
JUOZAS J. BAČIUNAS

KAROLIS DRUNGA

A. GERUTIS

JUOZAS KĖKŠTAS BRONYS RAILA

SANTAROJE SU TAUTA

REIKIA IŠSKLEISTI BURES

LIETUVA IR MANO DARŽAS

TECHNIKINĖ PAŽANGA UŽ G. UŽDANGOS

LIŪTAS NEKLAUSIA ARKLIO...

ARKLYS NEKLAUSIA LIŪTO...

N. 2

1



SANTARVĖ

kelia Krašto ir jo priešinimosi primatą 
užsienio lietuvių politiniame ir visuome
niniame gyvenime.

SANTARVĖ

palaiko Lietuvos valstybiškumą, valstybi
nį mintį ir tradicijas.

SANTARVĖ

svarsto lietuvių laisvės kovos reikalus ir 
pagrindines jos problemas, padėtį Krašte, 
lietuviško gyvenimo bei veiklos svarbiau
sius klausimus.

SANTARVĖ

nagrinėja politinius, visuomeninius, eko
nominius, socialinius ir kultūrinius klau
simus. Lietuvos praeities, dabarties ir 
spėjamos ateities problemas.

SANTARVĖ

įieško naujų idėjų ir naujų kelių visais 
tautinio gyvenimo aspektais dabarčiai ir 
ateičiai, glaudžiame ryšyje su Krašto rei
kalavimais, troškimais ir viltimis.

SANTARVĖ

siekia užsienio lietuvius priartinti prie 
Krašto reikalų.

TURINYS
Reikia išskleisti bures
Santaroje su tauta

— Juozas J. Bačiūnas
Lietuvių-vokiečių kultūriniai santykiai

— A. Gerutis
Absoliučiai tobulai viskas eina atbulai

— Antanas Gustaitis
OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

Technikinė pažanga už geležinės 
uždangos — Karolis Drunga
Apžvalga

LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS
„Liūtas neklausia arklio, kaip grobį 
pagauti“... — Juozas Kėkštas
„Arklys neklausia liūto, kaip pajodinti 
švelnią panelę“... — Bronys Raila

I LAISVĘ VEDA MŪSŲ KELIAS
Iš laiškų draugams
Pora netolerancijos dimensijų

— V. K.
Fragmentai, jiešką savo vietos

— L. D.
SOVIETINIS GYVENIMAS

Maskvos studentų gyvenimas
SANTARVĖS UŽRAŠAI

KNYGŲ PARAŠTĖJE
Lietuva ir mano daržas

— Br. Raila
Lietuvių senoji simbolika ir jų dabarties 
būdas — A. G-as

SANTARVĖ REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ 

ir KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS 

LITHUANIAN MAGAZINE

Redaktorius — F. Neveravičius
Redakcijos Įgaliotinis J.A.V-ėse — B. Raila
Redakcinį sambūrį sudaro: K. Dranga, A. J. Greimas, V. Kavolis, J. Masiulis, B. Raita, 

J. Vėbra, H. Žemelis, G. Židonytė-Vebrienė.
Virlelia — dail. V. K. Jonyno
Leidžia Lietuvių Rezistencinė Santarvė

2



SANTARVĖ , 1857 m.
Nr. 2 (36)

REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

.ji

REIKIA IŠSKLEISTI BURES

Gaivios prošvaistės laikas nuo laiko švysteli musų Ūkanotuose 
akiračiuose. Viena iš jų tikrai būtų neseniai pasirodžiusi trečioji me
tinė Santaros knyga (1956-57 m.) „Mintys ir Darbai“.

Knygos puslapiuose naujai išrinktasis Amerikos lietuvių studen
tų Santaros garbės narys Karolis Drunga išryškina, jog asmens san
tykius su tautybe lemia dvasinis ir moralinis apsisprendimas, kuris 
yra bendras visiems žmogaus amžiams ir visoms generacijoms.

„žmogus, nežiūrint jo amžiaus, didelėse problemose apsisprendi
mo j ieško visam amžiui, o ne keliems pavasariams... Palaiminti yra 
tie atvejai, kada lietuvis betkurioje padėtyje ir be jokių savyje jieško- 
mų argumentų gali pasakyti: — mano tėvai buvo lietuviai, aš esu 
lietuvis, mano vaikai bus lietuviai, taškas. Jei airis yra užsispyręs 
likti airiu, tai tokį pat pavyzdį gali duoti ir lietuvis... Tas, kuris šian
dien apleidžia lietuvybę, neturi teisės vadintis džentelmenu, nes jis 
tampa tik moraliniu bastardu, palikdamas skęstantį vaiką likimo va
liai. Ir joks, kad ir intelektuališkiausias argumentas šio nemoralumo 
nesumažins“.

Mūsų gyvenime šį gausėjantį nemoralumą ima teisinti ne tik in- 
telektuališki, bet dar dažniau praktiški naudos ir nuosmukio argu
mentai. Tai rodytų, kad, tariant donelaitiškai, mūsų laisvės troški
mo atspara, tie Tėvynės nelaimės ilgų žiemų triūsai, kaip pavasario 
sttlegas, į nieką pavirsta. Daugelis savo „kilniausiu“ uždaviniu ima 
laikyti nebe kovą už tautos laisvę, bet už savo nuogos tautinės egzis
tencijos, jausmo išlaikymą.

Laivai, kurie pateko į pačias pelkes ar į dangoraižių džiungles...
* * *

Iš praėjusių metų musų spaudos diskusijų išsinešėme patyrimą, 
kad laisvieji lietuviai daugiau diskutuoja (jei jie dar iš viso diskutuo
ja!) ne apie tautos laisvę, bet apie laisvės problemą aplamai. Ir ais
tringai tyrinėja ne atstatysimos laisvos Lietuvos demokratijos esmę, 
bet tik kuris yra dangiškai geras ir tobulas lietuvis demokratas už-
sienyje, o kuris beviltiškai blogas ir kaip supuvusi žievė nuskustinas 
nuo tautos medžio... L1ETUVOS 

NAŪt^’.LINS
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Gal todėl mūsų istorikas Vincas Trumpa minėtame santariečių 
leidinyje stengiasi pažiūrėti ramiai ir iš tolo. „Kažkas yra palyginęs 
laisvę su sveikata“, sako jis. „Kol žmogus sveikas, jis nemėgsta kal
bėti apie sveikatą. Taip ir laisvas žmogus ir laisve alsuojanti visuome
nė nemėgsta kalbėti apie laisvę. Jeigu šiandien tiek daug apie tai 
kalbama, kuriama net laisvės metafizika, matytis, su musų laikų 
žmogumi ir visuomene yra kažkas netvarkoje. Blogiausia, kad apie 
laisvę dažnai kalba tie, kuriems ji visiškai nerupi.“

Daugiausia nelaimių žmonėms atneša visokios į tobulybę pasine- 
šusios ideologijos ir politinės partijos, kurios norėtų įgyvendinti rojų 
jau šioje ašarų pakalnėje... Labai teisingai savo laiku pastebėjo gra
fas Keyserling, kad jeigu Kristus butų užsimanęs dangaus karalystę 
sukurti šioje žemėje, iš Jo taip pat būtų pasidaręs Leninas... Demo
kratinė santvarka, nepretenduodama į tobulybę, visdėlto geriau negu 
kuri kita santvarka garantuoja pagrindines žmogaus laisves — pa
sirinkimo, pažinimo, vertinimo ir kūrybos laisvę... Kol opozicijai nėra 
užčiaupta burna, arba kol opozicija nėra uždaryta kalėjime, tol de
mokratinei santvarkai nėra pavojaus išvirsti save garbinančia siste
ma. Tai ir yra brangiausias demokratijos bruožas“.

Negalėtume didžiuotis, kad tuo bruožu būtų pasižymėjusios bu
vusios lietuviškos demokratinės ar nedemokratinės sistemos. Užsie
nyje matome dabar ,kad skirtingai mąstančios ar veikiančios musų 
politinės grupės vandens šaukšte prigirdytų savo „priešininkus“, jei
gu tik turėtų policijos jėgą pašonėje, savo žemę po kojų ir savo val
džią kumštyje.

Mūsų laisvės ir demokratijos laivai paskendo neapykantos ir de
magogijos liūnuose. Laivai palaužtomis burėmis, anot Santvaro.

Ne, laivai be jokių burių! Laivai su irklais, tik irklų vietoje — 
basliai ir plunksnakočiai savo brolių tautiečių galvoms daužyti.

* * *

Tiksliai atliepdamas vyresniųjų diagnozės išvadas ir sąmoningas 
programoje, kas toliau reikia daryti, jaunasis musų mokslo atstovas 
Vytautas Kavolis tame pat leidinyje pabrėžia:

„Norint lietuvybę išlaikyti gyvą savo tarpe, reikia atsisveikinti 
su kaikuriais, kad ir brangiais, Lietuvos prisiminimais, kurie šiandien 
nebeneša vaisių, ir nukreipti visą dėmesį į tą vyksmą, kuriuo šiandien 
realiai reiškiasi lietuvybė. Lietuvoje ji realiai reiškiasi stambaus 
masto socialiniais ir dvasiniais^ pakitimais sovietinio režimo įtakoje, 
ir juos mes turime pažinti. Mūsų tarpe gyvoji lietuvybė daugiausia 
reiškiasi atskirų individų ir jaunesnės dvasios sambūrių pastangomis 
įnešti naujus ir reikalingus elementus į lietuvybės turinį. Mes turė
tume aktyviai jungtis į šias pastangas“.

„Pirmiausia, reikia patiems susipažinti su visu tuo, kas gyva ir 
veržlu šiandienėj lietuvybėj, ir kas jai aktualu... Antra, musų veiki
mas, siekiant atjauninti lietuvybę, turėtų būti nukreiptas ir į visuo
menę. Visuomenėje egzistuoja tam tikros veržlios ir dinamiškos jė
gos. Tas jėgas mes turime sustiprinti, visuomenėje sudaryti Sąlygas 
jų ryškesniam prasiveržimui... Tai reikštų, jog mes jungtumės prie 
visų tų jėgų, kurios siekia nugalėti musų tarpe įsivyraujančias dog-
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matines neapykantas ir įgalinti skirtingų pažiūrų bendradarbiavi
mą... Mes plačiai paskleistume žurnalus, kurie atstovauja šią tenden
ciją, kaip Santarvė ir Literatūros Lankai. Mes nukreiptume savo jė
gas į sąjūdžius, kurie šią gyvastingą srovę neša“.

„Trečia ir svarbiausia mūsų veiklos sritis: tarpininkauti gyvosios 
lietuvių kultūros perdavime jaunesnei už mus kartai... Ir todėl: pra
dėkime kovoti už savo programą! Skleiskime ją ir laimėkime jai tuos, 
kurie gali dirbti ir kurie tiki! “

* * *
Gaivios prošvaistės mūsų ūkanotuose akiračiuose.
Tai laivai, gal dar maži, audrų aplaužyti, ar naujai susikalti, dar 

su skiedromis prie šono, — bet laivai, kurie ryžtasi išskleisti bures.
Ir išplaukti iš pelkių, iš dangoraižių džiunglių, iš liūnų ir raistų.
Reikia bures išskleisti! Pats laikas po pusantro dešimtmečio ne

galių, abejonių, svyravimų, grėsmių ir nuosmukio nakties grasinimų.
Nebėra ko prarasti, beliko tik jieškoti ir atrasti. ’
šis mūsų gyvenimo balsas galbūt iškelia mums ir visiems sun

kius reikalavimus.
Bet tik sunkūs reikalavimai iškelia asmenybes viršum kasdienos. 

Ir tik jie pažadina širdis ir protus daugeliui.
O dabar, binkiškai tariant, — valios! miliono valių! Išskleisti 

bures.

Miegas po darbo, uostas po audros, taika po kafo, mirtis po gyvenimo — kaib 
visa tai malonu. Kaip

SPENSER
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SANTAROJE SU TAUTA

JUOZAS J. RAČIŪNAS

Nevisi mes esame tokie skirtingi, kaip 
manome ir kaip gal iš pirmo žvilgsnio atro
do.*) Tarp čia jau dešimtmečius gyvenan
čių ir po šio karo naujai atvykusių lietuvių, 
be abejo, yra skirtumų. Labai nepanašūs ir 
dvasiškai vienį kitus nutolę, stačiai svetimi 
yra čia gimę ir mokslus einantieji jaunuo
liai, — ir jūs, kurie su tėvais Amerikon at
vykite prieš keleris metus.

Aš jaučiuosi panašesnis į jus, negu į 
anuos čia gimusius jaunuolius. Gal ir dėlto, 
kad esu toks pat „tremtinys“. Daugiau kaip 
prieš šešias dešimtis metų mane čia atvežė 
tėvai dar visai mažytį kūdikį. Vaikystę ir 
jaunystę praleidau Chicagoje, mokiausi ir 
dirbau visų vėlesnį gyvenimų Amerikoje. 
Taigi, esu toks pat, kaip ir jūs, „tremtinys“, 
čia tėvų atvežtas. Tėvų ,kuriems buvo per 
sunkus ir nepakenčiamas gyvenimas Rusi
jos carų valdomoje Lietuvoje, kaip jūsų tė
vams buvo nepriimtinas ir nepakenčiamas 
naujųjų raudonųjų carų įsibrovimas tėvy
nėn.

Ir štai ,nors tiek daug laiko praėjo ir vi
sas mano praktinis gyvenimas turėjo eiti 
daugiausia amerikietiškoje dvasioje ir tarp 
amerikiečių, vis dar kalbu laisvai lietuviš
kai, vis dar sukuosi lietuviškų organizaci
jų darbuose, o kartkartėmis šiek tiek ir pa
rašau lietuviškai. Neturėjau progos eiti lie
tuviškų augštesnių mokyklų, ir man tai nė
ra lengva, ir kiek dėl lietuviškos rašybos bei 
gramatikos kartais turiu šauktis pagalbos 
iš šalies. Bet tai nėra nenugalimos kliūtys. 
Tie lietuvių tautos veteranai, kurie devynio
liktame šimtmetyje stojo į Lietuvos tautinio 
atgimimo eiles, pradedant tegu su istoriku 
Simonu Daukantu ir vyskupu Motiejų Va
lančiumi, juk irgi buvo išėję nelietuviškas 

mokyklas. Tačiau jie kalbėjo ir išmoko ra
šyti lietuviškai

Man jūs suteikėte garbę, ir nuoširdžiai 
dėkoju už pasitikėjimų, pasikvietę mane į 
šį lietuviško akademinio jaunimo sųskrydį. 
Kaip Urbanos Santaros pirmininkas, Al
bertas Kerelis man rašė, pakvietė pasidalin
ti su jumis mintimis „apie lietuvybės išlai
kymų Amerikoje, nes jūs esate mums pa
vyzdys lietuvio, kuris išsilaikė lietuviu pa
triotu visų savo gyvenimų“...

Jaučiuosi pagerbtas, nors ir nesislėpsiu — 
kiek sumišęs. Bendrai paėmus išsilaikyti sa
vo tautos patriotu visų gyvenimų aš nelai
kyčiau jokiu išskirtinu nuopelnu. Man ro
dos, kad jūsų tėvams toks klausimas nei ne
kildavo Lietuvoje. Kaip jis nekyla nei ame
rikiečiams, anglams, prancūzams, airiams 
ar vokiečiams. Normaliame gyvenime nor
malus ir padorus žmogus juk ir tegali gal
voti, kad jis turi būti ir likti tas, kuo jis 
gimęs. Amerikiečiui, anglui, prancūzui, ai
riui ar vokiečiui vargiai kada kyla klausi
mas, kas jis turėtų būti ir kokiu išlikti. Sa
vaime suprantama, kad jis be jokių ypatin
gų galvojimų ar apsisprendimų yra ir būna 
tas, kas yra — savo tautos narys, savo tau
tos patriotas. Būtų retenybė ir keistenybė, 
jei toks žmogus, dar jaunas ar vyresnis, 
pradėtų svarstyti klausimų, kaip jam išlik
ti savo tautos nariu ir patriotu, o gal būtų 
naudingiau išsinerti iš savo kailio, pakeisti 
tautybę, vardų ir pavardę, kokioje svetimo
je krosnyje perkepinti savo dvasių ir dėl 
kvailumo ar išskaičiavimo būti ne savimi, 
bet pasidaryti kokiu kitu, mylėti ir dirbti 
ne savo, bet kitai tautai. Yra be abejo ir to
kių faktų, bet nedaug, ne tiek daug, kiek 
pasitaiko su lietuviais.

*) Paskaita Amerikos lietuvių studentų SANTAROS Urbanos skyriaus ruoštame 
rajoniniame suvažiavime 1957 m. balandžio 27 d.
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IMIGRANTŲ DVASIOS SKIRTUMAI

Suprantu, kad jūs iškėlėte tokį klausimą 
ir man pasakėte tokį didelį komplimentą, 
išeidami iš ypatingų amerikinio gyvenimo 
sąlygų. Jūs jau pažinote, kad Amerika yra 
imigrantų kraštas ir kad čia nuo šimtmečių 
veikia išmintingų žmonių sugalvota mašina, 
kaip imigrantą greičiausiu ir humaniškiau
siu keliu paversti, amerikiečiu, atpratinti jį 
nuo saitų su gimtinės šalimi. Turime sutik
ti, kad tai yra nacionalinis Amerikos inte
resas ir kad bent praeityje jis turėjo Ame
rikai gyvybinės svarbos. Jei šis kraštas mi- 
lionams imigrantų nebūtų sugebėjęs įkvėpti 
naujos amerikietiškos sąmonės, jis būtų pa
sidaręs chaotišku mišiniu ir ši valstybė 
šiandien nebūtų tokia, kokia yra.

Bet tarp anų milįonų imigrantų ir jūsų aš 
matyčiau didelį skirtumą. Anie asmenys čia 
vyko iš Europos, jieškodami naujo platesnio 
ir geresnio gyvenimo. Natūralu, kad dauge
lis iš jų buyo jau apsisprendę nutraukti ry
šius su savo tauta (dėl įvairių motyvų — 
materialinių ar dvasinių), greit apsisprendė 
čia nuolatos pasilikti ir tapti pilnais ameri
kiečiais. Jų, sakant, nutautėjimas buvo grei
tas ir visų išorės bei vidaus aplinkybių iš 
anksto nulemtas. Mano kartos žmonės lie
tuviai Amerikon vyko įvairiais sumetimais. 
Daug buvo tokių, kurie jieškojo tik geres
nio ir laisvesnio gyvenimo, negu Lietuvoje 
carų laikais. Ir jei tik jiems pavyko savo 
svajonę Amerikoje surasti, jų dvasioje greit 
įvykdavo lūžis ir jie dingdavo mūsų tautai. 
Jei dar tėvai kiek laikydavosi, tai jų vaikų 
mes nebematome lietuvių tarpe. Tai žmo
nės, kurie atsižadėjo savo tautybės, kaip 
Kudirka yra sakęs, „dėl trupinio aukso, dėl 
gardaus valgio šaukšto“.

Bet daug buvo ir tokių, kurie vyko Ame
rikon laikinai, svajojo čia prasikurti, lais
viau pagyventi, o paskui grįžti tėvynėn. Jie 
negalvojo atsižadėti savo tautos, savo kal
bos, jie neslopino Savyje tėvynės meilės. 
Tūkstančiai jų pastatė ant kojų ir išlaikė 
Amerikos lietuvių organizacinį pastatą, 
daug gelbėjo ne tik savo artimiesiems tėvy
nėje, bet ir visiems jos laisvės kovų reika
lams, ir tūkstančiai jų grįžo atgal, Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus. Ne dėl pelno jie 
tai darė, o dėl nenykstančios ir tvirtos mei
lės savo šaliai ir savo tautai. Jie jautė, kad 
tokia yra jų dvasinė pareiga, kad tai yra 

moralinė prievolė, ir kartu džiaugsmas, tik
ras dvasinis pasitenkinimas.

Iš daugybės galėčiau paminėti nors porą 
pavyzdžių. Štai Juozas Sirvydas, lietuviško 
kaimo vaikas, atvyko čia kadaise paprastu 
darbininku, prasilavino, stojo į lietuviškus 
sąjūdžius, prikopė ligi Vienybės laikraščio 
redaktoriaus, buvo vienas iš simpatiškiau
sių Amerikos lietuvių tautinio sąjūdžio va
dų. Vėliau grįžo nepriklausomon Lietuvon, 
kaip gerbiamas savo tautiečių ir valstybės 
asmuo, ir galbūt pats pasijutęs laimingas. 
Jei jis čia atvykęs būtų apsiribojęs lavini- 
musi tik industrinėje srityje, galbūt būtų 
pasiekęs kokio fabriko superintendanto vie
tos, susidėjęs daugiau pinigų, — bet niekas 
jo nei vardo būtų daugiau žinoję, nei gra
žiu žodžiu paminėję.

Kito, artimesnio jums pobūdžio pavyz
dys būtų — Bronius K. Balutis. Atvykęs 
Dzūkijos jaunuolis, jis griebėsi visokio dar
bo, aktyviai stojo į lietuvišką sąjūdį, sun
kiai versdamasis baigė teisės mokslus ir pa
galiau nuėjo ne pelno gaudyti, o į lietuviško 
savaitraščio redakciją. Atgyjančioji Lietuva 
jį pašaukė diplomatinei tarnybai. Čia jis 
atskleidė savo didelius talentus, ir jo įna
šas Lietuvos respublikos istorijoje pasidarė 
neištrinamas. Ir žilos senatvės sulaukęs, jis 
tebestovi Lietuvos laisvės interesų sargybo
je, yisų lietuvių mylimas ir gerbiamas ir sa
vo dvasioje galbūt tikrai laimingesnis ne
pritekliuose ir neturte, negu kad būtų likęs 
Amerikoje, suamerikonėjęs ir šiandien be
sinaudojąs riebia pensija ar santaupomis. 
O tokių gabumų žmogus būtų lengvai galė
jęs čia tapti populiariu advokatu, brangiai 
apmokamu teisės patarėju bankuose ar biz
nio korporacijose, būtų paskendęs kaip 
tūkstančiai kitų amerikiečių visuomenėje, 
— nei mes apie jį daugiau begirdėtume, nei 
tie amerikiečiai ką apie jį bebūtų kalbėję. 
Jis būtų likęs vienas iš pirmosios kartos su
tirpstančių imigrantų plačioje Amerikos 
masėje, — bet jis tuo keliu nenuėjo ir yra 
žymus lietuvių tautos vyras.

Tų pavyzdžių būtų daug. Pasiklauskite 
vyresniųjų, ir jums bus papasakota. Žmo
nės, kurie gyvena ne vien dėl savęs, gyvena 
tarp savųjų, turi didesnį malonumą iš gy
venimo. Tačiau tai vistiek jums dar neduos 
atsakymo, kaip galima Amerikoje išlikti 
lietuviu ir drauge būti vertingu žmogumi
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lietuvių tautai ir — Amerikai. Iš vienos pu
sės tai yra lyg didelė mįslė, medžiaga so
ciologinei ar psichologinei studijai ir filo
sofiniams svarstymams. Iš kitos pusės, gal
būt, čia yra visai paprastas dalykas. Vienas 
lietuvis Amerikoje išliko lietuviu be jokių 
sudėtingų sociologinių, psichologinių ir fi
losofinių svarstymų, o kitas tokiu pat būdu 
dingo. Čia lemia kažkas kita, — pirmiausia 
turbūt žmogaus apsisprendimas, jo išauklė
jimas, nuotaikos šeimoje, jo sugebėjimas 
teisingai įvertinti aplinkos viliojimus ir 
blizgučius.

Kone visa Amerikos lietuvių akademinė 
jaunuomenė, šiandien susibūrusi Santaron, 
yra vaikai tėvų, kurie Amerikoje atsidūrė 
ne, kaip seniau, gelbėdamiesi nuo caro per
sekiojimų ar jieškodami geresnio duonos 
kąsnio: Ne patys savo noru jie čia traukė, 
bet raudonųjų okupantų iš Tėvynės išblokš
ti, jieškojo laikinos prieglaudos, kol ateis 
sąlygos vėl Lietuvai atgauti laisvę. Jie ne
turėjo sumanymų atsižadėti savo tėvynės, 
virsti kito krašto piliečiais, o priešingai — 
kaip ten bebūtų, stengtis savo tautai padėti, 
toje dvasioje užauginti savo vaikus ir grįžti 
atgal, kur jie bus visi labai reikalingi. Tad 
šios kartos lietuviai imigrantai yra, bent tu
rėtų būti, visai kitokie. Jei jie šiandien, po 
kelerių metų, nebe visi tokie yra, jei jų 
nuotaikos ir ūpas bus pasikeitęs, tai kalti 
tik jie patys. Jie buvo užsimoję, jie skelbė 
visais būdais, kad jų tremties misija yra 
nuolat padėti Lietuvos laisvei, dirbti lietu
vių kultūros ir visuomenės labui, kur jie 
bebūtų, ir niekas čia iš šalies nėra vertęs tą 
jų tokį gražų kilnų užsimojimą pakeisti. 
Jūs esate jų sūnūs ir dukterys, tad jums lie
ka toliau tęsti tą misiją, pavaduoti tėvus, 
kur jie pradėtų pavargti, pakeisti juos, jei 
jie pabėgtų iš lietuviško lauko. Jūsų parei
ga ir pati švenčiausia misija — nešti ir ug
dyti toliau lietuvių laisvės recoliucinę dva
sią! Pasitraukimas iš tos dvasios lauko būtų 
pikčiau, negu dezertyravimas, tai būtų mo
ralinių bastardų aktas, kaip apie tai kalba 
Santaros garbės narys Karolis Drunga pas
kutiniame jūsų leidinyje.

VARDAI IR PAVARDĖS
Mes čia visi esame įpratę galvoti, ir taip 

sako daugelis Amerikos valstybės vyrų ir 
filosofų, kad būti geru Amerikos piliečiu 
reiškia būti geru žmogumi tautoje, kuriai 

priklausai. Blogas lietuvis nebus geras Ame
rikos pilietis. Tas, kas savo kailį lengvai 
maino, kas greit dangstosi svetimomis 
plunksnomis ar užsigina savo kilmės ir pra
eities, tas iš tikrųjų rimtoje amerikiečių vi
suomenėje nėra gerbiamas. Tai visai supran
tama, juk ir lietuviai ne kitaip galvotų apie 
kailį keičiančius svetimtaučius jų krašte. 
Dabartinis Amerikos prezidentas nėra pa
keitęs savo vokiškos pavardės (kaip ir aš 
pats, tesu joje pakeitęs vieną kitą raidę 
spelling‘e), buvęs prezidentas Roosevelt vi
suomet pabrėždavo esąs olandiškos kilmės, 
garbingi senatoriai ir lietuvių draugai, kaip 
a.a. Holland ar Vandenberg, arba Besse- 
lievre ar Aschaffenburg, irgi nėra keitę sa
vo pavardžių...

Lietuviai savo vardus ir pavardes yra 
keitę masiškai, o ir šiandien apie tai nuo
lat ir nuolat girdime. Keitimą suprantu ne 
sugadintas mūsų slaviškų galūnių pavard's 
atitaisant, bet pasirinkimą visai naujų 
„amerikoniškų“ pavardžių arba savo lietu
viškų pavardžių sugadinimą ligi neatpaži- 
nimo. Tai daro gėdą mūsų tautai ir tai gana 
blogas ženklas mūsų dvasiai įvertinti. Lie
tuvis, kuris lietuvišką pavardę gadina ar iš
keičia į svetimą, be jokių tolimesnių aiški
nimų įrodo, kad yra tikras šiaudadūšis ir iš 
jo bei jo vaikų jau nieko gero mūsų tautai 
nebegalima tikėtis. Jei tas galėtų būti dar 
atleistina mūsų senųjų imigrantų kartai, ku
riai šioje srityje stigo susipratimo, tai yra 
visai nepateisinama dabartinei daugumoje 
inteligentiškų imigrantų kartai.

Dažnai pakeliaudamas, kiek kartų sutik
davau įvairių žmonių, kaikada augščiau 
prasikišusių, su amerikoniškomis pavardė
mis, ir tik po ilgesnio išsikalbėjimo paaiš
kėdavo, kad tai lietuvis, kitas dar ir lietu
viškai tebemokantis. Jei jau jie ir nieko 
lietuvių labui nebeveiktų, tai bent būtų 
įrodymas, kad visur yra gabių lietuvių, — 
jei jie nors lietuviškas pavardes būtų pasi
laikę.

Arba vėl asmenų vardai,.. Išskyrus gal 
keletą nesusipratusių vienuolių parapinėse 
mokyklose, kur būdavo mokiniai verčiami 
lietuviškus tautinius vardus keisti į tradici
nius krikščioniškus, esu turbūt ne vienas 
iš tų, kuris nuolatos žaviuosi lietuviškais 
tautiniais vardais, kurie taip plačiai dabar 
pasklido Amerikoje ryšium su naujojo Lie-
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tuvos jaunimo atvykimu. Kur tik naujaku
rių jaunimas pasirodo, girdime ir spaudoje 
skaitome jų vardus. Arba senuosius kuni
gaikštiškus, kaip Vytautas, Algirdas, Kęs
tutis, Gediminas, arba mažiau įprastus, bet 
taip puikiai ir originaliai skambančius, 
kaip Algis, Rytis, Rimtautas, Rimvydas, 
Rimantas, Saulius, Gintaras, Šarūnas, Ar
vydas, Edvilis, Vidas ir dešimtys kitų. Dar 
didesnis gėlynas pakvimpa su mergaičių 
tautiniais vardais. Šalia tradicinių Birutės, 
Danutės, Aldonos ar Gražinos, čia mirgėte 
mirga tokie vardai, kaip Danguolė, Rasa, 
Daiva, Giedrė, Auksė, Neringa, Raminta, 
Venta, Eglė, Živilė, Laima, Aušra, Audro
nė, Jūratė, Goda, Nijolė, Ringailė, Daina 
Akytė ir daugybė panašių. Tokie vardai yra 
naujosios lietuvių generacijos puošmena. 
Tai yra jūsų lietuvybės metrikai, su kuriais 
drąsiai ir su pasididžiavimu galite eiti per 
pasaulį. Jie turi tokią pat teisę visur, kaip 
ir žydiški, lotyniški ar kiti krikščioniški var
dai ir kitų tautų tautiniai vardai. Ir man 
buvo daugiau negu liūdna neseniai viename 
lietuvių laikraštyje paskaityti vieno mirusio 
Lietuvos diplomato nekrologą, kur tėvo 
vardas buvo lietuviškas ir kunigaikštiškas, 
bet, kaip korespondentas pridėjo, jo pasi
likusi duktė jau vadinasi Audrey. Tai, be 
abejo, mūsų Audronė, čia taip greitai ir juo
kingai pamerkta į neva amerikonišką pa
dažą. Saugokimės tokios gėdos ir šiauda- 
dvasiškumo.

Vardai ir pavardės, be abejo, yra tik iš
oriniai tautybinės reprezentacijos ženklai. 
Jie aiškiausiai parodo žmogaus tautinę kil
mę ir sudaro jam kaip ir tautinį pasą, bet 
tai ir viskas. Tai grynai formalistinė tauty
bės žymė. Forma žmogaus gyvenime svar
bu, bet tai tik dalelė žmogaus asmenybės. 
Pagal žmonių posakį: svarbu kepurė, bet 
dar svarbiau, kas po kepure...

KONSERVATORIAI IR DABARTIES 
ŽMONĖS

Tautinės dvasios ir gilios tautinės sąmo
nės išplėtojimas sudaro tautybės esmę. Ko
kia dvasia bus tautinė ir kokia sąmonė bus 
giliai lietuviška, būtų galima daug kalbėti. 
Buvau ir tebesu daugiau gyvenimo praktikas 
ir gal nesu tiek į tą klausimo požvilgį gili- 
nęsis. Galvočiau net, kad ne tai yra pats 
svarbiausias dalykas. Filosofinis tautybės 
klausimo nagrinėjimas yra daugiau mėgini

mas jį išaiškinti, jo prigimtį suprasti ir jo 
pasireiškimo būdus aprašyti bei klasifikuoti. 
Daugiau per tai nieko negalima atsiekti: 
tais aiškinimais lietuviu nepadarysi to, kuris 
lietuviu nenori būti. Lietuviai ir Lietuvoje 
ir Amerikoje ir kitur buvo ir lieka lietuviais 
ne dėl kokių moksliškų tautybės problemos 
aiškinimų, ne dėl apibrėžimų, koks yra ge
ras ir koks blogas lietuviškumas, ne dėl to, 
kas lietuviui kliudo išaugti geru lietuviu ar
ba apsimoka ar neapsimoka būti lietuviu, 
— bet dėl to, kad jie tokie nori būti, kad 
jie nori būti, kuo yra. Juk už Lietuvos ne
priklausomybę tiek Lietuvoje, tiek iš da
lies ir Amerikoje kovojo ir gyvybes aukojo 
daugelis labai mažai mokytų lietuvių. Ar 
lietuvių kultūrinė tradicija didelė ar maža, 
ar turime kuo pasigirti ar ne, ne tai buvo 
ir yra svarbu. Jei esame lietuviai, tai mes 
natūraliai stengiamės surasti tą tradiciją, ją 
padidinti, ją sukurti, pateisinti save ir sa
vo tautą.

