiau!“ — Užtat ir Škėmos nuopelnas tuo 
didesnis: jo grakštus, sexy Katinėlis įeina į 
lietuviškos literatūros saloną jokios tradici
jos nepratiestu kilimėliu.

Nenorėčiau būti blogai suprastas: nei aš 
esu koks nors „ištvirkėlis“, nei mano giria
mas Škėma nėra, turbūt, joks specialus 
„mergininkas“. Tarp literatūros ir gyvenimo 
planų yra platus griovis, kurį sunku, dažnai 
neįmanoma peršokti. Kad ir toks, sakysim, 
amžiną atsilsį Dėdė Jurgis*), moteris juk jis 
mylėjo, ir mylėti mokėjo (jei tai miniu, tai 
dėlto, jog žinau, kad jam ir grabe gulint ši
toks įvertinimas patiks) — o jo kūryboj nei 
vienos tikros moters nesutiksi. Užtat, jeigu 
apie tai ėmiausi rašyti, tai tiktai, galima sa
kyti,tautiniais sumetimais: rašytojai ir po
etai! duokite mums literatūroje daugiau 
moterų, bet tikrų moterų, su kūnu ir su 
krauju, ir daugiau meilės, — bet tikros 
meilės, idant bent mūsų ateinančios kartos 
norėtų ir mokėtų mylėti, ir turėtų laimin
gesnį už mūsiškį gyvenimą ir šviesesnį ryto
jų!

*)Dėdė Jurgis —-turimas galvoje J. Savickis.

* •
CĮHHJnf

• ,į-

Tiesa yra — Jūs patys tai žinote tiksliai, — kad kiekvienas inteligentiškas žmo
gus sapnuoja, jog jis yra gangsteris ir brutalia jėga valdo visuomenę. Kadangi tai 
nėra taip paprasta, kaip tai atitinkami romanai norėtų leisti tikėti, einama į politi
ką ir prisidedama prie žiauriausios partijos...

(Camus, „La Chute“)
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PASAKOS IR PRISIMINIMAI

(Memuarų bangai bekylant)

— Papasakok pasaką apie senus laikus, 
seneli.

— Kai aš pasakoju apie savo gyvenimą, 
tai ne pasakos, o viskas tikra tiesa. Tik jūs 
palaidūnai vis nenorite tikėti, kad tuomet 
viskas geriau buvo ir ką aš nuveikiau. Ach, 
kiti buvo laikai! Kiekvieną žiemą sniego 
iki stogo priversdavo, o kai šaldavo, tai tvo
ros taip pyškėdavo — tartum patrankos 
šaudydavo. Nėra ko lyginti su dabartinė
mis žiemomis. Ir sniegas baltesnis buvo. 
Piemenys mano laikais botagu taip supliauš
kindavo, jog jūsų kaubojai iš balno būtų 
iškritę. Nebėra piemenų, bet jei ir būtų — 
nieko jie nebemokėtų. Seniau ir saulė skais
čiau švietė, ir perkūnas smarkiau daužėsi, 
naktys tamsesnės, mėnulis didesnis buvo. 
Gaidžiai garsiau giedodavo, nei jūsų Arm
strong dūdą pučia. Arkliai kai pasinešdavo, 
tai šiandieniniai automobiliai turėtų jiems 
kelią duoti, nes pasiviję sumindžiotų. O ko
kie mes stiprūs vyrai buvome: arklius ant 
pečių pakėlę nešiodavome, jaučio jėgą turė
jome! Ką čia bekalbėti, — sumenko svie
tas, niekais išėjo. Jei taip ir toliau bus, tai, 
ko gero, žmonija nei pasaulio pabaigos ne
sulauks. —

Panašiai pasakoja kiekvienas senelis ir 
kiekvienas tiki kiekvienu savo žodžiu. Sa
koma, nors seni žmonės pamiršta, ką jie 
prieš 5 minutes girdėjo, bet gerai prisimena, 
kas prieš 50-60-70 metų įvyko. Deja, tas 
sugebėjimas prisiminti nėra įrodytas. Žino
ma, kaikurie vaikystės įvykiai yra tiek stip
riai mūsų sąmonėje įsmigę, jog juos mes vi
są gyvenimą tartum prieš akis matome. Ta
čiau tai pavieniai įvykiai, o su laiku jų rė
mai vis labiau išpuošiami. Leiskite tik to
kiam pasakotojui laikas nuo laiko savo „is
torinius faktus“ pakartoti, greitai pastebė
site, kiek daug nukrypstama tarp vieno ir 
kito pasakojimo. Praeities prisiminimuose, 
praslinkęs laikas yra didžiausias klaidų šal

tinis, ypač perduodant savo asmeninius per
gyvenimus, nušviečiant savo darbus, aiški
nant patirtas skriaudas, iškentėtas kančias. 
Tų klaidų neįmanoma išvengti nei vienam 
savo memuarų rašytojui. Įdomiausia, kad 
veik visi, pasakodami asmeninius pergyveni
mus, įsivaizduoja tai darą bešališkai, objek
tyviai.

Gen. St. Raštikis stato sekančius reikala
vimus:

— Atsiminimų rašytojas turėtų turėti 
daug dokumentų, turėtų pasiknisti archy
vuose, peržiūrėti buvusių laikų spaudą, pa
sikalbėti ir pasitarti su kitais buvusių įvy
kių liudininkais.

To viso net generolui trūkę. Ką gi apie 
kitus atsiminimų rašytojus begalvoti? O ar 
daugelis iš viso yra linkę po archyvus knis
tis, beskubėdami savo žygdarbius jaunajai 
kartai perduoti?

Churchill .rašydamas savo memuarus, tik
rai neturėjo bėdos su dokumentų trūkumu. 
Be to, jis naudojosi plačiu dienoraščiu; me
džiagai apdirbti, persijoti bei patikrinti dir
bo keli sekretoriai. Ir tai jo kūrinyje įsivė
lė klaidų.'

Vos keleriems metams praėjus po Korė
jos karo, buv. J.A.V. prezidentas Truman 
savo atsiminimuose taip nušviečia to karo 
eigą bei gen. Mac Arthuro vaidmenį, kad 
šis apkaltino rašytoją atminties stoka — pa
miršimu (įsidėmėkime — ne faktų iškraipy
mu, ar teisybės nepasakymu). 1)

Štai du liudininkų parodymai, kurie sako
si perduodu autentišką aprašymą momento, 
kai Molotovui 1941 m. Vokietijos pasiun
tinys Schulenburg įteikė notą — karo pa
skelbimą:

— Išbalęs Molotov be žodžių permetė no
tą akimis, spjovė į ją ir sudrąskęs į gabalus 
liepė sekretoriui išlydėti Schulenburgą pro 
užpakalines duris. 2)
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IS MOKSLO PASAULIO

Religija ir mokslas

ALBERT EINSTEIN

Visa, kas tik žmonių daroma ir išgalvo- 
jama, tarnauja žmogaus jausminiams reika
lavimams patenkinti, žmogaus įvairiems 
skausmams sumažinti. To neturėtume pa
miršti, nagrinėdami ir norėdami suprasti, 
kaip iškyla ir tarpsta dvasiniai, tikybiniai 
žmonių sąjūdžiai. Žmogaus jausmas ir ilge
sys yra visokios žmogiškosios darbuotės ir 
kūrybos pagrindinis variklis — nepaisant 
tos darbuotės bei kūrybos pobūdžio, kryp
ties, šaunumo ar menkumo laipsnio. Kokie 
bebūtų tie žmogaus jausmai ir dvasiniai po
reikiai, kurie veda žmones prie religinio gal
vojimo ir tikėjimo, aplamai ir plačiąja pras
me paėmus. Užtenka apie tą temą tik trum
pai pamąstyti, kad įsitikinus, jog religinės 
galvosenos ir išgyvenimų šaltinių gali būti 
daug ir įvairių.

Primityviame žmoguje religinis suprati
mas pirmoje eilėje kyla iš ligos, bado, mir
ties, piktų žvėrių ir kitokios rūšies baimės. 
Primityvumo stadijoje žmogaus sąmoninga 
įžvalga į pasaulio reiškinių pirežastingumą 
tebėra silpnai išvystyta. Baimę keliančio 
įvykio ar daikto priežastis tik nujaučiama 

ir atsispindi žmogaus galvosenos sukurtose 
būtybėse, kurios daugiau ar mažiau į žmo
gų panašios ir nuo kurių valios bei norų, 
atrodo, priklauso baimę keliančių reiškinių 
atsiradimas ar nukreipimas. Šita prasme jas 
skirčiau į „Baimės Religijas“.

Tos baimės religijos tikriausia nėra išgal
votos kokių kunigų-šventikų — bet tokių 
šventikų luomas visad ir tikrai tvirtino ir 
stiprino baimės religijų autoritetą. Šventi
kai tokiais atvejais skelbia esą tarpininkai 
tarp žmonių masės ir prisibijomų būtybių. 
Ta prielaida jie sukuria ir remia savo privi
legijuotą ir pirmajaučią rolę tokios žmonių 
bendruomenės rėmuose. Dažnai būna ir 
taip, kad bendruomenės vadovas, arba val
dantysis luomas pasiglemžia ar sau sutei
kia tarpininko-šventiko rolę, o tai padeda 
sustiprinti pasaulinę valdžią. Dar būna ir 
taip, kad tarp šventikų luomo bei valdan
čiųjų atsiranda bendrų interesų, kurie gali 
baigtis sąjunga.

Kitas religijos kūrimo šaltinis tai žmogaus 
socialinis jausmas. Tėvas, motina, betkuris 
kitas žmonių bendruomenės vadovas ar au-

.. .po šito Schulenburgo pareiškimo net 
pats Molotov turėjo nusiimti akinius, nes 
jo akyse pasirodė ašaros. 3)

Kuris iš jų teisybę sako? Panašių, o grei
čiausia dar didesnių prieštaravimų rasime 
ir lietuviškų memuarų knygose. Neginčyti
na, prisiminimų rašymas svarbus dalykas, 
bet būtų didelė klaida, paėmus kurio nors 
vieno autoriaus knygą, ją naudoti kaip is
torinių faktų šaltinį. Taip, kaip kiekvienoje 
pasakoje, yra dalis teisybės, taip kiekvie
nuose memuaruose rasime nemaža pasakų.

Anksčiau prašydavome: „Seneli, papa
sakok pasaką“, šiandien, kai tas senelis ra
šyti moka, sakykime: „Seneli, parašyk savo 
prisiminimus“. Juos skaitydami išmoksime 
istorijos, žmones pažinsime ir humoro ne
prarasime.

L. S.

1) Life, 13.2.56.
2) Falcon, 1951. Ivan Krylov, Soviet Staff 
Officer.
3) P. C. Holm „Welt a. Sonntag“, 2.10.55.
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toritetas nėra tikras — nes visi jie mirtingi 
ir klysta. Gi žmogus taip ilgisi pastoves
nio autoriteto, meilės, paramos ir pata
rimo. Iš tų jausmų kyla tai, ką vadinčiau so
cialinės ar moralinės Dievybės sąvoka, Ap
vaizdos Dievo, kuris saugo, globoja, baudžia 
bei laimina. Tai Dievas, kuris saugo atski
rą žmonių bendruomenę, kuris — pagal 
žmonių grupės horizontus — yra visos 
gyvybės aplamai globėjas, guodėjas mylė
tojas, kuris globoja ir mirusiųjų sielas. Toks 
tai yra socialinis arba moralinis Dievas.

Žydų tautos šventuose raštuose ypač ryš
kiai matyti jų tikėjimo išsivystymas nuo bai
mės religijos j moralinę religiją, kurios to
lesnę tąsą randame Naujajame Testamente. 
Visų pažangių tautų, ypač ir Rytinių tautų, 
religijos yra pimoje eilėje moralinės religi
jos. Žingsnis nuo baimės religijos į mora
linę religiją — tai didelis ir žymus tautos 
brendimo pažangos ženklas. Tačiau reikia 
perspėti dėl klaidingo manymo, esą visų 
primityviųjų tautų tikėjimai bus baimės re
ligijos, o visų išsilavinusių tautų — morali
nės religijos. Iš tikrųjų visos religijos prak
tiškai yra abiejų tipų mišinys — nors tiesa, 
kad moralinė religija atitinka ir augštesnį 
socialinio gyvenimo laipsnį.

Abiem tipam, be to, būdingas yra Dievy
bės idėjos antropomorfinis pobūdis. Tik ats
kiri, ypatingai gilūs individai arba kilnios 
bendruomenės sugeba iškilti virš tos ribos. 
Tad, manau, kad yra dar ir trečia religinio 
išgyvenimo pakopa, nors ir retai tepasiro- 
dytų visai gryna forma: ją vadinčiau „kos
miniu religingumu". Sunku nustatyti jo for
mas ir ribas: kas jo neturi, tam sunku at
vaizduoti, nes žmogiškosios patirties pa
saulyje šiam Dievybės supratimui nėra ati
tikmenų.

Tuomet žmogus pajunta žmogiškųjų norų 
ir tikslų menkumą kartu su prakilnybe ir 
stebuklingu tvarkingumu, kuris pasireiškia 
gamtos sąrangoje ir minčių pasaulyje. Žmo
gus tada savo asmeninį gyvenimą ima ver
tinti, kaip buvimą kalėjime, ir ima ilgėtis 
sutapimo su gyvybės visuma vienoje pras
mingoje vienumoje. Tokių kosminio reli
gingumo pradų randama jau ankstyvoje sta
dijoje pav. pas ne vieną Šveto.io Rašto pra
našą ir Dovydo psalmėse. Tačiau kosminio 
religingumo pradai labai stipriai pasireiškia 
Vudistiį tikėjime —■ kaip tai savo raštuose 

ypač išsamiai parodo filosofas Schopen
hauer.

Visų laikų religiniai genijai pasižymėjo 
tuoju kosmiškuoju religingumu, kuris neži
no dogmų ar tokio Dievo, kuriam priker
giama žmogaus išvaizda bei ypatybės. Dėl 
šitos priežasties negali būti jokios bažny
čios, kuri savo mokslą remtų kosmiškuoju 
religingumu. Visų laikų eretikų tarpe buvo 
žmonių, pilnų kosminio religingumo. Jų 
bendralaikiams jie atrodė, kaip ateistai — 
bet dažnai ir kaip šventieji. Iš tokio taško 
žiūrint, tokio skirtingo pobūdžio asmeny
bės kaip Demokritas, Pranciškus Asižietis 
ir Spinoza yra vieni kitam labai artimi ir 
giminingi.

Kyla klausimas: kaip galima perduoti tą 
kosminį religingumą kitam žmogui, jeigu 
neįmanoma kosminiam religingumui suteik
ti aprėpiamos Dievo sąvokos, jeigu neįma
noma jį suvesti į specialinę teologiją? Man 
rodos, kad tik menas ir mokslas tegali pri
kelti ir išlaikyti kosminio religingumo jaus
mą į jį palinkusiųjų tarpe.

Tokiu būdu prieiname prie ypatingos 
nuomonės apie santykius tarpe mokslo ir 
religijos, kuri labai skiriasi nuo įprastųjų 
pažiūrų. Istoriniu požiūriu įprasta matyti 
neperžengiamą prarają tarp mokslo ir reli
gijos. Ir taip yra dėl labai paprastos prie
žasties. Kas rimtai tiki visatos reiškinių 
priežastingumo principais pagrįstu taisyklin
gumu, tas turi atmesti idėją, kad yra būtybė, 
galinti pakeisti tuos visatos dėsningų reiš
kinių eigą — kaip sakau, tas, kuris tikrai 
ir rimtai skaitosi su priežastingumo hipote
zės dėsniais. Jam vargu ar pakaks baimės 
religijos arba moralinės religijos dėsnių. 
Dievas, kuris baudžia arba užgiria, jam nė
ra įsivaizduojamas: juk žmogus tada el
giasi pagal tuos dėsnius, kurie įdiegti jo sie
loje ir aplinkumoje. Tad iš Dievo Kūrėjo 
taško žiūrint, toks žmogus negali būti atsa
kingas už savo veiksmus, taip, kaip kuris 
stumdomas daiktas neatsako už savo jude
sius. Dėlto tokio mintyjimo mokslą bandyta 
apkaltinti, kad neigia arba silpnina moralę. 
Bet tai tikrai neteisinga. Žmonių etinį elgesį 
pilnai galima remti meilės, užuojautos jaus
mais, auklėjant ir vystant įgimtuosius so
cialinius jausmus. Iš tikrųjų nekas būtų iš 
žmonijos, jeigu ją pavyktų sutramdyti tik 
bausmės baimės bei atpildo po mirties vil
timi,
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Todėl visai suprantama, kad bažnyčios 
visad ir visur kovojo prieš mokslą ir perse
kiojo mokslininkus. Antra vertus, tačiau, 
drjstu tvirtinti, kad kosminis re’igingumas 
yra mokslinio tiriamojo darbo stipriausias 
ir kilniausias variklis. Tik tas, kuris žino 
milžiniškas pastangas ir visišką atsidavimą, 
be kurių nepasiekta dar nė vieno žmogaus 
kūrinio — tik tas ir tegali pilnai suprasti 
to kosminio religingumo stiprumą. Tiktai 
jis ir tegali suteikti jėgos nuo pasaulio ati
trauktam moksliniam darbui. Koks gilus 
tikėjimas visatos sąrangos prasmingumu, 
koks ilgesys suprasti nors ir mažą dalytę tos 
pasaulyje įkūnytos išminties pasireiškė Kep
lerio ir Newtono gyvenime, kad iie per il
gų metų darbą gebėjo išnarplioti dangaus 
kūnų mechanikos dėsnius!

