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SANTARVĖ
REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

REZISTENCIJA TIK PRASIDEDA

1954 m. vasario mėn. 18 d. Muenchene 
įvyko Europos Suvienijimo Rytų Europie
čių Draugijos pirmas ir, deja, paskutinis 
viešas pasirodymas. Ta proga organizato
riams pavyko prie vieno stalo sukviesti be
veik visų pavergtųjų tautų emigracinius 
vadovus. Norėta išsikalbėti bendros veik
los koordinacijos reikalu ir atlikti tai, ką 
šiandien, be abejo, geriau ir paveikiau at
lieka PET Seimas. Ta pačia proga buvo 
sutartas ir duotas spaudai atviras laiškas 
Molotovui.. Buvo tai paskutinė Berlyno 
konferencijos diena; viena iš daugelio kon
ferencijų, kurias Sovietai sutorpedavo. Mi
nėtame laiške buvo išdėstyta keletas sam
protavimų, kuriuos kaikas tada buvo iš
juokę, kaip „fantastišką spekuliaciją“. Ki
ti vėl, užuodę, kad už tų „propagandinių 
frazių“ slypi kažkokia rimtai dar nekieio 
neapsvartyta politinė bomba, ėmė va
dinti tą laišką kone „istorinės reikšmės do
kumentu“. Štai suglaustai keletas esminių 
to laiško punktų:

„Visai be reikalo Sovietų Sąjunga sabo
tuoja vieną tarptautinę konferenciją po ki
tos. Be reikalo kelia iš grabo hitlerinio 
„Drang nach Osten“ baubą, kurį seniai yra 
pakeitusi Sovietų „Drang nach Westen“ 
pabaisa. Veikiau vertėtų pakalbėti apie 
rusiškąjį „Drang nach Osten“, ir Sovie
tams susirūpinti ateitimi: komunistine Ki
nija. Negi rimtai kas tvirtins, kad Vladi
vostokas ir visa sovietinė Azija būtų „ru
siška žemė“? Ar šaunusis ir teisingas šū
kis „Azija aziatams“ kartais nepalies pa

čios Sovietų Sąjungos? Ar tokių ateities 
perspektyvų akivaizdoje nevertėtų sovieti
niams „draugams“ susirūpinti rytojumi ir 
galų gale bandyti rasti pasaulyje draugų; 
žinoma, ne režimo, bet rusų tautos labui.' 
Ar nebūtų laikas pagalvoti apie laisvės 
grąžinimą pavergtai Rytų Europai ir tuo 
pačiu užsitikrinti saugesnį užnugarį Sovie
tų Sąjungai vakaruose, nes tikrasis pavo
jus jai ilgainiui ateis iš rytų“...

Tyčia visam laiško tonui buvo suteiktas 
gana kolportažinis antspalvis, nes kas gi 
galėjo arba šiandien gali nustatyti kokias 
datas? Jeigu kuo tenka stebėtis, tai ne 
laiško autoriaus „pranašyste“, — įspėti is
torinio vyksmo kietą, mechanišką automa
tizmą tikrai nėra sunku. Stebėtis tenka ti.-c 
tuo, kad jau Vengrijos revoliucijos metu, 
vadinasi, vos po dviejų metų, Ciū-En-Lai 
atsilankymu Rytų Europoje komunistinė 
Kinija įžengė į tarptautinę areną. O šian
dien visi laikraščiai pilni spėliojimų, esą, 
kažkas „neštimuoja“ Sovietų - kiniečių 
santykiuose.

Vertas pažymėti tik tas faktas, kad ry
tų europiečiai emigrantai anksčiau už ki
tus visa tai įspėjo ir viešai išreiškė. Tebū
nie tiems patiems ' sluogsniams šiandien 
leista pakelti įspėjimo balsą. Atėjo baisaus 
„wishful thinking“ laikotarpis Vakarams. 
Teisybė, šiuo metu Kinijos komunistai 
reiškia pretenzijas į raudonosios „vieros“ 
popiežystę. Galimas dalykas, kad netru
kus iš to kils ir kitokie, ne tik ideologiniai 
pasikėsinimai. Tačiau, nėra jokios ir ma-

3



i

SA^TARVŠ

žiausios prasmės manyti, kad laikas tam 
yra pribrendęs ir reikalas vertas rimto 
svaiątymo. Jokių duomenų nėra, kad bend- 
rakęmunistinis sindikatas įrtų. Atvirkš
čiai? Sovietai tyčia šiandien gali gąsdinti 
nesama įtampa, pasinaudoti tuo vakariečių 
„wishful thinking“ ir kone dykai išspaus
ti visokių koncesijų savo valdžiai Rytų 
Europoje sutvirtinti ir ją dar išplėsti ne
tiesioginės agresijos keliu.

Neleiskime sau sukti galvos ir reaguoki
me griežtai, jeigu kitiems galvos sukasi. 
Tikroji rezistencija mums tik dabar pra
sideda: blaivumo,, skeptiško padėties verti
nimo reikia daugiau negu betkada. Ir aki
vaizdoje to, kas žemiau čia bus išdėstyta, 
žinokim, kad tai galimybė, o ne politinė re
alybė. Gi, dėstoma čia kaikas, labai pana
šu į „blogiausią atvejį“, kuriam sveika pa-, 
siruošti, kad neužkluptų netikėtai.

* * *

Jeigu tikrai kada kiltų įtampa tarp Ki
nijos ir Rusijos — kokia būtų visuomenės 
— viešosios ar nelaisvosios — reakcija ats- , 
kiruose kraštuose? Tokius klausimus na- , 
grinėjant yra tik vienas, šachmatininkams' 
geriausiai žinomas, būdas: įsigilinti „aš“ 
formoje į dalyvio padėtį. Ką pats jo vieto
je darytum, tą jis greičiausia ir pats pada
rys. Tad ką gi jie darytų?

Rusai sakytų: Mes esame komunistinės 
imperijos širdis, mums priklauso vadovy
bė. Nė nemanome valdžios perleisti nei 
nykštukui Tito, nei gramozdiškai Kinijai. 
Kad mes kada nors atsisakytume nors pė
dos savo rytinių kolonijų —to nesulauksit. 
Reikalui esant net panaudosim kapitalis
tus, kad Kinija būtų atvesta į „razumą“. 
Vakarai, turbūt, reikalaus koncesijų So
vietų valdomoje Rytų Europoje. Nereikės 
jiems duoti: per tą laiką užkursime jiems 
tokią pirtį Art. Rytuose, Afrikoje, Pietų 
Amerikoje ir kitur — iki pilietinio karo ri
bos. Ir jie bus labai dėkingi, jeigu mes 
nors laikinai tą akciją apstabdysim. Apie 
Rytų Europą jie jau ir svajoti nebesvajos.

O ką sakytų amerikietis?
Mes žinome, kad komunizmas yra tarp

tautinis; tačiau ideologinę kovą vesti ir 
laimėti be ginklų neįmanoma. Be to, yra 
jau du komunizmai, ir mes turime gintis 
nuo to, kuris mūsų saugumui pavojingiau- 

siąs. Atsimenant Pearl Harbor įvykius, 
nėra klausimo: tai kinietiškas komunizmas 
mums yra pavojingesnis. Geltonasis komu
nizmas pavojingesnis už baltąjį iš Mask
vos. Mes patys su rusais trinties neturime
— nebent mūsų sąjungininkai Europoje, 
kurie išgyvena krizę ir niekaip negali su
sivienyti ir sutvirtėti. Todėl mes pasiten
kinsime tuo, kad Rusijoje po Stalino mir
ties prasidėjusi liberalizacija pasiektų tokį 
laipsnį, kad nebebūtų kelio jiems atgal. 
Tikimės, kad Rusijoje įsigalės „razumas“; 
mūsų interesai sutampa—mums yra „Asia 
first“ ir jiems ateityje irgi graso kinai. 
Kiek dėl Sovietų pavergtos Rytų Europos, 
tai teks kiek lukterėti, kol-Sovietai patys 
pamatys, kad ji jiems daugiau kenkia, ne
gu naudos neša. Nuo savo principų ir iškil
mingų įsipareigojimų mes, neatsisakysi
me“.

Taip jie sakytų.
O ką daro?
Jeigu kritiškai pažvelgsime į amerikie

čių politiką komunistiniųi kraštų at
žvilgiu nuo 1948 metų iki dabar, tai pa
matysime, kad yra dvi politikos.

Viena, kieta, be kompromisų ir konse
kventiška komunistinės Kinijos atžvilgiu 
(blokada, karo veiksmai Korėjoje, Formo- 
za ir t.t.). Kita gi politika Sovietų atžvil
giu Europoje yra tarsi „apviltos meilės“ 
linija: deklamacinė, ideologinė, nuolat į 
kompromisus linkusi. Ji tenkinosi eretiko 
Tito rėmimu, nervų karu ir pilna to žo
džio prasme „propagandos balionais“. 
Šiaip jau, nuo Berlyno blokados, iki suki
limo Rytų Vokietijoje bei Vengrijoje per
dėm pasyvi politika, be to ryžto, kuris ro
domas Tolimuose Rytuose (žaidžiant žy
miai blogesne korta ir iš blogesnės padė
ties!). •

Rusai pilnai tuo pasinaudojo, visaip 
remdami maištą arabų pasaulyje. Kai be
jėgė Europa 1956 rudenį bandė tą gaisrą 
užslopinti Suezo intervencijos keliu, staiga 
JAV ir Sovietų Rusija susigiedojo viena
me „veto“ šauksme... Bet Sovietai ir čia 
nesiliovė, kol amerikiečiai gavo pagrasinti 
desantu Libane. Išsilaipino, pakėlė kumštį
— ir vėl nusileido. Šįkart rusai suprato ir 
staiga ėmė karštligiškai rūpintis susitikti 
„viršūnėse“. Keistas laiko sutapimas: tai 
įvyksta tuo pat metu, kai užkulisiuose vai-
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denasi kinietiškos šmėklos. Keista — bet 
: (Jaugiau tuo , tarpu pleko. .

- O kaip padėtį vertintų kiniečių komunis
tas? • ■ '• ■ ' - ' • ’ ’

Jis sakytų: Lėnin išpranašavo Azijos at
budimą. Jis žinojo, kad mes, kiniečiai, jam 
VadoVausim/'Lenin vardan pasaulinės re- 

-'vOliubijoš be jokios abejonės mums būtų 
atidavęs-viscrkomunizmo vadovybę — nes 
mes Stipriausi, o stipriausias vadovauja, 
nes tik jis laimi; Sovietų Sąjunga mus ža
dėjo remti1 mašinomis ir' žmonėmis,’ kad iš
siverstume be’baisaus žemės'ūkio kolekty- 

l 1 vizacijos kraūjolydžio, kuris šiaip būtinas 
pramoninaht kraštą. Ji mus apvylė; 1955 

, m. mes pradėjome kolektyvizaciją. Tai to
kie metai, kaip-Rusijai 1928-tieji, ir po 10- 
12-metų mūsų kraštas bus tiek industriali- 

. zuotas, kaip .Rusija 1941 m. — tik trigubai 
. galingiau — juk rnūsų .kraštas tris kartus 
didesnis. Tegu-niekas nemano, kad mes, 
kiniečių, komunistai, turime mažiau ryžto 
už Staliną! Bijome tik vieno: amerikiečių 
pagalbos, čenkąišekui, trukdymo tą planą 
įvykdyti. Čia mums reikia Sovietų pagal
bos amerikiečiams spausti; tame punkte 
su jais susitarta“.
. .Taip sakytų kinietis - komunistas ir pri
durtų,jog su rusais susitarta,, kad jie „lai
kinai“ eis į koegzistencinę politiką su Va
karais. Bet .kada komunistų tarpe buvo pa
sitikėjimas? Ką gi daro.draugai Sovietai?

Ima. tartis su. amerikiečiais ir jau susi
tarė dėl atominių ginklų bandymų kontro
lės! Prieš ką tai nukreipta — prieš> anglus, 
ar prancūzus, kurie klauso amerikiečių ko
mandos? Juokinga galvoti, kad abu atomi
niai monopolininkai* JAV ir Rusija tą su- 

' šitarimą būtų nukreipę patys prieš save. 
Ne, tai nukreipta prieš Kiniją! Nepripuo- 
lamai Pekinas neseniai pareiškė, kad ne
trukus ir kiniečiai turės atominę bombą. 
Maža to, esą, „mes atominio karo nebijom, 
nors jis išnaikintų pusę žmonijos. Iš liku
siųjų vistiek 300 milijonų bus kiniečių, 
vad., daugiau už kitus“... Tai aiškūs žo
džiai.