Aš nelabai bijočiau to reiškinio, kurį kar
tais jaunieji santariečiai pavadina archyvine 
lietuvybe. Ji turi savo pagrindą ir savo 
prasmę. Dabartis ir ateitis yra tik tada aiš
kesnė ir suprantamesnė, kai ji gali būti sta
toma ir toliau kuriama, tais archyvais pa
siremiant. Be lietuvybės archyvų jums būtų 
daug sunkesnė ir klaidingesnė ateitis. Emi
grantai visada daugiau mėgsta būti konser
vatoriais ir daugeliui jų laikas sustoja. Tai 
negerai. Užtat jaunesnės generacijos gali ir 
turi žengti pirmyn, parodyti naujus kelius. 
Jų mes ypač Amerikoje labai pasigendame. 
Faktas, kad lietuvišką veiklą daugelyje sri
čių čia vis dar norima grįsti 1905 metų, o 
ne dabartinių metų ir naujo laiko metodais. 
Partiškumas taip pat neabejotinai daro di
delę žalą. Bet ir vėl kartais norisi jam kiek 
atleisti: tie partininkai dažniausia dar yra 
gyviausi ir atkakliausi lietuviai, kai įvairūs 
„nepartiniai“ kažkur dingsta ir nutausta.

Kas lieka tautai iš lietuvio, kada jo vi
suomeniškumo jausmas visai išblėsta? Ego
istas, kuris rūpinasi tik savo reikalais. Esu 
girdėjęs, kaip vienas kitas iš labai inteligen
tingų naujakūrių, čia atvykęs pasisakyda
vo: aš nenoriu suktis tik lietuviškose para
pijose, klubuose ir karčiamose, aš mėgin
siu pasireikšti tarp amerikiečių, ir kai pa
sieksiu didelio mokslininko garbės arba su
krausiu pirmą milioną, tai tada Lietuvai ir 
lietuviams būsiu tikrai naudingas... Eina
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metai, tie vyrai vis tebesiekia mokslo gar
bės ar pirmo miliono, ir lietuvių tautos rei
kalams iš to jokiu atžvilgiu nei šilta, nei 
šalta, Ir labiausiai galimas dalykas (tam tu
rime eilę karčių pavyzdžių), kad kai tie vy
rai pasieks ar mokslo garbės ,ar sukraus sa
vo trokštamus milionus, tai tiek lietuviai 
juos kada ir bematys.

Iš tų kelių gyvenimiškų pavyzdžių mano 
nuomonė ir patyrimas jums jau gali būti 
aiškūs. Nieko čia nėra nepaprasto, gilaus 
ar mįslingo. Norint išlaikyti lietuviškumą 
Amerikoje ar betkur kitur nelietuviškame 
pasaulyje, nebūtinai reikia imtis kokių he
rojiškų žygių, o tik gyventi su lietuviais, 
dirbti lietuviškose organizacijose, suktis sa
vo tautiečių ir savo tautos reikalų tarpe. 
Man rodos, kad tai yra pakankamai plati 
dirva pasireikšti įvairių sričių, skonių ir iš
silavinimų tautiečiui — tiek eiliniam, tiek 
profesionalui, tiek mokslininkui, tiek ir kū
rybos genijui. Atsiremkime tradicijomis, at
siremkime turtinga lietuvių tautos istorija, 
įvertinkime jos sugebėjimus Nepriklausomy
bės metais, sekime ir junkimės į jos laisvės 
pastangas, kritikuokime, kas pasenę, kurki
me nauja, nelaukime malonių ir nieko ga
tavo, o darykime patys, — ir tada niekad 
nepristigs nei programų, nei prasmingo dar
bo, nei tvirtos vilties. Tada neliks nei laiko 
svarstyti klausimui: kaip Amerikoje lietu
vis per dešimtmečius gali išlikti savo tautos 
patriotas...

AR TAUTAI DIRBAME TIK 
PERSEKIOJAMU

Taip, sąlygos čia yra ypatingos ir savotiš
kos. Štai pavyzdys. Mano jaunesnis draugas 
žurnalistas Bronys Raila neseniai laiške man 
aprašė tokį „keistą“ nuotykį. Esą, vienas 
io bičiulis iš vienos didelės lietuviškos ko
lonijos Amerikoje taip apibūdinęs vietos 
lietuvių dvasines nuotaikas. Sako, gyvena
me visi čia gerai ir dar šiek tiek krutame, 
bet viskas eina žemyn. Niekas mūsų neper
sekioja, nevaržo, neskriaudžia, nedraudžia 
lietuviu būti, lietuviškai kalbėti, dirbti Lie
tuvai. Esame laisvi, pilnateisiai, turtėjams 
ir pamažu skęstame savo reikaluose ir as
meniniuose malonumuose. Kad nors imtų 
drausti mūsų draugijas ir laikraščius, smar
kesnius veikėjus kištų į kalėjimus, studen
tus mėtytų iš mokyklų, retuosius knygne
šius ištremtų nors į Aliaską, vieną kitą lie
tuvybės maištininką pakartą miesto ąikštę- 

je, — tai pamatytumėt, kaip visa atgimtų, 
kaip lietuviai šoktų ginti savo teises, laisvę 
ir garbę, kaip jie nepasiduotų skriaudi
kams, kaip spirtųsi, kaip aukotųsi už savo 
tautą!..

Tai anekdotas, bet ar tik jame neglūdi 
daug teisybės. Iš antros pusės, tai Amerikos 
gyvenimo ypatingumas. Laisvė, pagarba 
žmogaus teisėms, suteikimas pilno apsi
sprendimo jo veiksmams. Tame yra gėris, 
o drauge ir pavojai. Lietuviai, kaip dabar 
sakoma, savo tautos karčioje praeityje ir 
skaudžioje dabartyje pažino, kas yra rezis
tencija," ir įprato skriaudikams priešintis. Ir 
kai kur nėra spaudimo ir persekiojimo, jų 
rezistencijos dvasia silpnėja. Amerikoje lais
vė, visur atdaros durys, nėra persekiojimų, 
šimtai didelių galimybių kiekvieno vikres
nio žmogaus kelyje, ir lietuvio tautiškumas 
čia suglemba.

O juk turėtų ir galėtų būti taip, kad ta 
laisvė kaip tik sustiprintų pasiryžimą ruoš
tis savo tautos darbui ir būti savo tautos 
laisvės kovotojais. Ateis toks metas, kai bū
site savo tautai be galo reikalingi. O tai 
priklauso nuo jūsų apsisprendimo iau šian
dien. Per daugiau nei 50 metų aš čia turėjau 
laisvę daryti vienaip ar kitaip, būti ar ne
būti lietuviu, niekas manęs nevaržė. Apsi
sprendžiau būti tas, kuo gimiau ir iki šios 
dienos mėginu to kelio neišsilenkti. Ta pati 
teisė, viena iš lengviausių teisių yra ir jums. 
Reikia tik apsispręsti ir ištikimai savo valia 
vykdyti. Tai yra svarbiausias lietuvybės iš
laikymo būdas Amerikoje, ir manau visur 
kitur.

Esu kiek susirūpinęs, kad šiandien mes 
daugiau čia kalbame apie lietuvybės išlai
kymą, o ne apie kovą už lietuvių tautos 
laisvę. Tai rodo, kad tik per vieną dešimt
metį didelis žingsnis padarytas atgal. Jau
nieji santariečiai, skubėkite atsukti tą ratą 
į kitą pusę. Kas savęs išlaikymu susirūpinęs, 
tas tautos laisvei vargiai benubers trupinius. 
Geriausiu atveju iš tokių beliks medžiaga 
archyvinei lietuvybei. O mums reikalinga 
gyvoji lietuvybė. Ji yra tik ta. kuri gyveną 
lietuvių tautos dabarties ir ateities reikalais. 
Neškite savo darbą, mokslą, -širdį ir sielą 
Lietuvai ir jos laisvei. Toks yra tikriausias 
kelias ne tik išlikti lietuviais, bet ir padėti 
tėvynei, ir kitus nusilpusius ar pavargusius 
sustiprinti. To aš jums labai nuoširdžiai fin- 
'f'u> Sodus, Michigan, USA,
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LIETUVIŲ - VOKIEČIŲ KULTŪRINIAI 
SANTYKIAI (ii)

A. GERUTIS

VII. Nepaisant kaimynystės, Lietuva vo
kiečiams —- nežinomas kraštas. Iš visų Bal
tijos rytų pajūrio kraštų vienintelė istorinė 
Lietuva kultūriniu požiūriu buvo kiek la
biau pašlijusi j slavus, pirmoje eilėje len
kus, tačiau germaniškasis, ypač vokiškasis 
pasaulis lietuviams nebuvo jokia svetimy
bė. Gi Vokietijoje lietuvius daugiau ar ma
žiau pažino tik siauras žmonių ratelis, vy
riausiai kalbininkai, tautosakininkai ir pan.

Tokiomis aplinkybėmis nenuostabu, kad 
kai vokiečių kariuomenė 1915 m. įžengė į 
Lietuvą ir rugpjūčio 17 d. užėmė Kauną, 
kuris, kaip mokėmės rusų vadovėliuose, bu
vo pirmos eilės „nenugalima“ tvirtovė, o 
rugsėjo 18 d. įžygiavo į Vilnių, kraštas už
kariautojams iš esmės buvo tikra terra in
cognita (nors kelis šimtmečius buvome kai
mynai!). Lietuvių atstovas Prūsijos parla
mente Dr. V. Gaigalaitis 1917 m. išleistoje 
vokiečių kalba knygoje apie Lietuvą rašė, 
kad lietuvių tauta buvusi vokiečiams „be
veik visiškai nežinoma“. Vokiečių vyriau
siasis štabas aprūpino savo kariuomenę to
bulais priešo šalies žemėlapiais, bet jokia 
vokiečių įstaiga nepateikė kariams žinių 
apie užimtuosius kraštus ir jų žmones. Kaip 
keistenybę paminėsime, kad Vilnių užėmęs 
vokiečių generolas grafas Pfeil savo pirmo
je proklamacijoje pavadino Lietuvos sosti
nę „garsiosios lenkų karalystės perlu“. Tie
sa, labiau negu anas grafas apsišvietę vo
kiečiai greit susigriebė ir aną proklamaci
ją nuo Vilniaus namų sienų nudraskė, bet 
šis atsitikimas vaizdžiai liudija, kaip mažai 
Vokietijoje pajėgta susigaudyti Rytų Eu
ropos padėtyje. Visi ano meto vokiečių ra
šytojai ir publicistai guodėsi žinių stoka 
apie savo kaimyną.

Pagal mūsų temą, mes nesustosime ties 
politiniais naujos okupacijos padariniais ir 
apžvelgsime pirmoje eilėje tiktai kultūrines 

lietuvių ir vokiečių apraiškas. Po daugelio 
dešimtmečių, net šimtmečių Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos lietuviai vėl suėjo į be
tarpį kultūrinį sąlytį su vokiečiais, kurie 
dabar atstovavo didžiulę galingą valstybę. 
Nors rusų propaganda platino žinias apie 
vokiečių žiaurumus, bet užkariautojai ne
buvo Lietuvoje toli gražu sutikti nedrau
giškai. Priešingai, sutikimas, aplamai pa
ėmus, buvo palankus, tai liudija daugelis 
žygio į Lietuvą dalyvių. Jau anksčiau minė
toje knygoje Dr. Gaigalaitis pastebi, kad 
ano meto vokiečių spaudoje buvę daug ra
šoma apie „draugišką mūsų kariuomenė' 
sutikimą“. Tiesa, nuotaika pakitėjo, kai 
žmonės patyrė skaudžias maisto produktų 
ir kitokias rekvizicijas, bet tai jau kitas rei
kalas. Dar 1918 m. spalių 4 d., taigi trum
pai prieš Vokietijos sugriuvimą, Valstybės 
Tarybos pirmininkas rašte Vokietijos kanc
leriui aimanavo, kad beatodairinis karinės 
administracijos siautėjimas Lietuvoje galįs 
būti „stačiai pragaištingas lietuvių—vokie
čių santykiams“.

VIII. Okupacija turėjo ne tik neigiamų 
padarinių. Daugelis vokiečių, kurie pirmą 
kartą atvyko į kraštą, užsigeidė arčiau su
sipažinti su naująja aplinka. Iš tokio susi
domėjimo atsirado visa eilė knygų ir bro
šiūrų apie Lietuvą. Šių leidinių vertė nėra 
vienoda. Kaikurie jų buvo aiškiai neobjek
tyvūs, bet buvo išleistas gana didelis skai
čius leidinių, kurie nenustojo vertės dar ir 
šiandien, praėjus keliems dešimtmečiams. 
Netenka abejoti, kad šie veikalai sužadino 
vokiečių tarpe susidomėjimą, gal ir simpati
jų lietuviams. Jie atidengė Lietuvoje kultū
rines vertybes, apie kurias anksčiau neturė
ta jokios nuovokos. Prof. Weber savo 1917 
m. išleistoje vertingoje knygoje apie Vilnių 
rašo, kad pasaulinis karas „vėl priartino“ 
šį miestą. Jau jš pirmo žvilgsnio tenka su
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nuostaba aptikti „kultūrinę vietovę, turin
čią istorinę praeitį su daugybe vertingų sta 
tybos paminklų“.

Mes dažniausia esame įpratę atsiminti 
tiktai neigiamus vokiečių okupacijos pada
rinius. Tačiau reikia neužmiršti, kad tiktai 
po to, kai vokiečiai užėmė rusų valdytąją 
Lietuvos dalį, radosi realios sąlygos eiti 
prie valstybės atkūrimo, ypač po to, kai 
vokiečiams teko išsižadėti aneksionistinių 
kėslų. Antra vertus, pasitraukus rusams, ne
paprastai pagerėjo lietuviškosios mokyklos 
būklė. Nors vokiečiai ir bandė paversti mo
kyklą germanizacijos įrankiu, bet tai jiems 
nepavyko jau vien dėl palyginti trumpo 
okupacijos laiko. Valstybės Tarybai teko 
atvejų atvejais griežtai susikirsti su okupa
cine valdžia dėl mokyklų. Ji tuo reikalu bu
vo paruošusi visą eilę memorandumų, ku
riuose nušvietė apgailėtiną mokyklų būklę. 
Dr. Gaigalaitis viename rašte (1916.XI.16) 
reicho kancleriui išvedė, jog „ligšiolinė vo
kiečių administracijos politika, stačiai nai
kinanti lietuvių tautines vertybes, veda gy
ventojus prie kone atviro kiršinimo prieš 
tenykštę valdžią“.

Bet, kaip neprotinga bebūtų buvusi vo
kiečių okupacijos organų politika Lietuvo
je, visdėlto anuo metu buvo nutiesti pa
grindai lietuviškai tautinei mokyklai. Iš vie
nos statistikos matyti, kad 1918 m. pradžio
je Lietuvoje veikė 11 gimnazijų su lietuvių 
dėstomąja kalba. Lietuvių atstovas Rusijos 
durnoje Januškevičius vienoje kalboje 1916 
m. pradžioje nepašykštėjo pagyrimų vokie
čiams už jų „humanišką valdymą“ Lietu
voje. Be abejojimo, durnos atstovas taip 
darė taktikos sumetimais, siekdamas pa
vaizduoti, kaip rusai slėgė ir varžė lietuvių 
tautą, kai valstybė, kuri prieš Rusiją ka
riauja, atlieka Lietuvoje „didelį kultūrinį 
darbą“. Januškevičius sakė: „Yra žinoma, 
kad jie (vokiečiai) Vilniuje atidarė kelioli- 
ką mokyklų, kad jie paskatino šimtų lietu
viškų pradžios mokyklų įsteigimą“. Lie
ka faktas, kad kai 1918 m. suidarė pirmieji 
nepriklausomos Lietuvos švietimo organai, 
jie galėjo plėsti okupacijos metu šiaip taip 
sukurtą mokyklų tinklą.

IX. Lietuvių — vokiečių susiartinimo 
draugija. Iš pirmojo pasaulinio karo laiko
tarpio tenka paminėti 1917 m. pabaigoje 
Berlyne įsteigtą „Vokiečių—Lietuvių Drau

giją“. 1917 m. lapkričio 13 d. Valstybės 
Tarybos pirmininkas A. Smetona skaitė 
Berlyne, „Adlon“ viešbutyje, apie Lietuvą 
paskaitą, kurios klausėsi rinktinė vokie
čių publika. Netrukus po to, Vokietijos 
reichstago rūmuose buvo sušauktas minė
tos draugijos steigiamasis susirinkimas. Pa
žvelgus į draugijos narių sąrašą, krenta į 
akį visa eilė žymių vokiečių politikų. Ten 
randame kelias dešimtis Vokietijos reichs
tago narių, kurių tarpe pažymėtini: žino
mas centro politikas Erzberger (jis buvo 
draugijos pirmininkas), Dr. J. Wirth (vė
liau Vokietijos reicho kancleris), Noske, 
prof. dr. von Schulze-Gaevernitz, Dr. E. 
David, grafas Westarp ir kiti. Draugijai 
priklausė Dr. Hjalmar Schacht, vėliau vai
dinęs vadovaujamą vaidmenį Vokietijos fi
nansiniame gyvenime, rašytojas Herman 
Sudermann ir t.t. Draugija leido žurnalą 
„Das Neue Litauen“, kuriame buvo pa
skelbta nemaža straipsnių kultūrinėmis te
momis. Aplink draugiją susispietusių vokie
čių politikų įtakos dėka Valstybės Tarybos 
nariams keliais atvejais buvo suteikta pro
ga pasimatyti su Vokietijos reicho kanc
leriais, užsienio reikalų ministeriais ir ki
tais vyriausybės nariais.

Deja, „Vokiečių — Lietuvių Draugijoje“ 
lemiamą įtaką turėjo keli asmenys, kurie 
be atodairos rėmė tų dienų Vokietijos vy
riausybės pastangas primesti Lietuvai žino
mas konvencijas (karo, susisiekimo, muitų 
ir finansų), kuriomis vos besikelianti iš 
griuvėsių valstybė turėjo vėl būti supan
čiota su reichu. Tokia draugijos laikysena 
susilaukė kritikos iš lietuvių pusės. Kun. 
Dr. V. Bartuška, kaip Amerikos lietuvių 
atstovas ano karo metu veikęs Šveicarijoje, 
savo atsiminimuose „Lietuvos nepriklau
somybės kryžiaus keliais“ dėsto pigų argu
mentą, jog „Vokiečių — Lietuvių Draugi
ja“ buvusi — masonų rankose...

Kai, karui einant į galą, paaiškėjo, jog 
iš sumanymų susieti Lietuvą su Vokietija 
nieko neišeis, draugijos vadovybė nieko ge
resnio nesugalvojo, kaip savo veikimą su
stabdyti. Tai įvyko 1918 metų pabaigoje. 
Tokiu būdu graži mintis, turėjusi tarnauti 
dviems kaimyninėms tautoms suartinti, 
prieš laiką išsisėmė. Politika dar kartą pa
stojo kelią kultūriniams užsimojimams.

Susilikvidavus draugijai, apie 1930-tuo-
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sius metus kurį laiką gyvavo tuometinio 
Lietuvos generalinio konsulo Karaliaučiuje 
J. Budrio paskatinta draugija, kuri buvo 
pasistačius tikslu remti abiejų tautų kultū
rinį bendradarbiavimą. Draugija betgi tu
rėjo sustabdyti savo veikimą, kai Vokieti
joje įsigalėjo nacionalsocialistų režimas.

X. Lietuvių studentai Vokietijoje. Tačiau 
nepaisant nepalankių politinių sąlygų, pir
mojo pasaulinio karo metu prasidėjęs bend
ravimas su vokiečiais nenutrūko. Tiesa, tas 
kontaktas buvo vienašališkas, nes pastangų 
dėjo vieni lietuviai. Lietuviškasis jaunimas, 
siekdamas mokslo, stojo į vokiečių augštą- 
sias mokyklas. Dėl Vilniaus okupacijos 
Lietuvai likus nepriklausomybės pradžioje 
be universiteto, jaunimas buvo priverstas 
mokytis užsienyje. Kaimyninės Vokietijos 
universitetuose mokėsi (ir dėl valiutinių 
lengvatų, nes Lietuva pradžioje turėjo kaip 
pinigą vokiečių markę) didžiausias lietuvių 
skaičius. Vienoje statistikoje užtikome, kad 
1924 m. vokiečių augštąsias mokyklas lan
kė 449 Lietuvos piliečiai. Vis labiau ėmus 
siautėti vokiškajam šovinizmui, 1932 m. 
vasario mėnesį prieš Berlyno veterinarijos 
augštojoje mokykloje besimokiusius lietu
vius vokiečių studentai pavartojo smurtą, 
todėl švietimo ministerija savo stipendinin 
kus iš Vokietijos atšaukė.

Paminėsime, kad Berlyne paskaitas lan
kė poetai Kazys Binkis ir Faustas Kirša, 
Vokietijoje daktaro laipsnį įgijo rašytojas 
ir mokslininkas Balys Sruoga, šveicariška
me Friburge daktarizavosi prof. Iz, Tamo
šaitis, Berlyne mokėsi Antanas Tamošai
tis, vėliau buvęs Vytauto Didžiojo univer
siteto romėnų teisės profesorius ir paskuti
nis nepriklausomos Lietuvos teisingumo 
ministeris, Killyje daktaro laipsnį gavo Juo
zas Pajaujis, vėliau Seimo narys ir Preky
bos Instituto docentas. Vokietijos, iš dalies 
Austrijos ir vokiškosios Šveicarijos univer
sitetai yra paruošę visą eilę lietuvių švie
suolių, kurie pasižymėjo .vairiose gyvenimo 
srityse: kalbininkai Skardžius, Salys, Al- 
minauskas—Alminas, Jonikas; istorikai — 
Ivinskis, Jakštas, Avižonis, J. Puzinas; tau
tosakininkas J. Balys, literatūros istorikas 
V. Maciūnas; muzikai — Gruodis, K. Ba
naitis, Jakubėnas ; ekonomistai — Cesevi
čius, Juodeika, Danta, K. Sruoga, Valan
čius ; teisininkai —, Nemickas, M. Brakas, 
J. A. Stikliorius; evang. teologai — Pau- 

peras, Trakis; Friburge baigė vysk. Pa- 
dolskįs ; chemiją studijavo Pr. Jucaitis; be
veik visi kiek vyresniosios veterinorių kar
tos atstovai, kol nebuvo įsteigta Veterina
rijos Akademija, kurios paskutinis rekto
rius J. Motiejūnas yra baigęs Berno univer
sitetą ; karininkai — Raštikis, Rapšys, Vit
kauskas, Urbonas; Ciuriche daktaratą pa
rašė Kairiūkštytė—Jacynienė, išleidusi vei
kalą apie Pažaislio vienuolyną kaip archi
tektūros puošmeną; Vokietijoje kaip dip
lomatai susiformavo V. Sidzikauskas, S. 
Lozoraitis, J. Urbšys, K. Škirpa. Dar pir
mojo karo metu Karaliaučiaus universitetą 
baigė Dr. D. Zaunius.

XI. Spausdintas žodis. Lietuvos knygų 
rinkoje nepriklausomybės laikais pasirodė 
gausybė vokiečių autorių vertimų. Teatre 
ir operoje buvo statomi vokiečių drama
turgų ir kompozitorių kūriniai. Lietuvos 
dramos teatras 1920 m. gruodžio 19 d. kai
po savo pirmą veikalą pasirinko Suder
mann© „Johannisfeuer“. Schillerio „Klasta 
ir Meile“ turėjo didžiausią pasisekimą iš 
visų verstinių dramos veikalų. Kaip būdingą 
pastabą pacituosime ištrauką iš jau minė
tosios Jungferio knygos (išleista 1938 
m,): „Jeigu prieš keleris metus buvo be
veik viena Vokietija, iš kur ėjo nauji pas
katai, tai šiandien tiek pat yra Paryžius ir 
Praha“. Netenka abejoti, kad tai buvo 
prancūzų ir čekoslovakų kultūrinio aktyvu
mo ir vokiečių pasyvumo padarinys. Viso
se srityse Lietuvoje plačiai buvo naudoja
masi vokiečių moksline literatūra.

Tačiau kalbėti apie pastovų kultūrinį 
bendradarbiavimą laikotarpiu tarp abiejų 
karų vargu ar galima, nes ta sąvoka reika
lauja bent dviejų partnerių, gi iš vokiečių 
pusės nebuvo dėta ta kryptimi jokių pas
tangų. Mums nėra žinoma, kad anuo metu 
būtų pasirodęs bent vienas lietuvių dailio
sios literatūros vertimas vokiečių kalba. 
Heidelberge tebeveikianti Carl Winter lei
dykla, savo laiku leidusi Litauische Litte- 
rarische Gesellschaft „Mitteilungen“, spaus
dino vertingus veikalus iš lietuvių kalboty
ros, tarp jų dar nebaigtą didžiulį lietuvių— 
vokiečių kalbų žodyną, pradėtą trijų vokiš
kosios Šveicarijos šveicarų (M. Nieder- 
mann, F. Brender ir A. Senn; pirmiesiems 
dviems autoriams mirus, prie redagavimo 
prisidėjo A. Salys). Vienas kitas vokietis 
studentas pasirinko disertacijai temas iš
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Lietuvos gyvenimo. Jų tarpe paminėtinas 
Dr. Th. Oberlaender, dabartinis Vakarų 
Vokietijos federalinis ministeris, parašęs 
veikalą: Die landwirtschaftlichen Grund- 
lagen des Landes Litauen“. Deja, objekty
vių veikalų nedaug. Užtat vokiečių knygų 
rinkoje, ypač įsigalėjus nacionalsocialis
tams, gausu knygų ir brošiūrų, skirtų at
mosferai tarp abiejų tautų nuodinti. Vokie
tijoje veikę Rytų Europai tirti universiteti
niai institutai pirmoje eilėje domėjosi Ru
sija ir nepaliko paliekamo įspaudo lietuvių 
—vokiečių kultūrinėje dirvoje.

Tokiomis aplinkybėmis tuo labiau ten
ka iškelti dviejų Lietuvoje gyvenusių ir 
mokslinį darbą dirbusių vokiečių pastangas 
objektyviai supažindinti vokiečių skaityto
jus su Lietuva ir lietuvių tauta. Turime 
galvoje Dr. Viktorą Jungferį ir Horstą En- 
gertą. Jungfer yra išleidęs penkis veikalus 
apie lietuvių dvasinę kūrybą. Jo veikalai 
pasižymi ne tik giliu medžiagos pažinimu, 
bet ir karšta simpatija tai tautai, kurios 
tarpe jis ilgus metus dirbo. Taip pat Hors- 
to Engerto lietuvių rašytojų kūrybos verti
nimai tenka skirti prie retų teigiamų reiš
kinių, kurie vokįškajai skaitančiajai visuo
menei pravėrė kad ir siaurą langelį į lietu
vių dvasinį gyvenimą. Jeigu būtume turė
ję 10 Jungferių ir 10 Engertų, vargu ar lie
tuvių—vokiečių santykiai būtų įgavę tų 
aštrumų, kuriais jie protarpiais pasižymė
davo, ypač kai Vokietijoje įsigalėjo kraš
tutinis nacionalizmas, paskelbęs per vieną 
Tilžės vokiečių dienraštį šūkį: „Rottet aus, 
was litauisch ist!“ (naikinkite viską, kas yra 
lietuviškai). Politikams sukursčius vokie
čių tautą prieš lietuvius, nebegalėjo tinka
mai pasireikšti ir aistras apmalšinti tokia 
sudvasinta asmenybė, kaip rašytojas Vy
dūnas, išleidęs vokiečių kalba apie lietu
vius visą eilę veikalų, kuriais jis siekė su
pažindinti vokiečius su lietuvių tauta, bet 
jo veikla liko be atgarsio ir tebuvo balsas 
tyruose.

XII. Karo ir pokario metai. Kai 1939 m. 
Berlynas su Maskva nebe pirmą kartą is
torijos būvyje susitarė dėl juos skyrusios 
laisvų kraštų zonos dalybų, Lietuvos ir ki
tų valstybių likimas buvo nuspręstas. Po 
sovietinės pirmosios okupacijos atėjusi vo
kiečių okupacija įvedė Lietuvoje tokį viso
keriopo, beprasmio teroro režimą, jog bū

tų bergždžia jieškoti kokių teigiamų reiš
kinių lietuvių-vokiečių kultūriniuose san
tykiuose 1941-1944 m. laikotarpiu. Iš vo
kiečių vadovybės buvo parodyta lietuvių 
tautai tiek piktos valios ir iš jos veiksmų 
kyšojo tokie nuožmūs kėslai prieš pačią 
lietuvių tautos gyvastį, jog bus sveikiau 
abiems tautoms, jeigu jos ko veikiausiai 
pasistengs ištrinti iš atminties šį klaikų lai
ko tarpą, — su visais jo padariniais. Jeigu 
praeityje ir lietuviai neabejotinai darė klai
dų, tai visdėlto ne dėl mūsų klaidų buvo 
sukeltas pasaulinis karas, pareikalavęs mi- 
lionų žmonių gyvybių ir sugriovęs tiek va
karų civilizacijos, tiek, pagaliau, pačių vo
kiečių nenaudai visą Rytų Europos politi
nę pusiausvyrą.

Antrojo pasaulinio karo pasėkoje dešim
tys tūkstančių lietuvių atsidūrė Vokietijoje. 
Karo nusiaubtoje, niekada jos istorijoje 
taip žiauriai neperblokštoje Vokietijoje lie
tuviai per eilę metų surado varganą prie
globstį. Betgi tautiečių dauguma ir tokiose 
šiurpiose sąlygose dvasiniai nepalūžo. Ypač 
jaunimas ėmė lankyti vokiškuosius universi 
tetus ir tokiu būdu gavo pažinti vokiečių 
tautą, — laimei, kitokią ne kaip tą, kurią 
lietuviai matė pas save okupacijos metu. 
Tokiu būdu lietuvių tautą ištikusi skaudi 
nelaimė visdėlto suteikė daugeliui tautiečių 
progą vėl pažinti vokiečių mokslą, literatū
rą ir kitokias dvasines vertybes. Nemaža 
tautiečių ar tai laisva valia, ar tai dažniau
sia dėl nenugalimų kliūčių išemigruoti už- 
jūrin ir dabar tebegyvena Vokietijoje. Nors 
daugumos jų gyvenimo sąlygos yra tokios, 
jog sunku iš jų laukti kokio pasireiškimo 
kultūrinio darbo srityje, tačiau vienas ki
tas lietuvis dirba Vokietijoje kultūrinį dar
bą. Šis darbas žymia dalimi yra susispietęs 
apie vokiečių įsteigtą Baltų Institutą prie 
Bonnos universiteto. Institutas ligšiol yra 
išleidęs du savo darbų tomus pavadinimu 
„Commentationes Balticae“, kuriuose at
spausdinta vertingų straipsnių. Jų autoriai 
yra prof. Z. Ivinskis, prof. A. Maceina, Dr. 
P. Rėklaitis. Nors lietuviškoji instituto va
dovybė nėra pritraukusi prie jo daugiau žy
mesnių lietuvių mokslo puoselėtojų (jo 
bendradarbiai tėra keli asmenys), bet insti
tutas, reikia tikėtis, praplės savo bazę. Tuo
met jis galėtų virsti reprezentacine lietu
vių mokslo darbuotojų įstaiga išeivijoje.

Emigracijoje yra pasirodę keli lietuvių
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rašytojų veikalų vertimai į vokiečių kalbą. 
Vertimus atliko Aleksandras Baldus, Sta
sys Tischkus ir Renate Gladel. Ypač veik
lus ir atsidėjęs lietuvių—vokiečių kultūri
niam susiartinimui yra A. Baldus.