Kas težino tokių mokslininkų darbų pa
čias išdavas, dažnai gali susidaryti kladingą 
vaizdą apie tu mokslininkų dvasios būseną; 
mokslininkų, kurie, skeptiškų kaimynų ap
supti, visgi sau lygiems, per visą pasaulį ir 
per keleris amžius išsklaidytiems, rodė kelią 
į mokslinę tiesą.

Tik tas kuris savo gyvenimą paskyrė pa
našiems tikslams, pilnai tegalės įvertinti pil
nai ir gyvenimiškai tikroviškai, kas uždegė 
tokius vyrus tokiems darbams, kad liko iš
tikimi savo uždaviniui ir nepaisė begaly
bės kilūčių. Kosminis religingumas suteikė 
tokios galios. Ne be pagrindo vienas mūsų 

bendralaikių yra pasakęs, kad mūsų mate- 
rialistiškai nusiteikusiame pasaulyje rimtieji 
mokslininkai bene bus vieninteliai tikrai re- 
’igingi žmonės.

Iš tikrųjų bus sunku surasti rimtą ir gilų 
mokslininką, kuris nebūtų giliai religingas. 
Galbūt jo religija gerokai skirsis nuo pap
rastojo žmogaus tikėjimo normų. Šiam žmo
geliui Dievas yra būtybė, kurios malonės jis 
siekia, kudos bausmės bijosi — savotiškas 
santykių tarp vaiko ir tėvo perkeltine ta
patybe — būtybė, su kuria riša asmeniniai 
santykiai.

Mokslinis tyrinėtojas tačiau yra persisun
kęs visų visatos reiškinių priežastingumu. 
Jam ateitis tiek pat būtina ir tikra, kaip pra
eitis. Moralė jam nėra dieviškas — o grynai 
žmogiškas, bet būtinas reika'as. Jo religin
gumas reiškiasi ekstatiška įžvalga į stebuk
lingą gamtos dėsnių darnumą. Jame reiškia
si tokia prakilni išmintis, kad žmogaus gal
vojimas, sąmoningumas ar vaizduotė, pa
virsta tik silpnu ir visiškai nereikšmingu tos 
prakilnios išminties atspindžiu. Šisai 
jausmas tokiam žmogui yra viso gyvenimo 
kelrodžiu — kiek iš viso žmogaus gyveni
mas gali išsilaisvinti iš asmens reikalų ver
govės. Nėra jokio abejojimo, kad šisai jaus
mas yra artimai giminingas tam, kuris pri
pildė visų laikų religinius kūrėjus.

(Iš „Berliner Tageblatt“ — 1934)

Mes nebesakome kaip senais, neapsišvietusiais laikais: „Tai yra mano nuomonė 
Kokie gi Jūsų argumentai?“ Dabar mums yra akys atsivėrusios. Mes pakeitėme dia
logą skelbimu. „Tai yra tiesa“, sakome mes. „Ar Jūs dėl to diskutuojate, mums ne
rūpi. Tačiau poros metų būvyje Jums policija Įrodys, kad mano buvo tiesa“.

(Camus, „La Chute“)
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IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

„Karalienės sriuba“
I •. Atsiminimų akimirkos apie vokišką rezistenciją

" • v BRONYS RAILA

1940 metų rugsėjo pradžioje pagaliau var
gais negalais išsikrapštėme iš Gleisgarbeno 
pereinamosios stovyklos.

Per šią Rytprūsių vietovę perėjo gal 3000 
pirmųjų politinių pabėgėlių iš Lietuvos.*)

Atsprukę čia per „žaliąją sieną“, kiekvie
nas Gleisgarbeno įnamis turėjome savo 
nuotykingų ir dramatiškų išgyvenimų. Visi 
norėjome vykti toliau į vakarus —- vieni 
jieškotis platesnio lauko savo „politikai“, 
kiti ypač duonos kąsnio užsidirbti.

Nacių valdžios organai pirmuosius pabė
gėlius iš Lietuvos tuo metu tikrino švelniai 
ir niekam už nieką nedarė priekaištų. Man 
pačiam, kaip laikraštininkui ir radijo kalbė
tojui, buvo praeityje tekę nekartą šiurkš
čiai atsiliepti apie nacių „Drang nach Os- 
ten“, ypač Klaipėdos hitlerininkų bylų metu. 
Bet per pusantrų metų buvimo laiką Vokie
tijoje tik vienas nacis dėl to tebuvo grasi
nęs „atsilyginti“, ir tas pats buvo išgama 
lietuvis — Piežaičių (Klaipėdos kr.) nacių 
partijos punkto propagandos veikėjas. Jis 
grasino, kad man vieta Vokietijoje — tik 
Bajoruose! (Kaip žinoma, lietuvių policija 
suimtus Klaipėdos krašto vokietininkus už
darydavo į Bajorų kalėjimą, kur ir pats 
mano grasintojas buvo kiek pasėdėjęs)...

Netrukus po išleidimo iš Gleisgarbeno 
stovyklos, lietuviai pabėgėliai pradėjo rink
tis daugiausia į Berlyną.

Dar nepratusiems prie karo nuotykių, 
1940 metų rudens pradžioje Berlynas mums 
buvo itin nejaukus. Anglų lėktuvai pu'davo 
miestą mažiausia šešias naktis per savaitę.

*) Tuomet dar niekam iš mūsų nebuvo 
atėję į galvą pasivadinti... „tremtiniais“!.. 

Tik koks ketvirtadalis jų buvo lietuviai, o 
kiti — daugiausia lenkai iš Vilnijos ar bal
tieji rusai iš Lietuvos. Lietuviai, kaip žinia, 
pirmosios okupacijos pradžioje negausiai 
bėgo į Vokietiją.

Bombos tada buvo dar mažos ir padarytieji 
bombardavimo nuostoliai, palyginti, menki. 
Tačiau aliarmai užtrukdavo po kelias va
landas ir, suprantama, jie labai vargindavo 
gyventojus. Atrodo, kad tada ir buvo toks 
svarbiausias tų puolimų tikslas — kankinti 
milionus berlyniečių nemigomis...

Pusėtinai mokėdamas vokiečių kalbą, ti
kėjausi rasti lengvesnio ir geresnio darbo. 
Bet nepavyko. Arbeitsamtas man, kaip ir 
daugeliui mūsų bendro likimo draugų, teda
vė darbo Deutscher Verlag (buv. žydo Ull- 
steino nacionalizuotoje didžiulėje laikraščių, 
žurnalų ir knygų leidykloje), — pakavimo 
skyriuje. Bet aš galėjau girtis, kad vis dėlto 
gavau darbą savo amate, „žurnalistikoje“, 
būtent —■ man kaip tik teko pakuoti žurna
lus...

Darbo metu ir nuo jo laisvomis (labai 
trumpomis) valandomis tada mums rūpėjo 
tik vienas dalykas: kada prasidės Vokieti
jos karas prieš Rusiją ir ką mes galėsime 
padaryti Lietuvos nepriklausomybei atsta
tyti?

Išoriniai ženklai buvo nepalankiausi mū
sų viltims. Hitlerio-Stalino draugystės su
tartis gerai veikė. Vokiečių repatriacija iš 
Lietuvos baigėsi, siena aklinai užsidarė. 
Berlyne iškilmingai lankėsi tas pats Moloto
vas. Reicho valdžia ir spauda tekalbėjo apie 
puolimą prieš Angliją...

Mes stebėjome vokiečių eilinių gyventojų 
nuotaikas. Jos buvo aiškios ir nesudėtingos. 
Hitleris laimi Europoje. Veik ios pusę jis 
buvo jau užvaldęs. Lenkija — sutraiškyta. 
Belgija, Olandija, Prancūzija — perblokš
tos. Pagaliau, užimama Danija ir Norvegija. 
Čekos’ovakija — Reicho protektoratas, ki
taip sakant tik kolonija. Vokiečių kariuo
menės įgulos įvedamos į Balkanų kraštus. 
Vokietį laukia Europos Viešpačio vaidmuo. 
Pamiršdamas laikinius asmeninius karo ne
patogumus ar šeimyninius nuostolius, jis
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gali jaustis tik patenkintas ir išdidus. Kad tie 
jausmai neblėstų, partija laikas nuo laiko 
„privačiai“ paskleidžia vyliojančių gandų. 
Pvz., vieną dieną Deutscher Verlag mūsų 
pakavimo skyriaus darbininkai tik šypsosi 
ir pasakoja girdėję naujieną: reikia tik dar 
sumušti Angliją, sutvarkyti „naująją .Euro
pą“, ir tada Fuehreris kiekvienam vokiečių 
darbininkui garantuoja 10.000 markių meti
nių pajamų!.. Masinantis vaizdas, kai tuo 
tarpu jie čia teuždirbdavo 2-300 markių per 
metus.

Kokia tokiomis aplinkybėmis galėjo būti 
vokiečių „rezistencija“ prieš Hitlerį? !

Aišku, jokios rezistencijos tokiom sąly
gom negalėjo būti. Ne vien dėl kietų Gesta
po replių, bet kad stigo jai ekonominio ir 
dvasinio pagrindo. Mūsų pakavimo skyriu
je dirbo apie 400 darbininkų, kurių daugu
mas prieš tai yra buvę ramūs ir kiek liurbiš- 
ki socialdemokratai. Dabar jų dalis — na
ciai, o visi kiti — tylūs, drausmingi, ištiki
mi vokiečiai.

Reikėtų storos atsiminimų knygos visiems 
patyrimams ir stebėjimams surašyti. Bet pa
žinus beržą, galima turėti supratimą ir apie 
visą beržyną. Mūsų pakavimo skyriaus dar
bininkų nuotaikos, be abejo, turėjo būti bū
dingos viso Reicho darbininkijai, taigi, mi- 
lionams.

Ir visdėlto „rezistencijos“ prieš nacizmą 
būta. Labai smulkios, negausios, kilusios iš 
asmeninių skriaudų. Įgavus pasitikėjimą, 
darbo bičiulių burnos nekartą atsidarydavo 
kitataučiui ir nenaciui nuoširdžiais išsipasa
kojimais.

Pirmasis mano, kaip pakuotojo, mokyto
jas senis Rudi Lehmann buvo gana nepa
tenkintas hitlerine Vokietija. Iš profesijos ir 
paašukimo jis buvo muzikas, grojęs kontra- 
basą kino teatrų orkestruose. Drauge su 
garsinėmis filmomis į valdžią atėjus Hitle
riui, jis neteko darbo. Ir dabar ypač tebe
pyko ant maršalo Goeringo, kuris, esą, bu
vęs visiems bedarbiams muzikams prižadė
jęs daug galimybių kariuomenės orkestruo
se, bet pažado neištesėjęs ir štai seni Leh- 
manną prievarta atsiuntęs žurnalų pakuoti...

Aštresnis ir piktesnis buvo kitas mano 
draugas Karlas. Inteligentas, buvęs Pirmo
jo pasaulinio karo kapitonas, demokratas iš 
įsitikinimo, buvęs veiklus stambios demo
kratinės organizacijos Reichsbanner'io da

lyvis. Hitleriui grobiant valdžią 1932 me
tais, jis dar dalyvavo viešoje eisenoje, buvo 
pastebėtas, ir nuo to laiko jam nebesisekė. 
Buvo atsidaręs mažą krautuvėlę, bet kilus 
karui gavo įsakymą ją uždaryti ir buvo čia 
atsiųstas žurnalų pakuoti.

„Čia nebūčiau, jei laiku būčiau nuėjęs su 
Stahlhelmu“ (kita, naciams palankia pusiau 
karine organizacija), — kartą, lyg apgailes
taudamas, prasitarė Karlas. lis niršo, dirbo 
nerūpestingai ir po poros mėnesių kažkur 
dingo.

Kitas darbininkas, nervingas ir, matyt, 
dėl aliarmų negalįs išsimiegoti, kartą viešai 
susiginčijo su uniformuotu SA nariu ir iš- 
koliojo nacių partiją. Už poros dienų buvo 
išsiųstas į koncentracijos stovyklą sunkes
niems darbams.

Niekas dėl to nesijaudino ir net nesido
mėjo.

Kiek per pusmetį teko patirti, vienintelis 
mūsų skyriuje rezistentas iš idėjinių įsitiki
nimų tebuvo kupriukas, pavarde Herzberg. 
Išsilavinęs, dalyvavęs „politikoje“ ir jau 
prie Hitlerio pusantrų metų sėdėjęs kalėji
me drauge su K. von Ossietzky (žinomu 
Weimaro Vokietijos žurnalistu, revoliucio
nierium, pacifistu, Weltbuene redaktoriumi). 
Su manim jis kalbėdavo atvirai, nesivaržy
damas pašiepdavo nacius ir jų santvarką. 
Ypač mūsų santykiai suartėjo, kai išsiaiški
nome, kad jo gyslomis teka kiek ir lietuviš
ko kraujo. Mat, jo motina buvo kilusi iš 
Gumbinės, Rytprūsiuose, ir vadinosi Kubat 
(taigi, kaip jam išaiškinau, tikriausia buvo 
lietuvaitė Kubaitytė...).

Herzberg buvo nedidelis ir smarkiai 
kuprotas. Atrodė, kaip kuprys nykštukas iš 
Haufo pasakų. lis turėjo lengvą darbą ir 
pareigą prieš pietus sudaryti sąrašą, kurie 
darbininkai ir ką užsisakydavo valgyti įmo
nės valgykloje, kur dalis maisto buvo duo
dama be kortelių.

Visa Herzbergo „rezistencija“ reiškėsi 
daugiausia humoru, ir tat jam puikiai sekė
si, ir kam prikibti būdavo sunku. Saky
sim, nutaikęs tinkamą progą, jis viešai gir
davo nacių mokslą apie išrinktąją geriau
sią ir gražiausią šiauriečių germanų (nordi- 
kų) rasę ir savo kalbą užbaigdavo, rodyda
mas pirštu per petį į savo kuprą:

— So wie ich, zum Beispiel! (Taip kaip 
aš, pavyzdžiui!)...
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Arba pranešdamas darbininkams, ką ga
lima šiandien pietums užsisakyti kantinėje, 
jis eidavo per pakavimo salę ir labai gar
siai, džiaugsmu virpančiu balsu šaukdavo:

— Koeniginsuppe! (Karalienės sriuba!).
Kadangi tokiais iškilmingais vardais pa

vadintos sriubos dažniausia būdavo tik ko
ki špinatų nuoviralai ar šiaip žirnienės, ta’ 
daugelis turėdavo progą nusikvatoti ligi 
bambos dėl tokių „Naujosios Europos“ hit
lerinių patiekalų.

Tai buvo maždaug visa Herzbergo „re
zistencija“.

Po pusmečio, jau 1941 m. pavasarį, kai 
vis daugiau vyrų turėjo išeiti į kariuomenę 
ir darbininkų trūkumas aštrėjo, pavyko gau
ti geresnio darbo stambiausioje Vokietijos 
draudimo bendrovėje — Allianz Versiche- 
rungsgesellschaft.

Čia patekau j grupinių apdraudų skyrių, 
kur dirbo apie 200 tarnautojų. Po poros 
mėnesių apmokymo, likimo ironija panorė
jo, kad buvau paskirtas tvarkyti visos Vo
kietijos nacionalsocialistų juristų sąjungos 
narių apdraudas. Sąjunga buvo kolektyviš
kai apdraudusi savo veik 100.000 narių, ir 
man teko tvarkyti jų polisus, o kuriam mi
rus ar fronte žuvus — paruošti gyvybės 
premijų išmokėjimo dokumentus.

Mėnesiui praėjus nuo karo su rusais pra
džios, mano darbas pagausėjo, nes vis dau
giau ateidavo pranešimų iš rytų fronto apie 
karo lauke žuvusius juristus kareivius ar ka
rininkus. Dar ilgesnį laiką negaudamas lei
dimo grįžti Lietuvon, čia turėjau pirmuo
sius sąlyčius su savo Tėvynės „žeme“: ne 
vieną ir ne dvi mirties apdraudas išrašiau 
kritusiems kare vokiečių juristams prie Kre
tingos, Alytaus, Utenos...

Allianz vadovybė, bent mano viršininkai, 
nebuvo naciai, ir čia net nevertė sveikintis 
su „Heil Hitler“. Nors nuo mūsų patalpos 
Leipziger Strasse-je, Hitlerio kanceliarija 
buvo vos už kelių žingsnių, nuotaika pas 
mus buvo rami. Tarnautojų tarpe kokia 
nors opozicija nacių santvarkai buvo dar 
mažiau jaučiama, negu tarp Deutscher Ver- 
lag darbininkų.

Ligi 1942 metu pradžios (kada išvykau 
Lietuvon) čia teko matyti tik vieną susikir
timą. Mano bendradarbis už stiklinės sienos 
gretimame kambaryje, kuris paruošdavo 
kaikurias bylas juristų apdraudos skyriui. 

buvo senyvas vokietis, katalikas, labai nusi
statęs prieš Nietschės antžmogių filosofiją 
ir, ne mažiau kaip Chicagos dienraštis 
„Draugas“ prieš nacių reiškiamą pagonišku- 
mą. Dažnai su juo pasikalbėdavom tais 
klausimais arba dar apie Machiavellį ir, 
kadangi mūsų nuomonės maždaug sutapda
vo, atvirumo nestigo. Vieną popietę jis 
smarkiai susikivirčijo su man nepažįstamu 
kito skyriaus tarnautojų dėl grynai tarnybi
nių nesusipratimų, neteko nervų ir ne tiek 
žiauriai savo žodžių turiniu, kiek paties 
riksmo žiaurumu truputį nepalankiai išsi
reiškė apie politinę padėtį ir partijos rolę 
joje.