Ar tenka stebėtis, kad Kinija kelia gink
luotą konfliktą ties Formoza kaip tik šiuo 
metu, kai Sovietai jau žada sėstis prie de
rybų stalo su JAV, nelabai linkę persi
stengti dėl kom: Kinijos būtino priėmimo 

į Jungtines Tautas! Mao gerai žino,“ kad į 
dabar prasidedantį karą automatiškai bus 
įtraukta Rusija — ir kiniečių pusėje. Ar 
taip bus vėliau, niekas jau nebežino.

Nėra galų gale ko stebėtis, kad JAV 
siūlomos koncesijos rusams nueina iki pla
no „nebesikišti į kito vidaus reikalus“1, 'ra
dijo propagandos tarnybų į kitas šalis pri
stabdymas bei didelio masto „kultūros pa
sikeitimo programa“!

Gal iš tikrųjų jiems pavyks atvesti „So
vietus prie razumo“, kad atsitrauktų iš Ry
tų Europos? Ir duok Dieve, kad tik pavyk
tų, laikykim prispaudę nykštį... Tegyvuo
ja baltojo žmogaus sąjunga prieš gelto
nuosius!

* * *

Leiskime, kad tikrai susidarytų toks pro- 
letar - kapitalistinis interesų sutapimas. O 
kas toliau? Ar viena ar kita pusė mano 
nuversti kiniečių komunistus? Sovietams 
kaži ar paranku; jau vien dėl bendros „vie
tos“ nepatogu. O amerikiečiams? Jeigu pa
vyktų, puiku, ir visos pastangos būtų pras
mingos. Jeigu nei vieniem nei kitiem ne
pavyks, o taip greičiausia bus, kas tada? 
Teisybė, komunistinę Kiniją įmanoma tiek 
susilpninti, kad ji ilgesnį laiką tikrai ne
bebus Amerikai pavojinga. Tokio Kinijos 
susilpnėjimo net ir pageidautų Sovietai; 
bet vieni ir kiti negalės sulaikyti Kinijos 
komunistų valdžios konsolidacijos, krašto 
pramoninimo, jėgos ir ginklų kalimo.

Toliau abiejų tų „sindikatininkų“ inte
resai ir nebesutaps. Amerikai to pakaks, 
bet ne Rusijai, nes ji pačios Kinijos pašo
nėje. Rusijai vienintelis išsigelbėjimas yra, 
kaskart pačiai stiprėti, kad visam laikui 
būtų garantuota Rusijos persvara prieš Ki
niją. O kaip tai daryti? Rusija toliau pra- 
moninsis, toliau spaus paskutinį kraujo 
lašą iš savo žmonių. Tačiau ir Rusijos eks
pansijai yra riba. Toliau nieko kito ne
liks, kaip „nugnybti“ kokį gabalą laisvo
jo pasaulio ir užsitikrinti tuo keliu jėgos 
priaugimą. Kas tiki marksizmo - leniniz
mo sapnininko pranašystėmis, tas galės sa
kyti, kad Maskva konsekventiškai „neš to-
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liau pasaulinės revoliucijos ugnį“. Realybė tačiau kielr kitokia. . ..Visai .ne fantazija ar monai sakyti, kad Rusija, kaip tik dėl. baimės Kinijos ir būtinumo nuo jos gintis, turės kirsti JAV-ėms didžiausią smūgį:'užsitikrinti Vakarų Europos potencialą staigia agresija, okupacija. O apie tai, kad rusai „ateitų į razumą“ ir ko gero atleistų iš savo letenų pavergtąją Rytų Europą nėra ko ir kalbėti. Neatleis, nes Sovietai turi ne tik „razumą“, bet ir laukinį ryžtą bei savon pusėn riestus nagus. * * * ,Duok Dieve, kad visa tai neįvyktų, dargi atomiškai pagreitintu tempu. Bet imkim tą blogiausią atvejį, kaip dabartinės amerikiečių spėjamos politikos „Asia first“ rezultatą. Bus tada Vakarams, kaip Anglijai 1940 m. po Duenkircheno. Hitler tada siūlė Anglijai taiką, t.y. priverstinį izoliacioniz- mą: „nes jūs turite tik 60 tankų“. Ar tada atsiras Amerikoje toks Churchill, kuris atominių bombų nepaisydamas, pasakys: „Teturim tik pusę tiek, bet išvarysim jūs iš Europos ir sunaikinsim“. Tai teks pamatyti.Apskritai, ateitin žiūrint, Rusijos padėtis darysis vis panašesnė į Vokietijos padėtį antrame ir iš dalies pirmame pasauliniame kare. Tegu neklaidina mus faktas, kad tada matuota europiniu, o dabar globaliniu mastu. Rusija turi labai daug šansų atsidurti tarp kūjo ir priekalo, tarp dviejų frontų. O kaip tada buvo su nuotaikomis Vakaruose? Juk daug kas tada simpatizavo Hitleriui, kad jis, šiaip ar taip, laiko 

frontą- prieš tuometinę „Aziją“, Rupiją! Veskim paralelę, kabutėse žymėdami naujuosius kontragentus: vistiek vokiečiai (rusai) geras pylimas prieš rusus (kiniečius).O kaip išėjo iš tikrųjų? Kadangi Vokietija buvo persilpna savo jėgomis prasidėti su rusais, Hitler užėmė visą Vakarų Europą, kad sustiprėtų. Tada Vakarai buvo priversti dėtis su bolševikais, vadinasi, velnią išvaryti belzebubu, mušti Hitlerį Stalino pagalba. Kaži, ar tik draugai Sovietai neis tais pačiais keliais ir sugriaus idealistinį Vakarų politikos kortų namelį!žodžiu, žiūrėsime. Tebūnie mūsų „wishful thinking“, kad Sovietai „ateis į razumą“. Tačiau nepakenks, jeigu pagalvosim apie tai, kad istorija nesustos vietoje nei tada, kai toji viltis pasirodys esanti tik durnių paguoda. Tada, gerbiamieji, tokiu pat mechanišku aklumu seks „blogiausio“ atvejo išvada.Kad tik būčiau neteisingas pranašas!Todėl jau šiandien sergėkim, kaip liūtai, kad dabartiniai politikos valdovai — mes nesame jie — neparduotų be kainos ir tariamai tikslu „Sovietus į razumą atvesti“ mūsų pačių reikalų! Ne tiek dėl mūsų reikalų svarbos — ką gi, kas mums svarbi, kitiems nė šilta nė šalta. Bet tieji mūsų reikalai, šiandien rodos „nereikšm'ingi“ — bene bus rytojaus dienos koziriai Vakarams žaisti — ir tuo pačiu jų reikalas. O reikalas yra pavergtųjų tautų laisvės atstatymas — imtinai su Pabaltijui nepriklausomybės grąžinimo principu, kuris tapo ir liks Vakarų politikos kertiniu akmeniu; kaip tik todėl, kad jis yra „tik“ politinės moralės reikalas. Savas

j.....

Mes visi galime klysti, nei ir patys jauniausieji iš mūsų tarpo,W.H. Thomson
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DAR APIE SNIEGO SENIUS

Br. Ragutis

DRAMA DĖL MEILĖS LAIŠKUČIO
tParašė bernelis laiškuti mergaitei. Rašė gražiai, filosofuodamas, kaip jaunam vyrui pridera. Pabaigoj pabarstė patriotiniais milteliais ir pažadėjo mergaitę nepamiršti, jei ji bus gera lietuvaitė.Būtų tuo viskas ir pasibaigę, jei jis nebūtų užsigeidęs pakolioti senių, kurie, anot jo, užsiauginę pilvus, užmigo po šilkiniais sijonais (taip tu man ir įsikurk, tikri šelmiai).Atrodo kipšas bus savo nagus prie šios istorijos prikišęs. Mat, dalis šio laiškučio pakliuvo į „Santarvės“ žurnalą. O jau sekančiame to paties žurnalo numeryje visados įdomus ir gaudomas B. Raila parašė straipsnį, pavadindamas „Sniego Seniai“. Straipsnyje buvo daug gilios teisybės. Daug kas iš senių nurijo karčią, karčią „piliulę“. Nevienas pagalvojo, kad ir laiškelio rašytojas ir ypač B. Raila yra giliai teisūs. Lygiai jie būtų teisūs , pvz., parašę, kad mes visi pabėgom iš dalies dėl mirties baimės. Jie būtų teisūs parašę, kad nevienas iš „tremtinių“ prieš pabėgdamas pripaškudino savo lizdą, ir visą eilę kitų teisybių būtų galima prirašyti.Teisybė, kad keletas dabartinių senių, atlikę okupacijų metais kvapą gniaužiančius žygius, Vaikščioję iškeltomis gaivomis, jausdami savo žygių didybę, dabar sumigo. Vieni sumigo pervargę, kiti nusivylę, treti nežinia dėlko (gal ir žinia, bet nėra prasmės visas bėdas išverkšlenti).Teisybę nurašė ir S. Meškelis praėjusių metų „Vienybės“ 49 Nr. tvirtindamas, kad mes tuos senius perdaug jau plakam, kad jie jau nusipelnė poilsio. Jis skaudžiau, negu B. Raila, paplakė jaunimą, kad senius nepavaduojąs. Jo mintys gal kiek kon

servatyvios, neišeinančios iš laiko dvasios, bet iš esmės teisingos. Gi ano laiškučio autoriaus paraginti „sniego seniai“ jei ir sukrus ką nors veikti, tai jų neužkrė- si naująja laiko dvasia. Jie gi yra pagrindinis taikinys.Š.m. „Santarvės“ 1 Nr. Br. Raila stipriai apšaudė S. Meškelį: įkirto į kelnes, kurias S. Meškelis bandė mirkyti „lietuviškam šaltinėly“; ragino jaunimą jieškoti visuotinių vertybių ir jas pritaikyti savam lietuviškam rūbui; švelniai paglostė maištaujantį jaunimą, kuris dar sielojasi lietuviškais reikalais; išbarė S. Meškelį už per- grubų jaunimo „pačiupinėjimą“ ir t.t. žodžiu, seniams kuolus ant galvos tašykim, bet jaunimo nelieskim. Jei jau užsigeidėm paliesti, užsidėkim švelnutes pirštinėles, idant bambukės nesužeistume.Savo paskutinį str. B. Raila pradėjo šiaip: „Kai tik kas spalvingiau pasisako apie mūsų tautinio gyvenimo užsienyje žaizdas ir ypač jei tas žaizdas' kiek grubesniais pirštais pačiupinėja, savaime suprantama, jos suskausta dar labiau. Tuomet atsiliepia kartais ir tie, kurie per dešimtmetį jau visai yra įsisavinę amatą tūnoti net tada, kai kuolas ant jų galvos tašomas“.Va, šitas kuolo ant galvos tašymas paragino ir mane atsiliepti. Paragino ne todėl, kad būčiau labai jau didelis, pvz., gyvulių globos draugijos pareigonis, užsigeidęs ginti sumigusius mėlynom nosim pilvūzus (nei seniai, nei jaunimas nėra šventosios karvės). Mat, aš pats savo laiku, anot mano jauno nepažįstamo bičiulio, pogrindyje meškas medžiojau. Dabargi palyginus ką tada lietuviškam reikalui padariau — esu snaudalis.
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štai tie plotai, kuriuose užsiiminėjau 
ana „kvapą gniaužiančia jaunystės avan
tiūra“: nuo įsikūrimo Laisvės Kovotojų 
S-gos buvau šios organizacijos vadovybėj; 
spec, reikalams šią organizaciją atstova
vau Vyr. Lietuvių Komitete, vėliau po
grindiniame Vlike. Tikiu, jaunas mano bi
čiulis atleis, jei neminėsiu tų darbų, ku
riuos mes tada atlikom, bet patikės, kad 
tai nebuvo medaus kopimas, bet labai pa
vojinga „meškų medžioklė“. Tik tiek pri
dėsiu, kad mūsų darbas neapsiribojo vien 
nelegalių laikraščių leidimu.

Čia turiu pasiaiškinti: pasirašau slapy
vardžiu, idant skaitytojas nepagalvotų, kad 
tuščios reklamos jieškaū. Tai vis įpročiai 
iš pogrindžio laikų.

NUO SAVANORIO IKI LAISVĖS 
KOVOTOJO

Kiekvienas laikotarpis turi savo herojų. 
Ypač jie iškyla pavojaus metu. Normaliu 
metu gyvena žmogus plačiau nepastebėtas, 
atlieka jam skirtą mažesnį arba didesnį 
uždavinį ir viskas. Tuo metu garsėja 
mokslininkai, menininkai (plačia prasme), 
politikai, pagaliau administratoriai, pirk
liai ir t.t. Jų garsėjimo pagrindas — išsi
mokslinimas, gabumai, patirtis, laimė ir 
aibė kitų priežasčių.