Nuo 1954 m. pabaigos Vokietijoje veikia 
„Baltų Draugija“, kurią sudaro trys pada
liniai: vokiečių—lietuvių, vokiečių—latvių, 
ir vokiečių.—estų. Lietuviškojo padalinio 
pirmininkai yra Dr. A. Windecker ir adv. 
J. Bataitis. Tokios organizacijos įsikūrimu 
tenka ypatingai pasidžiaugti, nes anksčiau 
kaip sykis buvo pasigendama sistemingo 
kultūrinio bendradarbiavimo skatinimo tarp 
lietuvių (bei kitų pabaltiečių )ir vokiečių. 
„Baltų Draugija“ tuo atžvilgiu per trumpą 
savo gyvavimo laiką jau yra parodžiusi pa
sitenkinimą sukeliančios iniciatyvos ir su
rengusi kelias, plačiai nuskambėjusias kul
tūrines manifestacijas. Tuo atžvilgiu lietu
vių sektoriuje ypač pasidarbavo muzikai 
Dr. H. J. Dahmen (Stuttgart) ir V. Banai
tis, be to, poetas A. Baldus, Dr. P. Rėk
laitis ir kiti. Tenka tiktai palinkėti, kad 
„Baltų Draugija“ ir toliau pajėgtų dirbti 
savo naudingą, ateičiai daug žadantį pabal
tiečių ir vokiečių tautų kultūrinio susiartini
mo darbą.

Vokietijoje šiuo metu gyvena didelė Lie
tuvos vokiečių dalis. Nors mūsų krašto vo
kiečių kilmės gyventojai niekada nė iš tolo 
nevaidino to vaidmens, kaip kitų Pabaltijo 
kraštų vokiečiai, bet ir jų tarpe yra žmonių, 
kurie sugeba dirbti kultūrinį darbą. Jie ir
gi galėtų pasitarnauti, kaip jungtis tarp Lie 
tuvos ir Vokietijos. Lietuvos vokiečiai, ap
sijungę „Landsmannschaft der Deutchen 
aus Litauen“, leidžia Hannoveryje mėnesi
nį laikraštį „Heimatstimme“. Lietuvos vo
kiečiai yra sušaukę kelis savo tautiečių 
kultūros suvažiavimus, kurių metu buvo 
paskaityti ir bendresnio pobūdžio refera
tai apie Lietuvą. Jie vėliau buvo išleisti at
skirais leidiniais, kuriuos redagavo prof, 
dr. J. Strauch, savo laiku buvęs vokiečių 
gimnazijos Kaune direktorius, skaitęs pas
kaitas Vytauto Didžiojo Universitete, o da
bar esąs „Landsmannschafto“ vadovas.

Apžvelgiant faktorius, kurie skatina (ar 
galėtų skatinti) lietuvių—vokiečių kultūrinį 
bendravimą, tenka dar paminėti Vasario 16 
gimnaziją Huettenfelde, Ten auklėjamas 

jaunimas, kuris eina mokslus lietuviškoje 
dvasioje, bet jį tuo pat metu veikia ta ap
linkybė, jog jis gyvena ir bręsta Vokietijo
je. Iš gimnazijos abiturientų susidaro lie
tuviškoji studentija, kuri mokosi vokiečių 
augštosiose mokyklose. Lietuviai studentai 
yra susibūrę savo sąjungoje, kuri kartu su 
kitais pabaltiečiais kasmet rengia suvažia
vimus, skirtus ir kultūrinėms temoms na
grinėti. Suvažiavimai vyksta Godesberge, 
ties Bonna, pabaltiečių studentų Annaber- 
go bendrabutyje. Čia pastoriaus J. Urdzės 
(Lietuvos latvio) pasigėrėjimo vertomis pa
stangomis yra sukurtas židinys, kuris pa
lengvina mokslo sąlygas Vakarų Vokieti
jos sostinėje besimokantiems studentams.

XIII. Ateities perspektyvos. Mes einame 
prie savo apžvalgos galo. Kaip iš jos matė
me, lietuvių— vokiečių kultūriniai santy
kiai buvo gana gyvi, kaikada jie buvo aiš
kiai nepatenkinami, bet jie niekada nebuvo 
visiškai nutrūkę, jau vien todėl, jog esame 
kaimynai. Abiejų tautų kultūrinio bendra
vimo ir bendradarbiavimo galimybės dar 
toli gražu nėra išsemtos. Iniciatyva pirmo
je eilėje tenka vokiečiams, kaip visais at
žvilgiais pajėgesniam partneriui. Per glau
dų kultūrinį bendradarbiavimą sėjama sėk
la, kuri krenta į gerą dirvą. Ji neabejoja
mai atneš gražių vaisių ir palengvins bend
radarbiavimą ir kitose srityse.

Prieš beveik 40 metų (1918 m. birželio 
17 d.) tuometinis Valstybės Tarybos pir
mininkas A. Smetona parašė Vokietijos rei
cho kancleriui raštą, išdėstydamas ano 
meto padėtį Lietuvoje. Ten buvo, tarp kita, 
išvedama, jog pačių vokiečių gerai supras
tas interesas reikalauja palengvinti būklę. 
Rašte randame tokią pastraipą: „Pasira
šęs šį raštą atvirai išdėstė Jūsų Ekscelenci
jai lietuvių tautos vargus. Jeigu jis sau lei
do pakartotinai atkreipti dėmesį į vokie
čių interesą, tai jis taip darė ne iš oportu
nizmo. Jis, kaip ir daugelis jo bendralai- 
kių, pažino vokiečių dvasią baltų gimnazi
joje ir vertingą savo išsimokslinimo dalį 
įgijo per vokiečių literatūrą ir filosofiją. 
Prie aiškaus nusivokimo dėl reikalo politiš
kai ir ūkiškai atsišlieti į Vokietiją prideda 
įsitikinimas, kad Lietuva iš vokiečių dvasi
nės kultūros galėtų gauti didžiausią paska
tą, kad toje kultūroje slypi vaistas prieš
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ANTANAS GUSTAITIS

ABSOLIUČIAI TOBULAI VISKAS EINA ATBULAI

Skrieja žemė apie saulę, 
Glaudžias mėnuo prie žvaigždės, 
O tam žmogui šiam pasauly, 
Vos iš lovos pajudės, 
Ankstų rytą ar vėlai 
A bsoliučiai tobulai 
Viskas eina atbulai.

Greitai peržengęs per kitą. 
Vėl tu-pirmas pirm visų 
Šoki partinį mikitą 
Tarpe žemės ir dausų. 
Čia paleidi kam vilyčių, 
Dulkių debesis tirštus 
Ir tiesi taip lyg netyčia 
Vis į dolerį pirštus, —

Atbulai aūniesi batą, 
Išmiegojęs po baru, 
Ir mdišai svečiuos arbatą 
Vietoj šaukšto cigaru, 
Atbulai bučiuoji ranką, 
Jei ten pinigas delne, 
O tau trenkia lyg patranka 
Ta pačia ranka švelnia, — 
Ką tik pradedi mielai, 
Absoliučiai tobulai 
Viskas baigias atbulai.

O tie priešai gaivalai 
A bsoliučiai tobulai 
Traukia kasą atbulai.

Čiulba ulba išrinktoji, 
Sako: meilė bus gyva. 
Ir drauge su ja kartoji: 
Meilė širdžiai alyvai 
Ji dėl meilės trokšta mirti 
Ir atgimti gegute, 
Tau kukuoti palei pirtį, 
Girios krūmuos ir bute, 
O po šliūbo pakilai — 
A bsoliučiai tobulai

Lieji Vlikui įtūžimą, 
Keiki Šefą, net baugu, 
Kol patsai į jų vežimą 
Įsisėdi su draugu.
O pačiupęs už dvylekio, 
Kažinką ten padarai. 
Kad vežimas tas tik lekia, 
Plevėsuoja skudurai.
Staigiai dišlius — tabalai'. 
Pažiūri — gi tobulai 
Sukas ratai atbulai.

Miega gegė atbulai.

Ir glaudi prie taurės lūpas 
Vėl senų draugų būry, 
Vėl gyventi kyla ūpas, 
Šviesią ateitį buri.
O kai meilės monai žuvę 
Skamba vėl dainoj linksmai, 
Kai jau pinas ant liežuvio 
Mintys, žodžiai ir jausmai. 
Kai jau sukasi stalai, — 
A bsoliučiai tobulai 
Bėga šnapsas atbulai...

(Iš „Anapus Teisybės“)

pragaištingą nihilistinę ir anarchistinę įta
ką, kuri ėjo ir eis iš rytų. Šį raštą pasira
šęs atvirai reiškė tokį įsitikinimą jau anais 
laikais, kai dar nebuvo galima prileisti, kad 
Lietuva galės atsiskirti nuo Rusijos“.

Nuo to rašto datos praėjo kone keturios

dešimtys metų. Per tą laiką daug kas pasi
keitė ; pati vokiečių tautos vadovybė vienu 
metu buvo puolusi nihilizman. Dėl techni
kos pažangos pakitėjo erdvės ir daugelis 
kitų sąvokų. Bet rašte randame minčių, ku
rios galioja dar ir šiandien.
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

TECHNIKINĖ PAŽANGA UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

IŠRADIMAI BEI PATOBULINIMAI

KAROLIS DRUNGA

Komunistinė propaganda nuo pirmųjų 
komunistinio režimo Rusijoje įvedimo die
nų itin puoselėja mitų, kad sovietinė san
tvarka yra automatiškai palankesnė techni
kinei pažangai, negu vadinamoji kapitalis
tinė. Laisvajame pasaulyje gyvenantiems ir 
komunizmo tikrovę iš patirties pažinusiems 
netenka aiškinti tokios propagandos nepa
grįstumo. Tačiau, deja, Vakaruose yra ne
maža žmonių, kurie dėl patyrimo stokos yra 
kartais linkę patikėti tiems teigimams. Gal 
tai ir nenuostabu, nes dažnas sprendžia apie 
išradimų ar patobulinimų pasėkoje augan
čią technikinę pažangą vien iš vieno kito 
stambaus, turistiškiems lankytojams specia
liai rodomo objekto arba iš komunistinės 
valstybės demonstruojamos karinės bei po
litinės galios. Tačiau toks specialiai įtaigo
tas įspūdis turėtų pranykti, jei technikinę 
pažangą norima matyti neatsiejamai susietą 
su visų gyventojų gerovės lygiu. Ir kaip tik, 
stebint dalykus iš šio požiūrio .turėtų pa
grįstai kilti klausimas, kad kažkas yra ne
tvarkoje su ta sovietine „pryšakine civiliza
cija“ bei „pažangiausia pasaulyje techni
ka“, kuri, kad ir daug kartų pranešdama 
caristinės Rusijos techniką, visgi dar nepa
lyginti toli atsilieka nuo komunistinės pro
pagandos labiausiai dergiamų Amerikos ar 
Vakarų Europos valstybių technikinės civi
lizacijos.

Jau Stalino eros pabaigoje, o ypač po jo 
mirties, praėjusiais metais įvykusiame XX- 
me kompartijos suvažiavime, technikinės 
evoliucijos kelyje kirtis buvo uždėtas ant 
vadinamų išradėjiškų bei racionalizatoriškų 
pastangų. Sis naujas svorio taškas techniki
nio gyvenimo tobulinime lyg ir nustūmė 
antron vieton „stąchanovišką“ judėjimą, ku

ris buvo paremtas siekimu kiekybės betku- 
ria kaina.

Sis posūkis, kuris šiandien gali būti už
registruotas tik kaip tendencija, savo išda
vose galės būti įvertintas tik po eilės metų, 
nes 40-ties metų praktikos nėra įmanoma 
per metus ar dvejis pakeisti. Tačiau įdomu 
konstatuoti, kad toji praeitų 40-ties metų 
praktika net ir komunistinės imperijos val
dovų akyse neišlaikė neklaidingumo aure
olės, ir jieškoma išeičių iš ekstensyvumo, 
kuriuo pasižymėjo ne tik komunistinis že
mės ūkis, bet ir pramonė, į intensyvumą, 
statant tikslu „prisivyti ir pralenkti“ jr šia 
prasme „kapitalistines šalis“.

O pančiai, kurie, palyginti su laisvojo pa
saulio šalimis, pančiojo visą komunistinį ūkį 
bei techniką, nežiūrint pažangos, padarytos 
po 1917-tų metų, buvo ir dar yra šie:

1. Jau pačios marksistinės teorijos gelmė
se slypi tezė, kad „žmonija imasi spręsti tik 
išsprendžiamus klausimus“. Tai gi reiškia, 
kad nėra vietos galvojimui, jog mokslas ga
li tarnauti vien mokslui. Galbūt, kaikuriose 
augščiausiose, elitinėse, įvairiomis privilegi
jomis aprūpintose sovietinių mokslinių ty
rinėjimų institutuose pastaruoju metu su
teikta šia prasme ir daugiau laisvės, nes ir 
sovietinėje specialinėje spaudoje yra buvę 
netiesioginių, pusiau pravertomis lūpomis 
tariamų pripažinimų, kad technikinė pažan
ga buvo, galbūt, nemažiau pagrįsta tais iš
radimais, kurie buvo padaryti gryno mokslo 
rėmuose, negalvojant visiškai apie išradimo 
praktišką vertę, negu tais, kurie buvo pada
ryti, jieškant aiškiai apčiuopiamos vertinės 
naudos.

Betgi sovietinėje praktikoje, kurioje vy
rauja totalinis ir totalitarinis planas, viskas 

yra sukirpta pagal šią dieną. Kiekviena ga-
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mybinė, prekybinė ar finansinė įmonė turi 
savo metinį planą, kurį jos vadovai ir per
sonalas turi atlikti, bijodami būti apkaltinti 
sabotažu. Atskirose įmonėse ir šiandien nė
ra laisvės, kuri leistų pakankamą jėgų dalį 
skirti perspektyviniam darbui. Rizika, kad 
naujų kelių jieškojimo ar naujų priemonių 
konstruktavimo išdavoje įvykęs nepasise
kimas bus įvertintas, kaip sabotažas prieš 
„socializmą“, yra ir šiandien dar tiek dide
lė, jog visų su technika ir, iš viso, su ūkiu 
susijusių įmonių vadovų tikslas yra tik esa
momis priemonėmis įvykdyti tai, kas pa
vesta atlikti artimiausiu metu.

2. Dėl minėtų priežasčių tarp išradėjo ir 
patobulintojo komunistinėje sistemoje iki 
šiol esminio skirtumo nėra. Savisaugos ir 
atitinkamos premijos galimai skubesnio ga
vimo sumetimais augštesnio bei žemesnio 
technikinio personalo ir darbininkų siekis 
yra tik sugalvoti ir įnešti pasiūlymus, ku
rie teiktų tam tikrų privalumų esamomis 
sąlygomis, šį bei tą pagerintų naudojamame 
technologiškame procese ar gamybą jau 
vykdančioje mašinoje.

3. Praktiškai jokios autoriaus teisių ap
saugos nebuvimas iki šiol irgi ypatingai 
kliudė žmogiškosios fantazijos ir darbštu
mo polėkius. Nebuvo jokios garantijos, 
kad, pramačius kurio nors išradimo ar pa
tobulinimo realizuojamumą ir vertę, auto
rius nebus atstumtas nuo savo darbo ar ne
bus priverstas autoryste (ir tuo būdu premi
ja) dalintis su įmonės direktoriumi ar ją val
dančios ministerijos vadovu ar su kompar
tijos „fabrikkomo“ ar kurio kito „komo“ 
sekretoriumi. Pastaruoju metu pačioje so
vietinėje spaudoje buvo iškelti šie iš siste
mos valdovų pusės pasireiškią parazitizmo 
atvejai, pasmerkiant „koautorystę“ ar „au
toriaus atstūmimą nuo jo darbo“. Ar komu
nistinė biurokratija, kurios pagrindinis už
davinys juk yra visomis priemonėmis stip
rinti kompartijos bei komunizmo autoritetą, 
įstengs išradimo ar patobulinimo aureolę 
palikti atskiram individui, parodys tik atei
tis. Juk ir „koautorystė“, nežiūrint viso jos 
akivaizdžiai matomo parazitiškumo, turė
jo ir daug gilesnį „ideologinį“ aspektą. Bū
tent, išlaikyti mitą, kad tik marksizmo sau
lė ir kompartijos teikiami komunizmo vi
taminai tėra visų išradimų bei patobulinimų 
laidas. Taigi, tie „koautoriai“ dažniausia ir 

reprezentavo šį principą, turint galvoje, kad 
„koautoriais“, atitinkamai išradimo ar pato
bulinimo svarbai, figūruodavo net Sov. Są
jungos ministerial.

4. Ta pati biurokratija buvo ir tebėra vi
sos technikinės pažangos varžtas ir kita 
prasme. Būtent, sovietinė centralizacija su 
gausybe laipsniškų, bet ir lygiagrečių insti
tucijų — iš vienos pusės — ir visiškai pa
grįstu atsakomybės bijojimu — iš kitos pu
sės — kiekvieną išradimo ar patobulinimo 
priėmimą nustumia į be galo ilgą instancinį 
kelią. Pačios sovietinės spaudos teigimu, 
yra net tokių kraštutinių atvejų, nekalbant 
apie „normaliuosius“, kai naujos žemkasės 
ir sniego valymo mašinos konstrukcijos pri
ėmimo svarstymas užsitęsė 8 metus ir pati 
byla išaugo į 8-nius tomus, bet projekto 
įvykdymas nepajudėjo iš vietos.

Ir toks yra daugelio išradimų bei patobu
linimų projektų likimas. Išimtį sudaro tik 
projektai, kuriem išimtinės svarbos skiria 
pats Kremlius, kaip, pvz., atominės energi
jos ir panašūs karinės bei politinės pirma
eilės reikšmės turį objektai. Plačia gi visų 
Kremliaus valdomų teritorijų ir joje vyks
tančio gyvenimo prasme, t. y. ten, kur 
Kremlius jau net fiziškai nebegali tiesiogiai 
domėtis, viešpatauja komunistinis centra
lizmas bei biurokratija, besirūpinanti, kad 
žmogiškoji kūrybinė laisvė jokiu būdu ir jo
kiu atžvilgiu nepasireikštų be administraci
nės kontrolės.

Todėl visa technikinė pažanga kiek pla
tesniu mastu gali pasireikšti tik ten, kur be 
įtakos bėgamajai gamybai galima pagerin
ti kurį nors varžtą ar mašinos bei technolo
ginio proceso detalę.

5. Jau minėtas komunistinio planavimo 
ir jo statomų uždavinių spaudimas i tech
nikinio vyksmo vadovus ir prof. W. Roep- 
kės sąmoningas konstatavimas, kad „libera
liniame ūkyje nepasisekimo atveju paskuti
nė instancija yra anstolis, o socialistiniame 
— budelis“, nurodo priežastis, kodėl sovie
tiniai augštesni ar mažesni technikiniai bei 
ūkiniai vadovai instinktyviai žiūri į visok:us 
išradimus bei patobulinimus su nepasitikė
jimu. Nors sovietinė spauda pastaruoju me
tu bando tokį įspūdį neigti ir tūkstantinių 
išradimų bei patobulinimų skaičių ske’bimu 
įtaigoja, kad jos sistemoje tokiai veiklai yra 
ko geriausios sąlygos, tačiau tai yra tik pas-
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tangos siekiamą įspūdį kiekybiškom prie
monėm išpūsti. Realybė gi yra tokia, kad 
kiekvienas įmonės vadovas savo paties la
bui (pareigos „įvykdyti planą“ akivaizdoje) 
leidžiasi tik į tokių išradimų bei patobuli
nimų pritaikymą, kur pagerinimai nesu
stabdys vykstančio gamybos proceso ir ne
sumažins produkcijos kiekio. Tokiomis są
lygomis gi jokia esminė modernizacija nėra 
įmanoma, nes kiekviena modernizacija yra 
tam tikros rizikos ir tam tikrų papildomų 
investicijų reikalaujantis dalykas, o kartais 
net ir visiškai revoliucinis procesas, reika
laujantis radikalaus senųjų mašinų ir tech
nologinių metodų atsisakymo tobulesnių 
labui. Tokios gi kompetencijos neturi jokios 
sovietinės įmonės ar institucijos vadovas ar 
„fabkomas“. Instancinio kelio gi ilgumas 
buvo jau nurodytas.

Todėl sovietinė technika, nežiūrint visų 
komunistinės propagandos tvirtinimų, pla
čiu mastu yra gerokai atsilikusi nuo laisvojo 
pasaulio. Tarptautinėse parodose, kur sovie
tai dalyvaudavo, objektyvūs žiūrovai turė
jo pakankamai progos tuo įsitikinti. Be to, 
net sovietinės technikos produktai, kurie 
prilygsta laisvojo pasaulio atitinkamiems 
gaminiams, yra dažnai parodiniai ar tik 
eksportui skiriami eksponatai, pačioje So
vietų Sąjungoje dar neįvesti plačiam nau
dojimui. Nežiūrint, kad sovietinė spauda 
nuolat dedasi žinias apie įmonių, mašinų 
parko ir t.t. modernizaciją, iš tikrųjų net 
pačioje Sov. Sąjungoje, nekalbant apie Lie
tuvą, dar žymesniu mastu verčiamasi 30-40 
metų senumo technikiniais įrengimais ir 
modernizacijos nuošimtis yra labai mažas.

6. Iš kitos kiek srities kyląs, bet iš esmės 
su komunistine sistema glaudžiai susijęs 
technikinės pažangos stabdis 'yra tai, kas va
dinama „stachanovišku judėjimu“. Tie ga
mybiniai „laimėjimai“ buvo pasiekiami be- 
atodairinės mašinų (nekalbant jau apie 
žmones) eksploatacijos dėka. Šios pastan
gos nesumažino, bet dar prisidėjo prie vi
suotinio nesiskaitymo su gamybinėm prie
menėm. Žemas atlyginimas ir visokeriopas 
spaudimas įvykdyti „normą“ neišugdė dar
bo meilės ir moralės sistemoje, pasivadinu- 
sioj socialistine. Priešingai, mašinos mate
rialinio atsparumo pertempimas yra vienas 
iš būdingiausių sovietinės technikos naudo
jimo reiškinių. Ir, iš tiesų, nei vienoje iš 
techniškai pažengusių laisvojo pasaulio 

valstybių neišmetama tiek miliardų atsargi
nių dalių gamybai, kaip sovietinėje siste
moje. Remontas yra nuolatinis sovietinės 
technikos reiškinys, pranešąs visus šios sri
ties normalius palyginamuosius skaičius bei 
sąvokas. Pati sovietinė spauda yra geriau
sias šaltinis šioms žinioms semtis. Būtinybė 
ypatingai stambias lėšas ir žaliavų kiekius 
skirti atsarginių dalių gamybai ir remon
tams labai juntamai mažina komunistinės 
valstybės galimybes atsidėti didelėms inves
ticijoms bei ilgalaikės amortizacijos reika
laujančiai technikinei modernizacijai.

Čia trumpai nusakytų technikinės pažan
gos varžtų akivaizdoje Kremlius turi didelį 
galvosūkį. Jo pasinešimas konkuruoti su 
Vakarais pasaulinėje rinkoje reikalauja pa
kankamo kiekio pirmaeilių, paskutinį „ma
dos žodį“ atitinkančių mašinų, instrumentų 
ir kitų technikos gaminių. Ši gamyba gi ne
gali būti išimtina, t.y. neįmanoma gaminti 
vien eksportui ir pasaulinės rinkos reikala
vimus tenkinančius technikos gaminius, ne- 
pakeliant visos Sov. Sąjungos technikinės 
civilizacijos lygio. Tai būtų šiaip taip įma
noma tik labai aprėžtu kiekiu ir labai ap
rėžtų tikslų rėmuose. Ir tokių pavyzdžių 
praeities bei dabarties istorijoje yra. Tačiau 
tai nėra įmanoma „pasaulinės ūkinės misi
jos“ ribose. Čia jau eksporto kokybė eina 
konformiškai su bendru šalies civilizacinės 
technikos ir gyvenimo lygiu.

Kelias, kuris būtų paprasčiausias, t.y. lė
šų švaistymo politiniams tikslams apkirpi
mas, komunistinės biurokratijos bei centra
lizmo susiaurinimas ir žmogaus kūrybinės 
laisvės praplėtimas bei kariniam pajėgumui 
kelti skiriamos socialinės gamybos dalies su
mažinimas, Kremliui yra be abejo nepriim
tinas. Todėl, atrodo, išradėjų ir racionaliza
torių judėjimo skatinimas, pirmenybės iš 
„stachanovščinos“ atėmimas, labai neesmi
nis kompetencijos padidinimas ūkinių įmo
nių bei technikinių institucijų vadovybių 
yra bandymai, neatsisakant sovietinės sis
temos esmės, sudaryti sąlygas sovietinei 
technikai kokybiškai bei kiekybiškai kelti. 
„Vidujinių įmonės rezervų“ suradimas, 
mašinų bei medžiagų racionalus naudoji
mas, žadamas biurokratinio kelio pagerini
mams bei išradimams įvykdyti suprastini- 
mas ir kiti neesmingi pakeitimai — tai yra 
uždaviniai bei sąlygos, iš kurių Kremlius
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APŽVALGA
1956 metais Miestų ir Kaimų Statybos 

Ministerijos valstybinis statybos trestas 
Nr. 7 (valdytojas — Brezinskij) Nemenči
nėje statė Mašinų ir traktorių stočiai ga
ražą ir kitus pastatus. Pagal projektą ir 
sąmatas pastatus reikėjo dengti čerpėmis. 
Kadangi čerpių gauti nepavyko, stogai bu
vo padengti šiferio plokštelėmis. Šį defici
tinės medžiagos pakeitimą lengvai gauna
ma pigesne kaina tresto valdytojas dekla
ravo kaip premijuotiną „racionalizaciją“ 
ir išgavo iš Žemės Ūkio Banko 24.540 rub
lių premijos.

Žemės Ūkio Ministerijos Vilniuje stato
mam remontų fabrikui pagrindinio pasta
to atbrailoms buvo numatytos gelžbetoni
nės surenkamos detalės. Bet gelžbetonio 
detalės nebuvo gautos, ir atbrailas padarė 
iš plytų. Šį pakeitimą Sfatybos Valdyba 
Nr. 1 (viršininkas — Veselnickij) irgi 
įvertino kaip „racionalizaciją“ ir statybi
ninkams buvo paskirta 14.000 rublių pre
mijos.

Sovietinė spauda šia proga š.m. vasario 
mėn. 5 d. pažymi, kad atbrailos iš plytų 
daromos jau kelis šimtus metų, ir stebisi, 
kodėl tai dabar vadinama „racionalizaci
ja“.

Čia pateikti tik charakteringiausi pačios 
okupacinės spaudos paminėtieji „raciona
lizacijos“ atvejai. Skurdus uždarbiai ir 
menka pinigo perkamoji galia verčia žmo
nes „racionalizacijos“ teikiamomis galimy
bėmis papildomai užsidirbti taip, kaip čia 
pailiustruota.

Okupacinės spaudos žiniomis 1956 me
tais buvę įteikta Lietuvoje 11.000 raciona
lizacinių pasiūlymų, iš kurių 9.200 priimti, 
o 6.200 — įgyvendinti.

TILTŲ STATYBA

Okupacinės spaudos pranešimu baigti 
statyti: 200-tų metrų ilgumo metalinis til
tas per Nerį Jonavoje ir Kaune per Nemu
ną į Panemunę. Be to, du dideli tiltai pa
statyti ant Minijos: Kartenoje ir prie Liep- 
girio. Taip pat praėjusiais metais buvo pa
statytas tiltas per Nevėžį netoli Panevėžio. 
Baigiamos gelžbetoninių tiltų statybos per 
Nevėžį prie Kėdainių ir per Dubysą netoli 
Ariogalos.

BALDŲ GAMYBA
Okupuotoje Lietuvoje baldus gamina 8 

įmonės, esančios Popieriaus ir Medžio Ap
dirbimo ministerijos žinioje, ir 18 įmonių 
— Vietinės ir Kuro Pramonės ministerijos 
žinioje. Bendra šių įmonių metinė gamyba 
siekianti 166 milionų rublių vertės. Iš iš
vardintų įmonių: drabužių ir baltinių spin
tas gamina 6 įmonės, minkštus baldus — 
6, bufetus —■ 5.

Be to, tos pačios ir kitos įmonės gamina 
stalus bei kėdes ir virtuvinius baldus. Ga
miniai realizuojami ne tik Lietuvoje, bet 
ir Maskvoje, Leningrade ir Karaliaučiuje 
(Kaliningrade).

Skundžiamasi, kad kiekvienos įmonės 
atskirai gamyba nedidelė, gaminių asorti
mentas labai mažas ir pagamintų baldų 
kokybė dažnai labai menka. Okupacinė 
spauda siūlo įgyvendinti specializaciją ir 
negaminti tų pačių gaminių lygiagrečiai 
keliose įmonėse.

Iš kitų šaltinių gautomis žiniomis ge
riausi Lietuvos baldų fabrikų gaminiai iš
vežami į Rusiją, o vietinei rinkai palieka
mi prastesni ar net brokiniai baldai. Be to, 
esamų įmonių gamyba nepatenkinanti vie
tinės paklausos. Retkarčiais okupacinėje 
spaudoje pasitaikantieji skaitytojų nusi
skundimai kalba, kad dažnai parduotuvė
se neįmanoma gauti net ir paprasčiausių 
virtuvinių taburečių.

STATYBA
Praėjusių metų gruodžio mėnesį įvyku

sioje Lietuvos Augščiausiojo Sovieto sesi
joje Sniečkus skundėsi, kad 1956-tų metų 
10 mėnesių statybos planas įvykdytas tik 
37 proc. Jis taip pat prisipažino, kad vyk
domų namų remontų kokybė yra taip pat 
labai menka.

Okupacinės spaudos pranešimu 1956. 
XII.20, Vilniuje per dvejis metus buvo pa
statyta tik 55.000 kv. metrų gyvenamo plo
to, o 1956 metais per 11-ka mėnesių — tik 
11.800 kv. metrų.

Iš to paties Sniečkaus pranešimo, daryto 
š.m. sausio mėn. pradžioje Vilniaus „polit- 
aktyvui“ ryšium su visasąjunginės kom
partijos CK paskutinio plenumo nutari
mais, matyti, kad okupuotoje Lietuvoje 
1956 metų pradžioje buvo 300 milionų rub-

tikisi „išradėjiškumo bei racionalizatoriš- 
kumo masinio pakilimo“. Ar augščiau nusa
kytieji „vėžiai“ neteks savo pragaištingos 
įtakos, šiandien tiksliai neįmanoma pasa
kyti — tai parodys gyvenimas. Tačiau pa
žįstant sistemą, kurioje visos blogybės tik

rai nėra nei „Berijos agentų“ nei „asmeny
bės kulto“, bet paties režimo natūralios li
gos, tenka daugiau negu abejoti ,kad žmo
gaus kūrybiniai polėkiai sužydėtų darže, kur 
tironai neleidžia augti jokioms žmogiškumo 
gėlėms.
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lių vertės nebaigtų statybų, o tų pačių 
metų pabaigoje — jau 500 milionų rublių 
vertės nebaigtų statybų.

Oficialioje okupanto „savikritikoje“ 
menki statybos tempai bandomi aiškinti 
lėšų ir priemonių išsklaidymu tarp per- 
gausių statybinių objektų, bloga statybi
nių darbų organizacija, nepakankama sta
tybinių medžiagų gamyba Lietuvoje. Ta 
pačia proga Meškauskas, Mokslų Akade
mijos Ekonomikos instituto direktorius, 
pažymėjo, kad, pvz., 85-90 proc. Lietuvoje 
gaunamų kalkių gaminama šiaurės ir šiau
rės-rytų rajonuose. Netikslus statybinių 
medžiagų gamybos įmonių teritorinis iš
dėstymas nepaprastai padidinąs statybi
nių medžiagų transporto kainas.

Iš kitų pranešimų matyti, kad visi sta
tybinės veiklos nepritekliai kyla dėl so
vietinio biurokratizmo, kuris dažnai yra 
neperžengiama kliūtis betkuriai iniciaty
vai. Dėl biurokratinės procedūros, verčian
čios dalykus vesti per begalinę įvairių 
institucijų eilę, pvz., elektros skaitiklių ir 
plataus vartojimo elektrinių gaminių fab
rikai Vilniuje statomi jau daugiau negu 
8 metai, todėl, kad kasmet finansinės ins
titucijos spėdavo paskirti tik 50-55 proc. 
reikiamų lėšų.