Sekantį rytą jis buvo perkeltas į kitą sky
rių, ir tuo visa- „opozicijos“ istorija pasi
baigė.

Su kitais tarnautojais, daugiausia fronto 
kareivių ar karininkų žmonomis, santykiai 
buvo švelnūs ir tolimi politikavimui. Kaiku- 
rios net prašydavo išmokyti jas prancūziškų 
dainelių, kurių buvau kiek žinojęs, prieš ka
rą ilgesnį laiką begyvenęs Paryžiuje. O 
viena bendradarbė sykį atsinešė nusipirkusi 
prof. A. Senno lietuvių kalbos vadovėlį vo
kiečiams ir prašė mane padėti jai išmokti 
lietuviškai. Nusibodo, esą jai čia tupėti. Ji 
ketinanti prašytis darbo užimtųjų sričių ad
ministracijoje, — vadinasi, pramokti lietu
viškai ir važiuoti Lietuvos valdyti...

Toms ponioms ir kaikuriems kitiems ar- 
timesniems tarnautojams aš kartais lyg ne
tyčiomis mėgindavau sukelti nerimo. Būda
vo, paimu pasaulio žemėlapį ir įsmeigęs 
akis ilgai žiūriu, tarsi didžiai susirūpinęs.

„Ko taip smurksai?“ — paklausdavo ku
ris iš jų.

Sykį, palingavęs galvą, atsakiau: „Neži
nau, bet mane baimė ima. Antrą kartą Rei
chas turi kariauti beveik prieš visą pasaulį. 
Pirmą karą jau pralaimėjo...“

„Niekados! Niekados daugiau mes nepra- 
laimėsim! “ — užriko visi mano bendradar
biai, katalikai, protestantai ir pagonys.

„Mes ginsimės! Endsieg bus mūsų!“ — 
visai piktai sušuko ponia, kuri buvo pasiry
žusi važiuoti Lietuvos administruoti.

Norėčiau juos kada vėl susitikti, jei kuris 
gyvas išliko...

Lygiai po pustrečių metų, 1944 m. liepos 
viduryje, maža mūsų šiauliečių grupelė trau-
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kėmės pro Berlyną į vakarus — prancūziš
kąjį Elzasą.

Aplankiau tas vietas, kur čia buvau gy
venęs ir dirbęs. Reicho Kanceliarija jau ap
daužyta ir sumaitota iš oro. Puošnusis Ho
tel Kaiserhof, kur prieš pustrečių metų už 
kavos pupeles gausiai gaudavau pirktis ci
garečių, — dar stūkso savo griuvėsių didin
gumu. Čia pat mano Allianz-Versicherungs- 
geselischaft puikūs centriniai rūmai — vien 
plytų, cemento ir metalo sąsajų graudūs 
nuodėguliai. Visa Stadtmitte apie Friedrich 
ir Leipziger gatves —• kaip atkastoji padi
dinta Pompėja Vezuvijaus pakalnėje. Vieno 
namo trečiame augšte kybo ant grindų nuo
laužos pasikoręs pianinas...

„Endsieg“, galutinoji „pergalė“, artėja.
Kaip visa greit pasikeitę! Anuomet vo

kiečių armijos buvo apgulusios Atlanto pa
kraštį, Rommelio tankai griebė Egiptą, SS 
vyrai budėjo prie Kirkenės tolimiausioje 
Norvegijos šiaurėje, žaliosios i rudosios di
vizijos veržėsi link Leningrado, Maskvos ir 
Krymo...

Dabar — Rommel sutriuškintas Afriko
je ir Vakarų sąjungininkai kaujasi Italijos 
žemėje. Šiaurės Prancūzijos generolų Brad
ley, Patton ir Montgomery armijos traiško 
geriausias vokiečių divizijas. Visas Rytų 
frontas siūbuoja ir lūžtančiom bangom at- 
siskalauja raudonasis vandenynas ligi pa
ties Vaterlando vartų. O namie, visi svarbie
ji Vaterlando miestai —■ jau griuvėsiuose...

Ir kokios dabar skirtingos vokiečių karei
vių nuotaikos, kai pergrūstame traukinyje 
nuo Berlyno riedame per pietvakarių Vo
kietiją Elzaso linkui! Baiminga pagarba na
cių partiečio ženklui ant švarko kairiojo at
lapo — dingusi. Keleiviai lyg tyčia jieško 
priekabių tokius apkolioti. Nusiminimas, 
neviltys, murmėjimai, pyktis. Visi kaip mu
sės rudenį...

„Sakykite, kaip iš tikrųjų Rytuose? Ar 
jau galas?“ — klausinėja garsiai mane vie
na Frau prisigrūdusiame vagono korido
riuje.

„Atrodo, kad jau galas“, atsakau“, už tai 
mes ir traukiamės tolyn“.

„Na, žinoma“, karščiuojasi Frau, „juk ki
taip ir būti negalėjo! Ir mes bėgame, kaip 
šunys. Jie tą baisybę užtraukė, tik jie!..“

Tie „jie“ — tai Hitleris, partija, SS...
Tai jau buvo vieša, atvira „dvasinė rezis

tencija“, tautos balsas, vaikų ir moterų bal
sas, deja, vėlyvas, pačiomis pralaimėjimo 
išvakarėmis...

Kitą povakarį mūsų traukinys įriedėjo į 
Mulhouse, pietinio Ėlzaso miestan, netoli 
Šveicarijos sienos.

Vinco Rastenio, Pr. Janulaičio ir mano 
šeimos iš pat Šiaulių stengėmės pasiekti 
Mulhouse su aiškiu, iš anksto apsvarstytu 
planu — po Vokietijos sumušimo atsirasti 
Prancūzijos žemėje.

Elzasas, po Prancūzijos perbloškimo 1940 
m. vasarą, buvo prijungtas prie Reicho. Bet 
prancūziškasis Elzasas savo dvasia ir kultū
ra, išskyrus nedidelę autonomistų vokieti
ninkų grupę, ypač dabar, 1944 m. vasarą, 
jautėsi prancūziškesnis, negu bet kada.

Muihouse kantriai ir tyliai laukė išvada
vimo. Amerikiečių, anglų, laisvųjų prancūzų 
divizijos jau slinko artyn...

Gyventojams buvo uždrausta kalbėti 
prancūziškai. Jiems buvo įsakyta kalbėti tik 
vokiškai arba sava elzasiečių tarme. Tas 
draudimas negaliojo auslaenderiams, mums 
užsieniečiams. Ir viena tik prancūzų kalba, 
be lašinių ir panašios „valiutos“ pagalbos, 
mums tą patį vakarą be jokių sunkumų ati
darė duris apsistoti gerame viešbutyje (ku
riuos sausakimšai buvo užėmę vokiečių bėg
liai), vėliau teisę apsigyventi, maisto korte
les, geresnio darbo gavimą ir viską, kas tik 
priklausė nuo elzasiečių administracijos.

Mes tuoj susipratome su elzasiečiais, o 
jie suprato mus ir padėjo kuo galėdami.

Mums „beatostogaujant“, už poros dienų 
radijas per garsiakalbius ir laikraščiai di
džiulėmis raidėmis staiga paskelbė: buvo 
išdavikiškas generolų maištas... Bet jiems 
nepasisekė užmušti Hitlerį... Himmleriui 
perduota visa galia išrauti maištininkams... 
Paskelbtas specialus apsaugos stovis...

Šiurpo ir baimės banga sukrėtė gyvento
jus. Laukta naujo teroro... Bet elzasiečių vei
duose ėmė rodytis ir šypsenų. Aha, jau pa
tys vokiečiai kratosi tirono!

Tai buvo liepos 20-ji, 1944 metais. Per vi
są karą pirmas ir vienintelis ryškus ir stam
bus vokiškos rezistencijos veiksmas prieš 
nacizmą.

Jis nedavė jokių vaisių. Jis tik atskleidė 
savotišką vokiško būdo bruožą, kaip ir ko
kioje rezistencijoje vokietis sugeba dalyvau
ti. Jis įėjo į istoriją, kaip nevykęs pavyzdys.
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Žmogus ir jo pasaka

S. R. atminimui

Supjaustykite į gabalėlius žmogų — ir ne
rasite jame jokios paslapties. Pereikite su 
juo per visą praeitin nunykstantį gyvenimą 
— jūsų taką nuklos, kaip raudoni lapai, 
pasakos, kurias žmogus skaitė savyje. Ir 
yra šios pasakos vienintelė žmogaus pa
slaptis.

Nevieno sutvėrimo gyslas šildo tekantis 
kraujas. Bet tik žmoguje jis teka — ir yra 
liejamas — dėl keistų dalykų: dėl pasakų, 
kurių kampuotumo negalima savo pirštais 
paliesti, į kurias negalima sužeisti savo ke
lių. O tačiau yra daugiau pasakose, negu 
tuose kampuotuose ir žeidžiančiuose daik
tuose. Žmogus vienintelis tai žino.

Jis kuria pasakas. Jis jomis tiki. Neįsi- 
klausęs j kokią tylią sakmę, pajunta savy 
beribę nykumą — ir skundžiasi, kad be
prasmiška gyventi. Tada jis vaikščios skau
dus ir liūdnas gatvėmis, žvelgdamas žmo
nėms į akis ir jieškodamas, kas jam jo pa
saką paseks.

Bet sekamos pasakos tik vaikams ir my
limiesiems. Retai jos būna naujos. Tampa 
pasaka brangi tik tuo, kad sekėjas ją ati
duoda, kaip savo. Patsai gi jis būna tik in
terpretacija kažką prieš daug laiko paga- 
vusio milžiniško ilgesio, tapusio nūnai visos 

žmonijos kultūros dalimi. Iš didelių ilgesių 
gema gražios pasakos, ir motinos bei mylin
tieji jas atiduoda tiems, kurių pasiilgimas 
tiek nekankina, kad jie patys pasakos jieš- 
kotų.

Nelaimė ir skausmas esti toksai didelis 
ilgseys, kuris prabyla simboliais, kalban
čiais ir kitiems. Bet reikia žmonijai tokios 
nelaimės, kaip ir simbolių, nusakančių jos 
ilgesį. Išdega ne viena gera žvaigždė, kad 
naktis galutinai neaptemtų. Ir jų mirštan
čią šviesą perima kiti, kaip simbolį ilgesio, 
kuris ir juos gėlė, — ir tada jie žino, kad 
surado prasmę savo gyvenimui.

Nes prasmė ir yra ne tame, ką gyveni, o 
ženkluose, kuriuos gyvenime išskaitei. Su
siveda gi šie visi paslaptingi ženklai į vie
ną didelę žmonijos legendą. Kuria žmogus 
pasaką, ir ji yra tikra, nes jam ji viskas. 
Nuostabi žmogaus dalia: kad per jo ilgesį 
ir išdegusio gyvenimo paliktus simbolius 
— per pasaką, kurios autorius šiandien tik 
pelenai — kalba tiesą. Ir kad pasaka ne
miršta, o gimdo gyvenimą. Ir kad legen
da sužiba kaip rasa vaikų akutėse ir dega 
prietemos danguje, stebinčiame žmogų, ei
nantį mirtin — arba galbūt ir gyvenantį — 
už pasaką, kuria jis tiki. V.
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CITRINOS IR LIETUVIŠKAS MENAS

RITA ŽUKAITĖ

Patriotizmo problema mene viena ar kita 
forma dažnai užtinkama lietuviškos spaudos 
skiltyse. Grupuojamas!, skirstomas! blokais 
prieš patriotus mene ir už, lyg tuo būdu bū
tų galima išspręsti „problemų“. Kai visas 
problematiškumas yra kitoje plotmėje.

Reikia pripažinti, kad dailininką, kaip ir 
kiekvieną žmogų, formuoja laiko nuotaikos, 
ideologijos ir kitos išorinės kultūrinės ap
linkybės. Pasiremiant daugelio meno filo
sofų ir kritikų teigimu, tarp jų paminint kad 
ir Andrė Malraux bei T. S. Eliot, būtų gali
ma teigti, kad menininkui visada didesnę 
įtaką daro meno tradicijos — tas kultūri
nis palikimas, kuris jam automatiškai ant 
pečių užkraunamas, — negu regimasis kas
dienybės pasaulis.

Nei vienas kūrėjas pasaulio istorijoj „ne
iškrito“ iš savo gyvenamo laikotarpio. Kiek
vienas turi labai charakteringą epochos ir 
aplinkos štampą. Ir tai nėra tokia jau 
fatališka mintis, kaip iš pradžių gali pasiro
dyti. Netikslu galvoti, kad dailininkas gali 
visai laisvai pasirinkti tapti propagandinės 
patriotikos skelbėju ar grynu tautos esen
cijos reprezentantu ir dėl šių tendencijų jj 
laurais vainikuoti arba smerkti.

Vakarų Europoje per ištisas šimtmečių ei
les visas menas buvo neabejotinai tautinis: 
daugiau ar mažiau uždaromis sistemomis — 
valstybėmis susiskirstę tautos, nors ir pasi
keisdamos naujomis idėjomis tarpusavy, 
duodavo pasauliui meno judėjimus, meno 
kūrinius, kurie dažniausia turėdavo stiprų 
nacionalistinį skonį. Kiekvienas meno kū
rinys gimsta apibrėžtoje vietoje ir apibrėžtu 
laiku: panagrinėję betkurį kūrinį ar veikalą, 
tuojau pastebėsime žymes, kurios bendros 
ir kitiems to laikotarpio ir tos tautos kūri
niams. Tokiu būdu netgi meno judėjimai, 
apėmę didelius geografinius plotus, nuga
lėję valstybių ribas, kiekvienoje tautoje 
įgauna ypatingą atspalvį. Žinome, kad ang

liška gotika skiriasi nuo vokiškos, o ir re
nesansas turi kitas formas šiaurinės ir pieti
nės Europos tautose.

Nors vienos tautos menas viekia kitą, jis 
naujoje tautoje reiškiasi skirtingomis, modi
fikuotomis formomis, tampa savas, iš vietos 
papročių, iš dalininko — tautos dalies, iš
augęs. Bet būdingiausia tai, kad šitoks tau
tinis prieskonis suteikiamas nesąmoningai, 
be jokių pastangų iš kūrėjo pusės savo tau
tą, savo charakterį reprezentuoti. Tai inte
gralinė meno ypatybė, kuri iš dalies ir duo
da tą begalinį meno formų įvairumą. Tai tas 
kultūrinis akstinas, verčiąs vis ko naujo ap
linkoje jieškoti, nenutraukiant ryšio su pra
eities lobiu. Toks yra menas, nejaučiąs tau
tiškumo, bet visada neišvengiamai tautinis. 
Žmonijai susiskirsčius tautomis, lyg atski
rais dirvožemiais, pasižyminčiais nebūtinai 
fiziologiniais skirtumais, bet socialiniais ir 
kultūriniais, skirtingos meno atžalos jose ir 
išaugdavo, nors sėklos dažnai būdavo vie
nodos.

Svarbiausia, toks tautiškumas mene pasi
žymi savo neišvengiamumu, savo natūralu
mu — ir tai nepaprastai brangintina ypaty
bė ; tačiau, deja, tai „dovana“, kurią me
nininkas arba turi arba ne. Betkokio dirbti
numo menas nemėgsta, ir visi mėginimai 
sąmoningai kurti „tautinį“ meną baigiasi 
nesekme. Ir tikrai, mūsų tremties literatū
roje, mūsų plastiniame mene taip ir maža to 
natūralaus lietuviškumo gal daugiausia dėl
to, kad šioji „dorybė“ taip smarkiai pabrė
žiama ir menininkas toks jai įjautrintas. Ta
čiau turime keletą poetų, pas kuriuos tas 
įgimtas lietuviškumas prasiveržia vis kas ke
linta eilutė ; rašytojų, kurių pasaulėžiūra ne
abejotinai pilna neišraunamų ir jokių gyve
nimo aplinkybių neužtrinamų tautos sąmo
nės aidų. Mūsų poezijoj galima užtikti lie
tuvišką gamtovaizdį, neapsirinkamai tikrą 
poeto vidinio lietuviško pasaulio peizažą,
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nenusėtą vietovardžiais ir nenusagstytą ki
tokiais atributais (idant skaitytojas jokiu bū
du neapsiriktų ir nepagalvotų atsidūręs kur 
nors Wisconsin'e), bet taip tikrai ištikimą 
tam menininko vidiniam pasauliui, kad tai 
yra kaip kraujas, neginčytinai liūdijąs apie 
poeto tautinę priklausomybę.

Šitokiame mene forma svarbesnė už tu
rinį. S.užetas gali būti universalus — pa
skolintas iš kitų tautų, bendras visai žmoni
jai. Tai ir padaro meną prieinamą ir supran
tamą visam pasauliui. Tačiau forma yra tas 
apsprendžiamasis elementas, kuris padaro 
meno kūrinį neabejotinai priklausantį ku
riai nors tautai. Todėl, nagrinėjant tautiš
kumo žymes plastiniame mene, nesvarbu 
kas vaizduojama, svarbu ar dailininkas re
agavo į aplinką su tam tikru tautiniu jaut- 
lumu, ar jo kūriny yra kas nors tipiškai 
skirtingo nuo internacionalaus stiliaus.