Po normalaus ar tariamai normalaus 
laikotarpio užeina pavojai, ar susidaro ga
limybės nenormalią padėtį pašalinti, žiū
rėk priešakin išsiveržia tas mažai pastebė
tas žmogus. Nei mokslininkas, nei meni
ninkas, nei kartais politikas ar adminis
tratorius čia jau nebetinka, ar teisingiau 
nekiekvienas tinka. Tad pasikeičia rolė
mis: išgarsėję pasitraukia arčiau sijonų 
(ir nosys dažnai pamėlynuoja ir pilvukai 
užauga), tie gi nežinomi, žiūrėk ir herojais 
pasidaro. Mat, visko galima išmokti,, bet 
mirti — ne. . ......  .

Prisiminkim anuos 1918-19-20 metus. St, 
Butkus, palikęs bandą, išėjo Lietuvos gin
ti gal net negirdėjęs apie Krupavičių, Kai7 
rį, Smetoną. Neneigiu Smetonos ar Krupa
vičiaus nuopelnų, bet to meto herojai bu
vo Butkai, o ne kiti. ; :

Tuo laiku per atlaidus į mūsų parapiją 
atvyko kun. Krupavičius. Pasakė gražų 
pamokslą. Pajaudino žmonių ne tik religi
nius, bet ir tautinius jausmus. Gal po to

nevienas ir savanoriauti išėjo. Po kelių 
savaičių viskas buvo pamiršta. Bet niekas 
nepamiršo jaudinančios milžiniškos laido
tuvių procesijos Šiauliuose, kai buvo par
vežtas lenkų fronte pašautas'lakūnas Juo
zas Kumpis. Metų metais jo kapą puošė 
gėlių puokštės. Ne brolių, ne giminių, bet 
visų šiauliečių. Bet Juozas Kumpis tapo 
herojum todėl, kad mirė. Indrišiūnas, Naš- 
liūnas, broliai Paukšteliai iš tų pačių Šiau
lių gimnazijos išėjo savanoriais, vėliau 
grįžo baigti gimnaziją. Ilgainiui apie juos 
pamiršom.. ......

1934 m. tą patį Joną Paukštelį sutikau 
kaip bendro, likimo draugą, ištremtą. į gre
timą valsčių už negražius norus dabar jau, 
lietuvišką , „valdžią. nuversti“, , , -'.ų-,,

Kokia likimo ironija: du bendraklasiai, 
sykiu savanoriavę draugai Indrišiūnas ir 
Jonas Paukštelis. Vienas ministeris, kitas' 
ištrėmime. Gavęs policijos leidimą, nu-, 
vyksta ištremtasis pas minister}’ užtarimo 
prašyti. Gauna audienciją. P., ministeris, 
net nepažvelgęs į interesantą, paklausė — 
„ką Tamsta pasakysi?“ Interesantas taip 
pat šaltai atsakė — „nieko“ ir apsisukęs 
paliko puošnų kambarį.

Ir nieko čia nekaltinkim — net buvę ko
ne herojai, nulipdyti iš to paties molio. 
Praeiną herojams skirtas laikas, pasikei
čia aplinkybės, užsiaugina ir jie pilvukus, 
tampa bejausmiais su visom silpnybėm 
žmogiūkščiais. .....

Tas pats su laisvės kovotojais. Kai rau
donosios bei rudosios okupacijos metais 
nevienas išgarsėjęs ir visų gerbtas lietuvis 
nuėjo kvislingiauti, nežinomi vyrukai pa
siryžo juos j ūdomis išvadinti, bei kitas 
pinkles okupantams ir kvislįngams statytu 
Net pasikvietę talkon senius — slaptą .val
džią sudarė. Ir klausė visi padorūs lietu
viai tos valdžios. Klausė be policijos, be 
kariuomenės pagalbos. Didelė yra idealio
jo pasiaukojimo galia. Nei kacetai, nei ka
lėjimai jų nepalaužė ir riepąlauš.

Patikėk man, jaunasis ano laiškučio au
toriau, kad dauguma anų. nežinomų, vyru
kų liko Krašte., Kiti, išėję iš kalėjimų ar 
kacetų sulaužytom kojom, kiaurais plau
čiais, iškeliavo į Kraštą (ne simbolika — 
faktai). Neiškenčiu riėt vieną’pavardę ne
paminėjęs, nes ji spaudoj jau 'buvo minė
ta, tai kap. - teisininkas J. Noreika. Išėjęs 
iš nacių kaceto galėjo pasukti į vakarus—
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SANTARVĖ 107pas savo šeimą. Jis pasirinko kitą kelią: grįžo į Lietuvą, suorganizavo partizanų apygardą ir jai vadovavo, vėliau bolševikų buvo pagautas ir pakibo kartuvėse. Vadinasi, taipgi pilnas herojus.Kiek jų pakibo kartuvėse, ar Červenės tankų buvo sutraiškyti, gal kada nors išgirsim. Tos aukos nėra bereikšmės. Mums nereikia tolimoj praeity jieškoti legendų. Tie nežinomi vyrukai, granata sau galvas susisprogdinę, kad jų draugų ir giminių neatpažintų, yra šimtais kartų didesni herojai už legendarinį Margį. Rėkte rėk, jaunas bičiuli, apie juos visiem — atliksi didelį darbą. Papąsakok apie tai ir savo jaunai draugei. Ją labiau lietuvybe uždegsi, negu koliodamas sniego senius.
HEROJŲ ŠEŠĖLYNenustebčiau, jei skaitytojas mane paklaustų: iš kokių kanapių pats būsi išlindęs? Kokiu būdu čia atsiradai? Ar netiktų ir tau sniego senio, pilvūzo, mėlynanosio, pagaliau net bailio epitetai? Gal ir tiktų, žiūrint iš kurio kampo žiūrėsim.Br. Raila atrado daug priežasčių lyg ir pateisinančių nuošaliai besilaikančius senius. Pasibjaurėjimą kelianti tarptautinė padėtis, mūsų pačių „susiskaldymas praeities srovių trupmenėlėmis“, prievartavimas pasidaryti tos pačios trupmenėlės trupmenėle, iškilimas buvusių kvislingų ar jų bendradarbių dabar jau į išvadavimo pirmūnus, buvusių laisvės kovotojų degradavimas beveik į išdavikus (ak, juk geriausias gynimasis yra puolimas), privedė prie to, kad „tikrieji buvę laisvės kovotojai negalėjo nesibjaurėti tokiomis nuotaikomis ir jie beveik visi pasišalino iš šios gėdingos turgavietės“.Bet grįžkime prie ano laiškučio autoriaus. Po mažo išsikoliojimo jis parašė gilius ir niekada neužmirštamus žodžius: „Greitai pasensta žmogus, kurio jaunystė nesusižeidžia taip, kad ir visas gyvenimas neužgydo. Norėčiau, kad tave lietuvybė taip būtų sužeidusi. Būtų ji tau karti, kaip prakaitas, juoda kaip rupiausia duona, deginanti, kaip ašaros — taip, sunki, bet ir neužmirštama, kaip nuosava žaizda, kuri neužgyja“. Va už šituos bran- 

gius žodžius galima Tau, bičiuli, viską atleisti. Tavo tėveliai, kurie įskiepijo tą mintį, Užkrėtė ta „liga“, padarė Tau tą neužgydomą žaizdą, atliko nemažesni darbą, negu jei būtų kovos lauke susiprogdi- nę ar pakibę kartuvėse, nors niekas jų herojais neminės.Čia mes, sniego seniai, ir randame savo tirpimo pateisinimą. Be jokios pagalbos iš veiksnių ar tarinių vedam kietą '.kovą dėl savo vaikų lietuviško veido ir širdies. Toji kova, ypač tiems, kurie su meškom ga- linėjosi — iki apkvaišimo nuobodi, sykiu nervus ardąnti dėl dažnos nesėkmės. Bet jei kurio sūnus ar dukra, prisisėmę visuotinių vertybių, vistik išlieka „sužeisti lietuvybe“, senis jaučiasi dvigubą darbą atlikęs: mešką nudobęs ir sau pakaitalą nys. Tai buvo viena iš pagrindinių sąly- palikęs.Be to, kam padėsime, jei buvęs pogrindžio kovotojas, pasibarstęs pelenais savo plikę, praeiviui žaizdas rodys? Toks tinka tik į bobinčių. Priimdami naują narį į pogrindį, žiūrėdavom, kad jis nebūtų verks- gų. Jei kartais toks ir įsisprausdavo į mūsų tarpą, už tai labai brangia kaina užmo- kėdavom.Tikėkime, kad atėjus reikiamam laikui, mūsų priešakyje vėl bus buvę ar busimieji sniego seniai, nes jie jaunystėj buvo „sužeisti lietuvybės liga“. Jie ateis baltaplaukiai, surambėjusiais kaulais, užkalkėjusiais plaučiais, kaikas ir mėlyna nosim, bet jie ateis neraginami. Jei kartais kas ateis su savo sūnum ar dukra — bus daugiau negu dviguba nauda.Buvęs narsus „meškų medžiotojas“, kuriam savo laiku rudoji meška gerokai kaulus aplaužė, parašė man laišką tais pačiais reikalais. Rašydamas šį straipsnelį, iš dalies ir jo mintimis naudojausi. Savo laišką jis užbaigė taip: „Pats žinai, kiek aš aukoj ausi. Dabar aukojasi Grigaičiai su politiniais pamestinukais ir panašūs svieto perėjūnai. Greta jų man vietos nėra. Man taip norėtųsi tuos ponus įspėti — atsiras mūsų tarpe lietuviškas de Gaulle. Pats žinai, kaip aš to nenorėčiau, bet kai mūsų tremties politikieriai, vartojant prof. Herbačevskio terminą, yra galutinai „ap- siosraminę“, tai tikrai gali atsitikti“.
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108 SANTARVĖ

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

NON SCHOLAE SĖD VITAE DISCI MUS

Maskoliams su mokslu Lietuvoje savotiškai sekasi“. Taip 1940 m. propaganda kelis mėnesius „triubino“ apie nemokamą mokslą----ir kaip tik tuomet drg. Stalinįvedė mokslapinigius. Po karo, ilgus metus apie švietimą tylėta, nes visuotinė gyvenimo suirutė neleido nė visoms pradžios mokykloms pilnai veikti. Aukštesnėse mokyklose viešpatavo politinis teroras, kuris labai stabdė švietimo darbą. Viena tačiau teisinga: lietuvių tauta ir per tą laiką siekė mokslo, dėjo visas pastangas šviestis. Tam labai trukdė, o ne padėjo naujoji „viera“.Sovietų imperija pergyveno gana daug švietimo reformų. Tiesa, kad pradedant maždaug 1950-aisiais m., ėmė augti studentų ir besimokančiųjų skaičius, ypač laipsniškai silpnėjant politiniam terorui.Tai išaiškinti nesunku: sovietai suprato, kad modernusis gyvenimas reikalauja ko didesnio skaičiaus išmokslinto personalo. Žmonės galų gale ir nebesibaidė išsipirkti stipendijas bei mokslinimosi sąlygas, pereidami į „naują vierą“, įsirašydami į komsomolą. Ryšium su tuo propaganda, žinoma, nepraleido progos koneveikti ir visaip šmeižti „buržuazinę Lietuvą“, esą, ten maždaug pusė, žmonių buvę beraščiai... Faktas tačiau tas, kad šiandien bendrai mokyklas Lietuvoje lanko beveik tiek pat žmonių, kaip anais „kruvinais“ metais. Tai visgi ne pažangos, bet smukimo įrodymas. Bet tiek to. Nepamirštama pasigirti, kad studentų skaičius išaugo bent 7 kartus. Džiugu ir malonu, kad tik taip būtų. Jeigu suskaičiuosim visas anų prieškarinių metų specialines mokyklas, akademijas ir t.t., rasim, kad ne tiek jau mažai 