1956 metais Lietuvoje buvo pastatyta 
1.200 privačių namukų. Okupaciniai orga
nai žada šią iniciatyvą palaikyti, teikdami 
kreditus. Tačiau pats faktas, kad 1956 me
tais privačių namukų galėjo pasistatyti 
tik 0.04 proc. bendro gyventojų skaičiaus, 
akivaizdžiai liudija, kad režimas iš esmės 
tokia privačia iniciatyva nėra suinteresuo
tas. Tokį esminį režimo nusistatymą liudi
ja kad ir toji aplinkybė, jog iš kiekvieno 
privataus savininko gali būti pareikalauta 
įrodymų, kaip jis statybą finansavo ir ku
riuo budu įsigijo reikiamas statybines me
džiagas. Atsižvelgiant į statybinių medžia
gų nuolatinį trūkumą viešojoje prekyboje, 
joms įsigyti lieka dažnai tik „juodosios 
rinkos“ kelias. Todėl šia prasme virš pri
vačių statytojų galvų pakabintas kontro
lės grėsmės botagas nusako faktišką kom
partijos nusistatymą šiuo klausimu geriau, 
negu propagandiniais sumetimais žadami 
nedideli kreditai.

GAMINIŲ KOKYBĖ
Okupacinėje Lietuvos spaudoje dedami 

atskiri privačių asmenų ar ir organizacijų 
bei institucijų atstovų nusiskundimai pre
kyboje esamų gaminių žema kokybe. Cen
zūra, praleisdama tokius nusiskundimus, 
be abejo, siekia sudaryti įspūdį, kad kalba 
eina tik apie išimtis. Tačiau šie vieši skun
dai yra kaip ledo kalnas, kurio tik dešim
toji dalis kyšo iš vandens. Iš tikrųjų gi ge
riausi gaminiai išgabenami Rusijon arba 
Kremliaus sąskaiton eksportuojami į sa
telitines valstybes ar net ir laisvas Azijos 
ar Artimųjų Rytų šalis. Lietuvoje gi palie

kama antrarūšė gamyba, ir tai dar nepa
kanką jos kiekio.

Pvz., Maskvoje giriami Lietuvos avaly
nės, tekstilės ir galanterijos įmonių gami
niai. Tačiau pačioje Lietuvoje neretai at
sitinka, kad už 145 rublius įsigyti pusba
čiai per porą savaičių netenka puspadžių 
ir jų oda susiraukšlėja bei suskyla. Šiaulių 
odos-avalynės kombinato „Elnias“, Vil
niaus Eidukevičiaus vardo avalynės fab
riko, Vilniaus „Raudonosios žvaigždės“ 
odos galanterijos įmonės pavyzdiniai ga
miniai dažnai išstatomi Maskvos, Lenin
grado ir Vilniaus parodose. Tačiau šie ir 
tekstilės pramonės parodoms ar prievartos 
eksportui į Rusiją skirti gaminiai neatitin
ka tų prekių, kurios iš tų pačių įmonių 
eina į Lietuvos gyventojų pareikalavimams 
patenkinti skirtą prekybos tinklą. Primi
tyvus darbas, gaminiai greit nusidėvi, 
greit išblunka. Didesnių ar mažesnių de
fektų nužymėtos prekės yra tai, ką oku- 
pantas_ palieka Lietuvoje ir ką gyvento
jai, trūkstant kiek žymesnio pasirinkimo, 
yra priversti pirkti.

„EKSPORTAS“
Šiaulių dviračių fabriko gaminiai —ber

niukams dviratis markės pavadinimu „Or- 
lionok“ ir mergaitėms pavadinimu „Las- 
točka“ — išstatomi šiais metais Vokieti
joje, jos rytinės zonos Leipzigo mugėje. Be 
to, jau anksčiau fabriko gaminiai būdavo 
rodomi to paties Leipzigo, Djakartos (In
donezijoje), Turkijos, Siamo, Egipto ir Si
rijos parodose. 1956 metais iš Lietuvos į 
Bulgariją išvežta 2.000 dviračių, į Veng
riją — 3.500. Šiais metais didelės partijos 
dviračių pasiųstos į Mongoliją, Pakistaną 
ir Siriją. Šis eksportas, kaip ir visų kitų 
gaminių išvežimas iš Lietuvos, vyksta per 
maskvinį monopolį, kuris Lietuvos atžvil
giu vykdo kolonialinę eksploataciją.

RUSŲ INFILTRACIJA LIETUVOJE
Tęsiant rusiškosios infiltracijos Lietuvo

je iliustraciją, pateikiami šie faktai:
Miestų ir Kaimų Statybos ministerio pa

vaduotojas — Sniegirov, Vyr. Lietuvos že
mės ūkio aprūpinimo valdybos viršininkas
— Moskovič, Automobilių remonto įmo
nės Vilniuje direktorius — Kotov, „Elios“ 
fabriko Vilniuje direktorius — Zaicev, Po
pieriaus ir Medžio Apdirbimo Pramonės 
ministerio pavaduotojas — D. Biezrukich, 
Kauno laivų remonto dirbtuvės direktorius
— Balkovskij, sovchozo „Dūkštas“ direk
torius — Gorbačiov, Lietuvos Komunali
nio Banko valdytojas — D. Fiodorovič, 
Teisingumo ministerio pavaduotojas — 
Kulikov, Vyriausios Mėsos ir Žuvies Pre
kybos Valdybos (Maskvoje) Lietuvos res
publikinės kontoros vedėjo pavaduotojas 
—N. Ignatjev, Šiaulių fabriko „Verpstas“ 
direktorius — Filipenko, Šiaulių dviračių

21



68 SANTARVĖfabriko dir. pavaduotojas — Carevskij, Radviliškio mechanikos-remonto dirbtuvės direktorius — G. Šalajev, Vilniaus „Viktorijos“ fabriko sandėlio vedėjas — A. Po- 
lonskij, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos vedėjas — L. Vladimirov.

OKUPACINĖ SPAUDAOkupuotoje Lietuvoje leidžiama per 30 vadinamųjų respublikinių laikraščių bei žurnalų ir apie 100 miestų ir rajonų laikraščių bendru 640.000 tiražu. Toje pačioje žinioje gi skelbiama, kad 1956 metais Lietuvoje buvę 962.000 tos spaudos prenumeratorių, nepaaiškinant, kuriuo būdu prenumeratorių skaičius gali būti didesnis už visų laikraščių bei žurnalų bendro tiražo skaičių. Ta pačia proga sakoma, kad spaudos prenumeratorių skaičius 1957 metais pranešiąs milioną. Skirtumas taip Lietuvoje leidžiamos okupacinės spaudos tiražo ir nurodyto spaudos prenumeratorių skaičiaus galėtų būti aiškinamas tuo, kad į prenumeratorių skaičių priskaityti ir maskvinę spaudą priversti prenumeruotis asmenys. Įskaitant Lietuvoje rusų kalba leidžiamą spaudą, išeitų, kad daugiau trečdalio visos Lietuvoje įbrukamos komunistinės spaudos yra rusų kalba.
OKUPACINĖ ADMINISTRACIJATurint galvoje, kad komunistinėje sistemoje visas viešasis gyvenimas yra pajungtas absoliučiai partijos bei valstybės kontrolei, dauguma vadinamų sovietinių ministerijų nėra tai, kas ministerijų sąvoka suprantama demokratijos sąlygomis. Sovietinės ministerijos daugiausia yra ūkiniai trestai, turintieji visiškai monopolinę padėtį. Todėl ir dauguma okupacinių institucijų Lietuvoje yra ne kas kita, kaip tik maskvinių monopolijų filialės, iš juodžiausio kolonializmo praktikos perimtos ir iki išnaudotojiško tobulumo įgyvendintos monopolinių bendrovių faktorijos. Šia prasme kolonialinę Lietuvos padėtį geriausia vaizduoja santykis tarp vadinamų sąjunginių- respublikinių ir vadinamų respublikinių ministerijų. Pirmosios ir yra faktiškai Maskvos monopolijų faktorijos Lietuvoje. Šios vadinamos sąjunginės-respublikinės monopolijos Lietuvoje šiuo metu valdo šias sritis: vidaus reikalų, užsienio ir gynybos reikalų, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonę, miestų ir kaimų statybos, valstybės kontrolės, sveikatos apsaugos, kultūros, lengvosios pramonės, miškų pramonės, mėsos ir pieno produktų pramonės, maisto produktų pramonės, statybinių medžiagų pramonės, žuvų pramonės, ryšių, žemės ūkio, sovchozų, prekybos ir finansų sritis. Išskyrus oficialiai neminimą gynybos ministeriją, visos išvardintos sritys administruojamos ministerijomis vadinamų faktorijų.Tariamai autonomiškomis paliktoms ir 

respublikinėmis ministerijomis vadinamoms institucijoms administruoti yra pavestos šios sritys: automobilių transporto ir plentų, komunalinio ūkio, vietinės ir kuro pramonės, švietimo, socialinės apsaugos ir teisingumo. Tačiau iš komunalinio ūkio ar vietinės pramonės srities yra išimti visi kiek žymesni ūkiniai objektai. Be to, ir pačiose vadinamose respublikinėse ministerijose Maskvos įtaka yra užtikrinama lemiantį balsą turinčių vadinamų ministe- rių pavaduotojų, dažniausia rusų tautybės asmenų pavidalu.
ĮVAIRIOS ŽINIOS* Lietuvos Mokslų Akademijoje įsteigtas naujas Statybos ir Architektūros Institutas. Jo direktoriumi paskirtas — J. Sabaliauskas. Iš bendradarbių minimi — F. Bielinskis, V. Gumeliauskas, L. Baškauskaitė, V. Taletevičius, K. Blaževičius. Instituto steigimo oficiali data — 1956.X.1. Institute numatyti trys sektoriai — statybinių medžiagų, statybos ir architektūros. Tačiau pačios okupacinės spaudos prisipažinimu, institutas dar neturįs „materialinės bazės“ ir nežinia, kada jis galėsiąs pradėti konkretų darbą.* Lietuvių Kalbos ir Literatūros Institutas prie Mokslų Akademijos žada šiais metais išleisti 2 tomais „Lietuvių literatūros istorijos kursą“, apimantį „feodalizmo ir kapitalizmo“ epochas. Taip pat ruošiamas spaudai „Didžiojo Lietuvių Kalbos Žodyno“ 4-sis tomas. Pakartotinai pranešama, kad naujai spausdinama D. Kiemaičio 1653 metais parašyta lietuvių kalbos gramatika.* Š.m. sausio 16 d. okupacinė spauda praneša, kad Odesos universiteto bibliotekoje buvo rastas Mažvydo katekizmo, pirmosios lietuvių kalba spausdintos knygos, egzempliorius. Okupacinės spaudos teigimu, iki šiol vienintelis žinomas šio leidinio egzempliorius buvęs Karaliaučiaus universitete, tačiau jis, turbut, dingęs ar sudegęs karo metu. Odesoje rastas egzempliorius mainais už kitas dvi senas, Ukrainą liečiančias, knygas perduodamas Vilniaus universitetui.* Kauno Politechnikos Instituto technologijos fakulteto prodekanas Ivanov ir jo žmona nubausti kalėjimo bausmėmis (Ivanov gavo 6 metus, jo žmona — 1 metus). Nubaudimo priežastis — kyšininkavimas, tarpininkaujant studentams patekti į Kauno augštąsias mokyklas. Praėjusių metų gruodžio mėn. 26 dienos okupacinės spaudos pranešimu Ivanovai už užmokestį padėjo jaunuoliams patekti į Veterinarijos akademiją, kur jie dėl stojančiųjų kontin- gentavimo normaliu keliu nebuvo priimti, šia proga tenka priminti, kad priimtinų studentų kontingentus okupuotos Lietuvos augštosioms mokykloms, visiškai nesiskaitant su vietine padėtimi bei norais, nustato Maskvos įstaigos.

22



SANTARVĖ 69

LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

Mūsų tremties pelkių kultūrinio gyvenimo paviršių laikas nuo laiko subanguo
ja įvairios diskusijos dėl literatūros, meno, mokslinių problemų. Kartais jos būna 
studijinio, kartais poleminio pobūdžio. Nežiūrint jose vietomis pasitaikančių asme
ninio prieskonio trūkumų, tokias diskusijas laikome teigiamu reiškiniu, galinčiu 
pajudinti pačius kultūrininkus ir daugiau sudominti kitą visuomenę. Žemiau deda
mų diskusijų abu dalyviai turėjo progos jau praėjusiais metais pasisakyti po kar
tą. Nesusipratimų neužbaigus ir iškėlus saujų klausimų, čia dar kartą skiriame 
vietos platesniems abiejų autorių — Juo; o Kėkšto ir Bronio Railos — pasisaky
mams ir tais klausimais diskusijas mūsų žurnale užbaigiame.

REDAKCIJA

„Liūtas neklausia arklio, kaip grobi pagauti”...

JUOZAS KĖKŠTAS

Gerbiamas Pone Redaktoriau:
Nemanydamas leistis į polemiką su Br. 

Raila, nes su juo polemizuoti vargu ar 
įmanoma ir tikslinga, prašau Tamstą at
spausti Tamstos redaguojamame žurnale 
šias kelias mane mintis, ryšium su Br. Rai
los raštu, paskele'u „Santarvės“ 1956 m. 
5 nr.

1) Br. Railos kaip žmogaus nepažįstu ir 
nesu turėjęs su juo jokių santykių, neskai
tant kelių savo metu iš jo gautų laiškų, 
kuriuose jis mane kvietė bendradarbiauti 
„Santarvėj“.

Br. Raila man tik žurnalistas, daug ra
šąs spaudoje politinėmis ir kultūrinėmis 
temomis, kurio mintys, labai dažnai prieš
taringos, nepastovios ir neaiškios, manęs 
neįtikina. Prieš kaikurias tų minčių ir esu 
pasisakęs aname savo straipsnelyje, atspaus
dintame „Santarvės“ 1956 m. 4 nr. Ir visai 
nesijaučiu davęs jam progos manyti, kad 
mano straipsnis tesudaręs „perdėm asme
nišką ir gaižią ataką“ prieš jo asmenį, 
kaip jis to norėtų. Kiek kuris turime tie
sos, tesprendžia skaitytojai, kurie sekė Br. 
Railos elegantiškas tiradas, skaitė mano 
„gaižią asmenišką ataką“ ir Br. Railos ne- 
gaižų, mandagų ir neasmenišką atsaką.

2) Br. Raila kilniu mostu leido man „iš
lieti susitelkusį skaudulį“, kai, atsiklaustas. 

įgaliojo Tamstą atspausti mano žodį „San
tarvėje“. Jis tai norėtų laikyti nepaprastos 
tolerancijos įrodymu. O man atrodo, jog 
visa ši jo „tolerancija“ buvo tik papras
čiausias davimas sau progos dar kartą vie
šai pasikolioti. Patarimas. Būti objektyves
niu ir nuoseklesniu. Neteikti artimuosiuo
se skaudulių. Tai pats geriausias būdas iš
vengti tų skaudulių artimojo širdy susikon- 
densavimo ir eventualaus jų sprogimo. Ne
derėtų Br. Railai savintis nuolatinio ir ne
skrupulingo puolėjo monopolio, puolama
jam ar puolamiesiems nepripažįstant ele
mentarių ginimosi teisių.

3) Aš bendradarbiauju „pranciškonų ir 
marijonų spaudoje“, nes tai lietuviška spau
da. Galimi „pasaulėžiūriniai skirtumai“ 
man šiuo atveju antraeilis dalykas. Šiandien 
mūsų žingsnius turėtų lemti ne tai, kas 
mus skiria, bet tai, kas jungia. Br. Railai, 
atrodo, pritrūko nuojautos, kur, kam ir 
prieš ką jis turėtų nukreipti savo žurnalis
tinę plunksną. Ne L. Lankai, ne Maceina, 
Raštikis, Nyka-Niliūnas, O. Milosz ar 
koks nors ten Kėkštas yra pagrindinės 
blogybės mūsų gyvenime, bet tie, kurie vis
kam abejingi. „Kada visos partijos bliūkšta 
prieš bendrą nutautėjimo laviną, reiktų ne 
savo tarpe čaižytis, o parodyti tikrąjį veidą 
tiems legionams, kurie nepasižiūri į veid-
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rodį... Reiktų ypatingo susitelkimo tų, 
saujelės, kurie dar nenorime kapituliuoti“... 
(J. Girnius).

Bendradarbiauju lietuviškoje spaudoje dar 
ir todėl, kad tų leidinių redaktoriai tokiam 
bendradarbiavimui mane kviečia, nereika
laudami jokio pasaulėžiūrinio „užsiangaža
vimo“, lojaliai spaudindami mano darbus 
ir nepriekaištaudami, jei kartais ir „Santar
vei“ ką duodu. Br. Raila puikiai žino, kad 
aš ir „Santarvei“ nieko gal nebūčiau „siun
tęs“, jei Tamsta, pone Redaktoriau, ir pats 
Br. Raila nebūtumėt mano kūrybos prašę, 
tegu ji ir labai jau nekokia, ir gramozdiš
ka, ir grafomaniška, ir nuobodi. Gerbiu 
„Santarvę“ ir Tamstą, pone Redaktoriau, 
bet visgi nedrįsčiau manyti, jog tik santar
vininkai yra laisvininkai, o visi kiti lietu
viai nelaisvininkai ir nedorėliai. Partikulia
rinė megalomanija, manding, nesiderina su 
didelės išminties dėsniais, nei su demokra
tijos dvasia, nežiūrint, kuri srovė ją bede- 
monstruotų. Šitai pasakyti esu priverstas ry
šium su Br. Railos gana grubiom ir ne tik 
tarp eilučių išskaitomom insinuacijom.

4) Aš labai nenorėčiau, kad Br. Raila 
mano kuklius literatūrinius darbus girtų ar 
liaupsinimais apibertų. Prisipažinsiu, daug 
nemaloniau buvau pasijutęs tada, kai jis 
mano eiles į neužsitarnautas padanges kė
lė, negu dabar, kada parodė tikrąjį savo 
veidą ir nemeluotą nuomonę. Yra kritikų, 
kurių panegirikos daugiau žeidžia, negu 
guodžia, ir liepia labai suabejoti giriamųjų 
dalykų verte.

Esu klaidingas ir netobulas, ir kaip žmo
gus ir kaip poetas. Kaip ir kiti žmonės ir 
poetai šioje ašarų pakalnėj. Tik kažkaip la
bai norėtųsi, kad tavo rašto darbai būtų 
vertinami kiek rimčiau, pagrįsčiau ir iš tik
ro įsitikinimo, o ne tuščiai ir pavėjui. Kad 
ir žiauriai, bet su įtikinančiais argumentais 
ir akivaizdžiais pavyzdžiais. Toks vertini
mas visuomet lauktinas, labiau negu nekri
tiškos panegirikos. Br. Railos vertinimų, de
ja, negalime laikyti nei rimtais, nei ką nors 
išaiškinančiais. Mėnesio, dviejų, ar vienerių 
metų būvyje radikaliai pakeisti savo nuo
monę apie vieną ir tą patį dalyką, arba, kaip 
tai su Br. Raila dažnai atsitinka, tame pa
čiame straipsnyje vieną teigti ir čia pat, vi
sai nesikontroliuojant, savo teigimą paneig
ti, tikrai neatrodo nei logiška, nei nuoseklu, 
ųei protinga.

„Neabejotinai, stipriausias iš visų... Juo
zas Kėkštas. Jo eilėraščiai, kaip Rudens 
dugnu , Ant Kaspijos kranto , Alkanos gat
vės, Šiaurės sonata, ar ypač Maioli žydi 
aguonom — yra didžiulės įtampos, žmogiš
kos ir meninės, sužaibavimai, tikri šedev
rai. .. rašė Brs Raila prieš porą metų 
„Dirvoje“, recenzuodamas „Žemę“. Gi kiek 
vėliau, pasirodžius „Etapams“ (Ventos lei
dinys), jis radęs tik vieną eilėraštį, kuris jam 
kiek patikęs, nors į rinktinę buvo įjungti ir 
visi anie „šedevrai“ su „didžiulės įtampos, 
žmogiškos ir meninės, sužaibavimais“... 
Jei žmogus neturėtumėt savo autokritiškos 
nuomonės, taip ir nežinotum, kurioj plane
toj gyveni. Esu linkęs manyti, jog ši antroji, 
neigiamoji, Br. Railos nuomonė yra tikra ir 
nuoširdi, nors ir ji, kaip ir ankstesnioji, gi
liau, turbūt, nepermąstyta.

„Stambaus ir buriančio pajėgumo Alfon
sas Nyka-Niliūnas, ypač savo Pavasario ir 
Praradimo simfonijomis, Elegijomis...“, 
rašė Br. Raila „Dirvoje“. O dabar („San
tarvės“ 1956 m. 1 nr.) — liko jam tik pa
šaipa ir panieka: „...A. Nyka-Nilifiriui... 
geriausias laikas rašyti tokius lyrinius eilė
raščius kaip „La Baigneuse“, o ne didžiai 
diletantiškas filosofines „simfonijas“... 
Stambaus ir buriančio pajėgumo Alfonsas 
Nyka-Niliūnas Br. Railai dabar tik „nuo
gasis egzistencialistas“, rašąs „nesąmones“... 
Poetai, kurie buvo sudėję į vieną knygą 
„savo dvasios, jausmų ir meditacijos doku
mentą — gimtosios žemės šauksmą, ilgesį 
ir gėlą beviltiškumo ir tikėjimo išraiškai“ 
(ir visa tai buvę jų „rasta ir pateisinta“) 
šiandien žiaurių Br. Railos ir jo bičiulių 
atakų taikinys.

Kaip jau esu minėjęs, Tamstos ir Br. Rai
los kviečiamas, karts nuo karto pasirodyda
vau „Santarvėje“, kurią laikiau ir tebelai
kau teigiamu reiškiniu emigraciniame gy
venime, nors ji ir nevisuomet pozityviai at
lieka savo pareigas. Bet buvau neatsargus 
tuo, kad nesidaviau Br. Railos įtikinamas, 
kai ir toliau nedariau jokio skirtumo tarp 
lietuviškų leidinių, ir bendradarbiavau juo
se, jei tik jų redaktorių savos ar verstinės 
kūrybos būdavau prašomas. Išdrįsau taip 
pat dirbti L. Lankuose, kuriuose, anot vie
no Br. Railos kolegos-humoristo, „vyrauja 
katalikai (jeigu jau nepavartoti kito keiks
mažodžio)“..., tartum tikėjimas būtų ko
kia nedorybė aj krirųinalas, Lankininkams
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likus lankininkais ir neparodžius noro su- 
sipolitikuoti, Br. Raila labai paprastai, taip 
iš nakties į rytą, ėmė ir „pervertino verty
bes“. Ir prisijungė prie kryžiaus žygio, ku
rio kovotojų eilėse matome su mediniais 
kardais besišvaistančius tokius apsikaukinu- 
sius riterius, kaip Lengvenis ir Daujėnas...

„Aš nuomones keičiu, — rašo Br. Raila 
— jei stebėdamas gyvenimą ar studijuoda
mas knygas įsitikinu, kad mano turėtosios 
buvo klaidingos arba nepilnos“. Dar Euro
poj turėjęs progos subręsti ir susiformuoti, 
Br. Raila, senas plunksnos darbininkas, da
bar „stebi gyvenimą“, „studijuoja knygas“ 
ir keičia nuomones tikrai amerikietišku 
tempu. Kągi, tenka tik pasveikinti jį paga
liau praregėjus ir pasiekus neklaidingumo ir 
pilnumo. Geriau vėliau, negu niekad, sako 
išmintis.

5. Br. Railai poezijos forma ta pati 
skambumui, lengvumui, grakštumui. Kur 
to nesą, nesą poezijos, arba, mažų mažiau
sia, tokia poezija esanti nereikalinga. Gi 
mano galva (ir ne tik mano) ne Br. Railos 
siūlomas „skambumas“, „grakštumas“, 
„lengvumas* ir kiti antriniai dalykai, bet 
vaizdas yra poezijos conditio sine qua non. 
Gali žodis būti „grakštus“ ir šokančiai 
„lengvas“, bet, jei jame nebus poetinio 
vaizdo, toks žodis nebus poezija. Galima gi 
tarti žodį .sunkų“ ir, railiškai tariant, „gra
mozdišką“, neskatinantį nei pasišokimui, 
nei dainos užtraukimui, bet, jei to žodžio 
ir tuo žodžiu reiškiamos žmogiškosios tie
sos griaučiai bus įkūnyti į išradingas origi
nalias metaforas bei kitas poetinio vaizdin
gumo priemones su eilėraščio pobūdį atitin
kančia tėkme bei ritmu (nebūtinai vadovė- 
liškai „klasiškai“) toks žodis bus poezija ir 
tik toki įod[ tektų laikyti autentiškai kūry
bingu. Poetas dažnai intencionaliaj vengia 
„skambumo“ ir „grakštumo“ ir su intuityvi- 
niu pasąmoningumu naudoja „sunkius“ ir 
„gramozdiškus“ žodžius, jei tik jie geriau 
nusako jo norimą išreikšti poetinę ir žmo
gišką tiesą. Tokia yra mąstymo vaizdais 
tiesa ir logika. Truputį keista, kad Br. Rai
la, tiek metų dirbęs kultūros baruose ir taip 
daug knygų išvartęs Lietuvos, Montpellier 
ir kitose pasaulio bibliotekose, turėjęs pui

kių progų pažinti naujuosius menus, taigi 
ir poeziją, šią tiesą bus lyg užmiršęs. Jau 
vien dėl to galima būtų kvestijonuoti jo li
teratūros maestro diplomą ir teisę į profe
sorišką toną mūsų atžvilgiu.

Mano „universitetai“, nors ir nebuvo to
kie šaunūs, kaip Br. Railos, bet visgi aš ir 
juose kaiko pasimokiau. Savo „studijų ke
lio“ (kuris nebūtinai buvo lengvas) ir tame 
kely pasisemto patyrimo, nenorėčiau šian
dien iškeisti į jokį kitą. Tiek dėl „ele
mentoriaus“. Šiaip jau, paraštėje, tektų dar 
pastebėti, kad mokyti poetus kurti ne taip 
jau lengva, ir reikia čia tikrai gilaus išma
nymo, dažnu atveju ne tik knygose išskai
tyto, bet ir su savimi į pasaulį atsinešto. 
„Obelis neklausia alksnio kaip augti, ir liū 
tas neklausia arklio kaip grobį pagaut' 
(IWilliam Blake).

Su didžia pagarba —

J. Kėkštas

Post scriptum

I. Nei poezijos, nei kitų savo literatūrinių 
darbų, nelaikau tobulais. Priešingai, kai 
žiūriu į juos iš tolo, iš laiko perspektyvos, 
dažnai pasijuntu savimi nusivylęs ir matau, 
koks didelis skirtumas tarp kūrybinio užsi
mojimo ir jo realizacijos. Esu sąmoningas 
ir tuo, kad mano atliktuose Cz. Miloszo po
ezijos vertimuose gali būti pasitaikę plyšių, 
vietomis gal ir apilaisvio originalų trakta
vimo, kai, su vertimo sunkumais rungda
masis, nevisada sugebėjau originalui rasti 
tinkamą lietuvišką išraišką. Todėl labai 
prašyčiau Br. Railos ir tų jo kolegų—rašy
tojų, kurių nuomone mano vertimai esą 
„žiaurus originalų sužalojimas“, konkrečiai 
nurodyti man mano klaidas. Ne užkulisiuo
se, ne kameriniuose Cicero bičiulių pobū
viuose, ne užuominomis, bet atvirai, aiškiai 
ir tiesią. Būčiau Br. Railai tik dėkingas, jei 
jis, kad ir kitų padedamas, nurodytų man 
tuos trūkumus, kurių aš, sava akim, gal ir 
nepastebiu. Įgalioju Br. Railą, kuris savo bi
čiulių informacijom „nepasinaudojo“, pasi
naudoti jomis.
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“Arklys neklausia liūto, 
kaip pajodinti švelnia panele“...

BRONYS RAILA

Kadaise konservatyvus prancūzų religi
nis filosofas Jozeph de Maistre (1753-1821) 
tvirtino, kad „kiekviena individualinė ar 
nacionalinė degradacija tuojau pat griežtai 
proporcingai pasireiškia degradacija kal
boje“ ...

Atrodo, kad toks tvirtinimas tebetinka ir 
dabarčiai, ypač mūsų lietuviškajai. Mūsų 
išeivijos politinė publicistika nereikalinga 
ilgesnio tyrinėjimo: maždaug čia kiekvie
nas sutinka, kad mes jau su kaupu pateisi
nome J. de Maistre dėsnį. Nacionalinė de
gradacija uždėjo savo sunkų antspaudą in
dividualinei degradacijai ir per tai — 
„griežtai proporcingai“ — mūsų spaudos 
ir susirinkimų kalbai. Nudardėta dažnai li
gi paskutinio pakopų laipto, skaitant nuo 
apačios. Mūsų kalbėjimo dvasia, mintys, 
žodynas, stilius, net gramatika, jau nemi
nint pačių „broliškųjų“ intencijų, sėkmingai 
žengia i urvinio žmogaus civilizaciją. Bai
giame netekti paskutinio, tokio negausaus 
humoro jausmo. Gi ironija, kurios dar nei 
nebuvome arčiau įsisavinę, satyra ar sar
kazmas mums jau kitaip nebeskamba, kaip 
tik „įžeidimas“, „išniekinimas“, „kolioji- 
mas“, „autoritetų griovimas“...

Deja, anas dėsnis vis daugiau ima galio
ti ir mūsų vadinamai kultūrinei kalbai to
kiomis temomis, kur paliečiama literatūra, 
poezija, teatras, dailė, jų kritika. J. Kėkšto 
straipsnis aname Santarvės numeryje ir jo 
šis naujas laiškinis tęsinys man atrodo ti

pinga išraiška tos mūsų bendros nelaimės. 
Jis buvo nepatenkintas jo darbų vertini
mais (nei tada, kai tie darbai buvo peikia
mi, nei tada, kai jie buvo giriami!) ir išlie
jo šį skaudulį, mėgindamas degraduoti ma
ne, kaip žmogų ir kaip laikraštininką, ko 
negalėjau kitaip pavadinti, kaip tik gaižiu 
asmeniniu puolimu. Dalį jo prasimanymų 
atitaisiau, kitus palikau neatsakytus.

KŪRYBOS IR KRITIKOS KARAS

Galime tačiau guostis, kad tokios mūsų 
nervingosios gadynės polemikos nėra itin 
naujos, bet jos nuolatos kartojasi per visą 
mūsų civilizaciją. Geresniais laikais jos gal 
tik kiek skoningiau pasireiškia, bet šiaip jos 
visuomet atspindi tam tikrą karo santyky 
šiuo atveju, tarp literatūrinės kūrybos ir jos 
kritikos.

Rupiai kalbant, rašytojui yra geras toks 
kritikas, kuris teigiamai įvertina jo veika
lą, pripažįsta jo genialumą, duoda tik pa
grįstus įrodymus, atskleidžia jo kūrinio 
esamas ar paslėptas idėjas, suranda naujų 
idėjų ir prasmių, gėrisi kūrinio formos to
bulumu ir jeigu kartais išdrįsta duoti ko
kių patarimų, tai tik labai švelniai, atsar
giai, nusižeminęs... Bet jei kritikas nėra 
toks „objektyvus“, „bešališkas“ ir „rimtas“, 
kitaip sakant, jei jis savarankiškai patei
kia savo sprendimus ir vertinimus, prieida
mas kitokių išvadų, negu jos atrodytų vie-

II. „Rašyti!., šaukti, lyg tartum skęstu- 
me... Kiekvienas žodis toks stiprus, toks 
tikras, kaip kraujas. Gana literatūros, išly
gintų frazių, gana išdailinimų... Žodžiai te
būnie tokie neestetiški, kaip sužalotas mo
ters kūnas... Tokie karšti, kaip šunų gai
niojamojo žvėries kvėpavimas... Tai turi 
alsuoti, plėšytis ir aimanuoti, šniokšti, lyg 
tartum būtų girdimi Jo žingsniai ant laip

tų, Jo ranka ant durų rankenos“. (Soriana 
Guriau). —

Jei būčiau rašęs ne atvirą laišką, o straips
nį, šiuos rumunės rašytojos žodžius, įdėtus 
po Br. Railos rašiniu apie H. Radausko po
eziją „Santarvės“ 1956 m. 2 nr„ būčiau pa
naudojęs kaip straipsnio motto. —
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ninteliškai teisingos kūrėjui, tai tuomet jis 
labai dažnai kūrėjo ir jj įsimylėjusių drau
gų būna pavadintas — nemokša, diletantu, 
idiotu, šmeižėju, niekintoju, nieko neišma
nančiu, sau pačiam prieštaraujančiu, riboto 
akiračio, fanatiku, nerimtu — ir viskas, ką 
jis besakytų, yra tik koliojimasis...

Taip būna mūsų ašarų pakalnėje ir mūsų 
blogai sutvarkytame pasaulyje.