Kai dalininkas jieško Šiaurės Amerikos 
gamtovaizdyje ko ners, kas jam primintų jo 
kraštą, ir radęs tinkamą siužetą, savo dro
bėje jį pavadina „Lietuvos kampeliu“, ja
me nebematome kūrėjo, bet tiktai nelai
mingą imigrantą, kuris nebegali pakelti nau
jų gyvenimo sąlygų, ir jam tega ime jausti 
gailestį. Nepateisinamas gi kai kurių daili
ninkų noras tapti lietuvišku impresionistu 
1956-tais metais, žinant kokie dalykai vyko 
Prancūzijoje jau 1912-taisiais metais.

Devynioliktojo šimtmečio antroji pusė bu
vo labai lemtinga meno raidai. Technikos 
pažanga, modernios susisiekimo priemonės 
sumažino geografinius ir dvasinius plotus: 
pasaulis sumažėjo, viskas ėmė lietis į krū
vą. Šitoks tautų ir valstybių bendravimas 
labai staigiai atskleidė nemtytus, svetimus 
meno pasaulius; atskleidė juos su tokiu 
greičiu ir tokiu staigumu, be pasiruošimo ir 
be įvadų, kad menas, pakitėjus gyvenimo 
aplinkybėms, tapo internacionalus ir ėmė 
justi tautiškumą. Be abejo, prie bendro efek
to dar prisidėjo tobulesni mokslo metodai, 
susipažinimas su praėjusiomis, anksčiau ma
žai pažįstamomis kultūromis.

Tautiškumo pajutimas savaime yra ne
normali būklė, nes lengvai gali kilti tenden
cija tautiškumą paversti perdėtai teigiama 
vertybe, kurią reikia kultyvuoti betkuria 
kaina, netgi paneigiant kitas įtakas, kurių 

visados buvo ir bus, užsidarant savo kiaute 
ir merdint be dienos šviesos. (Tai iš dalies 
ir įvyko su šių dienų lietuvių menu.) Tokios 
oficialios vertybės dažniausia tampa menui 
didžiausia našta ir jį nustelbia. Jos turi ten
denciją išsigimti, — ir šiuo atveju tautišku
mas lengvai virsta patriotizmu, paprasta 
propagandos rūšimi. Menas patsai turi vi
dinių reikalavimų, bet tai estetikos sritis. 
Išorinių vertybių prikabinimas prie meno jį 
sunaikina. „Todėl gyvas politinis ir teritori
nis prisirišimas prie tautos yra kultūrinė ap
sauga tikro gyvybingumo, o tuo pačiu min
ties ir meno universalumo; kai metafizinis 
ir religinis pasiskyrimas tautai, besistengiąs 
padaryti protą rasės psicholcgijos arba vals
tybės interesų vergu, išstato meną ir visas 
minties dorybes į mirtiną pavojų“, susu
muoja šią problemą Jac~u.s Ma ita'n.

Devynioliktojo šimtmečio romantizmas, 
iškeldamas tautą virš žmonijos, individualu
mą virš tipiškumo, prisidėjo prie susidomė
jimo tautosaka ir liaudies kūryba: tai buvo 
judėjimas, žymiai paskatinęs tautiškumo pa
jutimą. Bendrais bruožais kaitant, prancū
zai rommtizmą padarė politiniu įrankiu. 
Lietuviai, į kuriuos Prancūzija (per Lenki
ją) jau nuo seno turėjo didesnę kultūrinę 
įtaką negu, sakysim, tiesiogiai Vokietija, 
taipgi pakinkė romantizmą į politikos veži
mą: tik prisiminkim „Aušrą“ ir „Varpą“.

Visur Vakarų Europoj devynioliktoje 
šimtmečio romantizmas, vienaip ar kitaip 
pasireiškęs ir daugiau ar mažiau atsiekęs 
savo tikslą (jeigu taip galima išsireikšti), pe
rėjo į kitokias formas. Tačiau pas mus jis, 
kaip peraugęs ridikėlis, išsitempė į kotą, 
pražydo menkais nenaudingais žiedeliais ir 
surambėjo šakny, iš kurios jokios naudos 
nebėra — į salotas nebeįdėsi. Nuo „Yra ša
lis, kur upės teka“ po 50 — 60 metų pri
ėjome prie „Lietuva, mano šiaurės pašvais
tė“. Trumpai: „Kennst du das Land“ kar
tojasi ad infinitum. Žinoma, visai logiška 
išvada, kad mes smerkiame žmogų už tai, 
kad jis parašo eilėraštį pavadinimu „L‘Em- 
barquement pour Cythere“, žodžiu — nu
važiuoja nuo linijos.

Toks siauras užsidarymas savo romantiš
kame pasaulyje ir begalinė platesnių akira
čių baimė ir yra tremties kūrybos sustingi-
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mo begaliniame pasikartojime priežastis. 
Čia ir atsiranda tas konfliktas tarp kūrėjo, 
kuris dar jaučiasi neatitrūkęs nuo tautos, ir 
viešosios opinijos, kuri per spaudą ir kitus 
ne tokius oficialius šaltinius plakte plaka 
kiekvieną drąsesnį žingsnį kaip „parsidavi
mą svetimiesiems“.

Jeigu toks menininkas tikrai lietuvis, jis 
savo mene ir reaguos savitai lietuviškai į vi
sus septynis ar daugiau pasaulio stebuklus, 
bet iš jo reikalauti sąmoningo pasidavimo 
„tautiškumui mene“ — beveik kriminalas. 
Tarytum Štrausai sukišę galvas į smėlį, pabė
gę nuo kasdienybės į tą vokiško romantiz
mo „kraštą, kur žydi citrinų medžiai“, at
liktume pilietinę pareigą savo Tėvynei! Ir 
mūsų dabartiniame mene tiek liguisto prisi
rišimo prie tų išsvajotų „citrinų“, kad bet- 
koks žvilgsnis į realybę atrodo kaip nusi
žengimas.

Taip, citrinų reikšmė mene žymiai pasi
keitė, praėjus pusei šimto metų po romantiz
mo tvano: jeigu Manet ar Cėzanne savo na
tiurmortuose vartoja citrinas, galime būti 
tikri, kad jie jas pasirinko todėl, kad jiems 
toje vietoje drobėje reikėjo geltonos dėmės, 
o ne dėl to, kad jie svajotų apie kraštą, ku
riame citrinos augo. Gi mūsuose dar ligi 

šiol beržai tapomi ne dėlto, kad jie turi bal
tus dekoratyvius kamienus su juodais brūkš
neliais ir žalsvus sferinius šakų vainikus...

Emigra-rja nėra blogiausia sąlyga, kuri 
gali ištikti meną. Žymiai blogiau diktatū
rinis meno suvaržymas, kuris vyksta už ge
ležinės uždangos. Tik mums patiems reikia 
nesupančioti savo meno asmeninio sentimen
to pančiais ir nesmerkti tų, kurie nebijo nu
eiti toliau savo kiemo tvoros ir patyrinėti 
apylinkes net už horizonto. O prietaringa 
baimė, kad už mūsų akiračio pasaulio kraš
tas ir nuo jo galima nukristi į prarają, juk 
niekuo nepagrįsta!

Kaip anksčiau minėta, meno tradicijos 
turi lemiamos reikšmės dailininko formavi
muisi. Lietuviuose menininkas iš pat pra
džios apsunkinamas tos tendencijos, kuri va
dinasi „kūrimu saviesiems“. Kaip Aristote
lis sako, menas yra „supra tempus“ ir „sup
ra locum“ — jis peržengia visas naciona
lizmo ribas ir narvely užtrokšta. Koks gali 
būti meno lygis, jei jis bus skiriamas tik sa
viesiems? O kodėl ne visiems? Ar pasau
liui mes jo nerodysim? Ne, pasaulis yra 
bauginantis ir didelis, jis .perdaug išskėsto
mis rankomis mūsų laimėjimų nepriimą. 
Jame galima paklysti. O svarbiausia — jame 
reikia sau išstkovotė vietą.
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KETURIOS TEMOS JAUNIMO JUDĖJIMUOSE

Pirmasis lietuvių visuomenės kreipimasis 
į savo jaunimą yra pakvietimas žaisti. Ta
čiau žaidimas tokiose organizacijose, kaip 
skautai, tėra tik metodas jaunimui patrauk
ti ir jam perduoti tam tikrą turinį. Pakan
ka paskaityti skautiškos literatūros, kad 
įsitikinus, kaip plataus ir išsamaus to turi
nio esama. Sėkmingai jį perdavus, būtų su
kurta labai svarbi bazė jaunesnėje kartoje 
tolimesniam lietuviškam darbui.

Skautiška metodika ideali vaikams — 
jiems jinai ir sukurta, — kuriem reikia 
perduoti pačius pagrindinius tautinės kul
tūros dalykus. Todėl skautiška programa ir 
turi gerokai ryškų konservatyvų bruožą: 
perduotina tik tai, kas klasiška, pripažint" 
saugiai mirę ir su kuo jau nebe eksperimen
tuojama. Tai vadinamoji mūsų kultūrinė 
tradicija. Be abejo, ji yra pagrindas žmo
gaus įvedimui į tautinę bendruomenę; be* 
bendruomenės egzistencija stato žmogų ne
be prieš tradicinius, bet prieš naujus, šios 
dienos uždavinius, ir jiems reikalauja nau
jų atsakymų.

Tų realių šiandienių problemų sprendimo 
nereikalaujama iš vaikų; bet jų laukiama iš 
suaugusiųjų. Čia ir yra skautiškoji proble
ma : perdavinėjant žaidimo būdu vaikams 
nustatytą tradicinį turinį, galima neįprasti 
žiūrėti į gyvenimą, kaip į šiandienę proble
mą, reikalaujančią šiandienio atsakymo. Pa
brėžiame žodį: galima, tuo tepasakydami, 
kad skautybė linksta į savo įstabaus pasau
lio susikūrimą, kurio nežino niekas kitas, 
nes ir jis pats uždaras įvykiams už jo ribų. 
Tuo nenorime teigti, kad kiekvienas skau
tas šiame pasauly užsidaro. Bet galbūt jam 
reikia ypatingos energijos iš jo ribų išsi
mušti.

Vaiko užduotis priimti, kas jam duoda
ma. Suaugusio žmogaus — duoti, ką jis ga
li ir jaučia reikalingą. Apie šiuos du polius 
sukasi ir organizacijų gyvenimas. Nėra ge
ra, kai iš rausvais skruosteliais vaikų reika
laujama vergauti visuomeninio darbo prog
ramoms, kaip komsomole arba Hitler Ju- 
gende. Bet lygiai bloga, kai suaugusiems 
taikomi vaikiški reikalavimai. Vaikiški gi 
reikalavimai taikomi visuomet tada, kai su

augusiam žmogui neleidžiama duoti bend
ruomenei to, ką jis pats laiko reikalingu, ir 
vietoje to iš jo reikalaujama priimti, ką rei
kalingu laiko „tradicijų žinovai“ ir fari
ziejai.

Kiekvienas konservatyvumas naudingas 
bendruomenei, tačiau tik tuomet, jei jis 
drauge ir tolerantingas. Kitais žodžiais: rei
kia vaikui perduoti pagrindinės kultūros 
vertybes, sukurtas praeityje, kad jis iš viso 
įsijaustų į būdingą bendruomenės dvasią. 
Tai konservatyvumo prasmė. Bet reikia ir 
leisti suaugusiam žmogui išreikšti savo in
dividualybę, nes tik taip auga ir toliau kul
tūra. Reikia leisti žmogui duoti, ką jis jau
čia reikalinga bendruomenei. Tai toleranci
jos ir liberalizmo prasmė. Kai iš suaugusio 
žmogaus reikalaujama vien su kepure ran
koje priiminėti tai, kas nustatyta, ir suvaržo
ma tai, ką jis „gali“ duoti, tada konserva
tyvumas išvirsta totalitarizmu.

Neturėjęs pakankamai tolerancijos ir pa
garbos subrendusio žmogaus asmenybei, sa
votišku totalitarizmo reiškėju išvirto ir Aka
deminis Skautų Sąjūdis (ASS).

Ne žvilgsnis į šiandienę lietuvių visuome
nę ir jos dabartinius reikalavimus yra ta
pęs ASS veiklos pagrindu, bet rvžimasis iš
saugoti ir kitiems perduoti visas Lietuvoje 
kultyvuotas savo tradicijas. Tos gi tradici
jos nėra skautiškosios, kurias studentu ta
pęs skautas — nebūtinai ASS narys — jau 
ir be to yra perėmęs. Skautybė paprasta ir 
tolerantinga, ir iš jos išaugti žmogiškumui 
nekliudoma.. Viena ASS visame pasaulyje 
rado reikalinga esant šią tikrąją skautybės 
tradiciją papildyti savotišku priedu, pasi
skolintu iš vokiečių universitetinių Corps, 
į kuriuos būrėsi aristokratų vaikai, išsiilgę 
spalvingos romantikos! Šis priedas yra pa
prasčiausios žaidimo taisyklės, savo pobū
džiu nieku nesiskiriančios nuo tų, kurios 
tvarko, sakysime, šuniukais gaudymąsi — 
ar gimnazistišką „tilto statymą“. Nusako 
šios tradicijos, kokios spalvos juostas ir ke
puraites kokiomis progomis dėvėti, kaip 
sve'kintis, kokį titulą prie pavardės jungti. 
Uždraudžia jos priklausyti kitoms organiza
cijoms —■ kaip įtariama piktų liežuvių, to-.
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dėl, kad kažkada ant vienos galvos nesu- 
tilpusios kelių organizacijų kepuraitės, ku
rias Lietuvoje visi nešioję...

Vidinės vertės šios tradicijos jokios netu
ri. O tačiau kai žmonės pabandė šias išori
nes tradicijas reformuoti, kad galėtų atlik
ti uždavinius, kuriuos jie rado reikalingus, 
ASS rezoliucijomis tradicijas dar sugriežti
no, tiem žmonėms surengė teismą ir paga
liau juos iš organizacijos pašalino. Žaidimo 
taisyklės buvo rastos svarbesnėmis už darbo 
pasiryžimą ir, būtent, vien dėlto, kad jų pa
galba buvo žaista studentija Lietuvoje. Dėl
to jos „šventos“ ir privalomos kiekvienam 
priimti.

Šis netolerantingumas gyvojo žmogaus at
žvilgiu jo konflikte su tradicija ir iškelia 
visu ryškumu pagrindinę konservatyvumo 
problemą: tradicijos vaisingos tik tuomet, 
kai į jas žvelgiama kritiškai, vis iš naujo 
jas įvertinant ir pervertinant. O tradicijų 
garbinimas, kaip karvių (kurias garbina in
dai ir todėl nevalgo bifšteksų), sugriauna jų 
vertę žmogui, nes sunaikina galimybę žmo
gui jomis pasinaudoti, kaip savo gyvenimo 
ir tobulėjimo priemone. Kitos prasmės tra
dicijos nė neturi.

Tačiau senesnėj kartoj vis dar yra tokio 
kankinančio raugo, kuriam regis, kar ir uni
versiteto amžiun įėjęs žmogus turi daryti tai, 
ką ir vaikas: priimti, kas „iš senovės“ nu
statyta. Suaugusio žmogaus teisės savaran
kiškai galvoti ir veikti atsisakymą iš savo 
narių toksai raugas „nuperka“, leisdamas 
nariams atsisakyti ir suaugusio žmogaus 
prievolių: spręsti bendruomenės problemas 
ir jai dirbti. Organizacijos, kurios savo na
riams leidžia žaisti, prieš realias problemas 
užsimerkiant — ar jas tik pigiais žodžiais 
aptaškant —» iš tikrųjų negerbia savo narių. 
Bet žaidimo ir vaikiško pasidavimo tradici
jai kombinacija gali padaryti organizaciją 
„jaukia“ — tiems, kurie nenori priimti tik
rojo, sunkaus ir neretai kartaus, gyvenimo.

Ateitininkai stato ant tų pačių žaidimo 
pagrindų, kaip ir skautai. Savo vaikų at
žvilgiu jie sistematiškai nukopijuoja visus 
skautiškus metodus, ir dabar net kalba apie 
uniformų įvedimą. Tačiau, ačiū Dievui, stu
dentus jie laiko suaugusiais. Iš studentų rei
kalaujama rimto dalyko: tikėti, žinoti konk
rečius savo tikėjimo pagrindus ir juos vyk
dyti. Daugeliu atveju tai tik teorinis reika
lavimas, bet jis bent nustato augšto lygio 

ir rimtą tikslą, kurio verta siekti. Ir kurio 
geriausieji, turbūt, siekia, sekdami dabarti
nių ateitininkų dvasią gerausia įkūnijusio 
dr. P. Karvelio pavyzdžiu.

Visa skausminga bėda yra ta, kad ateiti
ninkų programoje ne į tikintį žmogų krei
piamas dėmesys, o į to tikėjimo programą. 
Ne tikėti svarbu, o tikėti, kas nustatyta. 
Bet ar yra „tikėjimas“ tai, kas ne iš vidaus 
ateina? Tikėjimo nustatymas jį paverčia po
pierine programa, o ne išgyvenimu, sukre
čiančiu ir sumobilizuojančiu visas dvasines 
jėgas. Organizacijos tikslas tampa ne paža
dinti šias individualias tikėjimo jėgas — ti
kėjimas tik ir gali būti individualus, — bet 
visiems perduoti vienodą nustatytą tradiciją. 
Individualus tikėjimo rūpestis tampa net pa
vojingu, nes niekada negali žinoti, ko su
lauksi iš žmogaus, kuris tiki tuo, ką jis ti
ki, o ne tuo, ką jis „turi“ tikėti. Nepadeda 
tam nei egzorcizmai: nes į jį ne velnias yra 
įsikraustęs.