buvo studentų —tik „smetonininkai“ buvo kuklesni, nevisus būtinai „studentais“ vadino. Sako, šiandien išleidžiama daugiau diplomantų per metus, negu „buržuazinis universitetas per visą savo gyvavimo laiką“. Galima su tuo ir sutikti. Nes tada visi mūsų daktarantai buvo rehabilitantai e.g. ne tik absolventai, kartu ir mokslo' darbais praturtinę mokslo žinyną tyrinėtojai. Skirtumas tarp tokio daktaro ir dabartinio yra maždaug toks, kaip tarp inžinieriaus ir augštai kvalifikuoto darbininko. Tačiau, tuo nenorėtume perdaug menkinti dabartinius augšt. mokyklų absolventus. Juk ir Vakarų pasaulyje sparčiai ėmė nykti skirtumas tarp akademiko - mokslininko ir pritaikomojo mokslo diplomanto. Taip, pav., Vokietijoje, palyginti su 1939 m., studentų skaičius šiandien išaugo dešimte
riopai.Tiesa ir neginčytinas faktas, kad viąoje Sovietijoje, imtinai ir pavergtoje Lietuvoje, išaugo dideli kadrai akademikų ypač technikinių disciplinų srityje. Iš tikrųjų jų išaugo tiek, kad valdžia nepajėgia jiems parūpinti pakankamai vietų pagal jų specialybes. Seniai jau skundžiamasi, kad universitetų absolventai .pasikėlė į puikybę“, juodo darbo nenori dirbti. Toks priekaištas nevykęs ypač iš tobulai suplanuotos santvarkos pusės: ne tam pagaliau iškepta akademikas, kad jis eitų mėšlo vežti! Taip gali atsitikti „anarchiškoje“ buržuazinėje santvarkoje — bet ne planingoje sovietinėje. Tai pačios valdžios kaltė, o ne to akademiko. Bet pasirodo, inteligentijos pertekliaus akivaizdoje sovietų valdžia yra dar bejėgiškesnė už „buržujus“... Ar ji nemoka padėties įvertinti, ar tik mes
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SANTARVĖ 109nesuprantam vargšės valdžios!? Dar 1956 m. vasario mėn. XX partijos suvažiavimo proga Chruščiov apgarsino, kad per einamąjį penkmetį būsiąs įvestas visuotinis techninis mokymas; buvusios septynmetės mokyklos būsiančios paverstos dešimt — ar vienuolikametėmis, būsią įsteigtos specialios internatinės mokyklos, ypač „gabiems“ (arba „gabių“ tėvų) vaikams. Skaičių apie tą techninį mokymą nepaskelbta. Tegalima spėti: šiandien galbūt tik trečdalis esamų viduriniųjų mokyklų įsivedė sustiprintą techninį kursą. Bet ir tai, kaip skundžiamasi, gana paviršutiniškai. Tos mokyklos turėjusios pagaminti kvalifikuotus darbininkus; bet paaiškėjo, kad „dauguma tėvų“ to visai nenori! O nori, kad vaikai eitų studijuoti, būtų akademikais. — Iš didelio plano, kuris net Vakaruose buvo sukėlęs nemažą susirūpinimą — ligi šiol išėjo tik didelis burbulas. Gaila, nes visi mes, lietuviai, tik sveikinsime ir visad sveikinome kiekvieną priemonę kelti švietimo lygį, didinti mūsų tautos intelektualinį pajėgumą ir nagingumą.Todėl nusiminimu tiek tremtyje tiek Lietuvoje buvo sutiktas Nikitos Chruščiovo memorandumas Rusijos CK prezidiumui „Dėl mokyklos ryšio su gyvenimu stiprinimo ir dėl tolesnio liaudies švietimo sistemos vystymo šalyje“.Ten apie 10-11 metų kursą bei internatus jau nekalbama. Valdžia dabar prieina nuomonės, kad 7-8 metų mokslo pilnai pakanka. Paskutinieji to laiko metai jau turi būti skirti „jaunuolio ruošimui gamybai“... Tokie vaikai dar nėra pasiekę 17 metų amžiaus ribos. Pagal pačių sovietų įstatymus tokie negali per parą dirbti ilgiau 5-6 valandų, turi būti prižiūrimi, jų gamybinė vertė menka. Tad Chruščiov siūlo, kad tokias „biurokratines taisykles“ mesti ir ateityje į rajonų bei sričių planus jau įtraukti šiuos darbo rezervus. Jis mažai teslepia, kad tuo pačiu bus plačiai atidarytos durys vaikų darbui... Iš kur toks nepaprastas atvirumas?Gerai atsimename, jog prieš 2 metus išleistas potvarkis, kad studijuoti irgi nebegalės betkas, net ir aktyvūs komsomolo nariai. Studentams teksią atlikti dviejų metų „praktiką“ — kas ją „išlaikys“, tik tas studijuos. Savo naujam memorandume („Tiesa“, IX. 23) Chruščiov dėl to pa

sisako, esą, net ir to nebeužtenka: perdaug akademikų — ir gana. Jis reiškia nepasitenkinimą dėl viduriniųjų mokyklų tikslo, „ruošti abiturientus“. Esą, tai vis tik teorija; net ir tie, kurie gimnaziją baigs aukso bei sidabro medaliais, neturėtų būti prileidžiami prie augštojo mokslo. -(Susidaro net įspūdis, kad kaip tik tokie neturėtų studijuoti!). Šiaip nieko aiškaus drg. Chruščiovo memorandumas nepasako. Jau sovietinėj spaudoj pasirodė ir kritikos žodžių, kurie jį stačiai pajuokia ir jo argumentus griauna. Kame dalykas?Anksčiau moksle buvo griežta politinė atranka — komsomolo narystė. Paskui, politiniam terorui kiek atlyžus, visa mesta į „medalininkus“, gabiausių mokinių atranką. Dabar jau ir tai negera.Chruščiovo implikacijos, kad reikia vaikus po 8 klasės jau varyti į gamybą, į fabrikus, davė mintį patikrinti, kaip yra su Sovietų Sąjungos darbo rezervais. Išaiškinta, kad sovietų demografinėje struktūroje bene bus prieita tų metų klasių (karo metu), kada buvo sumažėjęs gimimų skaičius, kuris atvedė prie darbo jėgos trūkumo. Tai bent atrodo panašu į argumentą (apie tikruosius savo argumentus juk yra mada niekad nekalbėti!). Tačiau juo toliau, juo daugiau imama abejoti darbo rezervų išsekimo argumentu: nėra kalbos sovietiniam ūkyje apie darbo jėgos trūkumą; yra visiškai aiškus perteklius! Iš tikrųjų tas ūkis nepajėgia jau šiandien sugerti visos kvalifikuotos darbo jėgos, sovietuose seniai viešpatauja chroniškas nedarbas ir tolydžio didėja.Tad, bene dar kitaip reikia suprasti Chruščiovo šūkį „pritaikyti mokyklą gyvenimui“?! Iš viso jo memorandumo aišku tik viena: nebenorim intelektualų, velniop su gudriaisiais. Negi jau tos intelektualų masės pasidarė pavojingos? Atrodo taip, ir ne juokais. Be abejo CK nėra pamiršęs neramumų Maskvoje, Vilniuje, Taline ryšium su Vengrijos įvykiais. Būtų juokinga tai priskirti vien tik tautiniam „buržuaziniam nacionalizmui“, kaip jo nuopelną. Reikalas sudėtingesnis, neaiškesnis —maždaug toks neaiškus, kaip pats drg. Chruščiovo memorandumas. Aišku tik viena: valdžia labai nepatenkinta kylančio išsilavinimo lygiu. Kas išmoksta galvoti, netrukus galvos ir apie tai, kas neleidžiama.

11



110 SANTARVĖČia, turbūt, glūdi problema. Valdovams, jeigu jie nori tokiais likti, reikia užtvenkti tos upės bėgimą. Tam yra tik viena priemonė — pasikinkyti intelektualų kiek tik galima daugiau į savo vežimą, juos nupirkti. O čia bėda ta, kad jų perdaug, trūksta pinigų jiems nupirkti. Išžudyti dar ne madoje, o nurimti — prakeikti intelektualai nenurims. Todėl reikia bent dėl ateities apsisaugoti: tegu, sako, palieka „narodas“ ir tamsus ir juodas — bile tik „pabažnas“, kvailas ir tuo pačiu priverstas tikėti naujausiais mitais, priklausomais nuo „tėviškai besirūpinančios“ partijos ir jos „išmintingojo centro komiteto“. Deja, deja — bet ir tai negalima aiškiai pasakyti, nes tai griežtai priešinga išradėjų ir „apaštalų“ ideologijai ir pranašystėms.Paskutinis Chruščiovo memorandumas švietimo klausimais teprideda dar vieną 

neaiškumą prie Kremliaus bėdų su mokslu. Tai vis valdžios nepasitenkinimai, neaiškūs nė saviesiems nė svetimiems. Atrodo, niekas rimtai su tuo memorandumu nesiskaito; atrodo kad nė pati valdžia nežino, ką čia daryti.Tai ženklas naujos gadynės, kurios pačiam CK baisu. Tai naujos, komunistinės inteligentijos, naujų „inteligentų bedarbių“ problema, kuri gali išvystyti dvasinį fermentą, pavojingą dabartinei valdžiai. Kremlius valė inteligentiją („biurokratus“), valė karius (Žukov), valė ir studentiją — bet tik negyvas intelektualas nebepavojingas. Apie tai sukasi viskas. Chruščiovo naujausio neryžtumo ir nežinojimo, ką daryti, dokumentą, drąsiai dėkim j bylą. Jis tik iš naujos pusės parodo valdžios bėdas, bet jų neišsprendžia ir neišspręs.
,,DIALEKTIKA“

Esame jau anksčiau atkreipę dėmesį, kad Lietuvos okupacinės spaudos darbuotojai, pradedant redaktoriais ir baigiant atsitiktiniais korespondentais ar skaitytojų laiškų rašytojais, yra tikrai išsivystę į „dialektikus“. Pagal pastarąjį metodą, augštesnio laipsnio tiesa išsiryškina tik teigimo ir neigimo susikirtime. Todėl okupacinėje spaudoje jau nuo seno yra įsivyravęs įprotis pasisakymo ar straipsnio pradžioje pateikti pasmilkinimą ir pagarbinimą Kremliaus sukurtai padėčiai, komunistinių jėgos monopolininkų pažiūroms, o po to jau iš peties pasakoti tai, kas bloga ar nepakeičiama. Komunistinė cenzūra, be abejo, tai toleruoja savais sumetimais. Tai, matyt, telpa j vad. savikritikos tikslų rėmus, kuriuose artimo šiek tiek apdrėbi- mas dumblu yra reikalingas, idant prie progos būtų galima ką apkaltinti „revizio- nizmu“ ar kuriais kitais oficiališkai nustatytais „griekais“, ir tuo būdu nukreipti pavergtųjų masių dėmesį nuo sistemos supuvimo. Kitą vertus, ši „dialektika“ yra visgi ir tam tikras geras ir dažnai net vienintelis šaltinis pažinti tiesai, kurią patys esame kadaise matę ir kuri iš esmės nėra pasikeitusi ir iki šios dienos. Koks gi gali būt geresnis visų trūkumų patvirtinimas, jei ne kuris nors straipsnis, kuriame pradžioje išgarbinama sovietinė pramonė, o po to su nekalta veido išraiška pridedama, 

kad, pvz., Vilniuje neįmanoma rasti eilės vaikiškų rūbų ar paprasčiausių namų apyvokos reikmenų.Komunistinėje sistemoje yra tiek įsivyravusi kulto psichologija ir komunistinio „pamaldumo formalistika“, kad ir pavergtieji, matyt, yra pajutę, jog galima kartais ir nekomunistiškai pašnekėti, jei tik pradžioje ar gale padaromas atitinkamas komunistinis ,,apsižegnojimas“. Pvz., „Tiesoje“, 1957.XI.28, A. Balsevičienė, Vilniaus VII-sios vidurinės mokyklos direktorė, rašo ilgesnį straipsnį apie vaiko auklėjimą šeimoje. Ilgokame straipsnyje dėstomi labai elementariniai ir visame pasaulyje normaliais laikomi dalykai. Tokie dalykai, apie kuriuos gali visad pasiteirauti jaunavedžiai atitinkamuose motinų bei vaikų auklėjimo patarimų punktuose. Taigi, nei vieno žodžio .kuriame kas nors būtų specifiškai komunistinio. Tačiau ilgokas straipsnis baigiamas be jokio sąryšio su visu tekstu, šiais žodžiais: ......Visu auklėjimo darbu tėvai turi skiepyti vaikams meilę tarybinei liaudžiai, socialistinei Tėvynei“.Visa tai labai primena nacistinę epochą. Galėjo žmogus viešai ir ilgai pašnekėti apie triušių auginimą, nei žodžio neužsimindamas apie rasizmą, tačiau liks neapšauktas defetistu tik tuo atveju, jei, išdėstęs viską, ka žino apie triušius pridės — Heil Hitler!
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SANTARVĖ iii