Saulė tačiau kasryt vis dar teka, vakare 
leidžiasi, ir taip eina gyvenimas, ir visi pa
siliekame prie savo nuomonių bei įspū
džių. Linksmiau pasidaro betgi tada, kai 
silpnas poetas ar vertėjas griebiasi plunks
nos ir arogantiškai šoksta įrodinėti, kad jo 
kritikas esąs dar silpnesnis ir mizernesnis. 
Gal tas ir teisybė, gal jis ir Visiškas mize
rija, bet nei kūrėjo poezija, nei jo vertimai 
nuo to nei trupučio nepagerėja. Tas visas 
žmogiškas aistras ir žodžių kruopas galiau
siai atseikėja laikas, istorija. Daugelis kri
tikų, pasirodo, savo laiku buvo klydę, ne
mokėję teisingai suprasti ir įvertinti savo 
gadynės titanų, kai jie po dešimtmečių ar 
šimtmečių buvo pripažinti genijais. Bet 
dar daugiau, žymiai daugiau pretenzingų 
kūrėjų nuslinko su laiko dulkėmis ir liko 
vien dulkėmis, nors savo metu draugai ir 
pažįstami kartais juos, kaip raketas, iššau
davo į padanges.

Tad čia yra mįslė. Kas ir kaip bus, dar 
nežinome. Galėtume susivaldyti ir pakentėti. 
Kalbėkime nuoširdžiai ir „autentiškai“, bet 
netikėkime, kad sakome jau paskutinį tie
sos žodį. Diskutuokime dėl darbų ir idėjų, 
o jei yra gamtinis reikalas nesuvaldomai 
pasikolioti, tai nebūtinai per spaudą.

NEI MONOPOLIO, NEI AP1NASRIŲ

J. Kėkšto tezė apie mano netolerantišku
mą yra jau sugriuvusi. Faktai jam priešta
rauja. Aš nesipriešinau, kad Kėkšto pasisa
kymas būtų paskelbtas šiame žurnale, ne
sipriešinau ir antrą kartą, kad būtų skel
biamas šis jo naujas laiškas (nors kaip re
dakcijos narys, tai galėjau daryti...). Iš 
jo raštų aiškiai matyti, kad žmogus turi su

sikaupusį skaudulį ir reikia jam kur išsi
sakyti.

Ir juo daugiau išsisako, tuo daugiau nau
jų prasimanymų. Na, o kur, anot jo naujo 
teigimo, aš savinuosi „nuolatinio ir neskru
pulingo puolėjo monopolį, puolamajam ar 
puolamiesiems nepripažįstant elementarių 
gynimosi teisių“? Kur yra tokie daviniai? 
Priešingai, Kėkštui čia buvo ir vėl duoda
ma neskrupulingo ,tegu ir nervingo, puolė
jo teisė pasisakyti ir atsakyti. Ir kas galėtų 
užslėgti jo „elementarias gynimosi teises“? 
Jei, nenorėdami daugiau varginti skaitytojų, 
jas užslėgtume šiame žurnale, tai juk jis 
lengvai ras vietos kitokioje spaudoje. Žo
džiu, yra apsčiai erdvės ir toliau sproginėti 
mūsų poeto jausmams, tegu ir tuo, kad aš 
„savinuos puolėjo monopolį“, o jam nepri
pažįstąs net apsigynimo elementoriaus.

Diskutuoti nuogais tvirtinimais yra nedė
kingas darbas.

Lygiai kaip ir ginčytis dėl J. K. išsigal
votos užuominos, jog neva mes, kurie ma
nytume, kad „tik santarvininkai yra laisvi- 
nininkai, o visi kiti lietuviai nelaisvininin- 
kai ir nedorėliai“. Nežinau ir negirdėjau, 
kas taip iš santarvininkų manytų ar skelb
tų. Laisvinininkų yra dabar daug ir viso
kių, o dorybės ir nedorybės dar neturi 
bendro vertinimo masto, ypač idėjiniame 
pasaulyje ir visuomeniniame gyvenime. 
Kas katei te'singa ir legalu, tas pelei trage
dija; arba, anot patarlės, kas rusui į sveika
tą, tas vokiečiui smertis...

Lygiai ir dėl tikėjimo, dėl kurio J. K. bai
minasi, kad jo kas nepalaikytų nedorybe 
ar kriminalu. Kiekvienas doras ir teisingas 
tikėjimas yra dorybė ir teisybė, bent tam 
asmeniui. Kas gi gali mūsų poetui drausti 
bendradarbiauti marijonų ar pranciškonų 
spaudoje, jeigu tai jam patinka, jeigu jis 
ten mato prasmę ir reikalą? Kiekvienas iš 
mūsų bendradarbiaujame ten, kur mums 
patinka vienas ar kitas dalykas. Vieni bu- 
riamės pagal skonius ar programas, kiti pa
gal partijas, sroves, draugystes ar ideologi
jas, o kiti tų instinktų neturime ar tokio 
būrimosi prasmės nematome. Visokių yra, 
gal visokių ir reikia.
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ŽIŪRINT IS ARTI IR IS TOLO...

Kad mano mintys laikraščiuose „lab'ai 
dažnai prieštaringos, nepastovios ir neaiš
kios“, taigi, ir neįtikinančios, — reikėtų 
liūdėti, jei nebūčiau įpratęs dažnai būti ne
suprastas ir neįtikinantis. Matyt, vis dar la
bai prastas mano būdas ir mano lietuvių 
kalba, nors dėjau ir tebededu pastangų tai 
gerinti.

Jau filosofas Hegel teigė, kad gyvenimą, 
taigi, ir jo tiesas sudaro prieštaravimai ir 
per juos išsikristalizuoja naujos tiesos. Prieš
taravimų ir neįtikinančių tiesų visur pilna, 
— net ir Kėkšto straipsnyje. Pvz., pačiu 
pirmuoju savo sakiniu jis pabrėžia, kad su 
manim nemanąs „leistis į polemiką“, nes 
su manim polemizuoti „vargu ar [manoma' 
ir tikslinga“, — ir po to tuoj rašo septynis 
mašinraščio puslapius gryniausios polemi
kos, kuri pasirodė ir įmanoma ir turbūt, 
bent jam, tikslinga... Vadinasi, jau pats 
pirmas jo sakinys buvo netiesa ir priešta
ravimas, kas tuoj po to sekė. Oi, oi, gyve
nimas yra kerštingas!

Man labiau patiko šis antrasis J. K. 
straipsnis, ar laiškas, vien dėlto, kad jame 
bent vienoje vietoje jau yra pastanga savo 
tvirtinimus pagrįsti faktais. Esą, aš ne tik 
mėnesio, dviejų ar vienerių metų laikotar
piu, bet dažnai jau tame pačiame straips
nyje „radikaliai“ (griežtai, iš šaknų) pakeičiu 
savo pažiūras apie tą patį dalyką! O tai, 
anot Kėkšto, „nei logiška, nei nuoseklu, nei 
protinga“. Iš tikrųjų, jei taip būtų, tai bū
čiau paskutinis patrakėlis ir mano vieta tik 
psichiatrinėje ligoninėje. Ir štai Kėkšto pa
duodami vieninteliai faktai: esą, aš jo ir 
Nykos Niliūnp kaikuriuos eilėraščius labai 
išgyręs, o paskui už poros metų visa tai iš
peikęs, išvadinęs nesąmonėmis ir gramoz- 
dais (beaugštinęs tik vieną Kėkšto eilė
raštį, bet ir jame jau radęs trūkumų)...

Trumpai panagrinėkime tuos faktus ir 
galbūt prieisime atsakymą, kurį duoda pats 
Kėkštas apie savo paties literatūrinius dar
bus: „...kai žiūriu į juos iš tolo, iš laiko 
perspektyvos, dažnai pasijuntu savimi nu
sivylęs ir matau, koks didelis skirtumas 
tarp kūrybinio užsimojimo ir jo realizaci
jos“. Tai vienintelis giliai mane įtikinęs tei
gimas visoje Kėkšto polemikoje. Ir kada 
taip mano kūrėjas, tai juk reikia sutikti, 

kad taip gali manyti, pergyventi ir viešai 
sakytis ir tūlas kritikas. Žiūrėjimas iš tolo 
ir iš laiko perspektyvos daug reiškia. Ir tas 
laikas vis eina, ir jis kuria naujus mastus. 
Ir kaip daugelis kitų, taip ir literatūrinės 
tiesos yra konkrečios ir reliatyvios.

Pasekdamas dar Lietuvoje pradėtų ir vė
liau Vokietijos „tremtyje“ tęstų jauno A. 
Nykos Niliūno poetinių simfonijų gimimą, 
ne aš vienas jutau jų „stambaus ir burian
čio pajėgumo“ žalmenišką atsiskleidimą. 
Jos vėliau buvo įdėtos „Žemės“ antologijo
je ir taip įvertintos. Tačiau po kelerių me
tų pasirodžiusiame naujų eilėraščių rinkiny
je „Orfėjaus medis“ poeto kūrybinė sklai
da, bent man, nebekėlė tiek entuziazmo: 
simfonijos pasuko negirtinu ir labai nuobo
džiu lėkšto filosofavimo keliu, o šalia to 
atsiskleidė nauji ir itin grakštūs sugebėji
mai, pasireiškę tokiais kūrimais, kaip, pvz., 
La Baigneuse. Tas ir buvo pasakyta. Prieš
taravimas tame pačiame straipsnyje? Atro
do ne, ir buvo du atokūs straipsniai, ir bu
vo laiko slinkimas ir keitimasis.

Ir veltui Kėkštas jaukia prie to visai ki
tas Niliūno nesąmones. Jos ne poetinės, o 
publicistinės, kurių vieną suminėjau ryšium 
su jo parašyta užsklanda C. Milašiaus eilė
raščių vertinimams. Laikiau nesąmone Ni
liūno tvirtinimą, kad už Europos miesto 
sienų tebestovi barbarai, o mums „visoje 
egzistencinėje nuogybėje“ tebestovįs klau
simas: „Kada jie įžengs į miestą ir kada 
mes ir mūsų kultūra virsime legenda“... Tą 
mintį būtų galima smulkiai svarstyti, bet 
pasisakiau tik tiek, kad barbarai jau Euro
pos mieste ir kad mums būtų kvaila galvo
ti apie legendą, o daugiau reikėtų galvoti ir 
ryžtis, kol laikas, apie rezistenciją jiems. 
Tada nutylėjau dar kitą Niliūno užsklandos 
didžiai abejotiną ir ginčytiną teigimą: — 
kad prieš Antrąjį Pasaulinį Karą tarp Lie
tuvos ir Lenkijos buvusi „per 20 metų pa
statyta absurdiška tautinio .kultūrinio bei 
politinio antagonizmo kinų siena“ (Epo
chos sąmoningumo poezija, 87 psl.)! Ka
žin, kas daugiau buvo absurdiška: ar tokia 
lietuvių tautos ir valstybės laikysena atžvil
giu kaimyno, kuris per 20 metų laikė pa
grobęs mūsų sostinę ir ten žiauriai engęs 
lietuvį, — ar šis arogantiškas naujo politi
ko Niliūnp tvirtinimas?
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Kėkštas teigia netiesą, kad aš prieš porą 
matų „Dirvoje“ kėlęs į padanges kelis jo 
eilėraščius, o kiek vėliau visa tai pasmerkęs 
ir kitoje jo rinktinėje tesuradęs tik vieną 
įmanomą eilėraštį. Pirmiausia, recenzija 
apie „Žemės“ antologiją buvo paskelbta, 
berods, prieš penkeris, o ne dvejis metus. 
Tebesu ir dabar nusiminęs, kad vėlesniu 
leidiniu autorius nepateisino kilusių vilčių, 
vėl sudėdamas ten senuosius savo eilėraš
čius ir neduodamas pagrindo džiaugsmą 
pakartoti apie kokius naujuosius eilėraš
čius. Toks jo prisispyręs reikalavimas, kad 
jei kartą buvo pagirtas už vienus darbus, 
tai reikėtų gyrimą pastoviai išlaikyti už vi
są vėlesnę veiklą ir net nenusisekusius bei 
gramozdiškus vertimus (kitaip bus tik mano 
„nepastovumas“ ir „prieštaravimai“), gali 
privesti prie to, kad man nustos patikti ir 
tas vienintelis pakenčiamas eilėraštis.

Esu turėjęs kitus du visai panašius paty
rimus: su vienu dramos artistu ir su vienu 
dailininku... Kartą, recenzuodamas Šiau
lių dramos teatro pastatymą, pareiškiau su
sižavėjimą vienu artistu ir jo gabumais, ta
čiau to negalėjau pakartoti apie kaikuriuos 
sekančius jo pasirodymus kituose vaidme
nyse. Jis man niekad nedovanojo tų „įžei
dimų“ ir su pasipiktinimu primindavo, kad 
esu nenuoširdus ir sau prieštaraująs. Tokią 
pat nemalonę ir net visišką pažinties san
tykių nutraukimą įsigijau Paryžiuje, kartą 
parašęs beveik reklaminio pobūdžio straips
nį apie vieno lietuvio dailininko parodos 
pasisekimą ir keletą jo meistriškų paveiks
lų. Kai nesutikau to viešai toliau kartoti dėl 
visos ir vėlesnės dailininko kūrybos, ir at
sisakiau liudyti jo privatinį įsitikinimą, kad 
jis jau penkiomis galvomis praneša visus 
lietuvių dailininkus, tada jis paprastų pa
prasčiausiai išliejo visą savo vaikišką „au
tentišką tiesą“ tipingu kėkštišku būdu: 
„Tai pagaliau, kas tu per žmogus ir drau
gas : aną kartą rašei, kad aš genijus, o da
bar sakai, kad esu niekas?!“... Nei vieno, 
nei kito nebuvau rašęs, nei sakęs, bet taip 
tas reikalas atrodė liguistoje neurotiko 
vaizduotėje.

ACH, TIE DIPLOMAI IR TIE RĖMAI!

Kėkštas man ginčija „literatūros maestro 
diplomą ir teisę į profesorišką toną mūsų 
(vadinasi, poetų) atžvilgiu“. Jam aš esąs — 
„tik žurnalistas“.

Nepripažinti, arba kvestijonuoti, yra la
bai geras nusiteikimas ir teikiantis vilčių, 
kad taip klausimus keliančio protas nebus 
amžinai ir pastoviai sustingęs emocinėse ir 
psichinėse sutemose. Gaila, nesu „tik žur
nalistas“, ir dar abejotina, ar iš viso žurna
listas, —■ nebent žurnalistu vadintume kiek
vieną, kuris ką nors parašo į laikraščius ar 
žurnalus, taigi ir patį mano apibūdintoją. 
Jau ilgas metų gabalas, kai pagal tikrąją 
profesiją esu daugiau fabriko darbininkas, 
negu kas kita.

O apie „literatūros maestro diplomą“ nei 
nesvajoju. Pirmiausia, kad tokio diplomo 
nėra, o antra, nustojau eilėraščius rašyti, kai 
ėmiau suprasti, kad jie buvo silpni ir kad 
toks mano popierio marginimas juodais 
taškeliais nebūtinai žmonijai reikalingas. 
Tačiau literatūrinės kritikos mėgėju išli
kau ilgą laiką, ir kaikurias pažiūras į tą ne
dėkingą verslą mėginau nusakyti užperei- 
tais metais dviejuose Santarvės straips
niuose.

Vertinant kūrybinius faktus, niekad ne
laikyčiau kultūrinio žurnalisto, kritiko ar 
recenzento pagrindine pareiga mokyti kū
rėją jo amato, bet tik, svarbiausia, pateikti 
visuomenei to kūrybinio fakto aprašymą 
bei duoti jo įvertinimą. Apie amato daly
kus su kūrėju galima diskutuoti specialio
je mokykloje, ar nrie kavos puoduko, ar 
vyno stiklo, ar laiškuose, gi visuomenei tie 
dalykai nėra svarbūs, nei perdaug įdomūs. 
Žurnalistas rašo visuomenei, yra pirmiau
siai jai atsakingas, kritikas visuomenei pa
teikia savo samprotavimus ir įvertinimus: 
jiems neturėtų būti labai svarbu, kaip į tai 
atsilieps ar pergyvens kūrėjas, patiks jam 
ar nepatiks „profesoriškas tonas“ ar jo no
sis (nors daugelis, ir aš pats, apie tai ne
kartą rūpinamės)... Kritika rašoma ne au
toriams, aktoriams ar chorų dirigentams, 
bet publikai, skaitytojams. Kūrėjai gali su 
ja sutikti ar nesutikti, mokytis ar nesimoky
ti, tai jų reikalas. Visa tai nesaisto kritiko 
laisvės ir jo paties nesubordinuoja kūrėjui.
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Suprantu, ką jaučia ir ką tuo nori pasa
kyti Kėkštas, cituodamas W. Blake lakią 
mintį: „Obelis neklausia alksnio kaip aug
ti, ir liūtas neklausia arklio kaip grobį pa
gauti“... Bet ar alksnis klausiasi obels, 
kaip jam augti? Ar arklys klausiasi liūto, 
kaip jam pūdymą arti ar kaip ant savo nu
garos pajodinti švelnią panelę? Man patin
ka ta Kėkšto užuomina: matyti, ir jis jau
čiasi priklausąs prie tų išdidžių ir viską ži
nančių poezijos liūtų. Emigrantų tarpe da
bar tiek daug visokių liūtų politikoj, egzili- 
nėje valdžioje, „kara maksle“, tad negi ir 
poezija skurdžiai išsivers be žvėrių kara
liaus laurų...

Pasirodo, romantikos laikai nepraėjo. W. 
Blake (1757-1827), anglų poetas, dailinin
kas ir svaigus mistikas gyveno gadynėje, 
kai gimė romantizmas (Victor Hugo, Schi
ller, Byron!) su jo teorijomis apie genijų ir 
kūrybinį imperatorių, kurio laisvės ir va
lios niekas negali varžyti, kuris stovi augš- 
čiau visko ir pats leidžia įstatymus. Ir jei 
jau toksai liūtas neklausia arklio, kaip gro
bį pagauti, tai kur jis tau klaus karvės ar 
ožio.

Chacun a son gout!

GERIEJI IR BLOGYBĖS

Mūsų liūtas grakščiai, lyg būtų gulbė, o 
ne liūtas, pašiepia kaikuriuos Santarvės 
bendradarbius, kaip Lengvenį ir Daujėną: 
esą, jie „švaistosi su mediniais kardais“, jie 
„apsikaukinę riteriai“, vadinasi, slapyvardi- 
ninkai. Kėkštui, vienam iš Literatūros Lan
kų redaktorių, mažiausiai šis protesto bū
das tiktų vien jau dėl to, kad kone du 
trečdaliai Lit. Lankų kritikos yra kaip tik 
pasirašomi ne vardininkų, bet slapyvardžių, 
o nestinga ir korpusinių bendradarbių, kaip 
A. Jasmantas, su kaukėmis. Man pačiam 
teko nutraukti dialogą su Lit. Lankais, kai 
į mano kaikuriuos „Dirvos“ straipsnius bei 
jų mintis atbalsis Lankuose pasigirdo tik 
slapyvardinis, o tai nėra didelis fair play.

Girtinas ir mūsų liūto humoras, kur, 
pvz., jis mane sveikina pasiekus neklaidin
gumo (oi, oi!), kaip lygiai ir humoristinis 
teigimas, jog pagrindinės blogybės mūsų 
gyvenime yra ne L. Lankai, Maceina, Raš

tikis, Nyka Niliūnas, Cz. Milosz (pridėkime 
dar mažiau garsius — Prunskis, Rastenis, 
Grigaitis, Plechavičius, Krupavičius, Lozo
raitis, Smetona, Grinius, Devenienė, Suval
kijos ūkininkų sukilimas ir t.t.), — bet tie, 
kurie viskam abejingi. Tezė įdomi, tik ko
dėl neapsieita be prieštaravimų: kodėl aš 
taip išskirtinai Kėkšto įvertinamas tarp blo
gybių, nors vis dar nesu viskam abejingas? 
Pagaliau, kur tokia tezė turėtų nuvesti: ar 
kad visus, kas dar nors pirštą „tautos gar
bei“ pajudins, turėsime deimantais apipilti 
ir laikyti pagrindinėmis dorybėmis, o čai
žysime tik tuos viskam abejingųjų legionus, 
kurie juk mūsų balso nei skaitys, nei klau
sys? Būtų visai bergždžia...

Kalbėti, diskutuoti, aiškintis, net čaižy- 
tis galima ir verta tik su neabejingaisiais. 
Žmonės, kaip Dievo tvariniai, visi gal geri, 
tik, deja, ne kiekvieno mūsų darbai ir kil
nios idėjos veda į gera. Juk pagaliau, ne 
žmonės čaižomi, bet jų darbai, jų idėjos, 
projektai. Tai vis amžini diskusiniai dalykai 
normalioje demokratiškai nusiteikusioje vi
suomenėje. ir niekas to neturėtų bijotis. Ir 
nesibijoti sau statomų augštesnių mastų ir 
lygmenų! Literatūros Lankai buvo vieni iš 
pirmųjų, kurie pabrėžė, kad, pvz., literatū
rinio (ir pridėčiau — politinio ar kitokio) 
veikalo silpnumų negalima teisinti „trem
ties sąlygų“ nepalankumu ar autoriaus pa
triotizmu ir kad visokiomis aplinkybėmis 
teisingai statytinas mūsų kūrybinėms ap
raiškoms augštų literatūrinių lygmenų 
(standartų) reikalavimus. Tik tas mus ap
saugos nuo smulkėjimo ir degradacijos, ku
ri kasdien daugiau užgožia mūsų visą gy
venimą.

Žinoma, tai labai nedėkingas kelias. Daž
nai nežinau, kaip būtų teisinga pasielgti. 
Štai, pvz., mėgėjiška naujai parašyta kny
ga. mėgėjiškas koncertas, dar dažniau toks 
pat teatro spektaklis ar kartais dailės paro
da, ar koks kitas panašus „parengimas“, — 
ir viskas parengta „sunkiausiomis tremties 
sąlygomis“, su didžiausiu pasiaukojimu, iš 
tikro idealizmo ir karšto patriotizmo... 
Koks čia kriterijus ir standartas pritaikin- 
tinas, vertinant padarinius?.. Dvigubas? 
Tada kėkštai sakys: tai veidmainybė, prieš
taravimai, nemoralumas... Viengubas? Ta
da bus gal labai žiauru kūrėjams (stątant

30



SANTARVĖ

profesionalinius reikalavimus), arba vulga
ru ir naivu (tenkinantis mėgėjiško masto 
nuolaidomis).

Amerikos lietuviuose toks reiškinys labai 
dažnas ir nekartą stumia rimtesnį vertinto
ją į abejingumą ir tylą. Aš pats kartą ne
tekau gero ir mielo žmogaus draugystės, 
kai po vaidinimo parapijos salėje vėliau bu
vau jo paklaustas: „Na, atvirai, nevynioda
mas j bovelną, pasakyk, koks įspūdis, kaip 
atrodė mūsų spektaklis?“... Nevyniodamas 
į rankovę, atsakiau visai nuoširdžiai: „O, 
brolau, kaip mėgėjų, vaidinimas buvo visai 
geras, labai geras“... Nuo to laiko jis su 
manimi beveik nesisveikina ir niekad nebe- 
užeina. Aname spektaklyje jis vaidino pa
grindinį vaidmenį ir turėjo didelio pasiseki
mo.. .

Jis buvo mėgėjas, tik vos kelintą kartą 
išėjęs parapijinio parengimo scenon. Bet 
vienas žodis „mėgėjas“ buvo jam įžeidimas 
ir gal iškoliojimas. Jis vaizdavosi jau kaip 
Talma, Kačinskas, Sacha Guitry, Clark 
Gable...

Kaip šių nuotykių akivaizdoje būčiau ga
lėjas beišdrįsti rašyti laikraščiui recenziją 
apie tą spektaklį? Tylėjau ir į kitus pana
šius spektaklius nebėjau. Tapau „abejingas“. 
Kritikos baimė ir „kūrėjų“ įžūlumas ne
kartą verčia pasidaryti „abejingais“. Taip 
jo džiaugsmui gali netekti kritikų ir Kėkš
tas; nes kas gi sutiks su juo vėliau rautis 
dėl kiekvieno spaudoje pasakyto žodžio...

GERŲ MOKSLŲ — NELYGIAI GABŪS 
MOKINIAI

Tad neatskleisiu nei pavardžių, nei adre
sų tų kantrių rašytojų, kurie tikrino kaiku- 
riuos Kėkšto vertimus iš lenkų į lietuvių 
kalbą ir priėjo išvados, kad jie nelabai vy
kę. Juk ką tai duotų žurnalo skaitytojams, 
— nebent tik Kėkštui progą pasirauti su 
„nepalankiais“ jo vertimo vertintojais?

Anais metais pasitenkinau trumpa pasta
ba, kurią ir toliau palaikiau, kad Kėkšto 
milašiški vertimai artimi paties vertėjo po
ezijos neskambioms gaidoms, — na, ir ta
da įvyko tas, jo žodžiais tariant, „skaudu
lių artimoje širdyje susikondensavimas ir 
eventualus jų sprogimas“.... Jis pasidarė
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išvadą, kad man „poezijos forma esanti ta
pati skambumui, lengvumui, grakštumui“... 
Deja, ne tapati. Skambumas, grakštumas ir 
lengvumas yra tik vieni iš poetinės lyrinės 
formos elementų, labai svarbūs, pageidau
tini ir daug kam mieli. Yra dar labai daug 
kitų dalykų, per kuriuos poezijos, kaip ir 
kiekvieno meno, žaismas įgauna tobulumą 
it reikšmę. Kalbos grožis čia vienas iš pa
grindinių nuostatų, svarbiausias įrankis, bet 
ne vienintelis. Kur reikia, poetas ima ne
skambu, gramėzdišką, tyčiomis „sunkų“ 
žedį, bet gero poeto plunksnoje tas sunku
mas turi virsti „lengvumu“. Žodžiai sunkūs, 
o jų eilutė ar poetinė frazė — skambi ir 
lengva. Nežinau, ar Kėkštui yra suprantami 
tokie „neaiškumai“ ir „prieštarav'mai“.

Gerai, kad jis šia proga išdėstė savo po
etinės teorijos principus, —• tokius, kaip 
būtinumą vaizdo, „poezijos sine qua non“ 
(!), na, ir apie žodžiais reiškiamus „žmo
giškosios tiesos griaučius“ (?)... Meno ir 
poezijos teorijų, pradedant nuo Piatcno ir 
Aristotelio, ligi šių dienų būtų galima su
skaičiuoti mažiausia kelias dešimtis. Ne
įmanoma jas trumpai išnagrinėti, todėl pa
sitenkinsiu tik pastebėjimu, kad Kėkšto po
etinė teorija, bent man, kupina stambių ne
aiškumų ir gana nedaug teįtikinanti. Visos 
menų teorijos turi įdomiai originalių teigi
mų, tiesos grūdų, kaip lygiai ir „pamišimo“ 
pelų, ekstravagantikumų ir visuomet gy
vento laikotarpio įspaudų — jo tikybos, fi
losofijos, intelektualinių madų, socialinių 
santykių, net ekonominio determinizmo 
žmogiškajai minčiai...

Būtų naivu manyti, kad meno ar poeti
nė teorija jau nusako pagal ją sukurtųjų 
vertybių meniškumo, įtikinamumo ir stip
rybės laipsnį. Paprastai tik jauni kūrėjai ar 
siauri programų talmudizmo fanatikai 
patys tiki ir iš kitų reikalauja manyti, jog 
jų sukurtieji meno kūriniai yra geri ir pri
valo būti geri, kadangi jie sukurti pagal, 
jų nuomone, geriausių ir pačių moderniš
kiausių teorijų dėsnius. Veik visų laikų kū
rybinis jaunimas atkakliai griauna nusisto
vėjusius senuosius dėsnius ir įtūžusiai skel
bia naujas evangelijas. Vieni, kaip Kėkštas, 
suranda ir įsikala galvon tik žmogiškos;os 
tiesos griaučius, kiti mėsą ar kraują, treti 
raumenis, smegenis, širdį, sielą, nervus, pa-
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sąmonę ar seksą. Visa tai yra laimingas pa
žangos ir įvairumo akstinas, tačiau kultū
ros istorija pilna ryškiausių pavyzdžių, kai 
kūrėjų amžiui ir talentui nokstant, jų sko
niams, pažiūroms, patyrimui ir pajėgumui 
tolydžio keičiantis, nusiskabo, it artišoko 
lapai, ir nukrenta žemėn daugelis rabiniškų 
teorijų nuostatų nuostatėlių, — ir lieka tik
rieji meno kūriniai, žiūrimi, suprantami, 
kalbantieji ir... dainuojami, ir grojami, ir 
žaidžiami per ilgus šimtmečius.

DAUGIAU TROKŠČIAU 
SVEIKOS MOTERS KŪNO...

Esu laimingas pagaliau, kad mano rūstu
sis smerkėjas iš Argentinos pampų surado 
nors vieną stygą, kuri nuskambėjo priimti
nai abiejų mūsų ausims. Tai rumunų trem
tinės Soranos Gurian pasisakymas, koks 
turėtų būti šiandien literatūros menas. Per
nai skaičiau apie ją ir jos darbų ištraukų. 
Vieną labai būdingą gabalėlį išverčiau ir 
pasiunčiau mūsų žurnalui (tą, kurį Kėkštas 
pakartojo savo laiško gale).

Ir va, stačiai kenčiu, kad vėl turėsiu nu
vilti mano prokurorą savo naujais priešta
ravimais. Sorana Gurian tada jau sirgo ne
pagydomu vėžiu. Kai tai rašė, ji baisiai 
kentėjo Paryžiaus ligoninėje ir po to netru
kus mirė... Ji troško gyventi, baisėjosi ar
tėjančia mirtimi, jos dvasia vibravo žemės 
gyvenimo ir amžinybės ekstazėje. Visa tai 
tiesiogiai atsiliepė jos minčiai, filosofijai ir 
menui.

Tai yra atskiras atvejis, be galo gražus, 
tragingas ir visiškai autentiškas žmogiško
sios tiesos šauksmas, — ne tik iš griaučių 
ar irstančių kūno audinių, bet iš visos bai
sybės. Kaip atskiras atvejis, jis tikrai įdo
mus ir pergyventinas.

Tačiau... tačiau jeigu visa , mūsų dabar
ties literatūra pasidarytų, kaip skęstančiojo 
šauksmas, stipri kaip tikras kraujas, išnyk
tų išdailinimai ir žodžiai driektųsi, kaip 
sužalotas moters kūnas, sakiniai alsuotų šu
nų gainiojamo žvėries kvėpavimais, o už 
durų tegirdėtume tik aimanuojančius ir 
šniokščiančius Jojo žingsnius, —» tada susi
ėmęs galvą ir užsikimšęs ausis melsčiausi: 
Viešpatie, apsaugok mus nuo tokios lite
ratūros tvano!..
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iŠ LAIŠKU DRAUGAMS

— Su žmogumi, kuriam lietuvybės rei
kalai nėra svarbiausi, mane jungia tik tokie 
dalykai, kaip, sakysime, tai, kad abu mėgs
tame kaviarą: nereikšmingi dalykai, dėl ku
rių momentui sueini ir amžinybei išsiskiri, 
nieko su savimi neišsinešdamas.

Net nesijaučia, kad su juo būčiau tikrai 
susitikęs. Nes tas, su kuriuo mane jun
gia tik mano silpnybės, man palieka bevil
tiškai nereikšmingas. Nei jis man gali, nei aš 
jam galiu ką nors iš tikrųjų svarbaus pasa
kyti. Jei jis tik kartais, nuotaikos pagautas, 
„pasidomi“ tuo, kas man viso gyvenimo rū
pestis, tai, suprantama, aš būsiu tiek išauk
lėtas, kad jam vien tik juokus ir pasakosiu. 
Apie savo gyvybinį rūpestį juk nekalbi su 
tokiu, kuris juo trupučiuką „domisi“. Ko
dėl menininkai ar filosofai kartais vengia 
apie savo darbą kalbėti tortus griaužian- 
čiom rezidencinių priemiesčių poniutėm? 
Nenumarinamu rūpesčiu nesidalini su smal
siu praeiviu. Verčiau nusišypsai (jei reikia 
— sardoniškai) ir patsai praeini, palikęs 
nepažįstamu.

O pagaliau jei ir pasakyčiau tokiam neį
domiam žmogui ką nors, kas j a m atrody
tų reikšminga, tai tikriausia bus buvusi ko
kia tri vialija man: ir tokiais pagrindais, 
kada kas reikšminga vienam — trupinėliai 
kitam, komunikacija neįmanoma.