Pasirodo tuo būdu ir ateitininkai konser
vatyvi organizacija, nes ir jie visų pirma rei
kalauja priimti, kas „iš seno“ nustatyta. Ta
me jų silpnybė, nes „tikėjimas“, priimtas 
kaip programa, žmogaus giliau nepaliečia. 
Ateitininkai tuo būdu dvasiškai išsenka, nes 
jie ir rūpinasi ne žmogaus dvasia, o jos uni- 
formavimu (nors pašalietis šių intencijų ne- 
visada ir moka atskirti). Pasakysime apie 
ateitininkus bent tai gero, ka<T į suaugusio 
žmogaus gyvenimą jie žiūri visiškai rimtai: 
svarbiausia jame nėra „žaidimo taisyklės“, 
o kieta tikėjimo prievolė. Todėl ir ateitinin
kų aistra, kuri yra fanatizmas dėl galutinių 
vertybių ir todėl, turbūt, gilesnis, mus ma
žiau skaudina, kaip tūlo ASS žmogaus ne
tolerantingumas, kuris yra fanatizmas dėl 
tuštybės ir todėl, nors paviršutiniškesnis, 
kartu ir labiau perversiškas.

Jauniausioji akademinė organizacija, san- 
tariečiai, gimė aplinkoje, kurią sudarė se
nesnieji sąjūdžiai. Gimė santariečiai, kadan
gi studentijoje buvo nepasitenkinimo kai- 
kuriais senųjų organizacijų atžvilgiais. Dėl
to santariečiai negalėjo į jas įsijungti. Dėl
to ir jų pačių veikloje galima įžiūrėti rea
gavimą į tam tikrus senesnių organizacijų 
bruožus. Nepriimtinas buvo santariečiams 
ASS užsidarymas beprasmėse žaidimo tai
syklėse, tarytum gražioje pasakoje, ir san
tariečiai savo dėmesį nukreipė į lietuvių vi
suomenę, tokią, kokia ji šiandien yra. Jos
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problemos ir rūpesčiai tapo santariečių veik
los lauku. Bet iš kitos pusės neigiamai pa
žvelgė santariečiai ir į ateitininkų sprendi
mą, vardan nustatytos pasaulėžiūrinės prog
ramos įsisavinimo aukojantį tikrąją žmo
gaus tikėjimo galią. Šio pavojaus akivaiz
doje santariečiai apsisprendė už žmogaus 
vidinį spontaniškumą, pasiryždami priimti 
jo pasėkas, kokios jos bebūtų.

Reaguodami į ASS silpnybę, santariečiai 
nuo žaidimo tradicijomis nusikreipė į rei
kalingą visuomeninį veiklą; ir, reaguodami 
į ateitininkų silpnybę, santariečiai žmogaus 
tikėjimo tikrumą ir gilumą įvertino augš- 
čiau už to tikėjimo programinį vieningumą. 
Santariečiai tapo veiklos organizacija, nenu
statant! savo narių ideologijos.

Šitoks susitvarkymas įgalina sėkmingiau 
dirbti darbą, nes viena organizacija nūnai 
gali suburti labai įvairių pažiūrų žmones. 
Santariečiai šio lietuvių visuomenėje reto 
laimėjimo atsiekė. Jie yra už kitas akademi
nes organizacijas pajėgesni atlikti bendruo
menei naudingus darbus, kadangi jie už ki
tus įvairesni juose slypinčiomis galimybėmis 
ir talentais. Įvairiems bendruomenės reika
lams reikia įvairių talentų ir pažiūrų. To
leruodami įvairumą, santariečiai io daugiau 
ir turi. Konkrečiai dirbdami, vienas atlieka 
šį, kitas tą. Tolerantiškumas ir bendras dar
bo prasmės įžvelgimas daro ši skirtingų 
žmonių bendradarbiavimą netgi labai sklan
džiu. Ir neabejotina, kad mūsų visuomenėje 
šiuo metu svarbiausia atlikti tam tikrus 
šiandien reikalingus darbus. Tą uždavinį 
santariečiai yra įžvelgę ir šią atsakomybę 
priėmę.

Iš šio nusikreipimo į veiklą iškyla ir san- 
tariečių praktinis nacionalizmas, kuris la
bai skirtingas nuo ideologinio nacionalizmo, 
dažnai buvusio istorijoje griaunančia jėga. 
Praktinis nacionalizmas reiškia, kad atiduo
damos jėgos lietuviškiems reikalams, kadan
gi tai šiuo metu svarbiausia, bet neiškeliant 
tautiškumo stabų, augštesnių už visas kitas 
vertybes.

Iš šitokio svęs supratimo išplaukia ir pro
blemos, su kuriomis santariečiai susiduria. 
Naudingų visuomenei darbų atlikimas yra 
darbas visiems. Jį gi atlieka keli. Tuo, kas 
nuveikiama, gali pasinaudoti kiekvienas; bet 
į talką retas ateina. Santariečiai yra atvira 
organizacija. Į jos parengimus kviečiami, 
kas tik nori. Tuo pačiu betgi jinai tampa at

vira ir parazitizmui tų visuomeninių keis
tenybių, kurie naudojasi kitų darbo vai
siais, kaip amžini svečiai veikloje, bet pa
tys nedirba. Tačiau santariečiai nori žmo
nių, kurie su jais dirbtų; ir su tais, kurie 
į Santarą ateina vien linksmintis, darosi 
ir linksminantis nebelinksma, o, priešingai, 
karčiai nuobodu.

Rimčiausia santariečių problema yra sa
votiškas visuotinis darbo nežmoniškumas. 
Darbas reikalauja disciplinos, o toji — kad 
tam tikrais atvejais būtų užmiršti paprasti 
ir natūralūs žmogiški santykiai, o dėmesys 
nukreipiamas į atliekamą darbą. Girtuok
liai visada labai „žmogiški“, nes nieko kito 
ir neturi daryti, kaip tik būti, kas jie yra. 
Dėlto jie tokia dėkinga medžiaga literatū
rai — bet ne gyvenimui. Kas turi atlikti 
darbą, susivaržo jo reikalavimais. Ir kas 
dirba drauge su kitais, suvaržo ir juos tais 
pačiais reikalavimais. Tam tikra prasme ir 
tam tikram laikui darbininkas pavirsta ins
trumentu savo paties pasirinktam tikslui pa
siekti — ir, negana to, paverčia instrumen
tais ir savo bendradarbius. Tai nereiškia, 
kad, darbą atlikęs, jis negali labai žmogiš
kai su savo bendradarbiais drauge džiaug
tis pasiektu, susikaupti ties nepasisekimais, 
nerūpestingai juoktis ir tyliai iškentėti sa
vo skausmus. Bet tai reiškia, kad, kol jis 
dirba, jo dėmesys nukreiptas į darbą, o ne 
į bendradarbius, ir ne į save. Tiktai ati
dirbęs nusikreipia jis visu savo žmogiškuo
ju veidu į bendradarbio asmenį. Ir tik tada 
atranda jis savo gyvenime vietos sau pa
čiam.

Paprasčiausia tai darbo logika, žinoma ir 
moksle, ir biznyje, ir visuomenės gyvenime, 
ir net mene. Ir kas dėl jos santariečiams pri
kiša „nepakankamą žmogiškumą“, tuo te
pasako, jog dar nėra išaugęs iš žaidimo nuo
taikos, nepažįstančios blaivaus ir kieto įsi
pareigojimo. Dirbančio žmogaus instrumen- 
talizmas nėra jokia kliūtis dirbančio žmo
gaus humanizmui — tačiau tik tada, kai 
darbas baigtas. Ir tegul nepasigenda santa- 
riečiuose žmogiškumo tie storpilviai dvasia, 
kurie kratosi darbo: jie patys „žmogiški“ 
tik tiek, kad žmogaus kailyje įkūnija be
kraštę nuobodybę. Su tokiais ir tegalima 
būti „žmogiškais“ tik neblaiviam būnant.

Trečioji santariečių problema glūdi pačio
je jų stiprybėje — jų dabartiškume. Jie nau
ja organizacija ir jau ven dėlto neturi savo
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tradicijų — išskyrus, galbūt, metinį suva
žiavimų Tabor Farmoje. Bet dar daugiau: 
jie veiklos organizacija, ir todėl net nesis
tengia savo tradicijų susikurti ar pasiskolin
ti iš kitur. Veikla kinta drauge su uždavi
niais, kuriuos stato gyvenimas, ir kaip pa
rodė patirtis — tiek ASS, tiek politinių par
tijų — tradicijos gali būti veiklai kliūtimi. 
Išvada yra, kad Santara atrodo linkusi iš 
viso nekreipti dėmesio į tradiciją.

O tai jau nelaimė. Tradicijos duoda orga
nizacijai kryptį ir tęstinumą dvasioje. Jos 
tik tokią — nors, be abejo, svarbią — pa
skirtį organizacijų gyvenime ir teturi. Ta
čiau kad duotų dvasinį tęstinumą, ir tradi
cijos turi būti dvasinės ne išorinės žaidimo 
taisyklės, o vertybių, kuriomis organizacija 
grindžia savo veiklą, nusakymas. Tokias tu
ri vertybes ir šiandieniai santariečiai, tačiau 
nesuformuotas ir aiškiai neišsakytas. Kiek
viena veikla — ypač gi tokia smarki, kaip 
santariečių, remiasi tikėjimu kurių nors ver
tybių, į kurias toji veikla nukreipta, vertei. 
Bet veikiantiesiems, kurie nesirūpina sau pa
tiems ir kitiems aiškiai išsakyti vertybių, į 
kurias jie kreipia veiklą, visada gresia pavo
jus, kad veiklon gali prasmukti arba būti 
prakištos visiškai jiems svetimos vertybės 
— ir jie, šio įvykio nepastebėję, dirbs ir to
liau, tačiau jau tarnaudami šiai naujai dva
siai. Taip veikėjas gali nukakti ir į patį pra
garą, nepajutęs, kad pasikeitė temperatūra. 
Ypač gi toksai veikėjas, kuris gyvena „vien 
politika“.

Veikėjas dažnai esti idėjiškai naivus — 
nebūtinai dėlto, kad nemokėtų, bet kad ne
turi laiko (ir, galbūt, yra atpratęs) galvoti 
apie tolimesnius nuo savo nosies dalykus. 
Ir todėl ideologo uždavinys išsakyti veikė
jui pačias jo veiklos implikacijas — tuos tu
rinius, kurie jo veikloje glūdi, bet kuriuos 
jis pats nevisada pažįsta. Tuo būdu ideolo
gas ir apsaugo veikėją nuo savęs paties ir 
savo reikšmės kitiems nesupratimo, ir su
formuluoja dvasinę organizacijos tradiciją. 
Šia prasme tradicija yra tos dvasinės verty
bės, kurios organizacijoje nuolat išgyvena
mos ir kurios pačią organizaciją daro pasto
vią.

Jei santariečiai tokių tradicijų neturi iš
sakytų, nereiškia, kad jų iš viso neturi. Bet 

galbūt jau patsai laikas iš savo veiklos ir pa
čių santariečių žmogiškojo charakterio iš
sunkti šias būdingas vertybes ir jas aiškiai 
suformuluoti. Šitaip ir įsivaizduojame mo
dernios organizacinės tradicijos kūrimosi ke
lią : išeina jį ne iš viršaus, bet iš vidaus; ne 
iš vadų, bet iš žmonių; ne iš vienos gal
vos , bet iš visų — nes ir turi ji visas jas su
jungti. Domokratinės organizacijos tradiciją, 
mūsų supratimu, kuria patsai bendrasis jos 
gyvenimas: bet jis ir turi kurtu

Mūsų nuomone, santariečiams išplaukia 
šios išvados: pirma, reikia su meile įsigi
linti ir suprasti tas vertybes, kurias indivi
dualūs santariečiai yra iš savo gyvenimo pa
tirties atsinešę ir į kurias kreipia savo veik
lą. Šios vertybės bus skirtingos tarp įvai
rių santariečių. Antra, reikia priimti ir šį 
skirtingumą ir, trečia, atkreipti dėmesį, kad 
jokiu klausimu dauguma skaičiaus svoriu 
neužstelbtų kūrybiškos mažumos. Bet nega
lima ir pasitenkinti tradicijų priėmimu, nes, 
kad virstų gyvybine jėga žmogaus gyveni
me, jos turi būti, ketvirta, nuolat kritiškai 
įvertinamos, naujai performuluojamos, iš
bandomos ir pritaikomos gyvenimo reikala
vimams.

Jeigu santariečiai vieni kitiems — iš sa
vo idėjinės perspektyvos ir skirtingos gyve
nimo patirties —- padės savąsias vertybes 
pervertinti ir jungtinėmis jėgomis atnaujin
ti : tada, šešta, šis iš įvairių šaltinių išsigrieb
tas kraitis santariečių rankose įgys gyvybės 
ir, kurio nors neramaus proto paliestas, virs 
nauja galinga vertybių sinteze, kurios taip 
reikia kultūringam jaunam lietuviui šian
dien ir ateičiai.

Šiuo keliu santariečiai laimės savo organi
zacinę tradiciją. Jisai padės santariečiams 
išspręsti ir savo tikėjimo problemą, kurios 
monumentalumą visada primena liūdnasai 
ateitininkų pralaimėjimas: niekada nesibai
gianti dvasios kapituliacija prieš programą.

Santariečiai gali būti dinamizmo šaltiniu 
jaunajai kartai, kadangi nėra jie surišti su 
praeitimi ir todėl atviri visiems dabarties 
reikalavimams. Bet jie tokie bus tik tada, 
jei patys labiau susikaups savo dvasioje.

CAROLUS
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PASAULIO APMĄSTYMAI

ŽMOGUS - NE BEŽDŽIONE, BET...

VITAS AKVA

Per Naujuosius Metus, kai žmonijos ka- ruzelė nemenkai girgždėdama, atliko 1957- tąjį suskaičiuotą apsisukimą, paklausiau vieną (taipgi neblaivų) draugą, kokia jo nuomonė apie pasaulio politikos būklę, ateitį ir būsimas perspektyvas aplamai.Mano draugas nieko man neatsakė, o nuvedė mane į zoologijos sodą, kur, „open air“ pavilione gyvena dvi pavianų bandos. Gyvena kiekviena atskirai ant atskiro kalnyno; jas skiria miniatiūrinis Atlanto vandenynas.„Natūrali beždžionių bandos sugyvenimo forma yra demokratija“, samprotavo mano draugas, „kiekvienas daro ką nori“.„Na, ar tik nenušnekėjai“, drįstu paabejoti; bet mano draugas smarkiai protestavo.„Tikrai taip, bet kiekviena banda klauso vyriausios ir stipriausios, sakysim, atominės beždžionės komandos. Kad būtų lengviau vieną nuo kitos atskirti, tai vieną •— vakarų pusėje — vadinsim „US“ beždžione su savo banda, o kitas „SU“ bez- dižone su savo kahalu“. (Beždžionės iš principo yra labai egzotiškų vardų.)Kadangi mario draugas kadaise buvo Lietuvos kariuomenės grandinis (kiek garsių žmonių buvo to laipsnio!) — tai jis vakarinę bandą dar vadino „baltaisiais“ o rytinę „raudonaisiais“, kaip seniau per manevrus Žemaitijoj.Atominės beždžionės visų dėmesio centre. Pačios beždžionės gyvena nuolatine baime, kad didieji gali kiekvienu momentu susipešti. Bet žiūrovai mano, kad taip galvoja tik beždžionės. Atominės beždžionės ramiai sau „koegzistuoja“ — iš toli, žinoma — krapšto nosį ar užpakalį, bet tikrai subruzda tada, kai kyla ginčų jų pačių bandoje. Tada „US“ ar „SU“ pakelia didžiulę leteną ir piktu balsu surinka: „Nu...“ — tada besipešantys mažieji, siau

bo pagauti, lekia į šoną. Nors — nebūtų, mat, beždžionės — vistiek nenustoja viena kitą gnaibiusios. O jeigu visai blogai, tai mažieji skubiai atsuka didžiajam pavianui — užpakalį. Beždžionių tarpe tai nėra užgauliojimo, o pagarbos ženklas. Tuo ir skiriasi beždžionės nuo žmonių. Gi, tasai pietų ašigalio atsukimas viršininko link, bene ir davė senovės lietuvininkams mintį šiuos sutvėrimėlius vadinti „beždžionėmis“.Mūsų pagiringas meditacijas nutraukė kelerių - metų vaikiūkštis savo įžūliais klausimais.„Tėte, tėte“, jis čiauška, „kas tai per raudonas šniūrelis, kuris ten kabo, ana, tai beždžionei prie pilvuko..?“Žmonės juokiasi, mama rausta, panelės sarmatinas — tik tėvas prunkščia juokais:„Taigi, vaikeli, matau. Tai yra tas raudonasis siūlas, kuris eina per visą žmonijos istoriją..!“Žmogui reikia valgyti. Tad užsukom į zoologijos sodo restoraną, kur užsisakėm po guliašą. Ir mūsų pasikalbėjimo tema visai savaime krypo visų guliašų tėvynėn Vengrijon. Nors mano draugas vis dar apie tuos „atomus“.„1956 m. vidury, pasaulis pilnai suprato, kad atominių, vandenilinių ir kitų „branduolinių“ ginklų atsiradimas tikrai atidarė naują žmonijos gyvenimo erą“.„Dar imk girti tą naująją erą“, tariau užgerdamas alaus — cinktelėjo sausoj gerklėj, kaip vanduo ant žarijų pilamas. „Jau aš tiek prisiklausiau apie gerą gyvenimą atominės energijos bei automatizacijos laikais, kad stačiai įtariu, jog norima tuo kažin ką užmaskuoti“.„Ką reiškia užmaskuoti?“, beviltiškai numojo ranka mano draugas, „žmonės ateityje tikrai lengviau užsidirbs duoną.
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Bet smarkiai pakitęs jų visuomeninė san
tvarka“.