// Ateito PASAULIO

Jausmai simfonijoje
Rita ŽukaitėBetkuris menas (o jo, berods, ligi šiol buvo priskaičiuojama septyni), yra betarpiškai susietas su gyvenamojo laikotarpio idėjomis ir mintimis. Gyvenant dabartyje yra sunkiau pastebėti tą panašumą tarp meno teorijos - kritikos ir paties meno, bet pažvelgus iš istorinės perspektyvos, matyti, kokie artimi yra ideologiniai žmonių siekiai ir meno kūriniai vienu kuriuo laiku. Lygiai kaip ir menas, taip ir kritika atspindi vyraujančias kurio nors laikotarpio nuotaikas, idealus, siekimus ir reikalavimus. Įdomu stebėti, kokie vienodi yra ir kritikų ir menininkų tikslai ir problemos tuo pačiu istoriniu metu. Taip pat ir skirtingos meno šakos sprendžia tas pačias problemas tuo pačiu metu, ir gal dėl to tik visų menų sumoje mes ryškiausiai pajuntame stilių: visi daiktai juose dainuoja tą pačią melodiją, tik kitais balsais. Tas didelis panašumas kurio nors laikotarpio kūriniuose ir yra iš dalies pateisinamas tuo, kad juose visuose, tik skirtingomis kalbomis ir žodžiais, kalba tos pačios laiko dvasios mintys. Liudviko XV-tojo meto muzika, literatūra ir dailė pasakoja tą pačią pasaką apie to laiko žmonių nuotaikas ir išgyvenimus. Menas visada kalba apie dalykus, kurie tada kam nors buvo svarbūs. Dabartinė kritikos tendencija mus moko, kad meną tegalima priimti kaip įvykusi faktą tam tikro istorinio vystymosi išdavoje, ir į jį žiūrėti ko objektyviau tokioje šviesoje. Menai savo sumoje išreiškia ne vien tik sąmoningus norus, tendencijas ir pergyvenimus, bet taip pat ir daugelį nesąmoningų, neapibrėžtų ir neapibūdintų 

kurio nors laikotarpio polėkių. Norėdami susidaryti gyvą vaizdą apie kurios nors tautos gyvenimą, vaizdingiausius šaltinius randame menuose. Kad ir Liudviko XV-jo periodo menai: kambarių ornamentika, skulptūra, tapetai, kostiumai, teatras, baldai su nuostabiu bendros nuotaikos barometro svyravimo tikslumu vaizduoja smulkiausius idėjinius pasikeitimus. Čia ir prasimuša didysis meno nuoširdumas, nes menas nepakenčia melo, apgaulės, ir betko- kios propagandos.Todėl nenuostabu, kad meno teoretikai ir kūrėjai, gyvendami toje pačioje eroje, yra neišvengiamai persiėmę tais pačiais klausimais, ir jieško panašių atsakymų. Kritikos priėmimas arba atmetimas vienos ar kitos pakraipos priklauso nuo to, kiek kuris menas priartėja prie įsikūnijimo tos bendros idėjos, kurią diktuoja laiko dvasios reikalavimai ir kuria domisi visa tikroji kritika. (Šia prasme kritika nereiškia „kritikavimo“ arba priekabių jieškojimo. Tas žodis žodis čia vartotinas platesne prasme ir nereiškia nei polemikos, nei griovimo, nei purvo drabstymo). Žinoma, reikia neužmiršti, kad visuomet egzistuoja kritikos priešpriešybės; tačiau ir du poliai, kurie susikerta radikaliai skirtingomis nuomonėmis, yra tegalimi vienas kitam papildyti — t.y., tam tikra priešingybė tėra įmanoma vien dėl to, kad kieno nors yra pateikta tam tikra teigiamybė. Kaip patarlė sako, „pagal Jurgį ir kepurė“, arba, nemandagiai: „koks klausimas, toks ir atsakymas“.Šiuo įvadu tebandoma pasakyti, kad me-
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112 SANTARVĖno istorijoje kritikos reikalavimai labai smarkiai kito pagal bendrą gyvenimo pulsą. Čia nemėginsime nagrinėti įdomaus ir painaus klausimo, ar tos benros idėjos ir meno klausimai iškyla pirma kritikų - teoretikų ir mintytojų eilėse, ar menininko - kūrėjo darbuose. Sunku nustatyti, ar kūrėjas pirma sprendžia naujos formos problemas ir jas gyvendina savo kūriniuose, ir tik po to kritikai jas pastebi ir ima apie jas teorizuoti; ar atvirkščiai: naujos idėjos ir mintys, kilę iš dar neapčiuopiamų šaltinių, virsta gyvenimo aktualijomis — pasiskolinus anglišką posakį —- ima „plaukioti“ ore, ir tik tada, kuomet apie jas imama kalbėti ir teorizuoti, menininkai įgyvendina jas savo kūriniuose, kiekvienos rūšies menų atstovai vis kitaip savo formomis reikšdami tas bendras žmonijos mintis. Žinoma, tie kurie stipriai tiki meno kūrybos dieviškąja kibirkštimi yra labiau linkę įtikėti pirmąja! propozicijos pusei; sociologinių priežasčių jieškotojai randa tikslesnį sprendimą antrojoje. Bet tai nuomonės reikalas; meno kritikos problemomis galima diskutuoti ir neatsakius į šį klausimą, tiktai turint jį galvoje.Didieji kūrėjai tėra dideli, tik palyginus jų darbus su kitais jų bendralaikių atsieki- mais. Klaidinga tačiau populiari nuomonė, kad vieną kartą atsiekęs augštumas kuris nors kūrėjas užkerta kelią kitiems, po jo sekantiesiems, tarsi jis būtų išrinktas pavyzdžiui „didžiausiu pasaulio skulptoriumi“ ligi pat meno istorijos galo. Dažnai šita pažiūra pasireiškia truputį kitaip suformuluota mintimi. Kai sakoma, kad, pavyzdžiui, Renesansas yra augščiausias plastinio meno kūrybos atsiekimų punktas, po kurio įsimetė dekadensas, lyg sausgėla į kaulus (ir to išdavoje tas vargšas „mizerija“ modernusis menas neturi jokių šansų būti išrinktam į nemirtingumo gretas), ir po to nieko gero ne tik nebebuvo, bet ir išvis nebegali būti, dauguma yra linkusi entuziastingai pritarti karštu plojimu ir „valio“ šauksmais. Jei taip, tai gyvenimas būtų sustojęs nuo to laiko, kai pirmas urvinis žmogus nupiešė grakščią gazelę, šuoliuojančią nuo medžiotojo strėlės. Bet po jo atėję kiti urviniai žmonės piešė ir toliau, kartais tiesiai ir be ceremonijų ant viršaus kitas gazeles (ir nebūtinai geresnes), tačiau jie nėjo į „dešimtukų“ krautu

ves pasirinkti reprodukcijų arba spalvotų atvirukų. Kad vienam ar antram iš mūsų gali geriau patikti vieno ar kito laikotarpio menas ar stilius, tai jau yra išsiauklėjimo, mokyklos ir skonio dalykas. Juk daug žmonių, kurie nemėgsta Afrikos skulptūrų, renka kiniečių bronzas. Bet tokie žmonės, be abejo, pilnai pripažįsta kito kolekcionieriaus rinkinio vertę ir svarbą. O daugiau nieko ir negalima iš kultūringo žmogaus norėti, tik kad jis pripažintų prideramą vertę ir tiems dalykams, kuriuose jo asmeninis skonis nebūtinai randa pasigėrėjimo.Vienas didelis dailininkas neišstumia kito didelio dailininko iš viršūnių, kaip kad vienas stilius ar kitas „nenukonkuruoja“ trečiojo. Galima pamėlynuoti ir susipykti besiginčyjant, ar Beethoven ar Wagner „didesnis“. Tačiau mene tokio klausimo negalima statyti, nes kiekvienas didelis žmogus savo ruožtu dominuoja savo laikotarpį, tik panašiai kaip išrinktas prezidentas kad tevadovauja tik keletą metų. Praėjus jo gyvenimui, dailininko kūrybos terminas automatiškai užsibaigia su jo gyvybe. Dideli žmonės, be abejo, yra dideli ir dėl savo įtakos kitiems, ar tai savo bendralaikiams, ar tai ateinančioms kartoms; tačiau nauji laikai juk gyvena kitomis mintimis, ir yra kuriamos kitos formos meno pasauly, nors gal ir. stipriai ankstyvesniojo laikotarpio įtakojamos. Gi kartais ne tiek įtakojamos, kiek reikšdamos opoziciją ir griaudamos, jeigu tos senos formos yra tiek dogmatiškos ir geležinės, kad varžo naujas jėgas. Todėl kiek dėl meno, tai ir griovime yra daug kūrybos.Pripažinus, kad kai ateina nauji laikotarpiai, kurie pabrėžia naujas vertybes, aikštėn iškilus naujoms idėjoms, pasikeičia meno formos ir turinys, kyla klausimas, kada tas kitimas pradeda vykti, ir kaip pačioje kitimo pradžioje tai ima reikštis. Vėl kyla įdomus klausimas, kaip toli yra tos šaknys, kurios dabar duoda vaisių. Kad nereiktų blaškytis po tūkstančius metų ir daugelį meno parodų, kurie visi pasižymi tokiu kitimu, augimu ir kun- kuliavimu, vėl apsiribokime modernaus meno problema, kuri įdomi ir aktuali mums, šiandien gyvenantiems, nes liečia mus pačius, mūsų aplinką, mūzų gyveni-
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Santarvė 113mą. Daugeliui, mažiau turėjus progos susipažinti su šių dienų menu, viskas yra nesuprantama mįslė. Ir tikrai, visai nenuostabu, kad tas nelemtas „modernusis menas“ mums atrodo lyg kažkoks nelogiškas vulkano išsiveržimas, staigus ir neišaiškinamas.Kaip minėta, menai visose savo formose glaudžiai ir nedalomai susieti su kitomis bendrinėmis minties tendencijomis. Netgi negalima teigti, kaip jau minėta, ar pirma eina menas, ar teoretinės idėjos. Tačiau pagrindai, minties pagrindai, kurie dvidešimtame amžiuje leido išsivystyti tam tikriems meno pasireiškimams (dažniausia praeinantiems „abstraktaus“ arba „be- daikčio“ meno vardu), buvo padėti keletą šimtų metų anksčiau. Renesanso metu meno kritika (kai iš viso humanistinė tendencija buvo palanki tos rūšies teorizavi- mams ir raštams, ir kada kritika ir estetika kokią mes šiandien suprantame iš viso prasidėjo), statė visai kitokius reikalavimus, palyginti su dvidešimtuoju amžiumi. Tie reikalavimai pilnai atitiko to laikotarpio meną, panašiai kaip ir dabar, visa terminologija ir reikalavimai yra orientuoti nauja kryptimi.Renesanso metu pradėjo kilti klausimai apie tobulą grožį ir kitus absoliutus. Šis tobulo grožio idealas atitiko to laiko žmogaus siekimus ir galvoseną, ir buvo pagrindas atsiradimo visos eilės meno Akademijų ir ilgų tradicijų, kurios susikristalizavo ir tapo diktatūriškomis mokyklomis (plačia prasme) įvairiuose tam palankiuose kraštuose Vakarų Europoje (pvz., aštuonioliktame amžiuje Prancūzijoje ir kiek vėliau Anglijoje). Jeigu susismulkin- tume, rastume šių suakmenėjusių liekanų ir Vokietijoje, ir Švedijoje, ir Šveicarijoje jau daug vėlesniais laikais, o jų nuotrupų — ir JAV devynioliktame amžiuje, ir kituose skirtingo kultūrinio vystymosi kraštuose, kaip kad ir Lietuvoje, ir kitur. Tos sukalkėjusios liekanos, žinoma, pasidarė ne tiek kūrybingais, kiek vegetacinio pobūdžio šaltiniais.Penkioliktame amžiuje estetinės problemos buvo labai gyvos, nors kaikurios, mūsų akimis žiūrint, šiandien atrodo gana primityvios ir net naivios. Didžiausių to laiko asmenybių raštuose galima užtikti tokius klausimus, kaip: „kuris menas 