Bet santykiauti su žmogumi, su juo reikš
mingai nesikomunikuojant, beveik jau ir ne

bėra žmogiška. Esmiška žmogiškumui juk 
kaip tik tai, kad žmogus žmogui tampa 
reikšmingas. O tai reiškia: ne vien kitas 
žmogus, bet kartu ir atspindys sava
jai būčiai. Ir tik tada santykiavimas su juo 
tampa dalinimusi ir žmogaus proble
mos sprendimu. Užuot bendravus, kaip 
skruzdėm, kurios pastato miestus, nepažvel
gusios viena kitai veidan ir nepasidalinusios 
savo rūpesčiu (nes jo neturi) — aš verčiau 
pasirenku bendrauti su tais, kurių rūpes
čiu (vadinasi, ir jų žmogiškumu) ir pats da
linuosi.

Kitokie man kaip saulėleidžiai ar gelto
nos rožės: jei jie turi gražius veidus ar ran
kas, malonu į juos pažvelgti. Bet žinai — 
jie niekada neatsilieps žmogiškai reikšmin
gu balsu. Ir todėl, ką norėtum jiem pasaky
ti, sakai pats sau.

♦
Ir dar vienas, rašytas, galbūt, tokiam 

saulėleidžiui:
— Jeigu tu nesi, kas esi man, tada mano 

žodžiai nutekės nuo tavęs, kaip konfetti lie
tus, ir tu liksi sausa. Elegantiška. Nešiosi, 
galbūt, subtilias skrybėlaites. Ir būsi be
prasmė ir nereikalinga. Bet aš nenorėčiau 
tavęs pamiršti, nes buvo akimirkų, kada ta
vimi džiaugiausi. Ir kuo džiaugiesi, tai no
ri pasilaikyti. Neužmirštama. Sau.

Tau tuomet rūpėjo lietuvybė. Bet aš pri
siminiau, kiek šaunių vyrų, kažkada mokė-
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PORA NETOLERANCIJOS DIMENSIJŲ

Polemizuodamas su Stasiu Yla, dr. Juo
zas Girnius Aidų 1957 m. 2 nr. teisingai pa
reiškė, kad „vieningasai liberalizmo pagrin
das yra moraliniai žmogaus nelygstamos 
vertės, tolerancijos, sąžinės laisvės principai. 
Jie lieka galioti nepriklausomai nuo savo 
įvairuojančio ideologinio grindinio“ (93 p.).

Bet principai niekada nelieka nepriklau
somi nuo asmenybės dinamikos to žmogaus, 
kuris juos išpažįsta. Ir į tą norėtųsi trumpai 
nukrypti nuo principų svarstymo.

„NUSKRIAUSTIEJI"

Reikšmingoje studijoje, atliktoje tuoj po 
praėjusio karo su Chicagoje gyvenančiais 
veteranais, Bettelheim ir Janowitz atskleidė, 
jog etninė netolerancija (žydų ir negrų ne
apykanta) buvo glaudžiai ir tiesiogiai suriš
ta su dviem kitom aplinkybėm. Netolerantai 
buvo žmonės, kurie turėjo palinkimą save 
jausti „nuskriaustais“. Šis palinkimas buvo 
nepriklausomas nuo tikrųjų gyvenimo aplin
kybių sunkumo. Pavyzdžiui, fanatiškieji ve
teranai, karą praleidę užfrontėje, pakelti į 
augštesnius rangus, jausdavęsi armijos la
biau „nuskriausti“, negu fronte kovoję, ei
liniais palikę, sužeisti buvę tolerantiškieji.

Kita savybė, tiesiogiai surišta su netole- 

rantingumu — buvęs socialinio ir ekonomi
nio nuosmūkio patyrimas. Veteranai, kurių 
padėtis po karo buvo blogesnė, kaip prieš 
karą, buvo žymiai netolerantingesni žydų ir 
negrų atžvilgiu, — nors, aišku, nei žydai, 
nei negrai dėl jų nuosmūkio nebuvo niekuo 
dėti. (The Dynamics of Prejudice).

Yra pakankamas pagrindas galvoti, kad 
ir „emigrantiškos aistros“, taip spalvingai 
pražydusios mūsų tarpe, didžia dalimi pri
klauso nuo to, kad žmonės ne tik prarado 
savo ankstyvesnę socialinę padėtį, bet ir jau
čiasi „nuskriausti“. Iš šių samprotavimų iš
plaukia dvi kitos išvados: (1) kad tie, kurie 
daugiausia padėties prarado, šiandien dau
giausia į savo praradimą reaguoja neapy- 
kantomis prieš saviškius, kurie juk yra vie
nintelis objektas, į kurį, mūsų laikraščių dė
ka, neapykanta gali būti sėkmingai ir be 
bausmės išlieta. Iš tiesų, atrodo, kad „bu
vusieji prisiekusių advokatų padėjėjai“ ir 
panašūs lieja neapykantos spaudoje kurkas 
daugiau, negu ir šiandien inžinieriais tebe
santys, — nors racionalaus sugebėjimo 
spręsti politinę ir socialinę padėtį būtų ga
lima daugiau laukti iš advokatų.

(2) Daugiausia fanatizmo turėtų rodyti 
žmonės, kurie dėl savo charakterio sąran-

jusių kovoti, šiandien ištižo, lyg sniego se
niai, už žmonų sijonų. Tarytum pogrindis 
jiems būtų buvusi vien kvapą gniaužianti 
jaunystės avantiūra: kaip kiti medžioja 
meškas, taip jie leido nelegalius laikraščius. 
Nes jeigu jie iš tiesų būtų rūpinęsi Lietuvos 
likimu, ar būtų g ai ė j ę jie šiandien taip 
begėdiškai įsirausti į savo asmeninį mygi, 
kad ir kitų šaukiami į lietuvišką darbą, ne
beatsiliepia? (Dvasiniai storpilviai!).

Tai bijau aš ir dėl tavęs: nes tu jauna, ir 
tavo vertę kasdienybė dar gali nutrinti. (Ji 
ypač brutali tiems, kurie gali daug 
reikšti !). Gal net ir tu būsi viena iš tų, 
kurie užmirš savo jaunystės rūpesčius, ka
dangi niekada rimtai jais nesirūpino? Gal 
net ir tu pamažu nusiimsi entuziazmo spal

vas ir pasirodysi pilka, kaip patsai nuobo
dulys.

Greit pasensta žmogus, kurio jaunystė 
nesusižeJdžla taip, kad ir visas gyvenimas 
neužgydo. Norėčiau, kad tave lietuvybė taip 
būtų sužeidusi. Būtų ji tau karti, kaip pra
kaitas, juoda kaip rupiausia ducna, degi
nanti, kaip ašaros —■ taip, sunki, bet ir 
neužmirštama, kaip nuosava žaizda, 
kuri neužgija!

Nenoriu tavęs paliesti, jei tu nesi manoji 
žaizda. Tebūnie tada ir šie žodžiai spalvoti 
konfetti, kurie nubyra. Tačiau jei tau tik
rai rūpi tavoji lietuvybė — tada mes tavęs 
niekados nepaliksime. Tu būsi mūsų, nes 
skausmo ir darbo, kuriais dalinamasi, tikro
vė padaro žmones labiau neišskiriamus, nei 
brolius ir seseris, nei tėvus ir vaikus.
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gos linkę save laikyti „nuskriaustais“. Ku
rie, sakysime, jaučiasi buvę Lietuvoje „per
sekiojami“ ir „katakombose laikomi“, — 
nors tuo pačiu metu savo susirinkimuose 
ir spaudoje gana daug prieš režimą kalbėjo, 
nors turėjo savo įstaigas ir asmeniškai re
žimą tiek eksploatavo, statydami namus ir 
pirkdami dvarus, kiek nei patys režimo 
žmonės kartais nepajėgdavo, — tokie „vi
suomet persekiotieji“ jaučia ir šiandien dau
giau agresyvumo, kurį išlieti belieka saviš
kių adresu.

Tokia jau netolerancijos pagrindinė dina
mika: žmogus jaučiasi nuskriaustas, nepa
jėgia dėl savo asmenybės (kaip Bettelheim 
ir Janowitz pasakytų, „ego controls“) silp
numo suvaldyti savo pasipiktinimą, — ir 
pradeda dairytis tinkamų objektų savo ne
pasitenkinimui agresyviai išlieti. Kadangi 
bolševikai nepasiekiami, tai geriausias ob
jektas yra, aišku, savo kaimynas. Redakto
riai kooperuoja.

Kad „kritika ir polemika“ spaudoje nė
ra racionalaus nuomonių skirtumų pasėka 
ir išraiška, parodo tiek jos nesusilaikantis 
tonas, tiek ir neobjektyvus taikinių pasirin
kimas. Gana, sakysime, aišku, kad tikruoju 
tautininkų interesų priešininku šiandien yra 
krikščionių demokratų blokas. Tačiau tauti
ninkų spauda kurkas daugiau neapykantos 
lieja į socialistų laukus, — kuriuose juk 
šiandien nebeželia jokia tautininkams pavo
jinga sėkla. Iš kitos pusės, tautininkai patys 
yra tapę pagrindiniu neapykantos objektu 
mūsų politikoje, tačiau ne dėl to, ką jie iš 
tikrųjų atstovauja, ar daro, bet todėl, kad 
jie, pirma, mažuma (neapkęsti visados rei
kia pasirinkti mažumas...), ir, antra, tokia 
mažuma, prie kurios lengvai „prilimpa“... 
praeities keiksmai. Abiem atvejais: „kriti
kuojama“, bet ne dėl to, kas iš tikrųjų yra, 
o dėl to, kokius jausmus kritikas turi.

JAUNOJI KARTA

Samuel Stouffer savo studijoje Commu
nism, Conformity and Civil Liberties ati
dengė reikšmingą Amerikos socialinio pro
ceso kryptį, rodančią, kad juo jaunesnis 
Žmogus ir juo daugiau mokslo patyręs — 

juo tolerantingesnis. (Šios dvi savybės, 
mokslas ir amžius, savo įtakomis toleranci
jos kryptimi yra viena nuo kitos nepriklau
somos). Šis atskleidimas yra juo įdomesnis, 
kad jis pasirodo tuo pačiu laiku, kai Ameri
kos universitetuose pasigendama kontrover
sijos, intelektualinės drąsos, idėjinio įkarš
čio, charakterizavusio antrosios ir ypač tre
čiosios šio šimtmečio dekados amerikie
čius studentus. Studentija šiandien charak
terizuojama, kaip savo individualybės išug
dyti ir parodyti nenorintys konformistai. Ir 
yra nemaža studijų, rodančių, kad konfor
mizmas yra ryški dabarties banga. David 
Riesman (The Lonely Crowd) sako, kad 
amerikiečių mcraTnė orientaci a dairosi ne
be į principus ar tradicijas, bet į „kitus“. 
Kaip visi daro, taip ir gerai. Didžiosios kor
poracijos savo augštesnįjį personalą išori
niai ir vidiniai suuniformuoja, kaip švini
nius kareivukus. William H. Whyte, jr. ne
paprastai įdomioje studijoje The Organiza
tion Man išsireiškia apie šių žmonių vaikus, 
kaip apie „organization children“. Naujai 
besivysią priemiesčiai yra šios konformisti
nės kultūros centras; ir žmonių bėgimas iš 
miestų, kurie visgi individua ybę toleravo, 
į priemiesčius glaudžiai siejasi su kylančia 
netolerancija skirtumams asmeniniame gy
venime ar pažiūrose.

Šio proceso šviesoje Stoufferio studija at
rodo liečianti principinį pasiryžimą vengti 
neapykantos kitaip galvojantiems „ekscen
trikams“ (pvz., socialistams), kurie laikas 
nuo laiko atvyksta priemiesčio kluban pa
skaityti paskaitos poniutėms. Neatrodo, kad 
būtų jaučiama, jog skirtingumas nuo savo 
draugų ir artimųjų yra normalus, toleruoti
nas, sveikintinas dalykas. Psichologai skel
bia drąsą būti savimi, kaip subrendusio 
žmogaus reikalavimą. Bet atrodo, kad vidu
riniosios klasės, užuot pazityviai pasisakiu
sios už skirtingumo, kaip žmogaus indivi
dualybės išraiškos ir kaip būtinybės pagei
davimą, tiktai apsisprendžia susilaikyti nuo 
viešos neapykantos skirtingiesiems. Gal to
dėl, kad neapykanta išvis laikoma neleisti
na gerai išauklėtam žmogui, O gal dėlto,
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kad viduriniosios klasės nelaiko idėjų tiek 
rimtu dalyku, kad dėl jų būtų tinkama karš
čiuotis.

Bet galbūt ši diagnozė perdaug liūdnai 
skamba. Tiesa, kad busimosios kartos pe
ryklose — universitetuose — socialiniai ir 
politiniai klausimai nebėzadina tokio susi
domėjimo, kaip prieš dvidešimt metų. Bet, 
kaip pastebėjo Willy Herberg (Protestant, 
Catholic, Jew) ir daugelis kitų, universiteti
nis jaunimas pergyvena religinio susirūpini
mo renesansą. Religija tapo respektuotinu 
klausimu universitetuose ; prieš dvidešimt 
metų ji buvo daugiausia šypsenos verta. Ir 
ne vien religija, o išvis intymioji žmogaus 
problematika. Šį pakitimą iš socialinių ir 
politinių į intymiąsias moralines ir egzisten
cines individų problemas atspindi tiek ame
rikiečių pačių dailioji literatūra, tiek ir Sar
tre, Camus, Tillicho gana žymus populiaru
mas intelektualinio intereso turinčiuose stu
dentų sluogsniuose. Šį renesansą stabdo ne 
koks fanatizmas, bet toji žmogiškumą užsle
gianti korporacijų dvasia, apie kurią buvo
me užsiminę.

Studentijos tarpe, priešingai antrajai ir 
trečiajai dekadai, dabartinis jos kylantis in
teresas moralinėmis ir asmeninės egzistenci
jos prasmės problemomis nėra susietas su 
betkokių aistrų ir neapykantą pakilimu. 
Maritain, ir Tillich, ir Sartre — visi skaito
mi, ir skaitomi dėl to, ką jie turi pasakyti, 
o ne todėl, kad galėtų būti sukritikuoti. Ir 
katalikų intelektualų atstovas monsinjoras 
D‘Arcy, kalbėdamas Harvardo universiteto 
studentams, pasiūlė jeigu jie norį kur nors 
eiti, tai eiti per egzistencializmą. O man pa
čiam teko patirti, kaip (visai nehcretiškas) 
katalikų kunigas gynė Freudo teorijas nuo 
prof. P. A, Sorokino senoviškai nemoderuo- 
tos kritikos.

Tad ką gi reiškia jaunosios kartos tole- 
rantingumas, pastebėtas Stoufferio? Jis ne
reiškia visiško indiferentiškumo, kaip gal
votų tie, kurie pastebi tik jaunimo nusigrį- 
žimą nuo politikos ir socialinio radikalizmo. 
Interesai yra pakitę. Kaip bevertintume šį 
pakitimą, negalima užsimerkti prieš faktą, 
kad dabartinė jaunoji karta siekia savo in

teresų daug blaivesniu būdu, negu anksty
vesnieji. (Tai pasakytina ir apie lietuvius!). 
Jei jos interesai nežadina aistrų, tai nereiš
kia interesų seklumos. Priešingai, tai tik 
reiškia, kad intelektualiniai, moraliniai, re
liginiai ar kitokie interesai, kuriais žmonės 
skiriasi, nėra tų žmonių piktnaudojami, 
kaip priedanga ir pateisinimas savo susikau
pusiam kartėliui išlieti. Gal jaunoji Ameri
kos karta nėra veikiama ekonominio depre
sijos nuosmukio, kaip kadaise; gal ji labiau 
subrendusi, kad likimo smūgius priimtų 
be perdėto jautimosi „nuskriaustais“. (Pas
taruoju teigimu galima, aišku, ir suabejoti, 
nes, pavyzdžiui, jaunimo nusikaltimai ir 
narkotikų adikcija vis dar kyla). Bet tai, ką 
būtų galima laikyti jų ideologiniu veikimu, 
nebetampa kartėliui išlieti ventiliu, ir skir
tingai galvojantieji nebesidaro objektais, 
pritraukiančiais neapykantą. Tai, kiekvienu 
atveju, pravalo moralinę atmosferą ir suku
ria sąlygas idėjinei rimčiai, kurios, tiesa, 
jaunoji Amerika dar nepažįsta.

Norėtųsi tikėti, kad ir mūsuose bus ka
da nors pajėgta savo neapykantas atsieti 
nuo moralinio ir idėjinio veikimo plotmės. 
Pajutimas daro mus iš tiesų nepajėgius mo
raliai funkcionuoti, kad esame „skriaudžia
mi“. Reiktų todėl vengti tikro moralinio 
prievartavimo (kokį mes, deja, galime ne
vienu atveju prikišti kažkada brandžia min
timi pagarbą, šiandien, turbūt, prarastą, vi
suomenėje įsigijusiam Stasiui Ylai), bet ir 
nustoti jautusis morališkai skriaudžiamais.

AR VISI PAJĖGŪS TOLERUOTU

Psichoanalistai žino, kaip sunku toleruoti 
skirtingumą, kada skirtingumas pajunta
mas ,kaip asmeninė grėsmė. Gali, pavyz
džiui, žmogus abejoti savo religija; bet jei 
jis jaučiasi, kad be religijos jis būtų persilp- 
nas laikytis, tada nesąmoningai jis savo 
abejojimą nuvaro „užmirštin“. Ir apsisaugo
ti nuo šio pavojingo abejojimo sugrįžimo 
žmogus išvysto juo stipresnes „tikėjimo“ re
akcijas. Šios reakcijos nėra tikros, kadangi
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širdies gilumoje žmogus abejoja. Tačiau nuo 
tikros abejonės apsaugoti reakcijos turi bū
ti juo stipresnės. Tokiais atvejais „tikėji
mas“ ir būna fanatiškiausias. Skirtinga pa
žiūra tampa nepakeliama grėsmė, kada ji
nai gresia sugriauti žmogaus defenzyvinius 
mechanizmus, kuriais žmogus saugojasi nuo 
savo paties abejojimo, nepakeliamų minčių, 
arba nepakenčiamų impulsų. Tokiais atve
jais tolerancija negalima.

Kinsey veikale (Sexual Behavior in the 
Human Male, p.p. 480-481) teko užtikti įdo
mų pastebėjimą, kad religingų nevedusiųjų 
protestantų didesnis procentas neatlieka 
skaistybės reikalavimo, negu katalikų; bet 
nereligingų katalikų šis procentas žymiai 
augštesnis, negu nereligingų protestantų. 
Protestantai maždaug vienodi, ar jie religin
gi ar ne; katalikai radikaliai „nueina į lan
kas“, praradę organizuotos religijos atra
mą. Šios statistikos liudija galbūt tai, kad 
katalikybė neišugdo asmenybės, kuri galė
tų būti savarankiška ir spręsti. Netekus or
ganizuotos religijos atramos, ji pati nebesi
laiko. Tokiam žmogui betkokia skirtinga 
nuomonė bus grėsminga, kadangi jis nėra 

pakankamai stiprus laikytis be jį palaikan
čios tradicijos paramos. Ir skirtinga nuomo
nė jam atrodys gresianti šiai tradicijai. To
lerancija jam bus sunkesnė užduotis. Ir iš 
tiesų amerikietiškos studijos liudija, kad to
lerantiškiausi esą žydai, ir netolerantiškiau- 
si —katalikai. (Gal tai paaiškina ir prie
žastį, kodėl demokratai, iš kurių dėl jų 
principų būtų galima laukti daugiau tole
rantiškumo, iš tikrųjų buvo pripažinti neto- 
lerantiškesni už respublikonus).

Šie samprotavimai tepatamauja šaukimu 
pagalvoti apie tolerancijos problemą iš jos 
psichologinių dimensijų taško. Šiuo požiū
riu problemą tegali išspręsti tvirta asmeny
bė, įžvelgianti į savo motyvus ir jausmus', 
galinti pakelti neišvengiamas gyvenimo 
„skriaudas“ ir pajėgianti save kontroliuoti. 
Tolerantiška asmenybė negali būti toji, ku
ri turi mažavertiškumo jausmus, kuri neį
žvelgia į savo elgesio vidines priežastis, ne
pakelia savo vidinės abejonės, perdėtai re
aguoja į likimo smūgius ir pasiduoda ją pa
vergiantiems impulsams.

V. K.
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FRAGMENTAI, J IEŠKĄ SAVO VIETOS

— Iš tų šalių, kurios neegzistuoja, nes 
mes pro jas kas rytą nepravažiuojame, va
žiuodami tramvajumi darban — žmogus 
parsinešė trapų, bet nenumarinamą ilgesį 
būti reikšmingu.

Praeiviu vadiname žmogų, kuris pro 
mus nueina praeitin, skubėdamas n'e- 
ko su mumis nepalikti ir visas pradingti 
tarp vaiduoklių, kurie prisimenami tik kaip 
buvę įspūdžiai, bet nebenešiojami su sa
vimi, kaip reikšmingieji daiktai.

Reikšminga, ko nebegalima pal kti, 
atskyrus nuo savęs. Liūdesiu palydime pra
eivį ir melancholijos dažais nuliejame pra
eitį, kadangi niekas nebuvo, kaip galėjo 
būti. Neišsipildė mūsų ilgesys tame, kas įvy
ko ir kuo mes buvome kitiems. Ir taip su
kūrėme ne tai, kas reiškia, bet tik tai, 
kas buvo.

Reikšmė neturi būtojo laiko, kaip p a- 
t ir t is — esamojo. Negali būti „reiškė“, 
nes kas reiškė ,tas tebereiškia ir reikš.- 
Reikšmė yra visiems laikams. Bet „patyręs“ 
skamba tikriau už „patiriantį“, kadangi pa
tirtis yra praeityje padarytos, iš praeities iš
sineštos ir tiktai tą vieną isto
rinę praeitį tenurodančios 
išvados. Patirtis yra praeities mokykla.

Patirtis laikina ir individuali. Reikšmė iš
sinešamą iš kiekvieno laikinio ir individu
alaus pasaulio, kaip jo paslaptis: tokia di
delė, kad nors apie ją ir kalbėtum tiesiog 
rinkų aikštėse visiems, kuriems prisiekei jos 
neišduoti, jos visvien neišsemtum. Ir karto
damas ncsikartotum.

Reikšmė nurodo būtį, kuri nėra vien 
praeityje buvusių dalykų registracija, kaip 
patirtis. Reikšti yra būti kas esi, — o 
ne vien tokiu, koks buvai kitų (ir savo pa
ties) praeityje patirtas. Žmogus yra daugiau, 
kaip jo darbai, nes save jis „daro“ ne vien 
darbais, kurie apčiuopiami, bet ir visais tais 
i save reiškimais, kurie pranyksta net ir jo 
sąmonei. O ką bekalbėti apie praeivių 
sprendimą! Nugrimstantį praeitin, kaip ir 
jie patys.

Lietuvių kalba žmogaus reikšmės paslaptį 
geriau atskleidžia, negu, pavyzdžiui, anglų. 

Reikšti yra būti svarbiu kam nors. 
Bet „reikšti“ yra ir išsakyti save (išsi
reikšti). „Save išsakyti“ yra pasakyti viską, 
kas svarbu, apie save. Tuo būdu: žmogus 
reikšmingas tada, kai jis išsako tai, 
kas jam svarbu apie save, kitam žmogui, 
kuriam tai irgi svarbu.

Žmogus gali būti reikšmingas tik tada, 
kai jis ne tik turi pasakytinų dalykų, bet ir 
kam juos pasakyti.

Tiesa, kuria nėra su kuo pasidalinti, 
miršta taip pat gedulingai, kaip ir žmogus, 
kuriam nėra su kuo gyventi.

Užsimiršusieji savo pačių ilgesį būti kam 
nors reikšmingais su dideliu atsa
komybės jausmu atlieka laidotuvių maršus.

•
— Tikiu, kad žmogus turi laisvę įpras

minti savo egzistenciją. Prasmė gi yra tra
giškas dialogas tarp žmogaus ir jo tylinčio 
partnerio galutino tikslo. Dialogas tragiš
kas, kadangi žmogui neatsakome. Bet visa 
jo, o kartu ir žmogiškosios egzistencijos, 
prasmė glūdi tame, kas šiame dialoge žmo
gaus pasakoma. Du dalyku žmogus čia pa
sako: pirma, ką jis tiki? Kurią rūsčią ir 
jam niekada neatsakysiančią nežinomybę jis 
heroiškai pasirinko galutine savo vertybe, 
nežinodamas nieko kito, kaip tik savo tikė
jimą? Ir antra, ką žmogus iš savęs duoda 
galutinei savo vertybei? Tikėjimas iš esmės 
yra savęs davimas nežinomybei. Kas yra 
tai, ką žmogus gali duoti? Kokia jo paties 
žmogiškoji kokybė santykyje su savo galu
tine vertybe: štai klausimas, kuris kreipia
si tiesiai ir stačiai į žmogiškosios egzistenci
jos prasmę, kurią individas pajunta.

Savo būties prasmingumu galime tiktai 
abejoti, nes visa yra pilna nežinomybės: nei 
palminės vertybės pavidalu žmogus negali 
būti tikras; nei negali jis savęs užsitikrinti, 
kad jo tikėjimas nėra savęs apgaudinėjimas, 
gimęs, kaip įsikalbėta meilė, iš iliuzijų pa
siilgimo ; nei, pagaliau nežino jis vertės to, 
ką pats duoda savo didžiajam tikslui. Pras
mė visada atnešama ant abejonės padėklo: 
ir žmogus ją laimi tiktai savo heroizmu kur
ti nežiniai .kurios galingą balsą jis viliasi
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išgirdęs. Prasmė prasiskleidžia darbais ir gy
venimu tikslui, kurio ne tik naudos, bet ir 
tikrovės negalima patirti: jinai yra, kas iš
plaukia iš neabejojimo nežinomuoju, tad
— visiškai abejotinu. Ir iš tokio neabejo,i- 
mo, peržengiančio pačią gilausią savo prie
šingybę, gali išplaukti tiktai viena auka: pa
ties tikriausio dalyko pačiam netikriausiam
— savęs nakčiai, kurios tamsumu atsisako
ma pasitenkinti. Gali sudegti žmogus ant 
laužo dėl pasakos: bet savo mirtimi jis iš
laisvina iš savo žemiškos egzistencijos visą 
savo potenciją būti vertingu, kurią kiekvie
nas nešioja savyje uždarytą, kol neatiduo
da kam savęs.

Jeigu nėra dėl ko mirti, tada verčiau mir
ti dėl brangios legendos, negu iš senatvės 
atbukimo arba persivalgymo. Bet jeigu yra
— tuomet klaida, gyvenimo aukos atpirkta 
yra vertesnė už niekad nieko beaukojusį te
orinį teisumą. Gyvenime ir mirtyje už tai, 
kas gali būti ir klaida, glūdi giliausia žmo
gaus vertė.

*

— Būva jie žmonės, pažįstami tik iš po
ros momentų. Sykį, galbūt, kai jinai pasa
kojo apie savo susigūžusius gluosnius, lau
kiančius vėjo... kad juos pagautų savo rit
mam.. kad sužeistų savo žaismu. (Ir, gal
būt, tada, kai triukšme sėdėjo tylūs).

Nieko daugiau ir nebūtų galima apie 
šiuos nejuokingus žmones pasakyti. Bet pa
tys jie, galbūt, išsižvejoja kartais iš savo už
sirakintųjų paslapčių keistą pastebėjimą, 
kad su vienais išgyvenama daug ir atmintyje 
palieka vien dėkingumas, kad jie buvo taip 
lengvai pamirštami. O su kitais nespėjama 
nieku pasidalinti — ir visvien jie kažkaip ir 
kažkodėl palieka žmonėmis, kurie 
reiškia.

Neo-scholastikams (plg. „Studentų Žo
džio“ 54 nr.) patraukli tobulybė. Gal tai to
dėl, kad jie kontempliuoja Dievą, kuris juk 
definuojamas, kaip tobulybė —, ir nepalieka 
vietos žmogui. Bet jei užmiršti tobulybės il
gesį yra nusidėti Dievui, tai nepalikti vie
tos tobulybės trūkumui reiškia nuodėmę 
prieš žmogų.

Žmones riša kaip tik tai, kad jiems nepa
kanka savęs, kad jiems skaudžiai trūks- 
t a kitų, kad jie nėra savy uždari, bet ir ki
tus liečiantys ugnies kamuoliai. Ir ne to

bulybė patraukia simpatiją ir meilę, o at
virkščiai — pajutimas, kad kitam trūksta 
to, ką jam gali duoti.

Čia ir sugrįžta, kaip simbolis žmogaus 
siekimui, sidabru skambėdama, anoji gluos
nių prisiminimo banga. (Alles Vergaengli- 
che ist nur ein Gleichnisl). Iš juodžiausiųjų 
žemės gelmių tirštas ir sunkias sultis siur
bianti šaknis išsiveržia lapuotais vainikais, 
ir jie pajunta sferose nepažaboto vėjo ilge
sį savy. O galbūt ir vėjams reikia užuovėjos 
nuo jų pačių nepažabotumo. Ir tada jie 
grįžta, kaip niekas kitas! Savimi nutapyda
mi šakų vėliavas, ir likdami jų kintančiose 
spalvose plevėsuoti.

Kodėl neturį draugų nei laimingieji, nei 
neurotikai? Pirmieji pasitenkina savo 
džiaugsmu, antrieji — savo kančia. Pirmie
siems nebereikia kitų džiaugsmo, o juo la
biau betkieno kančios, kuriai jie visiškai ne
turi pagarbos. Antrieji, įsitvirtinę savuose 
skausmuose, kaip pilyse, negali pakelti jo
kios kito žmogaus asmeniškumo invazijos. 
Abu gyvena nuosavos konstrukcijos sinte
tiniuose ysčiuose, kuriuose svečiai nepriima
mi, nes šeimininkui pilnai pakanka jo paties 
šilumos >— ar nepatogumo. (Psichoterapija 
yra cezarinė operacija tokiems tobulybės 
egoistams).

Reikia žmogui tokio kito žmogaus, ku
riam j i s būtų reikalingas. Gali žmogus pri
imti tik iš tokio kito žmogaus, kuriam ir jis 
gali duoti. Ir nesinori savęs niekam kitam 
atiduoti, kaip tik to, ką turi, reikalingajam, 
— nors konvencija ir reikalauja, kad žmo
nės drauge gyventų, dalindamiesi jei ne savo 
gyvenimo prasme, tai tabaku ir lūpų da
žais.

Kasdienybė verčia būti kasdienišku. Bet 
ir tokiu neįvairiu apdaru įsivilkusiame žmo
guje žėri poezijos pragiedruliai — pagunda, 
susirangiusi kur nors, kaip žaltys, telaukian
ti užčiupti jį vienišą valandą ir įgelti prisi
minimu, jog jam reikia daugiau, negu 
jis turi — ir jog tai, ko jam reikia, yra dau
giau, negu ko jis n o r i.

Tos mažosios neužmirštamybės, tie ne- 
pradingstą kristalai, išsiskyrę iš plačių ir pil
kų, pelenais nusėdančių praeinamybių, — 
būva ženklais, rodančiais į tai, ko vienam 
ar kitam iš mūsų tikrai ir rimtai trūksta,

L. D.
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SOVIETINIS GYVENIMAS

Maskvos studentų gyvenimas
Pateikiame skaitytojams susipažinti 

vieno Maskvos studento laišką, rašytą 
š.m. sausio mėn. šis laiškas buvo at
spausdintas vasario mėn. žurnale „Fo- 
rum“, kurį Austrijoje leidžia Kultūros 
Laisvės Kongresas. Autoriui apsaugoti 
nuo galimų persekiojimų „Forumo“ re
dakcija yra padariusi originaliame laiš
ke nežymių pakeitimų. Red.

Iš Vakarų radijo stočių žinių biuletenių 
ir iš Varšuvos radijo pranešimo suprato
me, kad Įvykiai Maskvos Lomonosovo Uni
versitete Vakarams žinomi, tačiau paste
bėjome, kad tų įvykių eiga ir apimtis ten 
nebuvo tiksliai suprasti. Mums, rusams 
studentams, 1956 m. lapkričio mėn. 30-ji 
bus atmintina diena, kaikurie net sako, 
kad tai būsianti istorinė data.

Po Prof. B.E. Siroječkovičiaus Marksiz
mo—Leninizmo paskaitos sekė įprastinės 
diskusijos, per kurias vienas studentas iš
kėlė sprendžiamos svarbos klausimą, gal 
net lemtiną Marksizmo klausimą. Pirmiau
siai jis nušvietė tikslųjį Leninistinį dėsnį, 
kad visuotinis streikas yra proletariato 
ginklas ir, kad tam tikromis istorinėmis 
aplinkybėmis visuotinis streikas dėl ekono
minių priežasčių gali įgyti politinės reikš
mės ir baigtis ginkluotu sukilimu.