Paprašiau paaiškinti.
„Bendruomeninio gyvenimo, atseit, po

litikos magiškoji formulė tai yra jėga“, 
pareiškė mano prietelius užsirūkęs ciga
retę. „Tūkstančiais metų, tad, visi politi
niai vadovai siekė jėgos. Tai tarsi prakei
kimas nuo Adomo laikų: valgysi obuolį, 
žinosi, kas gera ir kas pikta, būsi lygus 
Dievui, kuris viską gali. Taigi, viską ga
lėti, visą jėgą savo rankoje koncentruoti, 
tai yra pati didžioji svajonė. Na ir „svajo
jo“ bei „koncentravo“. Paskui laikė žy
nius, atrologus, būrė ir kerėjo — mažu su
ras „išminties akmenėlį“, auksui gaminti 
formulę... Bet šiaip ėjo jėgos mechaninio 
kaupimo keliu: tūkstantis strielčių didesnė 
jėga už vieną strielčių, dešimt tankų di
desnė stiprybė už vieną tanką. Žmonijos 
istorija tai vienas kruvinas košmaras ko
voje dėl valdžios, dėl jėgos, dėl viešpata
vimo kitiems, dėl lygybės su pačiu Die
vu...“

„Ką tu čia dabar tauzini“, įsiterpiau, 
„net ir beždžionių tarpe didžioji stipresnė 
už mažesnes, juk tai aišku“.

„Sulygink tu man“, svajingai atsakė me
ditacijose paskendęs mano draugas. „Ar 
tik neprotestuos beždžionės kai jas lyginsi 
su žmonėmis... Žmogus daug piktesnis. 
Bet ir juokingesnis už beždžiones: tūks
tančius metų jis nujautė, kad be mechani
nio jėgos dauginimo turi būti dar ir kita, 
paslaptinga formulė, kuri tarsi delnu ap
čiuopiama, prilygtų jėgos kalnų sumai. 
Mūsų šimtmetis gali didžiuotis, kad ją su
rado. Tai atomas“.

„Ką tu čia“, sakau, „geriau išgerk ir ne- 
sikamuok“. Išgert tai išgėrė, bet dar la
biau nuliūdo.

„Atominės energijos, automatizacijos re
ceptai tai nėra technikos dalykai. Su ta 
trumpa formule galų gale atsirado seniai 
jieškomas „išminties akmuo“, įsikūnijo al
chemikų svajonė, išspręstas politikų jiems 
duotas uždavinys. Kaip ilgai truks, kol at
siras valdovas, pasiryžęs panaudoti tą jė
gos visumą politikai, valdymui!“

Čia jisai išgėrė neraginamas. Bet negė
riau aš. Mokėdamas sąskaitą, prisiminiau 
žinomą paveikslą „Pažanga“. Ten slenka 
pirmyn kelios sraigės... Bet blogiausia, 
kad tos sraigės keliauja — ratu. Kaži, ar 
sraigės tai žino?

Iš tikrųjų niekas šiandien negali pasaky
ti prie ko prieis pasaulis naujoje eroje. 
Senieji politiniai receptai nebetinka, o 
naujus reikia išbandyti. O kas norėtų bū
ti jūros kiaulytės vietoje?! Įdomu, kad įsi
sąmoninimas, jog pilnai įsigalėjo atominis 
amžius, sutapo su politiniu reiškiniu, kuris 
vadinamas koegzistencija. Ji prigijo; ypač 

prigijo Europoje ir nė vengrų tragedija 
jos nepakeis. Kas čia per reikalas? Grįž
kime prie beždžionių, gal bus aiškiau.

Baltasis US, gyvenantis į vakarus nuo 
didžiojo prūdo, gerai tvarkosi savo bando
je: visiems duoda apsčiai, nes daug turi. 
Kaudonojo SlJ teritorijos iškišuly, Europa 
vadinamame, gyvena, nemaža dalis bež
džionių, kurios pasiprašė USo globos. Ne 
be pagrindo: pirma .tasai SU, tai visai ne- 
bezdžioniška būtybė — daugiau panašus į 
žiaurų žmogų. Pusę Europos beždžionių 
bandos jisai jau pasiglemžė ir nė neslepia, 
kad netrukus nori pavergti ir likusias. Ka
dangi ta neaiški padėtis jau ilgai trunka, 
tai dažni vakarų europiečiai jau ir pripra
to. Bet jie žino — be US pagalbos juos 
SU surys.

Kai paaiškėjo atominis amžius, baltasis 
US ėmė rodyti šiokį tokį svyravimą: pirma 
buvo kalbėjęs apie SU pavergtų išlaisvini
mą betkuria kaina. Paskui jau tik apie iš
laisvinimą taikiomis priemonėmis. Vaka
rinių beždžionių dalis ėmė US įtarinėti, 
kad tik gražiai šneka, bet nieko nenori da
ryti. O Kas bus jeigu SU sykį patrauks 
US už uodegos kur nors per Aliaską ar 
Kiniją? Tada US lėks ten, ir SU per tą 
tarpą prasiverš iki didžiosios balos pak
raščio!? Čia suskilo nuomonės: prie SU 
bandos prijungtos bezdžioniukės, žiauriai 
SU spaudžiamos sau galvojo: „Dėdė US 
geras. Jis tik nenori pradėti. Bet jeigu 
mes pradėtum — tada jis tikrai padės“. 
Gi vakariniai svyravo: vieni nutarė, kad 
reikia įkurti nuosavą bandą (žinoma, ne
įkūrė, mat, beždžionės), kiti manė, kad iš 
to nieko nebus ir ėmė sukti užpakalį SU 
pusėn, norėdami prisigerinti. Iš to ir kilo 
koegzistenciniai dūmai.

„Kai gerai įsižiurau į tas beždžiones“, 
prabilo stora ponia savo vyrui, „tai pasa
kysiu, ne be pagrindo kalbos, esą žmogus 
kilęs iš beždžionės“.

„Taigi“, nusižiovavęs atsakė vyrelis. 
„Ypač, kai pasižiūri į veidrodį...“

„Fi...“, atšauna žmonelė, „geriau tu eik 
žiūrėti kupranugarių“.

Vyrelis nepaklausė. Už tai mudu nuėjom 
pasižiūrėti kupročių iš Nassero tėvynės. 
Kaip ten dabar buvo? Ėmė anglai su tuo 
Nasseru ir iškrėtė vengrams šposą? Ar 
kaip?

„Oi ne“, šypsosi mano draugas, „nevisai 
taip. Žmonija dar nežino, kurlink kryps 
bendruomeninio gyvenimo linkmė. Vieną 
težino — o ypač tie, kurie pabėgo nuo so
vietinio teroro — šitaip tvarkytis negali
ma. Tas sovietų tvarkymosi receptas tai 
nėra nei diktatūra, nei demokratija, nei 
pažanga, nei vergovė: tai yra daug baises
nis dalykas. Tai yra primityvaus brutalu
mo, koks tegalėjo viešpatauti prieš tūks-
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tančius metų, pakartojimas masiniu mas
tu.

„Bet anot taisyklės, kad didžioji pažan
ga nuveda vėl prie pradžios, ar tasai bol
ševizmas tuo pačiu tik nepūs ateities san
tvarka? Tiesą sakant jie tuo ir giriasi! lai 
sutaptų su tavo pesimizmu!“

„Ne taip paprasta“, pakratė galvą mano 
draugas, „žinoma, atsitinka ir taip, Kad vi
su ratu atsilikęs oegiKas kartais gali atsi
durti tarp „pirmųjų". Bet dėl to jis nieKad 
nebus pirmuoju. Ta imperija grius, tai 
yra aiŠKu“.

„Tai kodėl amerikiečiai nepasinaudojo 
vengrų jvyKių proga?“

„Neklausk mane, nes aš nežinau. Be to, 
abejoju, ar vengrų sukilimas butų atve
dęs prie to, kas ouvo, jei ne pačių sovietų 
pasitraukimas iš Budapešto spalio 30-31 
d .d.“.

„Ar galima kalbėti apie pasitraukimą? 
O jeigu taip — ar tai neouvo provoKacija, 
sąmoningas triukas?“

„Dažnai atsitinka, kad gabūs sukčiai sa
vo klaidoms vėliau suteikia „gilesnę pras
mę“, arba tai daro naivus steoėtojai. Ta
delis juk buvo ši: Lenkijoje GomuiKa tik
ra to žodžio prasme apgavo maskolius: jie 
nespėjo jėga įsikišti; Gomulka jiems neda
vė preteksto. Kaip panašus dalykai ėmė 
bręsti Vengrijoje, rusai sugalvojo rafinuo
tą planą: mate, kad be iNagy’o pagalbos 
neissivers, reikės jį valdžion paskirti. Bet 
pasistengė jį iš Karto sužlugdyti žmonių 
akyse ir jo vardu išKvietė rusų Kariuome
nę šaudyti sukilėlių. Ir tas triukas butų 
pavykęs — jeigu ne anglų-prancuzų inter
vencija Egipte.“

„Še dabar“, net sustojau ir išsižiojau. 
„Negi tu rimtai taip galvoji?“

„Taip, mano mielas. Rusų kariuomenė 
tada galėjo puikiausiai susitvarkyti su 
vengrais ir iš jų padaryti „guliasą“, — 
kodėl ji tai gali dabar? Būtų pajėgusi tą 
patį daryti ir anksčiau. Bet štai Kas atsi
tiko: spalio 29 izraelitai puolė Egiptą. Tą 
patį vakarą pastebėtas savotiškas sąmyšis 
rusų tarpe Vengrijoje: kariuomenė stengė
si visur, kur nebūtina, atsipalaiduoti nuo 
priešo, rinkosi į sutelkimo punktus. Tas 
neaiškumas truko ir sekančią dieną. Spa
lio 30 dieną Eden su prancūzais įteikia 
Nasserui ultimatumą — ir rusų kariuome
nė .dabar jau masiškai, tą pačią ultimatu
mo įteikimo valandą viską metė ir grįžo 
į savo bazes“.

„Ai, čia tik pripuolamumas“, drįsau su
abejoti.

„Nagi, pasižiūrėkim“, atsakė draugas. 
„Kai sovietai prieš metus ar dar anksčiau 
ėmė kištis į Artimųjų Rytų reikalus, daug 
kas klausė save: kodėl jie provokuoja ka
rą? Ir tikrai provokavo — ne tik kalbom, 

bet ginklais, ekonomine pagalba, diploma
tiniu žaidimu. Kodėl jie tai darė? Ko jie 
norėjo — ar karo? Jie karo bijo — nes ka
rą jie tegali pralaimėti. Bet žaidė karo ga
limybe — karo, kurį vestų Kiti, karo, Ku
rin jie tiesiogiai nejsikištų. Koki čia moty
vai? Bene „pasaulinės revoliucijos“ idėja? 
Mes gerai žinome sovietus — tai tik viena 
medalio pusė. Kita pusė visados buvo per
dėm rusiška, imperialistinė.

„Juk ir carai siekė įtakos Artimuose 
Rytuose“, įsiterpiau.

„Taip, lai taip. Bet ne viskas. Kodėl toks 
liguistas noras siucelti karą panosėje? is 
Vengrijos, Lenkijos įvykių, iš bruzdėjimo 
Pabaltijy ir kitur, man kyla kita ramtis. 
Sovietų ciniški valdovai gerai, labai gerai 
žino, Kad sovietinę imperiją išlaikyti ga
lima tiK vienu būdu: stalinistišKa patval
dyste, diktatūra. Diktatoriaus nėra. At
sirastų naujas, tai jis turėtų apie dešimtį 
metų mėsinėti pačią partiją kol „prisiiik- 
viduotų“ iki visuotinos valdžios. Tai gerai 
žino milionai kompartiečių ir kiti režimo 
„buržujai“, kurie pagrįstai dreba del savo 
kailio. To jie prileisti negali. Sovietų val
dovai anksčiau už mus pamate, kad 
„minkštojo“ kurso pasėkoje imperija grius 
— ir laiku susirūpino ją išlaikyti“.

„Tai ką jau Nasser jiems galėjo pa
dėti...“, šyptelėjau.

„Ką Nasser...“ Jis numojo ranka. „Ko 
čia jieškoti jiems durnių, kai pats perša
si. Nasser buvo pasiryžęs reikalui esant 
net karu pažaisti. Izraelitai nedrįso — at
simink, jie pirma ginklų gavo iš rusų! — 
reikėjo Kas uždegtų ugnelę. Tam ir ouvo 
Nasser. Sovietai norėjo nepavojingos ugne
les pašonėje, kad pas save galėtų įvesti 
karo meto stovį. Karo stovis jiems butų 
davęs į rankas priemones išlaikyti kietom, 
Stalino priemonėm visą imperiją. Tai būtų 
buvusios konstitucinės priemonės, prieš 
kurias niekas viduje nebūtų galėjęs pro
testuoti“.

„Pasakysiu, kad esu kiek pritrenktas to
kių išvedžiojimų“, pasakiau nustebęs. „Bet 
ką tai dabar turi bendro su vengrais?“

„Sovietai, dogmatiškai žiūrėdami į vis
ką, turėjo ir galėjo prileisti, kad Amerika 
jų sunkumus mato, kad gerai supranta, 
kas žaidžiama. Tad, kai Amerikos sąjungi
ninkai su izraelitais susitarė — ir mekam 
nežinant — staiga užpuolė Nasserą, ką tu
rėjo ruskiai galvoti? Ogi štai ką: baigta, 
Amerika dėjo mums per nagus, netrukus 
bus ultimatumas — ir mūsų reikalas baig
tas. Ką tada daryti: ogi, kuo skubiausia 
pergrupuoti kariuomenę atgal į išeities ba
zes; trauk perkūnas tuos vengrus — tuoj 
iškils svarbesni reikalai! Štai kodėl jie 
staiga atleido geležinę kumštį, kuria smau
gė vengrus, štai kodėl Vengrijoje išaušo 
anos keturios laisvės dienos!“
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Bevaikščiodami po sodą priėjom asilus. 
„Fi...“, sako jauna mergytė savo mamai. 

„Tai tikras durnių karalius“.
„Ne toks jau durnas“, sako mama. .Asi

las didelis galvočius, o jei jį suprastum, tai 
gali pasirodyti ir labai gudrus...“

Mano draugas šyptelėjo: „Kalbant apie 
asilus, matai... Sovietai nenorėjo savo au
simis ir akimis tikėti, kai į antrą dieną 
nieko neįvyko. Paskui jie patys save vadi
no asilais, kam pamiršo savo tezę esą 
„Vakarai supuvę ir jokiam veiksmui nebe
gali prisiversti“. Susirinko Jungtinės Tau
tos ir Amerika kartu su Sovietais pasmer
kė anglų-prancūzų-izraelitų „agresiją“...“

„Vadinasi, ir grįžtant prie beždžionių“, 
įsiterpiau, ..atominės beždžionės uždavinys 
pirmoje eilėje žiūrėti tvarkos savo bando
je. Tai ir buvo padaryta“.

„Taip atrodo. Ir netrukus rusai pasijuto, 
kad ir jie privalo susitvarkyti su vengriš
kom neklaužadom. Tai ir verda dabar gu- 
liašą...“

„Lygiai kaip mėsinėjo žmones Lietuvoj 
per eilę metų... Vadinas, sovietai ir vėl 
laimėjo“.

„Kaži“, suabejojo mano draugas, „sovie
tai neišsprendė savo esminės problemos: 
kokia nepavojinga priedanga grįžti prie 
stalinizmo?

„Kągi, jiems vistiek nusispjauti, darys, 
ką nori“, suabejojau.

„Pamatysim, pasakė aklasis...“, filosofiš
kai pridėjo mano draugas, bet didelis riks

mas nuo beždžionių kalnyno jam neleido 
užbaigti minties. Nuskubę jom ir mes į tą 
vietą. Viešpatie, kokia didelė beždžionė iš
lindo iš urvo! Didelė, raudona ir už SU 
daug didesnė. Beveik kaip žmogus didumo 
ir vos ne aziatiškų veido bruožų. Vaikai 
ją dėlto ir praminė ČIU...

Susimąsčiau. Negražu vargšes beždžio
nes lyginti su žmonėmis — bet ar taip ne
galėtų atsitikti ir žmonių tarpe?

„Na, na — ne taip greit...“, atsakė ma
no draugas. „ČIU dar jaunas ir priklauso 
nuo SU malonės...“

„Bet ne visam laikui!“ surikau.
„Galbūt. Bet gali jie ir vėl susidraugau

ti. Tikrai vėl susidraugaus — nes jie gi
minės. Jau kas kita, jeigu pairs drausmė 
SU bandoje — tada gal ČIU ne kad locka, 
o turės perimti SU bandos vadovybę...“

„Bet ar perims visa banda“? teiravaus.
„Kaži, per tokias dalybas dažniausia at

skyla geras skaičius beždžionių. Jis žino
ma tikrai pagaus tas, kurios arčiau jo — 
o su kitomis, teks matyti...“

Prisipažįstu, kiek pakvaišau nuo visų tų 
kalbų bei išgyvenimų ir skaudėjo pagirin
gai galvą. Sargas paprašė žmones eiti na
mo, nes laikas uždaryti zoologijos sodą. 
Tas jau minėtas neklaužada vaikas nie
kaip nenorėjo išeiti. Jokie argumentai jo 
neveikė: liks čia, ir gana.