augščiausias ir tobuliausias“. Gyvas buvo klausimas, ar skulptūra ar tapyba turi galimybių prieiti prie augščiausių žmogaus atsiekimo viršūnių. Gana patikimi šaltiniai sako, kad tas klausimas buvo ir Michelangelo sutriuškintos nosies priežastis.Renesanso laikais, kada dailininkas pirmą kartą iškilo iš amatininko j visuomenės pripažįstamo ir gerbiamo kūrėjo eiles, tendencija buvo pakelti meną į tokį garbingą lygį, kaip mokslas. Tai iš dalies ir pavyko, nes ir pats pavadinimas „dailieji“ (kitose kalbose „kilnieji“ ar pan.) menai prigijo ligi šių dienų. Kad menas atsiektų tokį gerbtiną lygį, kaip ir mokslas, jo tikslas tapo tiesa. Ir šiuo atveju tai reiškė ne ką kitą, kaip vaizduojamo drobėje, akmenyje ar varyje daikto panašumą į medelį. Pailiustravimui šio punkto galima paminėti garsiojo teoretiko Cellini (1500-1571) žodžius, kad „mokslas yra pagrinde visų tų menų, kurie remiasi piešimu... Tapinys yra ne kas kita, kaip medis, žmogus ar kitas kuris daiktas atsispindįs fontane (vandenyje, veidrodyje)... Skirtumas tarp paveikslo ir skulptūros yra toks kaip tarp šešėlio ir daikto, kuris meta šešėlį...“ Dviems sakiniais jis „nesugriaunamai“ įrodė, kad skulptūra yra „tikresnė“, tokiu būdu „moksliškesnė“ už tapybą. Žinoma, tuoj atsirado jo priešininkų, kurie dėl kitų priežasčių statė tapybą pirmojon eilėn; tik tai, kad jie visi rėmėsi faktu, jog meno panašumas į tikrus daiktus yra augščiausias meno gerumo kriterijus. Štai kur pagrindai galvosenos, kad meno kūrinys geras tik tada, jei jis „panašus“, „suprantamas“, „atpažįstamas“ ir t.t.Leonardo da Vinci (1452-1519) taip pat yra pasakęs: „Tas paveikslas labiausia girtinas, kuris yra panašiausias į vaizduojamą daiktą“. Michelangelo, būdamas religinga asmenybe, pareiškė, kad kopijuoti daiktus yra lygu imituoti Dievą, ir tas yra tobuliausias dailininkas, kuris kopijuoja 
kilniausius daiktus ir su didžiausiu jautrumu bei įgudimu.Čia jau susiduriame sut lemtingu klausimu: kas yra kilniausia, kas turi būti atvaizduojama paveiksle? Vėl buvo atgaivinti tariamieji (nes tie faktai nėra pagrįsti) graikų, t.y. klasikinio grožio kanonai, ir idealaus grožio problema pasidarė visos meno kritikos dėmesio centru. Al-
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114 SANTARVEberti (1404-1472), garsus humanistas ir mokslininkas, netgi specifiškai minėdamas graikų dailininko Zeuxis (kurio darbų ne tik dabar, bet ir tuomet nebuvo išlikę) pavyzdi, pareiškė, kad meno kūriniui yra būtinas ne vien tikslus panašumas, bet taip pat ir grožio pridėjimas iš dailininko pusės; kurį jis suprato kaip pasirinkimu gražių dalių iš daugelio netobulų modelių, randamų kasdienybės aplinkoje, sujungiant juos savo kūrinyje į vieną tobulo grožio idealą. Per eilę šimtų metų buvo tikima, kad graikai tą idealų graži buvo radę, ir dėl to, klasikinio grožio, daugiausia fiktyvaus, idealas ir liko šmėkla, persekiojanti ištisas meno Mokyklas.Pasirinkimas aplinkoje esančių daiktų dalių, ir jų sukombinavimas tam tikra „stilinga“ ir „kilnia“ prasme meno kūrinyje taip ir tapo pagrindu didelės dalies Vakarų Europos kūrybos. Kritika sukosi apie šį klausimą, daugiausia patarinėda- ma dailininkui ką pasirinkti. Šis klausimas, kuris pradžioje buvo grynai estetinio pobūdžio, netrukus išvirto į moralinės problemos sprendimą: nagrinėjimą, kas geriausia ir t.t., nebe — kas gražiausia. Italas Bellori (1615-1696), prancūzas Du Fresnoy (1611-1668), o vėliau vokietis Lessing (1729-1781) patarinėjo dailininkams kilnias temas rinktis daugiau jau etiniais, negu estetiniais pagrindais.Ši akademinio pobūdžio kritika susilaukė palaipsniui vis didesnio pasipriešinimo (pvz., Roger de Piles (1635-1709) asmenyje prancūzų Akademijoje), ir pagaliau pasiekė kulminacinį punktą Denis Diderot (1713-1784), vieno iš prancūzų enciklope- disto — Voltaire, J.J. Rousseau, Helvetius benralaikio — asmenyje. Diderot yra svarbus lūžis meno kritikos istorijoje ne kaip akylus kritikas (nes jis toks nebuvo), bet kaip visai naujos krypties pranašas. Jo Salionai 1765 (tarp kita ko, išspausdinti tik prieš pat Prancūzų revoliucijos pradžią) ne kuo tesiskyrė nuo kitų gana nuobodokų to meto parodų recenzijų, tačiau apskritai paėmus čia išplaukė į paviršių viena nauja mintis: tai, kad meno pirmasis tikslas yra jausmiškai paliesti žiūrovą. Prisiminus, kad Diderot buvo J.J. Rousseau bendralaikis, nenuostabu, kad jo nurodytas receptas, kaip menas gali būti labiausia jausmiškai apeliuojantis, buvo — 

grįžti į gamtą. Tardamas, kad „škicas yra nuotaikingesnis (jausmingesnis) negu užbaigtas darbas“, jis pareiškė tiesą, kurią nevienas žinojo, tik gal nedrįso pasakyti. Spontaniškas škicas svarbus tuo, anot Diderot, kad „tai yra dailininko siela laisvai save išreiškianti ant drobės“.Sunku apsakyti šios minties reikšmę tolimesnei meno kritikos raidai. Nors ši idėja nebuvo tuojau pat neono šviesom užrašyta ant kiekvieno atelje durų, po dviejų šimtų metų vokiečių ekspresionistų gretose ji jau tapo daugumai aiškiu ir būtinai priimtinu credo. Čia yra pati pradžia daugumos šių dienų kritikų teori- zavimo, kad meno tikslas yra kuriančiojo jausmų ir pergyvenimų perteikimas vienokia ar kitokia kaina savo žiūrovui.Grįžimas į gamtą, į natūralų gyvenimą, jausmingumas ir asmeniškumas mene, kaip priešingybė statiškam, kanonų suvaržytam akademiniam menui, buvo pirmasis Romantizmo dėsnis. Romantizmas plastiniame mene pilnai teišsivystė tik po prancūzų revoliucijos, nors literatūroje ir kritikoje jis jaučiamas anksčiau. Vėl matome pavyzdį tų nuotaikų ir minčių, kurios valdo meno raidą, ir kuriomis tampa nudažyti ištisi šimtmečiai, neišskiriant visų septynių menų pasireiškimų.Taip su laiku kritikoje iškilo kiti reikalavimai, ir pakeitė nusistovėjusias formas. Renesanso problema, kuris menas pranašesnis už kitus ir kuris tobulesnis, kadangi labiau priartėjęs prie „tiesos“, ilgainiui išblėso. Naujesniais laikais menų santykiavimo ir giminingumo klausimas atsidūrė visai kitoje plotmėje. Ypatingai devynioliktojo amžiaus kritikoje be galo dažnai užtinkami muzikiniai terminai, kad geriau išryškinus ar paaiškinus tapybos problemas, liudija apie menų bendravimą ir netgi supanašėjimą. Mintis, kad spalva, linija, dėmė, ar muzikinis tonas gali savo ruožtu jausmiškai paveikti žiūrovą, tačiau, nėra tokia nauja mintis, kaip atrodo iš pradžios.Dauguma dvidešimtojo amžiaus modernizmo atstovų, kaip menininkai, taip ir teoretikai, norėdami padėti žiūrovui suprasti savo pastangas, nekartą teigia, kad tapyba, kaip ir muzika, savo forminiais elementais tiesiogiai veikia į žmogų, į jo nuotaikas, jausmus. Mondrian (1872-1944),
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SANTARVE 115kurio geometriniai abstraktūs; paveikslai yra kraštutiniškai „išvalyti“ nuo betkokių imitacijos ar reprezentavimo priemonių, yra puikiai išsireiškęs, kad „praeities menas išreiškė save per formą, kuri reprezentavo „matomą realybę“ daugiau ar mažiau apibendrintu (t.y. universaliu) būdu... Gi naujasis menas... išreiškia save per gryną linijos ir formos santykiavimą...“ Tokiu būdu linija ir forma tapo universaliomis grožio priemonėmis. Rasti grožį abstrakcijoje, arba grynoje linijoje 
per se yra tiek pat klasiška problema, kaip ir Renesanso žmogaus sukurtoji „tobulo graikiškojo grožio“ idėja.Kadinsky, daugumai mūsų skaitytojų labiau pažįstamas kaip „Čiurlionio konkurentas“—grynai abstrakčios tapybos pirm- takūnas, yra pasakęs: „Kuo abstraktesnė forma, tuo aiškesnis ir tiesiogiškesnis jos apeliavimas į žmogaus jausmus. ...kaip kiekvienas ištartas žodis, taip pat ir kiekvienas atvaizduotas daiktas sukelia vidinę vibraciją...“, ir toliau jis išvedžioja, kad pasirinkimas daiktų, objektų, turi būti apspręstas turint galvoje emocines tų objektų galimybes, kurias kiekvienas menas privalo pilnai išnaudoti. Kalbant apie Čiurlionį, ir neturint galimybių palyginti jo tapinių su kitais to laiko dailininkų darbais, kuriuos tačiau dėl įvairių priežasčių visas pasaulis žino ir žinojo jo laiku, telieka tik tiek pastebėti, kad jis, matyti, savo laiku sielojosi klausimais, kurie buvo aktualūs nevienam jautresniam jo kartos žmogui. Dėl dabartinių pastangų Čiurlionį iškelti, tik tiek: čia reikalas sukasi apie traukinį, kuris jau seniai išėjo iš stoties. Savo laiku Čiurlionis gal ir turėjo tą bilietą patekti į reikšmingų žmonių skaičių. Nežinome tiksliai priežasčių, kodėl jis pats į tą traukinį pavėlavo. O dabar, ir geriausi mūsų norai nebepavys to traukinio, ir nebeįkels Čiurlionio į jo vietą vagone. Tą padaryti galėjo tik jis pats.Tikrai nuostabu, kad ta pati mintis, dažnai užtinkama pas modernaus meno atstovus, t.y., kad abstrakti tapyba lygiai taip pat tinka išreikšti žmogaus jausmus kaip ir muzika (jau nuo seno pripažinta kaip „abstraktesnis“ menas), rado atgarsį jau pas Diderot: „Dainuojant, mes turime klausyti dainos žodžių; bet aš galiu įdėti kokius tik noriu jausmus į gerai su

komponuotą simfoniją, ir kadangi aš pats, geriau negu kas kitas žinau, kas sujaudina mano širdį, paprastai esu labiau paliestas savo muzikos interpretacijos pagal savo paties nuotaiką...“ Ir štai, argi tai nėra abstrakčios tapybos principai?Devynioliktojo amžiaus vidurys, ypač Prancūzijoje, buvo itin gyvas meno kūryboje. Šviesios asmenybės, kaip tapytojas Delacroix, ir jo meno nepailstąs gerbėjas poetas Baudelaire, abu savo raštais ir tiesioginiu pokalbiu buvo lemtingi naujam meno formų išvystymui. Baudelaire aiškiai atidengė sugestijos svarbą meno formose. Ne aiškumas, bet visa kas neapibrėžta, yra svarbiausia kūrinio dalis, kuri pagauna žmogaus vaizduotę naujiems pasauliams. Šita meno ypatybė, charakteringa to laiko romantiškiems polėkiams, ir įgalino meną pasukti abstrakcijos linkme. Visa, kas meno kūrinio formoje nėra griežtai apibrėžta, leidžia žiūrovo vaizduotei vystyti tą sugestiją toliau, ir duoda daugiau galimybių tiesiogiai, stipriai ir asmeniškai išgyventi meno kūrinį. Po Diderot visa meno kritika įgavo visai skirtingą atspalvį. Kai ligi pat aštuonioliktojo amžiaus antrosios pusės kritikai daugiau ar mažiau kalbėjo apie tematikos pasirinkimą ir jos įgyvendinimą, tarsi nematydami paties kūrėjo asmeninės svarbos ir jo išgyvenimų reikšmės, didesnė kritikos dalis po Diderot vis labiau ir labiau linko į kūrėjo asmeninių patyrimų nagrinėjimą. Nekartą galima užtikti pasakymą, kad visas modernus menas yra romantiškas. Tai yra tiesa, jei tą terminą imame platesne prasme, pradėdami Diderot laikų idėjomis. Buvo sakoma, kad meno kūrinys yra kalba. Ir, žinoma, ji nusakė, ji išreiškė jausmus ir pergyvenimus, kuriais dailininkas norėjo su kitais pasidalinti. Kritikai ėmė domėtis dailininko asmeniniu gyvenimu, jo darbu, ir pačiu kūrybos procesu. Kritikas pasidarė ne dogmų nustatynėtojas, bet tik bešališkas stebėtojas, norįs suprasti meną stebėdamas menininko išorinį ir vidinį pasaulį. Palengva iškilo tam tikra žurnalistinio pobūdžio meno kritika, turėjusi daug žymių atstovų devynioliktojo amžiaus Prancūzijoje. Ir visada buvo ne 
dailininką mokyti, bet aiškinti ir moky
ti žiūrovus.Nors devynioliktojo amžiaus plastiniuo-
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116 SANTARVE