Priminęs šį dėsnį ir pridėjęs, kad visuo
tinis streikas niekad negali būti išnaudo- 
jančiosios klasės įrankiu, jis užklausė, ko
kiu būdu galėjo socialistinėje valstybėje, 
arba tiksliau, kaip galėjo Vengrijos Liau
dies Respublikoje įvykti visuotinis strei
kas, turint galvoje kad yra laikoma, jog 
visuotinis streikas prieš komunistinę dar
bininkų ir ūkininkų vyriausybę yra nega
limas.

Profesorius Siroječkovič nieko daugiau 
negalėjo pasakyti, kaip tik tai, kas jau bu
vo paskelbta musų dienraščiuose. Tačiau 
tokio atsakymo nepakako uni
versitetinio lygio diskusijoms. Jis pradėjo 
kalbėti apie Horty fašistinių karininkų te
rorą ir apie Vakarų imperialistų griauna
mąją veiklą. Tokius jo žodžius užpylė pro
testų banga. Studentai „atidengė ugnį“ Le
nino citatomis ir įrodė, kad jis neaptarė 
aktualiojo iškelto klausimo.

Pagaliau, kažkas pacitavo klasiškus Le
nino žodžius apie uždavinius „Naujos rū

šies partijos“, kuri yra priversta perimti 
darbininkų iškeltus per visuotinį streiką 
reikalavimus ir jiems vadovauti. Buvo nu
rodyta, kad naujos rūšies Partija nieka
dos negali imtis priemonių prieš visuotinį 
streiką tokiais metodais, kurie vartojami 
buržuazinių išnaudotojų valstybėse, t.y., 
apgulos stovio, karo lauko teismų, karinės 
jėgos ir darbininkų tarybų priverstinio pa
leidimo. Ginčams priėjus prie šios vietos, 
kilo triukšmas ir netvarka ir profesorius 
nusprendė verčiau apleisti salę.

Žinios apie šį įvykį tuoj pasklido tarp 
visų studentų. Ginčai tęsėsi, ir vėlai vaka
re studentai vengrai buvo prikelti iš mie
go. Iš jų kiti studentai pareikalavo, kad 
jie papasakotų apie padėtį jų krašte. Re
gimai vengrai studentai nebuvo pratę taip 
atvirai diskutuoti, ir, turėdami galvoje po
litinius pasikeitimus jų šalyje,- vengė visų 
svarbiausių klausimų. Kaip ten bebūtų, 
tai, ką jie pasakė, davė pakankamai me
džiagos palyginimams su padėtimi ir są
lygomis Sovietų Sąjungoje.

Per diskusijas išryškėjo vienas klausi
mas, kuris laikomas pačiu svarbiausiuoju 
„įgyvendinto socializmo“ santvarkoje, bū
tent: „Ar Partinė biurokratija, nors ir ne
turinti jokių formalių teisių į visuomenės 
gamybines priemones, nėra jau tapusi iš
naudojančia klase originaliąja Marksisti
ne prasme? Juk toji biurokratija jau fak
tiškai turi savo rankose gamybos priemo
nių kontrolę ir naudojimą, nes ji kontro
liuoja darbo jėgą ir atlyginimus“. Tas 
klausimas nebuvo išspręstas.

Kita dieną Lomonosovo Universiteto 
Komsomolo organizacijos biuletenių lento
je pasirodė ranka rašyti lapai. Juose buvo 
reikalaujama tikslių pranešimų apie įvy
kius Vengrijoje ir laisvų diskusijų tuo 
klausimu. Paskaitoms prasidėjus, tie lape
liai dingo, tačiau jų turinys pasklido la
bai greit. Vidudienį lentoje pasirodė nauji 
pranešimai, kviečią į Komsomolo aktyvo 
susirinkimą aptarti „gėdingus“ praėjusios 
dienos įvykius. Vėliau žodis „gėdingi“ iš 
skelbimų buvo išbrauktas.

Susirinkimas įvyko Ostrovskio klube. Jį 
atidarė Komsomolo organizacijos sekreto
rius Linkov ir pirmais žodžiais tuoj išpro
vokavo daugumą susirinkusiųjų. Linkov 
pareiškė, kad Komsomolo pareiga yra už-
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kirsti kelią pasikartojimui tokių „išsišoki
mų, kurie nedaro garbės akademinei įstai
gai“. Tokio pareiškimo pirmasis rezulta
tas buvo nauji „išsišokimai“.

Paskubomis improvizuotu balsavimu bu
vo nutarta, kad diskusijos apie „Vengri
jos klausimą Marksizmo—Leninizmo švie
soje“ bus vienintelis dienotvarkės punk
tas, ir tokiu būdu oficialieji asmenys nete
ko diskusijų kontrolės. Pirmasis gavęs žo
dį kalbėjo dargi apie „kraštutinišką subiu- 
rokratintą administraciją“, kuri yra nete
kus ryšio su masėmis ir kuri stengiasi iš
silaikyti valdžioje, jau numaskuotoje Se
rijos metodais. Tai buvo pasakyta kalbant 
apie Vengriją, tačiau palyginimas su So
vietų Sąjunga pats siūlėsi ir apie tai buvo 
atvirai paminėta. Buvo klausiama, ar ne
paisymas 20-tojo Partijos kongreso spren
dimų neprives prie to, kad pas mus susi
darys panaši padėtis, kaip Vengrijoje, ir 
ar nebus taip, kad vieną dieną musų dar
bininkai sukils po Lenino vėliava prieš 
biurokratinius išnaudotojus, kurie tapo 
buržuazija.

Linkovui užprotestavus prieš tokią 
„priešpartinę“ pastabą ir pradėjus kalbėti, 
pasigirdo tokie dideli protestai, jog jis ap
leido salę kartu su kitais pareigūnais. Dis
kusijos vistik tęsėsi ir į jas įsitraukė net 
kaikurie komsomolinio aktyvo nariai.

Vakare diskusijos vėl buvo atnaujintos 
jaunų rašytojų ir studentų ratelyje „Lite
ratūros Rūmuose“. Vengrijos įvykiai šį 
kartą nebebuvo svarbiausiuoju diskusijose 
aptariamu klausimu, jie tik buvo naudoja
mi, kaip pavyzdys to, kas galėtų įvykti 
betkur, įskaitant ir Sovietų Sąjungą. Čia 
kilo nauji klausimai_ apie klasinį Sovieti
nės visuomenės pobūdį.

Veik visi dalyvavę diskusijose sutiko su 
tuo, kad oficialioji formulė apie „darbinin
kų ir ūkininkų sąjungą, kurioje darbo kla
sė vadovauja inteligentijai“, yra klaidin
ga ir kad Sovietų valstybėje konfliktas 
tarp išnaudotojų ir išnaudojamųjų tebesi
tęsia. Vienas tik išnaudojančiosios klasės 
privalumas pasikeitė, būtent — asmeniš
koji gamybos priemonių nuosavybė perėjo 
į kitas rankas.

Dabartinė darbininkų teisė į gamybos 
priemonių nuosavybę yra tik formalinė, ir 
partijos skelbiamoji pirmenybė sunkiajai 
pramonei, kurią palaiko sucentrąįizuotoji 
administracija, davė teisinį pagrindą kla
siniam Sovietinės visuomenės pobūdžiui. 
Tam, kad save apsaugojus, tie, kuriems 
yra iš to nauda, sukūrė tokį pat klasių tei
singumą, kuris buržuazinėje santvarkoje 
egzistuoja išnaudotojų klasei apsaugoti.

Lygiai taip pat, kaip senojoje kapitalis
tinėje santvarkoje, betkuri opozicija prieš 
išnaudotojus smerkiama ir baudžiama 
kaip išdavikiška. Kaip bebūtų tai juk reiš
kia, kad Spalio revoliucijos tikslai buvo 
diametraliai priešingi.

Jaunieji rašytojai buvo pasinešę disku
tuoti dvasinės ir meninės kūrybos laisvę. 
Pasiremdami 20-tojo Partijos kongreso 
sprendimais jie pasmerkė visą literatūrą, 
parašytą po 1930-tųjų metų, kaip propa
gandinės mašinos gaminį asmenybės kulto 
įtakoje ir vadovautą prieš-kultūriškai nu
sistačiusių partijos sekretorių. „Skirtingie
ji keliai į socializmą“, kurie buvo iš prin
cipo patvirtinti 20-tojo Partijos kongreso, 
taip pat buvo aptarti diskusijose.

Kadangi šiais keliais jau einama Jugos
lavijoje ir Lenkijoje ir kadangi šie keliai 
buvo Sovietų Sąjungos pripažinti, jie tu
rėtų būti pripažinti tinkamais įvairioms 
Sovietų Sąjungos tautoms, kurios pradėjo 
kurti socializmą skirtingomis sąlygomis.

Šį klausimą diskutuojant, pasireiškė 
griežti nuomonių skirtumai tarp studentų 
ir rašytojų. Ten dalyvavę rusai ryžtingai 
atmetė reikalavimus eiti skirtingais ke
liais į socializmą Ukrainoje, Pabaltijo 
kraštuose ir Centrinėje Azijoje. Jie nuro
dė, kad tai sudarytų pavojų Sovietų eko
nominiam potencialui ir atvestų prie So
vietų Sąjungos susiskaldymo į keletą tau
tinių valstybių, nes šiandien tautinės 
valstybės turi būti laikomos, kaip atgyve
nęs klausimas, nes ne tautybė, bet sociolo
ginė struktūra ir ekonominės koordinaci
jos sritis apibūdina valstybę.

Kitą dieną pranešimai apie padėtį Lo
monosovo Universitete pasiekė Maskvos 
Miesto Komsomolo Komitetą. Yra žinių, 
kad Komsomolo vadai pirmiausia bandė 
išaiškinti ar šie įvykiai turi būti laikomi 
neigiamais ar teigiamais reiškiniais.

Artemov, Maskvos Komsomolo komiteto 
narys, pasiūlė, kad būtų imamasi priemo
nių prieš pertoli einančius demagogus, bet 
pareiškė, kad šie įvykiai turi būti laikomi 
teigiamais, nes jie padėjo išjudinti jauni
mą iš stagnacijos. Tačiau, kaip bebūtų, 
Artemovui nepavyko įtikinti savo kolegų.

Komitetas nutarė „patarti“ Lomonoso
vo Universiteto Rektoriui pašalinti iš Uni
versiteto tam tikrą skaičių studentų, kurių 
sąrašą pateikė Komsomolas. Vienkart Uni
versiteto Komsomolo sekretoriai buvo 
griežtai sukritikuoti už „neturėjimą ryšių 
su studentais ir sunkias klaidas ideologi
niame darbe“.

Gruodžio mėn. 3 d. Universiteto admi
nistracija pašalino 140 studentų už „chu
liganizmą“ ir drauge paskelbė, kad Mark
sizmo—Leninizmo paskaitos bus nutrauk
tos iki po Naujųjų Metų atostogų.

Tai buvo pirmas atsitikimas Maskvos 
Universiteto istorijoje, kad administracija 
buvo priversta nutraukti paskaitas tik to
dėl, kad lektoriai neįstengė atsakyti į klau
simus per diskusijas. Studentai tai palai; 
kė pergale prieš Komsomolą. Priešingai 
negu Komsomolo sekretoriai tikėjosi, dis
kusijos klubuose ir studentų bendrabu
čiuose vyko toliau.
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88 SANTARVĖPer po to sekusias diskusijas buvo nukaltas šūkis: „socialistinė revoliucija prieš netikrą pseudo - socialistinę valstybę“. Tam ideologinį pagrindą davė pats Lenin. Jis juk buvo smulKiai nurodęs, kokius būdus ir kokią taktiką reikia naudoti šioje kovoje, šį šūkį perėmė daugiausia rusų tautybės studentai, nes jie laikė, kad tuo budu sugebės išlaikyti valstybės vieningumą. Tačiau kitų tautybių studentai pasiliko prie skirtingų kelių į socializmą dėsnio. Šiame konflikte itin pasireiškė tradiciniai prieštaravimai tarp rusų ir kitų tautybių studentų.Atrodo, kad ilgainiui socializmą pavyks išlaikyti tik ta sąlyga, jei šūkis „socialistinė revoliucija prieš pseudo—socialistinę valstybę“ bus kaip nors įgyvendintas. Formulė apie įvairius kelius į socializmą, nors ir nukalta dabartinių sovietinių vadų, duotų pradžią judėjimui, einančiam ne į socialistinį atgimimą, bet į atsiradimą autonominių, gal net ir suvereninių susigru- pavimų, kurių tautinis šovinizmas galėtų sugriauti jungtinės valstybės struktūrą ir išdavoje nuvestų prie socialistinių institucijų sunykimo.Svarba, kurią Komsomolas skiria universitetinėms diskusijoms, sukėlė panašias diskusijas kitose vietovėse. Gruodžio mėn. viduryje Komsomolo aktyvistai buvo sukviesti posėdžio tikslu susitvarkyti su panašiais pasireiškimais Maskvos karinės apygardos karių tarpe. Tame posėdyje priimtoji rezoliucija tarp kitko sako: „Pastaruoju laiku įvairiuose partijos susirinkimuose jaunuomenės demagoginiai elementai peržengė partijos vidinės demokratijos ribas, pernaudojo savo teises reikšti kritiką, ir nukreipė masinį, daugiausia nepateisinamą puolimą prieš vietinius ir centro partijos pareigūnus, prieš partijos vadovybę ir prieš pačią mūsų santvarką, šie puolimai buvo įvykdyti prisidengiant ant- revoliuciniais šūkiais ir sudarė reakcionierišką ir net kontr-revoliucinį pavojų“.Gruodžio mėn. viduryje mus, esančius Maskvoje, pasiekė žinios apie įvykius Leningrado augštosiose mokyklose. Prisilaikydami senųjų revoliucinių Leningrado tradicijų, ten studentai nuėjo daug toliau negu mes. Jie reguliariai išleidžia mimeo- 

grafinį studentų laikraštį „Goluboi Buton“ (Mėlynas spurgas), kurio nekontroliuoja nei fakultetas nei Komsomolas ir kuris aptaria šių laikų Marksizmo klausimus, meninę kūrybą ir kitas panašias temas.Tas faktas, kad prieš šio laikraščio redaktorius nesiimta jokių žygių, nors jie smarkiai puola Leningrado Komsomolą, sudarė Maskvoje didelį įspūdį. Laikraštis vis dar tebeleidžiamas, ir daug jo straipsnių nurašomi ranka čia Maskvoje. Tie straipsniai duoda medžiagos naujoms diskusijoms.Paskutinės priemonės prieš šias kryptis buvo nukreiptos prieš Pabaltijo kraštų studentus. Jiems buvo pranešta, kad gruodžio mėn. pabaigoje jie nebegalės tęsti studijų Maskvos Lomonosovo Universitete. Tai aiškinama tuo, kad diskusijos persimetė ir į Pabaltijo kraštų universitetus ir kad ten diskusijos ribojosi beveik išimtinai „įvairiais keliais į socializmą“ ir gali nuvesti į tautines, priešrusiškas ir buržuazines—separatistines idėjas.Mes žinome, kad gyvai diskutuojama taip pat Kijeve, Charkove, Sverdlovske, Novosibirske ir net Centrinėje Azijoje, Taškente. Ten taip pat viskas suvedama į dvi išeitis: arba sukurti tikrą socialistinį gyvenimą, to siekiant, jei reikalinga, net revoliucinėmis priemonėmis, — tokią mintį puoselėja daugiausia rusai, — arba įgyvendinti įvairius kelius į socializmą — šią mintį daugiausiai palaiko ne-rusų tautybės studentai. Jie pabrėžia, kad ne tik 20-tasis Partijos kongresas tokius kelius patvirtino, bet jie jau gyvenime vykdomi.Komsomolo komentarai ir jo paskubomis imamos priemonės, aiškiai rodo atskiroms grupėms, kad jos ne vienos, ir kad beveik visas Sovietų jaunimas dalyvauja naujoje diskusijų bangoje. Tai, be abejo, yra vienas iš pačių būdingiausių ir reikšmingiausių politinio judėjimo ženklų po Stalino mirties. Reikšminga taip pat, kad šis judėjimas nebuvo pradėtas valdančiųjų sluogsnių „iš viršaus“, bet kilo spontaniškai iš pačios socialistinės stovyklos. Jis greičiausia bus taip pat ir išspręstas socialistinėje stovykloje. Iš viršaus jis butų galėjęs kilti, bet iš viršaus vargu ar pavyks jį sustabdyti...
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SANTARVĖS UŽRAŠAI

STASYS ŽYMANTAS, SANTARVĖS Re 
dakcinio Sambūrio narys, nuolatinis ir 
veiklus mūsų žurnalo bendradarbis, kurio 
straipsniai apie okupuotosios Lietuvos gy
venimą bei reikalus ypač kėlė visuotinį 
skaitytojų susidomėjimą ir pripažinimą, 
dėl tarnybinių sąlygų priverstas šiuo metu 
pasitraukti iš mūsų žurnalo Redakcinio 
Sambūrio sudėties.

Didžiai apgailestaudami jo pasitrauki
mą, kuris mūsų žurnalui paliks labai sun
kiai užpildomą spragą, mes guodžiamės 
mintimi, kad savo širdimi S. Žymantas lie
ka su mumis ir kad jo pasitraukimas iš 
mūsų tarpo tėra laikinis.

Ta proga pateikiame skaitytojams kele
tą pagrindinių jo gyvenimo bei veiklos 
bruožų.

S. Žymantas priklauso tai, šiandien jau 
vyresniąja laikomai kartai, kuri buvo iš
augusi Nepriklausomoje Lietuvoje ir buvo 
paruošta tai Lietuvai bei jos ateičiai dirb
ti. Tik pasirengusi tam darbui, toji kar
ta, užėjus didžiajai audrai ir okupacijoms, 
turėjo pasukti kitu -— kovos dėl Lietuvos 
laisvės keliu. Šiuo keliu neišvengiamai nu
ėjo ir S. Žymantas, atlikdamas jame ne
maža svarių darbų einamam momentui ir 
ateičiai.

S. Žymantas mokėsi Kaune Vytauto Di
džiojo U-te ir užsienyje, JAV-ėse Harvardo 
U-te bei eilėje kitų kraštu augštųjų mo
kyklų. Nuo pat jaunystės jis buvo libera
linių demokratinių pažiūrų, kurios dar su
tvirtėjo jo studijų Vakaruose — Prancū
zijoje, Anglijoje ir Amerikoje metu.

Kaip geriausiai pasirengęs valstybinių 
ir administracinių mokslu bei valstybės 
valdymo teorijos specialistas, grįžęs iš 
studijų užsienyje Lietuvon. S. Žymantas 
dėste VDU-te administracinę teis', kaip 
vyr. asistentas, drauge būdamas Finansų 
Ministerijoje valstybės tarnautojų atlygi
nimo reformos Komisijos patarėm įr Vals
tybės Tarybos bendradarbiu — žinovu. V. 
Taryboje jis buvo parengęs platų valsty
bės civilinės tarnybos įstatymo projektą. 
Jis taipgi užinicijavo prieš pat kara su
darytąją prie min. pirmininko ir jo pirmi
ninkaujama administracinės reformos cia
nui parengti komisiją, kurioje pats taipgi 
dalyvavo, kaip narys.

Vilniui grįžus į Lietuvos valstybės sudė
tį faktiškai, S. Žymantas skiriamas teisės 

patarėju prie Vyriausybės įgaliotinio Vil
niaus miestui ir sričiai.

Perkėlus į Vilniaus U-tą Teisės Mokslų 
Fakultetą ir įsteigus Ekonominių Mokslų 
Fakultetą, S. Žymantas tampa jo pro-de- 
kanu.

Užgriuvusios okupacijos uždeda jam 
naujų' nelengvų uždavinių. Profesoriauda
mas ir drauge nuo pat pr-dž r, įsijungęs 
į rezistencinį pogrindžio dačbi (Lietuvos 
Aktyvistų Fronto narys), S. Žymantas ne
mažai buvo padėjęs studentams ir kole
goms profesoriams, apgindamas juos nuo 
okupanto priekabių bei kėslų.

1941 m. S. Žymantas patenka j išvežti- 
nųjų ir likviduotinųjų 1200 asmenų „vol- 
demarininkų“ sąrašą. Sekamas, suėmimo 
išvengė užėjusio sovietų-vokiečių karo dė
ka.

šiam karui prasidėjus, S. Žvmantas — 
vienas iš Vilniaus sukilėlių vadų ir Vil
niaus Lietuvių Komiteto Pirmininkas, per 
trumpą laiką sugebėjo perimti ir pertvar
kyti visą administraciją bei įstaigas, kol 
dar vokiečiai nebuvo spėję galutinai užim
ti Vilniaus. Laikinosios Vyriausybės jis 
skiriamas jos įgaliotiniu Vilniaus miestui 
ir sričiai.

Vokiečiams likvidavus Laikinąją Vy
riausybę, S. Žymantas uždaro Komitetą 
ir nutraukia jo veiklą.

Netrukus jis ir vėl pogrindžio rezisten
cijos darbuotojas — Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos narys, vėliau LLKS-os 
Vilniaus Štabo vadas. Redaguoja ir lei
džia. pats jame bendradarbiaudamas, 
LLKS-os pogrindžio leidinį ..Laisvės Žo
dis“, bendradarbiauja pogrindžio leidinyje 
„Laisvės Kovotojas“.

Laik. Vyriausybės paskirtas Vilniaus U- 
to Teisės Mokslų Fakulteto dekanu, S. Žy
mantas aktyviai priešinasi vokiečių už
mačioms susiaurinti ir galop visai uždary
ti Lietuvos Universitetus.

Artimas Vyriausiojo Lietuvių Komiteto, 
vėliau VLIK'o bendradarbis, su slapta mi
sija jis lankosi Rygoje, VLIK'o vardu 
vvkdo nasitarimus su lenkų pogrindžio 
atstovais Vilniuje.

1944 m. S. Žymantas pasitraukia iš Lie
tuvos, išsiveždamas VLIK'o įgaliojimą jo 
delegatūrai užsienyje įsteigti. Jos narys 
Berlyne, VLIK'ui atsisteigus užsienyje —
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jo narys. Aktyvus laisvės kovos dalyvis 
užsieniuose, jis Krašto LLKS-os skiriamas 
sekretoriato užsienyje nariu, taipgi Kraš
to rezistencijos skiriamas BDPS Užsienio 
Delegatūros ir VLIK‘o nariu. Dalyvauja 
Pabaltijo Universiteto Hamburge steigi
me ir kurį metą jame dėsto.

Nutarus sustabdyti užsienio BDPS vei
kimą, S. Žymantas inicijuoja ir yra vienas 
iš pagrindinių steigėjų Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės, kuri tęsia LLKS ir BDPS 
darbą užsienyje.

Vieno universiteto pakviestas, 1948 m. 
S. Žymantas persikelia Anglijon, kur ir 
vėl aktyviai dirba Lietuvos laisvės darbą. 
Jis išrenkamas Liberalų Internacionalo 
Egzilų Liberalų Komiteto Generaliniu 
Sekretoriumi, bendradarbiauja Liberalų 
Internacionalo organe „World Liberalism“, 
dažnais tarpais dalyvauja Liber. Int. kong
resuose įvairiuose kraštuose.

Aktyviai reiškiasi D. Britanijos lietuvių 
gyvenime ir organizacijose, ilgametis DB- 
LS-gos Centro Valdybos vicepirmininkas, 
pabaltiečių leidžiamo žurnalo „East and 
West“ vienas redaktorių. 1956 m. lapkri
čio mėn. S. Žymantas dalyvavo ACEN se
sijoje New Yorke, kaip liberalų delegaci
jos narys.

S. Žymantui išsikėlus iš D. Britanijos, 
didelį nuostolį patyrė ne tik mūsų žurna
las, bet iš viso D. Britanijos lietuvių veik
la bei gyvenimas.

BRONYS RAILA (gimęs 1909 m. kovo 
10 d.), SANTARVĖS Redakcinio Sambūrio 
narys ir Redakcijos Įgaliotinis JAV-ėse, 
kiekviename mūsų žurnalo numeryje nuo 
pat jo pasirodymo dalyvauja su vienu ar 
daugiau straipsnių, o taipgi visuomet pa
teikia ir smulkesnės medžiagos įvairiais 
klausimais.

Praėjusiais metais B. Raila organizavo 
ir įvykdė SANTARVĖS vajų JAV-ėse, ku
rio išdavų dėka yra patikrintas šiais me
tais žurnalo leidimas.

Vienas pačių talentingiausių lietuvių 
žurnalistų B. Raila savo publicistinės 
plunksnos aštrumu ir į raštus įdedama sa
vo ašmens dinamika neretai sukelia kon- 
traversinių bangų ir tuo išjudina betelk- 
šantį mūsų kultūrinio darbo ežerėlį.

Jo paties žodžiais, jis žmogus ..be pro
fesijos“, veikiąs vis „nesavo srityje“ — 
jeigu žurnalizmas nebūtų laikomas profe
sija (kaip kad mūsuose dar dažnai pasitai
ko). Už savo straipsnius politikos ar tei
sės klausimais jis nekartą yra gavęs prie
kaištų, kam kišąsis ne į „savo sritį“ ir te

gu geriau rašytų apie literatūrą. O už kul
tūrinių temų ir literatūros kritikos straips
nius jis dar dažniau sulaukdavo pareiški
mų, girdi, tegu nesikiša į literatūrą ir tegu 
grįžta į „savo sritį“ — politiką! Pernai 
SANTARVĖJE paskelbtoji jo kritika apie 
gen. S. Raštikio atsiminimų knygą sukėlė 
labai plačių atgarsių įvairioje mūsų spau
doje. Kaip knygos kritika, tai buvo grynai 
literatūrinis rašinys, bet tuo pačiu metu 
jis neišvengiamai lietė ir politiką. Dar 
platesnių atgarsių prieš keleris metus bu
vo sukėlusi jo viena vienintelė trumpa re
cenzija apie V. Alanto romaną „Pragaro 
Pošvaistės“. Toji recenzija iššaukė tokią 
audrą, kad kitų buvo prirašyta dešimtys 
straipsnių ir puolimų, visai nukrypstant 
nuo literatūros į pasaulėžiūrines politines 
bei religines problemas. Visus tuos straips- 
nius sudėjus krūvon susidarytų storesnis 
už patį romaną tomas.

Tos visos „kontraversijos“ atsiranda iš 
dalies ir dėlto, kad B. Raila turi dvigubą, 
o gal ir dar įvairesni pasirengimą savj 
žurnalistinei profesijai. Kaune Vytauto 
Didžiojo Universitete jis studijavo šalia 
bendrųjų dalykų, lietuvių, anglų ir rusų 
literatūras bei kalbas ir drauge baigė pil
ną prof. B. Sruogos vadovauto teatro se
minaro kursą. Rašė ir eilėraščius, tačiau tą 
užsiėmimą metė, laikydamas tuos eilėraš
čius permenkus esant. Dvejis metus Kau
no Konservatorijoje studijavo muziką ir 
dainavimą — jo paties žodžiais: „amatą, 
malonų širdžiai ir ausiai, bet perlengvą ir 
nuobodų kitų sričių jau sugadinto studen
to smegenims“. Vėliau baigė Paryžiaus 
Universiteto Tarptautinių Augštųjų Moks
lų Institutą, kur studijavo tarptautinę tei
sę, politiką, ekonomiką ir diplomatiją.

Visos tos jo studijų sritys įvairiais tar
nais ir pavidalais atsispindėjo jo gausioje 
ir nei karų, nei bėgimų, nei emigracijos 
nenutrauktoje žurnalistinėje veikloje, ku
rion B. Raila pasinėrė pradedant antruoju 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo de
šimtmečiu. Jis yra redagavęs įvairius 
laikraščius, ilgesnį laiką buvo lietuviškos 
spaudos politiniu ir diplomatiniu kores
pondentu Vakarų Europoje, bendradarbia
vo keliose dešimtyse lietuviškų periodinių 
leidinių, užsienio lietuvių spaudoje, o taip 
pat rezistencinėje mūsų pogrindžio karo 
metu spaudoje .taipgi ir kitų kraštų laik
raščiuose bei žurnaluose.

Šiame SANTARVĖS numeryje dedami 
jo straipsniai apie Jurgio Savickio „Žemė 
dega“ (kuri laimėjo Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1956 m. premiją) ir vnač pole
minis straipsnis dėl J. Kėkšto pasisakymu 
yra pavaizdi išraiška tų literatūrinių nuo
taikų, į kurias B. Raila pastaruoju laikų 
vis labiau grįžta ir gilinasi, '
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JUOZAS J. BACIŪNAS —- vyresniosios 
kartos Amerikos lietuvių veikėjas ir vie
nas iš stambiausių lietuviškų kultūrinių 
darbų rėmėjas bei mūsų žurnalo bičiulis 
maloniai sutiko šiame Santarvės numery
je paskelbti savo paskaitą Amerikos lietu
vių studentu Santaros sritiniam sąskry
džiui. Santaros Garbės Narys, J.J. Bačiū- 
nas ypatingai remia šios mūsų akademinio 
jaunimo organizacijos darbus ir iš viso do
misi lietuviškos inteligentijos prieaugiui 
Amerikoje. Amerikoje užaugęs ir visą am
žių praleidęs, jis yra visiems pastovaus ir 
veiklaus lietuvio patrioto pavyzdys. Per 
keleris pastaruosius metus J.J. Bačiūnas 
labai plačiai pasireiškė ir kaip laikrašti
ninkas Amėrikos lietuviu tautininkų ir li
beralų spaudoje, drąsiai pasisakydamas 
visais skaudžiausiais ALT, BALF, VLIK 
ir Lietuvos laisvinimo politikos reikalais. 
Jo iškeltos nuomonės, pasidarbavimas bei 
medžiaginiai įnašai dažnais atvejais čia 
yra turėję didelės įtakos daugeliui apsi
sprendimu. įvykių ir žygių. Jei mūsų aka
deminis jaunimas tikrai pasektų J.J. Ba- 
čiūno gyvenimo pąvvzdžiu, neabejotinai 
Amerikoje susidarytu lietuvybės ir lietu
vių kultūros bei politikos tvirtovė, kuri vė
liau nemaža galėtų lemti Lietuvos laisvės 
kovai ir savo parama Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui.

ALBERTAS GERUTIS, kurio straipsnio 
II-ji dalis spausdinama šiame „Santarvės“ 
numeryje,, vienas iš. tu. kurie niekad nepa
deda plunksnos. Gerutis yra žinomas žur

nalistas visiems, kas tik seka lietuvių 
spaudą.

1EĮ24 metais jis pradėjo dirbti Eltoje, 
1928-1932 metų laikotarpiu atstovavo Pa
baltijo valstybių telegramų agentūras Ber
lyne ir drauge tęsė studijas Berlyno uni
versitete. 1933 metais įgijo teisių daktaro 
laipsnį Berno universitete. Tais pačiais 
metais skiriamas Klaipėdos Gubernatūros 
spaudos referentu, vėliau pakeliamas į pa
tarėju'. 1936 metais įstojo į Užsienio Rei
kalų Ministerijos tarnybą, tarptautinių or
ganizacijų skyrių. 1937 metais paskirtas 
Lietuvos Nuolatinės Delegacijos prie Tau
tų Sąjungos sekretorium. 1940 m. perkelia
mas į Pasiuntinybę Berne, o no Pasiunti
nio Min. Šaulio mirties, paskirtas jo vieton 
1948 metais. Nuo 1954 m. paskirtas pa
siuntinybės patarėju ryšiams su Vakarų 
Vokietija palaikyti.

Per visą šį laiką nuolat aktyviai bend
radarbiavo lietuvių spaudoje ir vra para
šęs daug straipsnių šveicarų spaudoje lie
tuviškais klausimais. Jo iniciatyva 1946 
metais įsteigtas Lietuvių Bibliografinis 
Archyvas, kuriam jis vadovauja. Archyve 
surinkta kelių tūkstančių pavadinimų lei
dinių apie Lietuvą ir Rytų Europą. A. Ge
ručio stambesni veikalai — dizertacija 
Kleinstaatliches Schicksal zwischen Russ- 
land u. Deutschland, 1943, ir Die Balti- 
schen Probleme, 1944.