Padėjo tik pagrąsinimas, kad tuoj už
darys į narvą su kitomis beždžionėmis. Tai 
padėjo. Visgi žmogus ne beždžionė — nors 
velniškai panašus.

„Amerikai reikalinga tokia užsienio reikalų politika, kurią galėtų suprasti ir 
amerikiečiai, ir mūsų draugai, ir, svarbiausia — mūsų priešai“.

Styles Bridges, JAV Senatorius, 
Senato Karinių Pajėgų Komiteto narys.

„Būtų pavojinga rizikuoti paremti Amerikos apsaugą dabartiniu JT veiksmingu
mu. Ištisos tautos išžudomos greičiau, negu delegatai spėja kalbėti“.

Senatorius Knowland, 
Respublikonų lyderis JAV Senate,
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

SAVŲJŲ KELIU BEJIESKANT (n)

»•

VIENYBĖ IR NAUJOS PAJĖGOS

RIMAS DUBINGIS

Imame sutikti, nes pati gyvenimo rai
da reikalauja taip sutikti, kad mūsų seno
sios lietuvių politinės generacijos vaid
muo artėja prie galo. Dairomės į naujas 
priaugančias jėgas. Žiūrime tų, kurie ga
lėtų amžiumi senstančius pavaduoti ir il
gainiui pakeisti. Dažnas iš senųjų vetera
nų kartais nusiskundžia, kad tų tinkamų 
pakaitalų vis lyg ir nematyti. Kaikas net 
paklausia su baime: nejaugi su mumis vis
kas baigsis?..

Iš teisybės, tų naujųjų meteorų gal dar 
ir labai nedaug. Pagaliau, ko senoji karta 
nori iš naujųjų? Jeigu ji nori tik sau pa
kaitalų, tik tokių, kurie ištikimi ir be jo
kių „nukrypimų“ sektų vien jų išmintus 
partinius ir ideologinius kelius, tai gal to
kių jaunųjų skaičius išeivijoje iš tikro yra 
itin mažas. Tuomet gal ir butų pagrindo 
baimei, jog su šiais senaisiais „viskas pasi
baigs“...

Bet jeigu sutiktume, kad naujai priau
gantieji žmonės turi teisę ir net pareigą 
savarankiškai apsispręsti ir laisvai susi
rasti savo ideologijos ir politinės visuome
nės veiklos pagrindus, pagal savo gyvena
mojo laikotarpio nuotaikas, sąlygas ir rei
kalavimus. — tai tuomėt gal nebūtų tiek 
nusiskundimų. Pamatytume, kad jaunoji 
dvasinė ir politinė generacija auga net ir 
išeivijoje. Tegu ne tiek ir gal ne taip, kaip 
reikėtų ar kam norėtųsi, bet ji auga.

Aną kartą kalbėjome apie Lietuvių Stu
dentų SANTARĄ. Tai labai naujas, savo 
kelio tebej ieškanti s junginys. Jis prieš ke- 
lęris. metus prasidėjo Amerikoje beveik iš 
nieko. Susibūrė visuomeniškai ir idėjiš
kai gyvesnieji lietuviai studentai, kurie 
ėmė dairytis savų kelių, nenorėdami pri
tapti prie nė vieno jau išminto kelio. Žiū

rint iš plačios laiko perspektyvos, gal toks 
naujo kelio jieškojimas buvo nebūtinai 
reikalingas. Tokie jieškojimai dažniausia 
baigiasi, kaip su Amerikos atradimu dvi
dešimtajame amžiuje. Ji jau seniai atras
ta, bet mes jaunystėje dažnas stengiamės 
dar kartą atrasti, patys atrasti ir tą atradi
mo jaudinimą išgyventi.

Tam būtų galima nurodyti vieną kad ir 
tokį visai konkretų pavyzdį. Po pirmojo 
suvažiavimo Tabor Farmoje Santara išlei
do knygelę apie suvažiavimo darbus su ten 
darytų pagrindinių pranešimų tekstais, 
vardu „Laisvo žmogaus keliu j lietuvišku
mą“ (V. Kavolio redaguotą). Vieno iš ryš
kesnių santariečių, Broniaus Juodelio pas
kaitoje „Naują žingsnį žengiant“ randame 
tokį pasisakymą (27 psl.):

„Liberalizmas“ mums nereikalingas. Jo 
kultyvavimas mums nepakeliui mūsų nau
joje organizacijoje. Jo jieškotojai jį susi
ras ideologinėse ar kitose juo pagrįstose 
organizacijose“...

Jei tai būtų teisybė, tai_ Santaros politi
nė ir idėjinė linkmė tuo butų griežtai ir ri
bojančiai nusakyta. Ji nebūtų nei liberali
nė (su kabutėm ar be kabučių), nei net 
ideologinė organizacija.

Tačiau... jau už penkių eilučių toje pa
čioje paskaitoje randame:

„Tokia organizacija (vad., naujai stei
giamoji Santara, mano past.) turėtų su
burti visus tautinio demokratinio nusista
tymo lietuvius studentus kovoje už min
ties ir žodžio laisvę, kovoje prieš komuniz
mą, kaip didžiausią humanizmo priešą ir 
totalinį žmogaus pavergėją; kovoje už as
mens teisių gerbimą; už tautinio sąmo
ningumo ir kovos dvasios atgaivinimą. To
kia organizaeija turėtų vienyti įvairias
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laisvės principan atsirėmusias lietuvių 
akademines organizacijas, veikiant bend
ra kryptimi dėl Žmogaus, Tautos ir Vals
tybės laisvės, įgaunant toleranciją, visuo
meninį supratimą ir ruošiantis valstybi
niam bei visuomeniniam darbui laisvoje 
Lietuvoje“...

Ką parodo šios dvi pasisakymo ištrau
kos? Jos labai būdingos jaunai idealistų 
grupei, jieškančiai ne tik naujo, bet ypač 
savojo kelio. Tvirtinimai juk taip aiškiai 
prieštarauja vienas kitam. Iš vienos pu
sės — mums nereikalingas liberalizmas, o 
tuojau pat iš kitos, pasisakant kas reika
linga, pasisakoma už visus esminius libe
ralizmo principus, ir net už pasiruošimą 
tokiam visuomeniniam ir politiniam veiki
mui, kuris turėtų iškilti ligi valstybinio 
darbo lygmens būsimoje laisvoje Lietu
voje!

Jeigu antroji citata atitinka santariečių 
tikruosius mąstymus, Santara, vadinasi, 
yra ir liberalinė, ir idėjinė, ir ideologinė, 
ir visuomeninė, ir politinių tikslų siekianti 
ar bent jiems besiruošianti organizacija.

Ir tame uždavinių nusakyme nėra nieko 
bloga. Priešingai, viskas čia labai gerai. 
Tik klausimas: kas čia nauja, arba, anot 
B. Juodelio, kur čia tas „naujas žingsnis' 
žengiamas“? Lietuvių tautos ligšiolinėje 
visuomeninėje ir idėjinėje raidoje tai nėra 
joks naujas žingsnis. Jis seniai, prieš ke
lis dešimtmečius pradėtas ir jau daugelio 
įvairiais būdais bandytas skelbti ir net gy
vendinti. Bet be abejo jis yra naujas san- 
tariečiams, nes jie jį pradeda savo gyveni
me pirmą kartą, pradeda patys, išeidami iš 
savo amžiaus, aplinkos ir sąlygų reikala
vimų.

Sustojome ties šiuo naujos, dar besidai
rančios organizacijos bruožu dėlto, kad 
jis siekia labai svarbių tikslų — suburti 
visus tautinio demokratinio nusistatymo 
lietuvius studentus, veikiant bendra kryp
timi dėl Žmogaus, Tautos ir Valstybės lais
vės, ruošiantis valstybiniam ir visuome
ninam darbui laisvojoje Lietuvoje (tariant 
B. Juodelio žodžiais).

O kas reiškia suburti studentus? Tai 
reiškia, suburti į vieną tėkmę tekančius 
vandenis. Studentai liks studentais tik ke
letą metų. Netrukus išeis plačiau į gyveni
mą, greit pasidarys vidurinė, o paskui ir 
vyresnioji karta. Tad šiandien suburti 
studentus — reiškia rytoj suburti visuo
menininkus, intelektualus, kultūrininkus, 
politikus, profesionalus... Tat reiškia — 
siekti suburti į vieną tam tikrą tėkmę lie
tuviškas pajėgas, kurios reikšis mūsų tau
tos visokeriopo gyvenimo ateityje, čia iš
eivijoje, o sąlygomis palankiai pasikeitus 
— įr būsimoje laisvojoje Lietuvoje,

Stebint dalykų raidą, toks Santaros už
simojimas, mūsų nuomone, yra labai svei
kintinas ir ne toks fantastinis, kaip pesi
mistams atrodytų. Minėtos brošiūros įžan
gą parašęs Santaros mecenatas Juozas J. 
Bachunas puikiai išreiškia tą pačią mintį 
žodžiais: „Džiaugiuosi, kad Santara plates
niais ir įvairiais laiptais sujungia jus, ko
piant į kalną, kurio viršūnėje yra švento
vė — Tėvynės laisvė, laimė, lietuviškos 
dvasios ir jos kūrybos turtų nuostabus at
skleidimas... Ir tik toumet lietuvių tauta 
jaus, kad kiekvienas dešimtmetis gimdo 
ir augina naujus vaikus, kurie jai reika
lingi jos uždaviniams vykdyti ir jos gy
vybei tęsti... Dabar jūs augate, kaip patys 
reikalingiausieji Lietuvos ateičiai“...

Ir tikrai, Santarai vos kiek apstiprėjus 
organizacine prasme, tuoj ėmė aiškėti, kad 
ji sielojasi ne tik atitinkamos nuotaikos 
nepriklausomų studentų subūrimų, bet ir 
jai artimų kitų lietuviškų visuomeninių 
grupių tarpusavio santykiams. Būtent, ji 
labai teisingai siekė, kad ne tik jos prieša
kys, bet ir jos veikimo užnugarys būtų 
kuo platesnis, kuo vieningesnis ir rames
nis. Jai parūpo mūsų tautinių liberalinių 
grupių sugyvenimo ir net susivienijimo 
klausimas. Ji įvairiais ir platesniais laip
tais, anot Bachuno, ruošiasi kopti į Tėvy
nės kalną.

Tai labai jautrus, painus, sunkus ir tuo 
tarpu vis „amžinas“ klausimas.

Praėjusių metų SANTARVĖS 5 nr. Lie
tuvių Akademinės Jaunuomenės Lapų 
skiltyse (282-284 psl.), čia buvo išspaus
dinta tuo klausimu dalis raporto, kurį pa
ruošė Santaros lietuvių liberalinių grupių 
santykiams studijuoti komisija.

Šis raportas nėra kokia vienkartinė ir 
atsitiktinė studija vien akademiniams tiks
lams. Jis yra išdava Santaros nusistaty
mo ko plačiau su tomis lietuvių visuome
ninėmis grupėmis susipažinti ir bendra
darbiauti.

Per porą pastarųjų metų šia kryptimi 
Santara jau gerokai pasistūmėjo. Tam 
tikslui ji paskyrė savo įgaliotinius prie lie
tuvių tautininkų ir lietuvių liaudininkų 
grupių. Jos santykiai su tomis grupėmis 
yra geri, bent viešumoje jokių didesnių 
nesusipratimų neiškeliama ir, galbūt, ne
iškyla. Santara taip pat paskyrė savo įga
liotinį prie Lietuvių Rezistencinės Santar
vės; kiek žinome, Santaros ir Santarvės 
santykiai yra labai geri, nuoširdūs ir drau
giški, pagrįsti abipusio ideologinio ir veik
los kelio panašumu, nors tuo tarpu nenu
ėję ligi jokio formalaus susitarimo. Gi su 
akademiniu Šviesos sambūriu jaunoji San
tara yra sudariusi savo rūšies federalinius 
saitus. Visa tai rodo ir reiškia platų mūsų
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jaunųjų kademikų šakojimąsi į lietuvių 
išeivijos politinį ir ideologinį dirvoną.

Be abejo, didžiausi santariečiams sunku
mai yra susiprasti su liaudininkais ir tau
tininkais — tarp jų surasti tiltą ar patiems 
pasidaryti tiltu. Su vienais ir kitais jiems, 
atrodo, nėra sunkumų sugyventi atskirai, 
bet bendrai tos dvi grupės dar toli gražu 
nepajėgtų susikalbėti. Turi jos šiek tiek 
nesutarimų dėl dabarties praktiškų reika
lų, bet dar daugiau — dėl praeities. Gi 
emigrantai juk daugiau gyvena praeitimi...

Santaros komisija trumpai, bet gana 
teisingai išnagrinėja tų dviejų partijų pri
gimtį, jų skirtingumus ir bendrumus. Taip 
pat ji paliečia ir Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės nusistatymus bei nuotaikas. Pa
galiau, komisija prieina išvados, kad San
tarai verta mėginti būti jungtimi tarp tau
tininkų ir liaudininkų. Bet jungtimi su la

bai specialia ir tikrai sunkia, jeigu iš viso 
įmanoma paskirtimi: „skatinti tas grupes 
išsiaiškinti pagrindines sąvokas, studijuo
jant jų idėjas, tačiau — kolkas susilaikant 
nuo jungimosi į šių partijų tarpgrupinę 
trintį“...

Tad ir Santara, jau trečioji ar ketvirtoji 
organizacija vien mūsų „tremties“ laiko
tarpiu pasistato sau tikslą — būti musų 
liberalinių grupių vienybės jungtimi ir, ša
lia to, auginti naujas jėgas.

Ši paini problema turi savo istoriją ir 
įvairius jos dalyvius. Gyvenimas šiandien 
yra tiek pabėgėjęs ir visos realios aplin
kybės tiek daug pasikeitusios ir vis toliau 
keičiasi, kad kyla eilė abejonių dėl senųjų 
„jungties“ apmąstymų. Kokios galėtų būti 
naujos mintys apie šią svotbinę rėdą, mė
ginsime pasisakyti sekančiame musų seri
jos rašinyje.

į- > '-■>

Rusų revoliucija pasiekė tokio laikota rpio, kokio buvo pasiekusi prancūzų revo

liucija, kai visiems vadams buvo nukirsto s galvos“.

Peter Ustinov, britų aktorius.

»
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PIRŠTU I AKI

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Sovietų žurnalistams, menininkams ir 
politikams vis dažniau lankantis Vakarų 
Europoje ir Amerikoje, Rytų ir Vakarų 
koegzistencinis bendradarbiavimas labai 
pagilėjo. Tik jis buvo itin vienašališkas. 
Dabar, kaip patiriame, ir vakariečiai yra 
pasiryžę siųsti daugiau savo delegacijų į 
Rusiją susipažinti su jos laimėjimais ir 
pasimokyti ten, kur komunistinė sistema 
yra mus neabejotinai pralenkusi.

Neperseniai mūsų šnipai yra gavę šito
kių žinių...

KUR DĖTI PERTEKLIŲ?

Amerikos žemės ūkio departamentas 
jau esąs sudaręs naują delegaciją iš savo 
valdininkų ir ūkininkų, kurie važiuos Ru
sijon arčiau susipažinti su sovchozais ir 
kolchozais. Svarbiausias tos ekskursijos 
tikslas bus ištirti paslaptį: kaip modernioji 
ir pažangioji sovietinio žemės ūkio sant
varka gali taip sėkmingai veikti, jog nie
kad jai nereikia laužyti galvos, kur dėti 
žemės ūkio gaminių perteklių?... (Kaip ži
noma, Amerikos vyriausybė vis negali at
sipalaiduoti nuo galvosūkio, ką daryti su 
į sandėlius kraunamu ir gendančiu gamy
bos pertekliumi: sviestu, kondensuotu pie
nu, kiaušiniais, grūdais, bulvėmis, med
vilne, tabaku...).

KAIP DAUGIAU UŽDIRBTI?

Taip pat Amerikos architektų, inžinie
rių, namų statytojų ir namų apyvokos ga
mintojų organizacijos baigia sudaryti jung
tinę delegaciją siųsti į Rusiją arčiau susi
pažinti su šių sričių sovietine pažanga. 
Svarbiausias tikslas ištirti: kaip sovietinė 
Rusija per tris su puse dešimtmečio ga
lėjo pasiekti ir išlaikyti tokią idealią pa
dėtį, kad vis gyventojams trūksta gyvena
mųjų namų, butų, garažų automobiliams, 
o butuose nėra pačių primityviausių įren
gimų, kaip atskirų gazinių bei elektrinių 
virtuvių, šaldytuvų, indų plaunamųjų ir 

skalbiamųjų mašinų, privačių vonių, tele
vizijos aparatų įr kitų smulkmenų... Suži
nojus paslaptį, tikimasi, kad Amerikos na
mų statytojams ir namų apyvokos reikme
nų fabrikantams Amerikoje dar atsirastų 
daug naujų biznio galimybių.

KAIP SĖKMINGAI VALDYTI?

Britų parlamentarai rimtai galvoja su
daryti abiejų partijų atstovų delegaciją, 
kuri vyktų ištirti sovietų parlamentarinės 
demokratijos metodus. Svarbiausias užda
vinys bus galutinai ištirti paslaptį: kaip 
sovietinio parlamentarizmo pažangioji sis
tema per tris su puse dešimtmečio galėjo 
pasiekti tokio tobulumo, jog rinkimuose 
dalyvauja visada beveik šimtas procentų 
balsuotojų, už išstatytus kandidatus taip 
pat visada pasisako beveik visas šimtas 
procentų, kaip viena vienintelė partija vi
suomet laimi rinkimus, visuomet vienbal- 
siškai pareiškia pasitikėjimą naujai vy
riausybei ir visuomet vienbalsiškai priima 
visus jos pateiktus įstatymų projektus ir 
kitus sovietų valstybės vyrų nuostatus, 
įskaitant Chruščiovo ir Bulganino...