IS MOKSLO PASAULIO

RAKETOS, SATELITAI, ATOMAI, 
TERMONCKLINĖS JĖGAINĖS

Jonas BilėnasMokslas visuomet domino ne tik mokslininkus, bet ir visus plataus domėjimosi asmenis. Šiandien gi mokslo ir technikos pažanga dar intymiau siejasi su mūsų gyvenimu. šuoliais besiplečiąs žmogaus pažinimas moksle ir technikoje ne tik formuoja mus supančią fizinę aplinką, bet taip pat palieka gilius pėdsakus literatūroje, filosofijoje, istorijoje, politikoje, ekonomijoje, sociologijoje ir kasdienės spaudos puslapiuose.Per paskutiniuosius metus technikos žurnaluose ir kasdienėje spaudoje didžiausiomis antraštėmis sumirguliavo sensacijos apie raketas, satelitus, atomus ir termo- nuklines jėgaines.Raketos vos nesužlugdė karinių lėktuvų pramonės. Jungtinėse Valstybėse šiais metais raketoms skirti pinigai nors ir nepralenkia lėktuvų pramonės biudžeto, tačiau siekia beveik trijų miliardų dolerių.Satelitai ir skraidantys šunys supurtė 

Jungtinių Amerikos Valstybių prestižą pasaulyje, įžiebė rūpestį gimnazijų mokslo programa ir laikinai sukėlė abejonių Amerikos technikos pranašumu.Atomai pasirodė ne tokia jau pigi priemonė elektrai ant žemės gaminti, tačiau JAV laivynas nutarė naujus povandeninius laivus varyti tik branduoliniais reaktoriais. Trylika metų užsitęsęs ir amžinai nutrūkstantis atominio lėktuvo projektas paskelbtas propagandine avantiūra, tačiau tuo pačiu metu atskleista dalis uždangos nuo bandymų pritaikyti branduolinį skilimo procesą raketoms.Termonuklinės jėgainės arba vandenilinės bombos prijaukinimas yra didelė mokslo svajonė. Paskutinieji bandymai Anglijoje sukėlė daug džiaugsmo ir vilties; bet paskelbti rezultatai tik užakcentavo, koks tolimas ir sunkus kelias dar likęs prieš akis.
1. RAKETOS

Raketos ir lėktuvai. Raketa skiriasi nuo lėktuvo tuo, kad lėktuvo motoras degina kurą, naudodamas ore esantį deguonį; o raketa su savimi vežasi ne tik kurą, bet ir degimui reikalingą suspaustą skystą deguonį. Deguonies atsargos įgalina raketą skris
ti daug augščiau ir daug greičiau už lėktuvą, nes raketos kuro degimas įmanomas ir be atmosferoje esančio deguonies, be to, pats degimo procesas yra greitesnis.

Raketų rūšys. Raketas galima klasifi-
se menuose nematome tikrosios bedaiktės abstrakcijos, kuri yra labiau charakteringa dvidešimtajam amžiui, dailininkų ir kritikų galvosenoje ta mintis jau buvo pribrendusi, ir dažnai pasireikšdavo labai „abstrakčiomis“ ir „moderniomis“ prošvaistėmis. Palengva iškilo menas, kuris rūpinasi ne kas vaizduojama, ne kiek kil

ni tema vaizduojama, bet kaip efektingai yra perduodami kūrėjo jausmai. Pasikeitimas, kuris vyko per kelis šimtus metų, pagaliau pasiekė savo logišką išvadą.Iš šio taško žiūrint, ir modernusis menas atrodo ne toks jau chaosiškas ir nesuprantamas.
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SANTARVĖ 117kuoti jvairiais atžvilgiais. Kuro atžvilgiu, raketos skirstomos į kieto ir skysto kuro raketas. Kietas kuras daugeliu atžvilgiu yra paprastesnis, bet apie j j mažiau žinoma.Nuotolio atžvilgiu, raketos skirstomos į vairuojamas raketas (trumpo skridimo) ir balistines raketas (ilgo skridimo). Balistinės raketos dar skirstosi į vidutinio nuotolio raketas arba IRMBC, apie 1500 jūrmylių) ir tarpkontinentines raketas arba ICBM (bent 5000 jūrmylių).
Raketų vairavimas. Vairuojamosios raketos .vairuojamos visą kelią (nuo iššovimo iki taikinio). Balistinės raketos vairuojamos^ tik tol, kol motorai sudegina visą 

kurą (kelios minutės po iššovimo). Likusi nuotolį raketa skrenda balistiniu keliu, kuris priklauso tik nuo pradžios greičio, raketos masės ir žemės traukos.Balistinės raketos tikslus nutaikymas yra labai sunkus: iššovimo metu pakanka mažiausio nukrypimo ,kad raketa niekad nepasiektų taikinio. Todėl tarpkontinenti- nių raketų mintis pasidarė praktiška tik tada, kai buvo išrasta vandenilio bomba.Raketų vairavimui naudojama radaras ir radio bangos (toks vairavimas gali būti priešo trukdomas). Taip pat yra vartojami inerciniai žiroskopai; tačiau jų tikslumas dar nėra pilnai ištobulintas.
2. SATELITAISatelitas paprastai yra įmontuojamas į raketos nosį. Perdegus visiems raketos motorams, satelitas atsipalaiduoja ir be jokių motorų skrieja apie žemės rutulį kaip mažytė planeta.

Satelitai ir matematikai. Matematikams satelitai nerūpi ir rūpėti negali, nes matematikai užsiėmę abstrakčiom formulėm ir matematinėmis kreivėmis. O kreivių yra daug. Vieną tokių kreivių šeimą matematikai vadina koninėm kreivėm. Konines kreives matematikai gauna supjaustydami kūgį įvairiomis plokštumomis (žiūr. diagramą). Visos plokštumos yra statmenos popieriui, todėl diagramoje jos atrodo kaip linijos. Pirmoji plokštuma yra paralelė su kūgio pagrindu. Nesunku įsivaizduoti, kad šios plokštumos susikirtimas su kūgio sienomis duoda apskritimą. Jei pirmoji plokštuma pakreipiama į antrą poziciją, gaunamas elipsis. Jei plokštuma kreipiama dar daugiau, kol ji pasidaro paralelė su kūgio sienomis, gaunama trečia pozicija, o susikirtimo kreivė yra paralelė. Jeigu plokštuma dar daugiau pakreipiama, tada tokia plokštuma (ketvirta pozicija) iš kūgio iš
pjauna dvi hiperbolės dalis. Matematikai moka tas plokštumas dar kitaip pasukinėti ir gauti tiesią liniją ir tašką, tačiau satelitų atžvilgiu įdomūs yra tik apskritimas, elipsis, parabolė ir hiperbolė.Matematikai nebūtų matematikai, jei kiekvieną kreivę neišreikštų matematinė-
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118 SANTARVĖPats įdomiausias formulės dydis yra ekscentritetas e. Jei e lygi o, formulė pavirsta į apskritimo lygtį. Jei e lygi 1, formulė pavirsta į parabolės lygtį. Jei e yra mažesnis už vienetą ir didesnis už (-1), bet nelygus nuliui, tada formulė pavirsta į elip- sio lygtį. Jei e yra didesnis už vienetą, formulė pavirsta į. hiperbolės lygtį., Matematika gan abstrakti ir nesusitepus su tokiais žemiškais dalykais kaip satelitai.
’ '.Satelitai ir fizikai. Fizikai mažiau abs- traktus uz matematikus. Jau nuo senų lai- kų fizikai moka išanalizuoti judančius kūnus, moka sustatyti dviejų judančių kūnų diferenciales lygtis ir jas išspręsti. Išspręstos lygties sprendimas begalo panašus į matematikų koninę formulę

h2
n - -——-
te J 4- Ah2 co<s K+p)

Palyginus abi formules, matyti, jog eks- centritetas e— Ah : GMJeigu du kūnai yra žemės rutulys ir satelitas, tada fM yra žemės masė, G — vadinamoji Newtono gravitacijos konstanta, A —integracijos konstanta ir h — satelito kampinis momentas (momentas yra tiesiai proporcingas satelito greičiui). Kadangi M. G ir A yra nekintami dydžiai, tai satelito kelias arba ekscentritetas priklauso nuo momento (arba iššovimo greičio).Satelito momentas arba greitis gali būti toks, kad e= Ah GM = 1 tada satelitas atsiplėšia nuo žemės traukos ir paraboliniu keliu lekia į begalybė. Toks kritiškas greitis vadinasi pabėgimo (escape) greitis. Jeigu h yra permažas, satelitas visiškai negalės įeiti į koninę orbitą ir nukris į žemę. Įdomus fizikos faktas yra dar tas, kad satelitas beveik niekad negali suktis apie žemės rutulį taisyklingu apskritimu: jeigu ekscentritetas bent truputį nukrypsta nuo nulio, e pasidarys didesnis arba mažesnis už nulį, ir satelito orbita taps eliptinė.Fizika taip pat gan abstrakti ir nesusitepusi tokiais žemiškais dalykais kaip, raketos motorai ir jų galingumai.

Satelitai ir inžinieriai. Inžinierių rūpestis yra taip pastatyti raketas, kad, perdegus raketų motorams, satelito greitis būtų užtenkamai didelis išlaikyti satelitą elip- tinėje orbitoje arba net išstumti jį hiper- boliniu keliu į begalybę.Raketos greitis priklauso nuo kuro rūšies, raketos motorų stumiamosios jėgos ir pačios raketos struktūrinių parametrų.Deginant raketos kurą, išlaisvinama raketos propulsi j ai reikalinga energija q(3) q= (dw:dt)c (T1 — T2)Iš formulės (3) matyti,' kad q yra proporcinga kuro degimo greičiui (dw/dt), temperatūros skirtumui tarp degimo produktų ir šalto kuro (T2 - Tl) ir kuro specifinei šilumai (specific heat c). Specifinė šiluma yra medžiagų savybė; todėl inžinieriai stengiasi kurui naudoti tokias medžiagas, kurių c yra galimai ko didesnė.Raketos motorų pajėgumas paprastai matuojamas stumiamosios jėgos (thrust) dydžiu. Stumiamoji jėga F nėra pastovus dydis; ji priklauso nuo kuro masės degimo greičio (dm : dt) ir degimo produktų išmetimo greičio U.(4) F= — (dm : dt)USatelito greitis yra lygus raketos greičiui V tuo momentu, kada visas kuras sudega. Inžinieriai apskaičiuoja satelito greitį, sustatydami diferencialinę lygtį, pagrįstą tuo faktu, kad raketa yra veikiama dviejų jėgų — raketos stumiamoji jėga F stumia i raketą į viršų, ir raketos svoris traukia raketą žemyn. Šių dviejų jėgų skirtumas duoda raketos rezultacinę arba vadinamąją Newtoninę jėgą.(5) Newtonine jėga = Stumiamoji jėga — svorism(dV:dt) =— (dm:dt)U —mgLygties (5) sprendimas, įvertintas tuo metu, kada sudega visas kuras, duoda satelito greičio formulę(6) V2= Uln(ml : m2) — gt2Iš formulės (6) matyti, kad dideliems greičiams pasiekti (ml : m2) turi būti kiek galima didesnis, ml yra raketos masė prieš iššovimą (su kuru), ir m2 yra raketos struktūrinė masė, likusi po to, kai visas kuras išdega, (ml : m2) dydis yra labai svarbus, todėl praktikoje beveik visą raketos masę sudaro kuras ir deguonis, o struktūrinės dalys ir motorai sudaro apie 7% visos masės.
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3. ATOMAI