Pažymėtina, kad Berne p. Gerutis vado
vavo Lietuvos Spaudos Biurui, kuris per 
visą karą aprūpino lietuvių išeivių spaudą 
informacijomis apie padėtį Lietuvoje.
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

LIETUVA IK MANO DARŽAS

Apie Jurgio Savickio dienorašti 
„ŽEMĖ DEGA“

Br. Raila
Seniai, seniai, berods 1947 ar 48 metų 

žiemą, po ilgos ilgos pertraukos, Paryžiuje 
vėl teko susitikti Jurgį Savickį. Čia jis bu
vo atvykęs apsilankyti nuo Viduržemio 
pajūrio, iš savo vilutės ir daržo Roque- 
brune kaimelyje. Ar tik ne Vasario 16 
proga čia jis mums skaitė rimtą, patrio- 
tingą ir vilties kupiną paskaitą. Visiems 
jis patiko, — kažkoks lyg šiltesnis vėjas 
padvelkė, išblaškydamas mūsų ligšioli
nius biurokratiškus ir surūgusius pagrau
denimus tautinių švenčių iškilmėse.

Po to per porą dienų susitikdavom ir 
ilgiau pasikalbėdavom. Jis atrodė puikiai, 
pasaulietiškai, bajoriškai. Džentelmenas, 
gyvas, sąmoningas, be galo nuoširdus ir 
ne toks jau ironingas senstelėjęs ponas. 
Vyresnis bent dešimčia metų, negu buvo 
iš tikrųjų. Jis labai grožėjosi mumis jau
nesniais, dar energingais ir tikinčiais 
„veikla“. Daug klausinėjo, gyrė mus švel
niai ir visiems žadėjo atsiųsti rožių iš sa
vo daržo. Kaikuriems grįžęs namo savo 
pažadą išpildė.

Toks visada elegantiškas buvo Jurgis 
Savickis, galbūt pirmas toks tarp lietu
vių rašytojų ir nežinia kada sulauksiąs 
pakaitalo.

Mūsų klausinėjamas, ką rašąs, jis ne
noromis ir neaiškiai užsiminė, jog kartais 
vėlai naktimis užsikandąs viena kita nau
ja noveliuke, o be to, esąs suraizgęs kiek 
užrašų iš praėjusio karo pergyvenimų.

Taip, savo dienoraštį jis tada jau bu
vo surašęs, ir tie „suraizgymai“ “tada jau 
sudarė daug šimtų puslapių. Ir, turbūt, 
jau turėjo vardą — „Žemė dega“. Tai ta 
pati knyga, kurios pirmąjį tomą pernai 
išleido čigagiškė lietuviškų knygų leidyk
la Terra (456 psl.), o šių metu pradžioje 
pagaliau pateikė ir antrąją dalį (416 psl.).

Stambus veikalas, didis darbas, ir gra
žios leidėjų pastangos!

„Svetimas“ savasis
Apie pirmąjį degančios žemės tomą mū

sų spaudoje buvo gausiai atsiliepta. Be
rods visi kritikai, recenzentai ar išprusę 
skaitytojai išgyrė veikalą unisonu. Jei ir 
ne visi vienodai kėlė į padanges, tai visi 
rado jį esant įdomų, literatūriškai vertin
gą, įbrėžusį praėjusio karo įvykius, kaip 
jie atsispindėjo lietuvių rašytojo ir dip

lomato prizmėje. Man net baisu, kad čia 
neatsitiktų taip, kaip su kaikuriais Ho- 
llywoodo filmais. Kuris filmas, žiūrėk, be 
galo patinka kritikams, įvertinamas augš- 
čiausiai, išgiriamas jo meninės, psichologi
nės ar kitokios vertybės, — bet žiūrovų į 
tuos filmus ateina mažiau, negu į kokius* 
kaubojiškus, ir gamintojai ateityje nebe- 
siryžta ruošti kitų panašių meninių ste
buklų...

Kažkas panašaus galėtų atsitikti ir lie
tuviškuose .skaitytojuose su J. Savickio 
dienoraščiu. Masės balso dar nebuvo gir
dėti. Gyrimai ėjo iš kolegų rašytojų, kil
nių kritikų ir dideliausių meno mėgėjų 
pusės. Masės tikrasis balsas gi pasigirsta 
tada, kai knyga, kad ir be didelio triukš
mo, išperkama. Tad dėl visa ko būkime 
saikingesni su pagyrimais.

Vienas dalykas tačiau yra tikras.
Jurgio Savickio „Žemė dega“ neturi pa

lyginimo nei su vienu lietuvišku literatū
riniu ar memuariniu veikalu, kurių visa 
eilė pasirodė apie antrojo pasaulinio karo 
nuotykius, Lietuvos žlugimo tragediją, 
tremtinių likimą ar savo buvusios didybės 
vaizdavimus. Tai yra pats originaliausias, 
savotiškiausias veikalas, galėjęs išeiti iš 
didelio menininko ir dar didesnio indivi
dualisto plunksnos. J. Savickis, diploma
tas, keliautojas, rašytojas, „miesčionis“, 
buvo kone vienintelis, kuris jau nepri
klausomos Lietuvos laikais mokėjo pa
žvelgti visai nauju budu ir stiliumi į Lie
tuvos gyvenimą ir lietuvišką žmogų. Pro
vincializmas,, kaimiškumas, bakūžė sama
nota, sentimentali ar moralizuojanti nuo
taika, visa tai, kas mūsų buvo įprasta ne
ginčytinai laikyti „lietuviška dvasia“ ir 
kas reiškėsi Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, 
Šatrijos Raganos, Vaižganto, ar net ir di
džiojo Maironio kūryboje, — Savickiui 
buvo kaip ir svetima, pasenę, tarsi, dėme
sio neverta.'

Ligi pat pastarųjų laikų jis ir buvo lai
komas kažkokiu „svetimu“ musų literatū
roje. Kažkoks „tarptautinis“, iš kitur atė
jęs ar atneštas rašytojas. Tai, be abejo, 
visiška klaida. Jis toks pat lietuviškas, 
kaip ir naujoji Lietuva. Per pastarus ke
turis dešimtmečius priaugo tūkstančiai ir 
tūkstančiai naujų lietuvių. Jeigu ir nevi
sai tokių kaip Savickis, tai tokių, kokius
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ŠAUTAkVk ♦ir kaip jis vaizduoja savo raštuose. Nauji žmonės ir nauja jų kalba. Tokia pat „netaisyklinga“, „sulaužyta“, „sukapota“, prikimšta svetimybių, ne jablonskinė kalba,— kaip ir J. Savickio sakiniai.
Stebėtojo užrašai„Žemė dega“ apima laikotarpį nuo praėjusio karo pradžios, ir paskutinis skyrelis čia įrašytas 1948 m. sausio 26 dieną, kada autorius jau perrašinėjo savo dienoraštį ir jį galutinai užbaigė. Čia surašyti <visi svarbesnieji įvykiai, kuriiios autorius pats pergyveno, matė, išjautė, iš toliau stebėjo apie Lietuvą, Europą ir karą, ir ypač ką jis veikė, kaip manėsi, kaip jautė ir kas atsitiko pradžioj gyvenant Ženevoje, o vėliau betriūsiant prie Viduržemio juros pietų Prancūzijoje, . įsigijus žemės sklypelį, kur jis praleido visą karą ir pokarį, beukininkaudamas, tik retesnėmis progomis šen ten toliau pavažiuodamas (į Paryžių, į Šveicariją, į Daniją...).Bene geriausiai — ir rūsčiausiai! — savo užrašus apibūdina pats Savickis. 1945 m.clapkričio 1 d. jis išsikasa dvi dėžes, kur nuo visokių karo negalų darže buvo paslėpęs rankraščius. Popieriai buvo apipuvę. Jis rašo: „Gaila, kad visai nesupuvo! Tiek darbo dabar perrašinėti ir paleisti į pasaulį tas mintis. Ypač, kad ir tų minčių neperdaugiausia. Vis daugiausia „įspūdžiai“, kalbant literatūros žargonu. Užrašai žmogaus, nedalyvavusio politikoje, vien tik mačiusio ir pastebėjusio įvykius. Lietuvos griovimą. Ir — karą“...Tačiau tų įvykių buvo begalės, įspūdžių— vežimai, o ir minčių nestigo. Malonu, kad Savickis ryžosi pavargti ir apipuvusius, lapus perrašinėti. Užtat dabar turime šių karo įspūdžių veik pusdevinto šimto puslapių. Nerasime juose išsamių karo ar Lietuvos griovimo (ir griuvimo) chronologijų. Nerasime nei Spinozos, Dekarto ar Kanto masto filosofinių sistemų. Bet visur užtiksime bruožą, kuris daugelio (bent tūlų prancūzų) teigimu, prilygsta ąugščiausiai civilizuoto (žmogaus išminčiai — galėjimui ir mokėjimui skeptiškai vertinti ir ironiškai nusišypsoti iš pasaulio menkybės, iš žmonių silpnumo ir, svarbiausia, iš savęs paties. Kas tai gali padaryti, yra jau pasiekęs augščiausią 
homo sapiens intelektualinę formą. Toliau už jos — prasideda žlugimas. Vien dėl to labai verta skaityti Savickį. Nedaug minčių, bet jos taip sudėtos, kad moko ir atveria akis. Jo piešiniuose visoje savo nekaltybėje mūsų didieji visuomeninių ir politinių pasakų karaliai pasirodo nuogais vaikais...Kad ir dėl tų mūsų diplomatų. Kiek Savickis čia sūriai, čia vėl linksmai prisijuokia iš jų visų ir iš savęs paties!Va, 1943 m. rugpjūčio mėnesį iš savo jaunesnio kolegos „diplomato“ sužino, kad 

iš Lietuvos diplomatų Amerikoje buvę gauta pinigų ir jie jau buvę padalinti svarbų politinį darbą dirbantiems mūsų diplomatams Europoje. „Kad tie amerikiečiai žinotų“, rašo jis tuojau pat, „kaip mes, diplomatai, reikalingi tos jų pagalbos. Ilgą plunksną nudailinęs, pats mėginu kreiptis į tuos „amerikiečius“. Per mūsų pasiuntinį Argentinoje — vienatinė properša susižinoti iš čia su plačiuoju pasauliu. Žinai, pavydas! Bet niekas neatsako į mano laišką. Nei „amerikiečiai“. Nei pasiuntinys. Nei dabar, nei amžinai. Nieks neatsiliepia“... ‘
Kiti diplomatiški vaizdaiArba štai atbalsis apie kitą diplomatą, ryšium su dipukų veikla pokario Vokietijoje...„Buvęs pasiuntinybės sekretorius, atvykęs į J. Valstybes (karo pradžioje), įsisteigė vištų farmą. Kapacitetas — 3000 vištų. Tai ne mano! Visus metus dirbęs su žmona ir su vienu negru farmoje, tik vieną kartą suspėjęs į čia pat esantį Atlantą nuvykti pasimaudyti. Kas nedirba — tas žūsta. Ir kas nespecializuojasi. Kartais Amerikos farmose atsidūrusiems lietuviams parašo kurį laišką Europoje vegetuoją draugai. Dažniausiai tokiu frivolišku, lengvu tonu: Nieko čia nedirbu ir darbo nej ieškau. Esu pabėgėlis. Atsiųsk iš Amerikos kokį paketą! Tokius laiškus čia paprastai meta į krepšį“...Ir kur nemes! Tremtiniai po karo Europoje juk buvo priešų demaralizuoti: jie kentė ;,už tėvynę“, dirbti nenorėjo, dairėsi pašalpų (užtat dabar nuotaikos griežtai pasikeitusios!). Savickis, kuris pats metų metais, kaip mulas, triūsė savo darže dėl duonos kąsnio, negalėjo jiems rasti daug užuojautos. Jis geriau suprato tą ex-diplomatą, kuris buvo skirtas Lietuvos reikalams ginti, iždo lėšomis gerai maitintas ir t.t. Ir kai tik iždas užsidarė, diplomatas dūmė Amerikon ir diplomatinę veiklą toliau vystė farmoje, specializuodamasis su vištomis, čia jis su žmona ir samdiniu negru taip atkakliai ir įtemptai gynė „Lietuvos interesus“, kad per visus metus tesurado tik vieną laisvesnę valandėlę nubėgti į čia pat esantį Atlantą pasimaudyti.Nuostabus kovos vaizdas, ir ne vienintelis.Oi tenka iš Savickio draugams diplomatams, ypač tiems gerų norų fantastams, biurokratams, anketų sudarinėtojams, pradedant ir baigiant anuo genialiuoju sukčiumi, jo „geriausiu draugu“, kuriam dar Lietuvoje nelaimės išvakarėse pradėjo „veržti batas“ ir kuris be ceremonijų išstūmė Savickį iš jo posto prie Tautų Sąjungos. Gal ir gerai buvo padaryta? Savickis buvo priverstas išvykti į Rivierą ūkininkauti, prasimanyti sau dorą pragy-
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nys, be abejo, norime susidaryti išvadą ir 
venimą, kur beplušdamas dar rasdavo 
daugiau laiko už aną jau „amerikietį“ pa
siuntinybės sekretorių pasimaudyti Mędi- 
teranėjoje, vis dar pavažinėdavo ir para
šė du romanus, kelias noveles ir siuos 
stambius karo užrašus. Žemė aplinkui 
degė, — o Savickis plušo darže ir rašė!

Pagaliau, vaizdas apie „augštosios lietu
viškos politikos“ padėtį.

1946 m. spalio mėnesį Savickis vizų rei
kalais lankosi Paryžiuje, kur „esama ir 
mūsų diplomatų bei politikų. Prisiekusių
jų ir prisiekiančių“...

Jis rašo ta proga: „Tiek, kiek mes susi- 
žinome, atrodo, Paryžiuje, lyg ir pamig- 
lomis, mes stengiamės sukurti vyriausybę. 
Bgzilinę, požemiui. Bet ir šiuo rimtu da
lyku, atrodo, mūsų dėdžiams nesiseka su
sitarti. Centrinis organas mums į gera Iš
eitų, tiek šiuo metu žmonių išsiveržė iš 
Lietuvos užsienin.

„Tiek aš prisiklausiau Paryžiuje tų 
naujienų. Čia veikia ir mūsų senieji poli
tikai, jau istorijos dulkėmis kiek apsine- 
šę. Ir iš Lietuvos ištrūkę požemio politi
kai, nusiskundžią — kad užsienyje „nieko 
nepriruošta“. Ir pagaliau musų diploma
tai. Iš Lietuvos išsivežę Olimpo ugnelę ir 
nenorį jos priblėsinti. Jie tol atstovaus ir 
neperduos ugnies kitiems, kol patys visai 
susens ir barzda žemę rems. Nes jie yra 
„akredituoti“. Ir nėra kaip perduoti tą 
žibintą. Juk nėra nei vyriausybes, nei pre
zidento. Nėra kas skiria!

„Daug norų ir gerų vilčių. Bet mažiau 
darbo“.

Lietuva! Nei daržovių, nei pinigų...
Mano skaitytojai didžiai suklystų, iš šių 

kelių ištraukų, pamanydami, jog Savickio 
dienoraštis yra ūkininkaujančio diplomato 
kritiniai užrašai tragiškaisiais Lietuvos 
nelaimių ir pasaulinio karo metais. Tų 
atspindžių esama daug, bet ne tai „Šven
tadienio Sonetų“ ir „Ties augštu sostu“ 
autoriui buvo svarbiausia.

„Žemė dega“ yra rašytojo dienoraštis ir 
su aiškiu užsimojimu būti literatūriniu 
veikalu. Jis tik vietomis prasimiešia įvy
kių kronikomis — anoniminėmis ar net 
su vardais ir vietovardžiais. Daugiau nei 
pusė veikalo yra — darbai, nuotykiai ir 
mąstymai paties Savickio dviejų hektarų 
farmoje, jo sode ir darže, jo „Ariogalos“ 
dvare... Piešiniai ligi smulkmenų. Ir nifo- 
lat ir nuolat, ypač pirmojoje dalyje, kal
bama apie juos, —.net su rizika nusibosti 
tokiam skaitytojui, kuris, pasimėgavęs 
anais retais ir aštriais skanskoniais, ims 
gal pykti jų neberasdamas sekančiuose 
puslapiuose ir galbūt pluoštą jų skubomis 
praverdamas...

Savickis keliais protarpiais vis pamini, 
kaip jis rūpinasi ir sielojasi Lietuva: kas 

*) Tuo metu Savickis buvo apsirgęs: kojos kelyje buvo atsiradę vandens.

ten vyksta, kas atsitiko, kas bus? Tuojau 
pat taškas ir toliau — apie daržą, apie so
dą, apie tiesioginius „Ariogalos“ reikalus 
ir betarpę aplinką. Savo prieraše dienoraš
čio redaktorius ir korektorius B. B. (tur
būt, mūsų rašytojų draugijos dabartinis 
prezidentas B. Babrauskas?) labai išmo
ningai pastebi, jog „iš to, kad rašytojas 
kalba apie daržą daugiau negu apie Lietu
vą, anaiptol neišeina ,jog mūsų rašytojo 
būta menko patrioto. Visoje kūryboje J. 
Savickio vengiama pigaus sentimentalu
mo, ir visdėlto „Žemė dega“ ne vienoje 
vietoje užfiksuota nedylanti tėvynės mei
lė“ (409 psl.)... Labai sklandžiai pasaky
ta, ir gal tai pats geriausias paaiškinimas, 
nenorint duoti kitokio paaiškinimo.

Bet žvilgterėkim nors į vieną to atvejo 
pavyzdį, kur tuzine eilučių sutelktos veik 
visos ilgojo dienoraščio esminės savybės. 
Antrosios^ dalies 188-189 psl. Savickis 1943 
m. rugpjūčio 11 d. užrašo:

„Dieną ir naktį vis viena ir ta pad 
mintis. Lietuva! Dieną’ ir naktį vis ta pati 
mintis zuja: kaip čia žmogus pragyvensi? 
O jeigu tektų evakuotis?

Bekarpant vynuoges ar kasant žemę, 
žodžiu — besigrumiant, kartais, kaip bok
sininkui, ima pliektis galvoje mintys. Ima 
kilti vaizdai, tipai ir gyvenimiškos nuotai
kos. Tik — rašyti. Tik užrašyti.

Kartą kūmas, iš tiesų susirūpinęs, klau
sia:

— Ko nerašai?
— Rašyti, kai nėra lietaus. Nėra dar

žovių. Ir pinigų.
Vienas pragyvensiu su savo tipais sa

vyje.
Poryčio saulė. Norėčiau jau apsižvalgyti 

savo sode ir įkirsti kirviu kokį kelmą. Ne
galima! Vanduo kelyje.*) O priešais — 
ažūras su jo rytmečio ūkais.

Guli kačiukė, visaip atsiblokšdama, di
džiausia pasaulio tinginė. Šalimais — šuo 
vilkas.

Riktelia gerklei pravėdinti kartkartėmis 
mūsų vaikas. Vilkas šoktelia tuoj pažiūrė
ti, kas ten netvarkoje“...
Visko yra, tik nėr „istorijos“

Jurgio Savickio nebėr. 1952 m. gruodžio 
22 d. jis staiga pasimirė tame nuostabaus 
grožio uolotame Viduržemio pajūrio kam
pelyje, kurį daugiau nei per dešimtmetį 
nulaistė savo prakaitu, kol pagaliau jo 
paties kraujas užliejo smegenis.

Dabar išspausdintos dienoraščio knygos 
liko, kaip gražiausias tos ilgos epopėjos 
paminklas.

Ar jos bus skaitomos? Atrodo, taip — 
dabar ir gal nekartą ateityje. Nebesant 
autoriaus, butų tuščia jį mokyti“, kaip 
kitaip šis darbas butų buvęs galimas at
likti. O ir gyvas būdamas, jis tikriausia 
nieko jau nebūtų keitęs. Tačiau Vertin
dami veikalo visumą, mes, kaip palikuo-
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SANTARVĖ 95susivokti, kokį palikimą gavome. Svarbiausias apgailestavimas, kurį galėtume padaryti, butų gal tas, kad Savickis šiame darbe sąmoningai ar nesąmoningai sumaišė literatūrinius žanrus. Tai neabejotinas trūkumas, kuris visada atsilieps.Jis galėjo rašyti ūkininkaujančio ir dar- žininkaujančio žmogaus ir diplomato dienoraštį, literatūriniu stiliumi, pateikdamas to laikotarpio tikslius nuotykius, išgyvenimus, vaizdus ir faktus. Tai būtų buvęs istorinis dokumentas, ir kiek būtų karčių pipirų, pykčio ir diskusijų, kaip po kiekvienų ryškesnių atsiminimų paskelbimo! Arba dar geriau, — jeigu jis butų apsisprendęs parašyti romaną, tegu ir tokia pat dienoraščio forma, su veikėjais, intriga ir viena ar keliomis, bet pilnai išrutuliuotomis istorijomis. Tikrais, pusiau tikrais ar visiškai fiktyviais veikėjais ir jų istorijomis! Dabar gi jis negailestingai sumaišė žanrus: iš vienos pusės, aiški literatūra, beletristo stilius ir forma, eibė literatūrinių personažų, o iš kitos pusės — laikymasis chronologijos, „tikrojo dienoraščio“ formų ir būdų, jokios vientisos fabulos, jokios romano konstrukcijos, net įvedimas asmenų su jų tikromis pavardėmis. Užrašai...Aš kiek bijaus, kad šį Savickio veikalą neištiktų toks pats likimas, kaip Donelaičio „Metus“. Tai puiki klasikinė poema 
atskirais savo epizodais. Ji priverstinai buvo skaitoma gimnazijose, tyrinėjama universitetuose, — bet labai retas kas ją skaitė namuose ar bejieškojo pirktis knygynuose. Dėlto, kad „Metai“ buvo kūrinys genialiai gabaus protestantų kunigo, mėgusio protarpiais kaiką atskirais gabalais parašyti apie savo parapijiečius, nupiešti Mažosios Lietuvos gamtą ir žmones, kaikada juos pamokyti, pabarti ar pagyventi jų silpnybėmis, mėgusio, kaip šiandien pasakytume, „kurti“, — bet nesirūpinusio parašyti poemą, papasakoti tikrą ir išbaigtą „istoriją“, kuri žmones domintų, duotų ar bent užmintų visus mįslių atsakymus, skatintų versti puslapį po puslapio.Šį kartą J. Savickio atvejis butų visai panašus. Ir tai rodo, kodėl mūsų literatūra taip nedažnai pasiekia didžiųjų ir „amžinųjų“ kūrinių lygmenis, nors jau nuo Donelaičio laikų čia nekartą išsineria be galo gabios ir žavingos plunksnos.
Grūdai, kurie nebesudygsGan žinomas amerikiečių rašytojas ir žurnalistas Erwin A. Peeples profesiniame rašytojų žurnale „The Writer“ (1957 m.*♦) Aleksandras Durnas (1803-1870) — „Grafo Monte-Cristo“, „Trijų muškietininkų“ ir daugybės kitų romanų bei dramų autorius buvo vienas iš pačių gamy- bingiausių ir darbščiausių prancūzų rašytojų. (Mano past. — B. R.). 

sausio mėn. nr.) plačiau aiškina dienoraščių ir užrašų vertę kiekvieno beletristo darbui. „Daugelis autorių, sako jis, yra pastebėję, kad esminės savybės sėkmingam rašytojui yra sugebėjimas tiksliai stebėti ir sugebėjimas beveik viską atsiminti. Tai sveika nuomonė, žmogus, kuris žiūri nematydamas arba mato, bet negali atsiminti, niekad nebus padorus rašytojas. Geriau jis mestų tą amatą ir imtųsi kitokio verslo“.Beveik kiekvienam rašytojui, anot šio amerikiečio, užrašai ir dienoraščiai be galo daug gali padėti atšviežinti atmintį ir sutelkti gyvos medžiagos lobius kūrybai. Toks man galutinis įspūdis ir apie Savickio degančią žemę. Jis mokėjo matyti per teleskopą ir mikroskopą. Ir atsiminti, ką matęs, ir užrašyti. Puikus tai dienoraštis, žavingi užrašai. Ne koks gatavas literatūros kūrinys, o tik medžiaga jam.Čia dešimtys ir šimtai temų, dešimtys veikėjų, dešimtys geriausių ir dėkingiausių beletristinių situacijų. Tyčia nesirinkdamas, o visai atsitiktinai štai atverčiu užbaigai antrąjį tomą ir skaitau tokį 1944 m. vasario 18 dienos įrašą:„Pasisamdžiau naują darbininką. Jis vadinasi — Durnas.— Ir tamstos vardas, gal būt — Aleksandras?— Taip. Aleksandras!Tuo būdu turiu pas save Aleksandrą Durną.**) Bet nekoks darbininkas.Mano vyriausias sodininkas, pastebėjau, rūko išdžiovintas ramunes, sumaišęs jas su paparčių lapais“.Tokių vietų, ir daug geresnių už šią atsitiktinę ištrauką, Savickio užrašuose — legionas. Jos atsiranda ir pražįsta sekundei, ir dingsta niekad nebesugrįždamos. Tai išbarstyti derlūs grūdai veikalams — romanams, novelėms ir trumpoms nove- liūkštėms.Bet ar galime kaltinti Jurgį Savickį, kad jis pribarstė tiek tų puikiųjų grūdų, o jie nebesudygo ar prasistiepę nespėjo užaugti? Ne, šiandien negalime, nes” juk tada — žemė degė! Degė žemė, pliekėsi galvoje mintys, kildavo tipai ir geismas rašyti, bet nebuvo nei lietaus, nei daržovių, nei pinigų. Ir teko vienam pragyventi su savo tipais savyje.Bet ir tai netiesa. Keli tipai, kaip „Šventosios Lietuvos“ romane, vis dėlto užgimė ir išsiveržė į pasaulį. Ir su kokiu nekantravimu vis laukčiau, kad Terra ar kas kiti išleistų dar naujus jo paliktus rankraščius, ypač stambius Atsiminimus ir tą grakštaus vardo jo paskutinį romaną iš Lietuvos respublikos kūrimosi pirmųjų metų —- „Šarlatanas“...Kada tiek šarlatanų Savickis nupiešė savo dienoraštyje iš Lietuvos žlugimo ir po- žlūgio dabartinių laikų, kaip būtų įdomu susipažinti su jų gerbiamuoju pradininku iš anų respublikos gimimo metų!
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LIETUVIŲ SENOJI SIMBOLIKA IR JŲ DABARTIES BŪDAS

Dr. Marija Gimbutienė bus, berods, vie
nintelė lietuvė mokslininkė, kurios veika
lą pernai metų pabaigoje Harvardo Uni
versitetas (American School of Prehistoric 
Research, Peabody Museum, Harvard Uni
versity, Bulletin No. 20). Tai „The Prehis
tory of Eastern Europe“ pirmasis tomas 
(242 psi., 50 psi. iliustracijų). Kiti du to
mai ruošiami ir numatomi išleisti vėliau.

Šalia tos didžiulės archeologinės studi
jos Dr. M. Gimbutienė neseniai užbaigė 
kitą studiją apie žiląją Lietuvos praeitį — 
„Senoji simbolika lietuvių tautodailėje“. 
Ši knyga taip pat paruošta anglų kalba ir 
ją jau sutiko išleisti Indianos Universite
tas Bloomingtone (USA). Šios knygos 
spausdinimą remia Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fondas, rinkda
mas jai prenumeratas.

Šis naujasis Dr. M. Gimbutienės veika
las bus išspausdintas dar šį rudenį Ame
rican Folklore Society leidinių serijoje. 
Apie 1200 egzempliorių numatoma išsiun
tinėti nemokamai bibliotekoms, universi
tetams ir įvairiems specialistams. Tai bus 
vienas iš geriausių būdų supažindinti ki
tataučius su įdomia senovės Lietuvos pra
eitimi. Kultūros Fondas paragino lietuvių 
visuomenę remti knygos leidimą prenume
ratomis. Iš anksto užsisakant, knyga kaš
tuos tik 2.50 dolerių.

Kaip spaudoje jau buvo pranešta, toje 
knygoje bus 160 iliustracijų iš pačio seno- 
viškiausio lietuviško meno: priešistorinių 
laikų papuošalai, senovei būdingi lietuvių 
liaudies meno elementai — stogų žirge
liai, avinai, ožiai, ragai, verpstės, kraičio 
skrynios, išdažytos žydinčiomis gėlėmis, 
velykiniai margučiai, labai seni Maž. Lie
tuvos antkapiniai paminklai ir t.t. Bus at
spausdinti vieni iš gražiausių su senoviš- 
kiausiais liaudies meno elementais lietu
vių stoginiai stulpai ir kryžiai.

Šioje knygoje autorė yra užsimojusi su
pažindinti skaitytojus su senovės lietuvių 
tikėjimais ir jų pasaulėžiūros pagrindais. 
Tai sritis, kur labai nedaug tėra išlikę pa
tikimų rašytų dokumentų, užtat tenka 
jieškotis kitų šaltinių ir priemonių. Visa 
tai iš dalies galima atstatyti pagal tuos se
nus simbolius bei senoviškus papročius, 
tikėjimus ir dainas, kas ligi šiai dienai bu
vo užsilikę lietuviškame kaime, nepalies
tame miesto įtakų.

Mūsų archeologė Dr. M. Gimbutienė 
šiems klausimams nušviesti jau seniai rin
ko medžiagą. Tenka tikrai džiaugtis, kad 
tokia knyga dabar galės rasti kelią į už
sienių mokslo pasaulį ir plačiau jį supažin
dins su lietuvių tautos senove, kuri jam 
ar visai nežinoma ar vis buvo mįslė. Pa
galiau, ir mums lietuviams toks veikalas 

yra labai reikalingas ir didžiai įdomus. Ge
rai, kad tuo Lietuvių Bendruomenė prisi
dės prie senosios lietuvių kultūros parody
mo saviesiems ir svetimiesiems.

Senoji lietuvių simbolika... Tardami 
šiuos žodžius, negalime nepaminėti ir vie
no daugiau negu keisto dabarties lietuvių 
charakterio bruožo. Knyga dar neišėjo iš 
spaudos, jos kritikai neskaitė nei iš rank
raščio, o jau — pasirodė kelios „recenzi
jos“, kurios stengiasi pakirsti pasitikėjimą 
pačia knyga ir ypač autorės sugebėjimais 
moksliškai tą klausimą tirti, ir jos pažiū
romis, kurios gali „suklaidinti svetimuo
sius“. Tai turbūt pirmas toks atsitikimas, 
kai autorė ir jos knyga puolama, pačiai 
knygai dar neišėjus, o tik remiantis vienu 
kitu jos parašytų straipsniu anksčiau. Au
torė puolama, kad ji ne taip, kaip kaikam 
norėtųsi, aiškina lietuviškų kryžių pobūdį, 
nors šiame veikale kaip tik nebus nieko 
apie mūsų lietuviškus katalikiškus kry
žius.

Dr. J. Grinius „Drauge“ jau iškėlė eilę 
abejonių. Jis taip dėl daug ko abejoja, kad 
iš šalies pažiūrėjus mums kyla abejonė dėl 
jo puolimo intencijos. Tačiau ypatingai 
arogantišką studiją apie kryžius tame pat 
„Drauge“ paskelbė A. Rūkštelė, kuris kal
tina Dr. Gimbutienę „klaidingomis pažiū
romis“ ir „klaidingais metodais“, šis dar 
ligšiol negirdėtas mokslininkas puola vi
sus, tyrinėjusius lietuvių kryžius, ir visus 
randa esant klaidingus, tik jis vienas vis
ką teisingai tesuvokęs... Iš tikro, tremtyje 
dabar daug naujų „genijų“!

Diskusijos tais klausimais visada gali 
būti naudingos. Šį kartą jos ypatingos tuo, 
kad dar iš spaudos nepasirodžius angliš
kai rašytam veikalui, stengiamasi diskre
dituoti autorę ir, galbūt, net užkirsti kelią 
knygos leidimo papildomų priemonių su
telkimui. Tai yra sena dabarties lietuvių 
nelaimė — pyktis, pavydas, baimė ir kiti 
psichopatiški požymiai, dėl kurių patys 
nesugebame išeiti į tarptautinę mokslo 
areną ir šokame kenkti bei niekinti tuos 
gabiuosius, kurie tai jau sugeba padaryti. 
Tikra gėda buvo skaityti Griniaus ir Rukš
lelės straipsnius. Nauda gal tik ta, jog tai 
sukels didesnį mūsų visuomenės susidomė
jimą: ne vienas panorės įsigyti šią knygą 
ir arčiau susipažinti su „pagoniškais kry
žiais“ ir „pagoniškais tikėjimais“.

Juk tikrai buvo ir veikė jėgos, kurios 
per šimtmečius laikė geležinę uždangą ant 
senosios Lietuvos dvasinės praeities. Dr. 
M. Gimbutienė mėgina šią uždangą at
skleisti, ir tos jėgos vėl sukyla...

A. G—as.
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