KAIP GRAŽIAI APRENGTI MOTERIS?

Paryžiaus Dior, Fath, Balmain ir dar de
šimt kitų madų salonų, siuvyklų bei kos
metikos įmonių įgaliotiniai sudarė gausią 
delegaciją ištirti paslaptį: kaip pažangiau
sioji sovietinė sistema sugeba aprengti, iš
puošti, iškvėpinti ir išdažyti savo gražuo
les moteris, jog jos jaučiasi visada paten
kintos, laimingiausios pasaulyje ir nieka
da nemurma... Prancūzų modistams nusi
bodo kas šeši mėnesiai ruošti naujus mo
delius, vesti brangią reklamą, rungtyniau
ti, neišparduoti atsargų ir kartais bankru
tuoti. Ir svarbiausia, prancūzės, anglės ir 
amerikietės vis nepatenkintos, kaprizin
gos ir nuolat dejuoja, neturinčios kuo „pa
doriai apsirengti“, <— o tai rodo visišką 
kapitalistinės sistemos supuvimą...
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

ANTANAS GUSTAITIS — 
„ANAPUS TEISYBĖS“

Neseniai pasirodė gražiai Gabijos išleista, dail. Romo Viesulo pritainkintu viršeliu (su Paryžiaus Notre Dame velniuku) papuošta, 144 pusi, eilėraščių knyga. Tai Antano Gustaičio „Anapus Teisybės“.Iš anksto galima užtikrinti, kad ši knyga eis iš rankų į rankas ir bus skaitoma mūsų emigracijos su nemažesniu pasigardžiavimu, kaip kadaise Kazio Binkio „Tamošius Bekepuris“ buvo skaitomas mūsų ūkininkų tarpe.Antanas Gustatis meistriškai ir originaliausia humoristine forma atskleidė musų šiandienės emigracijos „antrąją medalio pusę“, nuvilko jos dvasią. Netekusi savo pagrindo, netekusi to, ką ji labiausiai mylėjo ir prie ko labiausiai buvo prisirišusi, mūsų išeivija atitrūko nuo realybės ir nuo tikrosios tiesos. Nors širdyse tebedega tėvynės meile, nors yra norų dar „jai aukotis“, tačiau naujas gyvenimas neša musų išeivį, it skiedrą, į plotmę, kur nebėr jokių kitų vertybių — tik pinigas ir asme- niai malonumai. Sumaterialėjęs mūsų emi

grantas nusivertina, nusitrina, sumenkėja ir dingsta. Kaip nuo kamieno nulaužta šaka, pradžioje dar žaliuojanti, greit nugelsta, nudžiūsta ir sunyksta.Tačiau Gustatis pamokslų nesako. Jis atidengia teisybę ir net „anapus teisybės“, o jau skaitytojas pats padarys išvadas. Nors ta teisybė mums visiems ir labai karti, ji pateikta tokia forma, kad jos negalima nepriimti.Gustaičio kūryba ištisai nepaprastai įdomi, tarpais net stebinanti —■ spraksinti, kaip fejeverkų ugnys.Pulgis Andriušis savo kritikoje puikiai pažymėjo, kad „Antanas Gustatis humoristinį eilėraštį ištraukė iš vulgarios, feljeto- niškai banalios plotmės ir pakėlė jį į meistrišką augštį... Eiliavimo elegancija, vaizdų kontrastai, staigmenos, turtinga, originali kalba, autorių iškelia į žanro augštu- mas. Juodon pesimizmo balon nenutraukianti mūsų ydų kritika, neišsemiamas humoras paverčia šią knygą širdies balzamu“.
R. K.

LOGIKA, STIPRYBĖ IR SKEVELDROS

Kazys: ...Visų pirma mus tardys.
Kunigas Antanas: Mane neilgai. O gal apsieis be tardymo.
Kazys: Iš kur jūs žinote?
Kun. Antanas: Žinau. Jie turėjo likviduoti mane miške. Lik-vi-duo-ti. Tai jų žodis.
Kazys: Jų logika šalta. Šita logika toleruoja užmušimą.
Kun. Antanas: Kas sugalvojo šitą logiką?

Kazys: Protingi žmonės..,Taip, kvaili žmonės nebūtų sugalvoję bolševizmo ir NKVD logikos. Jokia inkvizitorių ir tironų logika nebuvo sugalvota silpnakakčių. Gal visais laikais tokiose sistemose pasireikšta kiek manijakišku- mo, bet jose paprastai nestigdavo dviejų dalykų: fanatizmo ir jam būdingos logikos. O ją kūrė protingi žmonės, kurie žūtbūt siekė įgyvendinti savo tiesą.
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SANTARVĖ 47Toks yra ir bolševizmas. Jo tiesą, jo logiką ir jo, jei taip būtų galima pasakyti, moralę mėgina apibudinti šimtuose knygų įvairūs autoriai. A. Koestler mėgino savo romane išaiškinti, kaip žymūs komunistai, patekę diktatoriaus nemalonėn, teisme išvadindavo save niekšais ir deklamuodavo džiaugsmingai mirsią už partiją. Dešimtys kitų mėgina atspėti painią, o gal ir paprastą bolševizmo etiką, bolševikinio žmogaus sielą.Lietuvių raštijoje tos problemos tebuvo paliečiamos paviršutiniškai. Gal giliausiai ją pamėgino atskleisti dramaturgas Antanas Škėma savo trijų veiksmų dramoje 
„Pabudimas“, Terros leidinys Chicagoje, 1956 m., 64 psl.).Čia tarp kitko, išvystame NKVD tardytoją lietuvį Pijų Karnavičių. Škėmos piešinyje jis nėra joks naujas, o tik tradicinis ir literatūrinis NKVD tardytojo tipas. Tardytojas, kuris savo aukas kankina, žudo ir nuolat filosofuoja.Štai ką jis sako buržuaziniam ir nacionalistiniam Lietuvos pogrindžio kovotojui Kaziui Vilniaus NKVD tardomajame kalėjime:Pijus: ...Mūsų sistema — pats gyvenimas. Gyvenime nėra tokių silpnybių, kaip humanizmas, artimo meilė. Gyvenimas, kai reikia neapkenčia, kai reikia glosto. Saulė išaugina švelniausią gėlę, ir saulė išdegina dykumas. Toks vanduo, tokia ugnis, tokia visa žemė. Mūsų sistemoje žmogus įsigys didžiulį turtą: visišką objektyvumą. Jis bus Dievas ir valdys pasaulius. Sakau, bus, nes tikrąją komunizmo esmę dar nevisi komunistai suvokia. Tai pašvęstųjų paslaptis. Ir pašvęstieji žino, kad iš karto visų silpnybių neišnaikinsi. Todėl jie toleruoja ir gėrį, ir patriotizmą, ir gailestį, ir meilę ir daugelį kitų sentimentalių dalykų. Tu ir tavo bičiuliai esate musų šešėliai. Jūs vartojate tik kaikuriuos mūsų ginklus. Jūs neturite aiškaus tikslo. Jūs esate ritieriai —■ supančiotomis rankomis ir užrištomis akimis. Todėl jūs pralaimėjote čia, todėl jūs pralaimėsit visame pasaulyje...Tačiau mūsiškis NKVD titanas labai greit ir pats pralaimėjo. Jis krito, kaip savo įstaigos intrigų auka, nes nevietoje parodė gailesį, išniekinęs ir nužudęs savo jaunystės draugą, liepęs išniekinti jo žmoną, kadaise bendrą mylimąją, — tačiau nei iš vieno neišgavęs paslapties, kur partizanai laiko slaptąjį ginklų sandėlį.___NKVDtardytojui tai neleistina, ir mūsų busimasis naujojo pasaulio dievas ir valdovas žlunga, užleisdamas vietą rusui.A. Škėmos drama labai tinka vaidinti, o itin nebloga ir skaityti. Ji nėra realisti

nė, jos veikėjai neypatingai gyvenimiški. Drama yra daugiau abstraktinė: veikėjai, jų charakteriai ir likimai prabėga pro mus sutirštinti, lyg simboliai, lyg esmės, lyg esencijos žmogaus ir tų dalykų, kurie gyvenimą daro vertą gyventi. Tai kažkas lyg iš vokiškojo ekspresionizmo po pirmojo pasaulinio karo. Bet kažkas stipraus, išnokusio, dramatiško ir dramingo, — ir drauge kaikas tikrai sceniško. Tai tuo tarpu neabejotinai brandžiausias draminis veikalas, kuris pasirodė išspausdintas išeivijoje per pastarąjį dešimtmetį.Autoriui režisuojant, veikalas jau buvo statytas Kanadoje. Iš spaudos atbalsių spręstina, kad jis nesukėlė tokio entuziazmo, kokio mūsų publika ir rengėjai dabar paprastai tikisi iš „parengimų“. Žiūrovus jis slėgė ir paliko gūdžią nuotaiką. Aišku, jis juk nedavė progos skaniai pasijuokti ir po to prie baro pasivaišinti skaniomis lietuviškomis dešromis su tušintais kopūstais...Lietuvių išeivių publika nėra dvasiškai pajėgi tokius veikalus žiūrėti. Neteikia jie nei linksmumo, nei užsimiršimo, nei saldybių, o kartais gal grėbliu nevisai švelniai pakrapšto jų žmogišką sąžinę. Žiūrovo nepakeisi, bet tai nemažina dramaturgo talento ir jo veikalo.Knygai iš spaudos pasirodžius, vienas tikybinis Chikagos lietuvių dienraštis parašė, kad veikale esama prasižengimų moralei, geram skoniui ir kitokiems nuostatams, — todėl drama esanti nestatytina ir neskaitytina, dienraščio žodžiais tariant, nerekomenduotina... Tai, be abejo, kažkas kvailiausio, ko galima tikėtis iš literatūrinio veikalo vertinimo.Bet tai drauge yra ir geras liudijimas A. Škėmos dramai: ji nebūtų gera drama, jeigu ji neprasiskverbtų kiek giliau už „universalinių nuostatų“ ir tų bejėgiškų trafaretų, kuriuos tebevartoja tūli „tremties“ moralizatoriai. Ir kurie vis tebėra, anot Vilniaus enkavedisto žodžių, su „supančiotomis rankomos ir užrištomis akimis“...V. Meškauskas Škėmos dramai parašė inteligentišką įžangą. Dėl jos man tik viename punkte tekiltų abejonė, būtent, — nesutikčiau ,kad didieji pasaulinės literatūros klasikai šiandien teskaitomi tik mokyklose iš prievartos. Atrodo, gal ne taip. Bestselleriai ateina ir praeina, o anie klasikai paskaitomi nuolat, generacija po generacijos. Ir keistas dalykas, — jie niekad nenusibosta rimtam skaitytojui.
B. R.
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KREMLIAUS VARDU

Stefan Korbonski. W IMIENIU KREM- 
LA. Instytut Literacki. Paryžius, 1956.

Tai yra lyg ir antroji dalis S. Korbonskio 
atsiminimų iš pogrindžio ir politinės veik
los Lenkijoje. Savo pirmąjį atsiminimų 
tomą autorius buvo pavadinęs „Respub
likos vardu“ (ž. „Santarvė“ Nr. 10, 1954 
m.), nes vokiečių okupacijos metais Len
kijos gyvenimas ėjo ženklu kovos dėl Len
kijos nepriklausomybės. Šitą atsiminimų 
dalį autorius užvardina „Kremliaus var
du", nes visa, kas vyko Lenkijoje nuo ru
sų įžengimo, buvo daroma Kremliaus var
du ir Kremliaus naudai.

„W imeniu Kremla“ atsiminimai apima 
laikotarpį nuo 1945 metų rugpjūčio mėne
sio, kada autorius buvo priverstas bėgti 
iš Lenkijos.

Tas laikotarpis Lenkijos istorijoje ga
lėtų būti pavadintas Liublino laikotarpiu. 
Išorėje lenkų politinis gyvenimas tuo me
tu ėjo laisvos demokratijos formomis, Mi- 
kolajczykui esant vice-premjeru ir for
maliai veikiant antikomunistinei opozici
jai, kurioje svarbiausią vaidmenį vaidino 
lenkų valstiečių liaudininkų partija, vado
vaujama Mikolajczyko, kurios vadovybė
je taip pat buvo ir Korbonski.

Ramiai autorius pasakoja tą beviltišką 
lenkų patriotų padėtį tuo laikotarpiu, ka
da viešai bolševikai tarytum buvo leidę 
laisvai veikti, bet faktiškai buvo visiškai 
aišku, kad tai tik laikinis dalykas. Bolše
vikų ir slaptos policijos teroras buvo ne
suvaldomas, ir bolševikai ramiai, bet tvir
tai, ruošėsi įvesti tikrą sovietinę santvar
ką. Atrodo, kad bolševikų viskas buvo da
roma pagal planą, kiekvienas jų žingsnis 
buvo iš anksto numatytas ir apskaičiuo
tas. Ta kova, kurią bandė vesti lenkų opo
zicija, buvo beviltiška, buvo iš anksto aiš
ku, kad ji bus pralaimėta, tai buvo jau
čiama ir žinoma, bet visvien buvo veikia
ma, tarytum kito kelio nebuvo ar nebu
vo norima ar galima realybei pažiūrėti į 
akis ir padaryti laiku reikalingas išvadas. 
Jei pirmoje S. Korbonsko atsiminimų da
lyje stebino ir žavėjo lenkų patriotizmas 
ir pasiaukojimas, tai šioje dalyje stebina 
kažin kokia apatija ir beviltiškumas, o 
ypač tai, kad tiek daug lenkų faktiškai 
ėjo su Liublino režimu, ar dėl tos apati
jos ir beviltiškumo, ar dėl grėsmės ir prie
vartos ar dėl kitų priežasčių.

Autorius aprašo savo susitikimą su len
kų partizanais 1947.IH.9 d. Vietoje tikėji
mo laimėjimu, vis labiau gęstanti viltis, 
vietoje užsidegimo kovon, priešo puolimų, 
priešo apsupimų, kovos vengimas, nakti
nis vaikščiojimas po mišką. Vietoje atvirų 
durų į ūkininko pirkią nakvynei ar mais
tui — uždaryti vartai, prašymai eiti to

liau , kitur jieškotį prieglobsčio, nes bijo
ta represijų ir areštų. Ginklų nėra, šaud
menys sveriami auksu, badas ir nuovar
gis. Tai buvo pasakojimas kraujo, prakai
to ir ašarų. Ir vienintelį patarimą, kurį 
autorius galėjo duoti, buvo pasiduoti ir 
legalizuotis. (282, 283)

Šiuos puslapius verta pasiskaityti „El
tos Informacijų“ redaktoriams ir „infor
macijų ministrams“, kurie vis tebekalba 
apie, naujus aktyvius kovotojus Lietuvoje, 
užimančius kritusiųjų vietas.

Autorius pateikia įdomią žinią apie tai, 
kad 1947 m. birželio mėnesį Lenkijoje bu
vęs ir veikęs Sierov, generolo Malinovo 
vardu (302 psl.). Krizės atvejui gen. Sie
rov buvo numatęs ir siūlęs priimti planą 
deportuoti iš Lenkijos Sibiran 300.000 
žmonių. Ir tas pats Sierov šiandien tebėra 
Sovietų Sąjungos Valstybės Saugumo Ko
miteto pirmininkas, faktas, kurį vakarie
čiai mieliau užmiršta. ,

1947 metais Varšuvoje lankėsi anglų 
darbiečių parlamento nariai. Jie turėjo 
spaudos konferenciją, kurioje pasakoję 
apie susidarytą džiaugsmo lenkų veiduose 
įspūdį, kurį jie laikė ženklu Lenkiją gai
vinančios socialistinės dvasios. Kuo tai 
buvo galima paaiškinti, klausia autorius, 
kvailumu ar pikta valia? (334-335 psl.)

Autoriui buvo aišku, kad politinė opo
zicija bus likviduota kai tam, komunistų 
nuomone, ateis laikas, ir kad tam reikia 
iš anksto pasiruošti. Bet pasiruošta nebu
vo. Mikolajczyk tepasirūpino savim, sau
giai pabėgdamas į užsienį, viską palikęs 
ir metęs.

Įdomus yra autoriaus atsiminimų epilo
gas, jo įspūdžiai iš emigracijos, jam pa
siekus užsienį. Lenkų emigracija Angli
joje stengėsi išsaugoti likučius prieškari
nių lenkų realybės, kurią, Korbonskio 
žodžiais, karas krašte sunaikino nepalik
damas jokių pėdsakų.

Veikęs ir dirbęs krašte nuo pat pirmųjų 
vokiečių okupacijos metų, S. Korbonski 
buvo nustebintas silpnų emigracijos 
pastangų suprasti tai, kas buvo įvykę 
ir vyko krašte. Jį skaudino, kad opozici
jas pastangos Lenkijoje 1945-1947 metais 
buvo kaikieno laikomos kolaboravimu, bet 
ne kova, gal dar sunkesne ir dar didvy- 
riškesne, negu vokiečių laikais.

Nelabai ir mūsuose norima matyti ko
vą veikloje tų lietuvių, kurie gal yra 
priversti ją vesti ir ją veda kitomis są
lygomis ir aplinkybėmis, negu kad ji bu
vo vedama vokiečių okupacijos metais, ar 
pirmaisiais antros sovietų okupacijos me
tais.

M. S.
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