Reaktoriai ant žemės. Branduolinis reaktorius yra dramatiškas žmonijos bandymas prijaukinti atominės bombos energiją ir laiduoti civilizuoto gyvenimo standartų augimą. ,Jungtinėse Amerikos Valstybėse kiekvie- neriais metais suvartojami milžiniški elektros energijos kiekiai. Per 90% šios energijos Amerikoje gaunama iš anglies, naftos ir degamųjų dujų. Šie žemės turtai kasdien mažėja, o jų deginimą greitina automobiliai, lėktuvai, laivai ir kaskart besiplečianti pramonė. Statistika rodo, kad Amerikoje elektros suvartojimas kas dešimt metų padvigubėja. Naftos taip pat dar vis atrandama, tačiau jau dabar pasaulis žibalo sunaudoja daugiau, negu jo atranda- Kaip ilgai pasauliui užteks energijos, gaunamos iš paprasto degimo proceso?Per paskutiniuosius 16 metų žmogus išmoko pastatyti branduolinius reaktorius ir ištraukti energiją iš uranijaus branduolinio skilimo proceso. Tačiau žmogus dar neišmoko pastatyti ekonomiško reaktoriaus. 1957 m. buvo pastatyta visa eilė prototipinių reaktorių, tačiau kolkas dar nei vienas tų reaktorių negali ekonomiškai konkuruoti su anglim, nafta ar degamom dujom. Todėl prieš akis lieka dar ilgas tobulinimo kelias, apsunkintas nepalankios ekonominės situacijos.
Reaktoriai laivuose. Laivynas šiuo metu yra idealiausia reaktorių pritaikymo vieta. Laive tenka skaitytis ne tik su kuro kaina, bet ir su kuro svoriu. Branduolinių reaktorių kuras sveria vos kelis kilogramus, tačiau pats reaktorius ir švininiai šarvai nėra lengvi. Ekonomiškos reaktorių jėgainės planuojamos įdėti į didelius tanklaivius bei sunkius lėktuvnešius.Daugiausia naudos iš atominės energl-.. jos, be abejo, gauna povandeniniai laivai. Pasinėręs povandeninis laivas negali deginti jokio kuro, nes deguonis reikalingas įgulos kvėpavimui. Iki šiol todėl povandeniniai laivai po vandeniu naudodavo ba

terijas, tačiau baterijos labai ribodavo plaukimo greitį ir pasinėrimo laiką. Nenuostabus todėl laivyno admirolo Rikove- rio entuziazmas dėl reaktorių pritaikymo ■visieins naujiems J.A.V. povandeniniams laivams.Reaktoriai lėktuvuose. Lėktuvo propul- sija branduolinio reaktoriaus pagalba nėra lengva problema. Didžiausius sunkumus sudaro reaktoriaus šarvų svoris, potencialus kontaminacijos pavojus lėktuvo sudužimo atveju ir konkurencija su supersoni- niais sprausminiais lėktuvais.Atominio lėktuvo pastatymas yra visiškai įmanomas, tačiau projektas yra begalo brangus ir iš dalies kontroversinis, nes iškelia visą eilę klausimų. Kokia nauda iš sunkaus ir lėto atominio lėktuvo? Koks būtų psichologinis efektas pasaulyje, jei Sovietai pirmieji tokį lėktuvą pastatytų?Reaktoriai raketose. Didelis raketos privalumas yra tas, kad į raketą galima įdėti reaktorių be sunkiųjų šarvų.Iš pažiūros atrodytų, kad atominė raketa galėtų būti varoma su keliais kilogramais uranijaus neribotus nuotolius. Iš tikrųjų tai būtų įmanoma tik atmosferinėje erdvėje. Hipotetinėje kelionėje į mėnulį per beorę erdvę nebūtų iš kur paimti oro molekulių, reikalingų iššauti per raketos motorų išmetamąją angą. Žinoma, galima samprotauti, kad, pasiekus beorę erdvę, reikia labai nedidelės propulsinės jėgos, ir todėl visiškai pakaktų per išmetamąją angą nukreipti reaktoriaus šerdyje pagamintus ionus (elektriškai įkrautas dalelytes). Tačiau tokių ionų masė yra tiek maža, kad ioninės propulsijos teorija yra įdomesnė grynai akademiniu atžvilgiu, negu prakti- -miū. ~ ■. Kokiu būdu tada gauti naudos iš branduolinio skilimo proceso raketų propulsi- jai? Tam yra keli būdai. Vienas iš tokių būdų neseniai buvo deklasifikuotas. Iš jau duotos formulės (3) matyti, jog išlaisvinta
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120 SANTARVĖenergija priklauso nub temperatūros ir specifinės šilumos. Degimo procese temperatūros yra pasiekiamos apie 3 ar 4 kartus augštesnės, negu šildant dujas reaktoriaus šerdyje. Tačiau per reaktoriaus šerdį galima pumpuoti betkokias dujas (nors ir 
nedegamas). Todėlyra galima naudoti tokias dujas, kurios, nors ir būdamos apie 4 kartus vėsesnės už degimo produktus, turi specifinę šilumą (c) iki 10 kartų augš- tesnę. Rezultate (ml : m2) formulėje (6) gali būti gerokai padidintas.

4. TERMONUKLINĖS JĖGAINĖS

„Fusion“ procesas. Atominės bombos energija išlaisvinama iš „fission“ proceso, kada uranijaus arba plutoni j aus branduolys skyla į dvi dalis. Hidrogeninės bombos energija išlaisvina iš visiškai skirtingo „fusion“ proceso, kada du sunkaus vandenilio atomai suverda į vieną helijaus atomą. Būtina „fusion“ proceso sąlyga yra ta, kad vandenilio atomai turėtų savyje didelius kiekius energijos. Vandenilio bomboje ši sąlyginė energija perkeliama ‘į vandenilio atomus šilumos pavidalu, pirmiau išsprogdinus atominę bombą.S 4Hidrogeninės bombos prijaukinimas arba vadinamosios termonuklinės jėgainės. Norint sukontroliuoti „fusion“ procesą ir energiją ištraukti žmonijos gerovei, negalima tokią reakciją pradėti atominės bombos pagalba. Temperatūra turi būti pakelta kokiu nors kitu (mažiau triukšmingu) būdu.Anglijoje paskutiniu laiku buvo paskelbta, jog pavyko pasiekti 5.000.000 laipsnių C. Pradžia nebloga, tačiau „fusion“ procesui reikia 10 kartų augštesnės temperatūros...Jeigu vandenilio temperatūrą pavyko pakelti iki 5.000.000 laipsnių C, kokia medžiaga tada vartojama to vandenilio in

dui? Visos pasaulyje esančios medžiagos ne tik ištirptų prie tokios temperatūros, bet pavirstų į dujas. Tačiau praktikoje indai netirpsta. Būna blogiau — vandenilio molekulės iššauna kiaurai per indo sienas. Indo sienos netirpsta, nes eksperimentuojama su vandenilio plazma. Plazma yra beveik idealus „vacuumas“ su vos keliom vandenilio molekulėmis, uždarytomis inde. Elektromagnetinių laukų pagalba vandenilio atomams suteikiami dideli greičiai arba kinetinė energija. Ta energija yra ekvivalentiška temperatūrai, tačiau indo sienos apie ekvivalentiškumą nesupranta ir todėl lieka šaltai abejingos greitų vandenilio atomų plazmai.Jeigu ateityje pavyks į vandenilio atomus dirbtiniu būdu perkelti reikiamos energijos kiekius, tada bus įmanoma pradėti kontroliuotą „fusion“ reakciją su milžinišku energijos išlaisvinimu. Vandenilio arba termonuklinės jėgainės turėtų daug, privalumų prieš uranijaus reaktorius: vandenilio pasaulyje yra daug daugiau negu uranijaus; sunkaus vandenilio pagaminimas daug paprastesnis ir pigesnis už skylančio uranijaus izotopų atskyrimą nuo natūralaus uranijaus; ir pagaliau termonuklinės jėgainės neturėtų radioaktyvių, skilimo produktų.
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TAUTIŠKUMO PROBLEMA

Vladas KrivickasDažnai tenka išgirsti, jog tautiškumas nenaudingas, nedemokratiškas, ir dėlto nepriimtinas. Esą, jo dėka kyla tik nesantarvės ir karai. Tautiniais pagrindais pastatytos valstybės stengiasi politiškai apjungti visus savo tautos narius, o tai praktiškai veik neįmanoma, nes dalis jų gyvena už valstybės ribų. Rezultate tad atsiranda konfliktai, kurie taika nesibaigia. Be to, nacionalizmas, priklausydamas garsiajai „izmų“ šeimai, skina kelią ir kitiems jos nariams, pavyzdžiui, rasizmui. Reikią todėl valstybių skaičių sumažinti, arba, dar geriau, sudaryti vieną pasaulinio masto valstybę. Tada žmonės, būdami vienodesnių reikalavimų ir rūpesčių, turės daugiau bendrų interesų ir lengviau tarp savęs susitars. Įsiviešpataus taika, ir žmonija žengs naujon laimės ir laisvės epochon.Deja, ši formulė pasaulio vargams pašalinti yra perdaug paprasta. Dalykai be galo painūs ir nelengvai sutvarkomi. Tuo kyla klausimai, kas tą utopinę valstybę valdys, kokia bus jos oficialioji kalba, kokie papročiai ir t.t. Gi norint bene iš dalies šių sunkumų šaltinius geriau pažinti, reikia pažvelgti truputį arčiau į pačią nacionalizmo problemą. Neišsiversime nepalietę tau
tiškumo esmės, jo skirtingų apraiškų bei 

tariamo nereikalingumo. Teks paliesti ir 
tautiškumo įtaką lietuvių gyvenime ir šio 
santykį su dabarties jaunimu.Iš pat pradžių tenka pabrėžti gan svarbų skirtumą: „nacionalizmas“ - nebūtinai reiškia „šovinizmą“. Ir kaip tik nelaimingas šių dviejų sąvokų sutapinimas ruošia dirvą tolimesniems nesusipratimams. Kaltinimai, neabejotinai tinką šovinizmui, dažnai siunčiami nacionalizmo adresu, kai šis reiškia vien patriotizmą. Todėl, aiškumo dėliai, su patriotizmu susijusius reiškinius vadinsime „tautiškumu“.Yra bandymų tautiškumą laikyti žmogui įgimtu dalyku 1). Šie mėginimai tačiau neišvengiamai remiasi prielaida, jog visos egzistuojančios politinės ir socialinės formos yra jau pilnai išsivysčiusios ir nekintamos. Visą žmonijos raidą galime todėl apipavidalinti tokiais amžinai besireiškiančiais fenomenais, kaip „demokratija“, „tėvynės meilė“, „pagarba“ ir panašiai. Tai, sakytume, daugiau platoniška pažiūra: tautiškumas yra amžinas arba įgimtas, nes jo žemiškos apraiškos tėra tik atspindžiai tautinio idealo, kurio sunaikinti neįmanoma. Pamirštama, jog istorijos tėkmė 
1) A. Baltinis, Aidai, 1957, Nr.2, 49 psl.
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charakteringa ne statiškumu, bet kitimu. 
Nuo teokratijos faraonų Egipte iki socializ
mo dabartyje žmonės įtilpo į daugybę 
skirtingų socialinių ir politinių formų, jieš- 
kojo naujų ir vis tebejieško. Tautinės vals
tybės — bent tokia prasme, kaip mes jas 
suprantame — atsirado palyginti neseniai. 
Niekas negali garantuoti, kad ateityje ne
bus surastas koks nors naujas principas 
valstybėms sudaryti bei žmonių sociali
niams „instinktams“ patenkinti.

Tautiškumas taipgi nėra bendra kalba ar 
kilmė, kaip populiarioj galvosenoj dažnai 
tikima. Šie dalykai yra svarbūs, bet ne bū
tini 2). Pavyzdžiui, Šveicarijoj naudoja
mos net keturios kalbos. Panašiai ir JAV, 
sutinkant, kad čia padėtis truputį skirtin
ga. Pietų Amerikos gyventojus būtų klai
dinga vadinti ispanais, nors daugumas jų 
tik ispaniškai kalba. Kilmė irgi net teikia 
gero kriterijaus tautiškumui nustatyti. Am
žių būvyje žmonės kraustėsi iš vietos į vie
tą, susiliedami su vietiniais gyventojais. 
Anksčiau normanai, gotai, avarai, dabar 
— modernieji emigrantai ar ištremtieji. 
Pastarųjų kelionės net lengvesnės, nes geo
grafinės kliūtys ir klimatiniai nepatogu
mai vis mažiau sukelia rūpesčio. Objekty
vūs skirtumai žmonių tarpe, užuot didėję, 
mažėja. Kalba ir kilmė todėl negali būti 
pilnais tautiškumo bruožais.

Tautiškumo esmė yra neginčytinai pla
tesnė. Ji glūdi pačiame žmoguje, jo minty
se ir jausmuose. Negalėdamas gyventi vi
siškai vienišas, žmogus įsijungia į sociali
nes ir politines grupes. Aristotelio žodžiais 
tariant, bendruomenei nepriklausanti bū
tybė yra „gyvulys arba dievas“. Įvairių ap
linkybių dėka šiandien valstybinės bend
ruomenės daugiausia tautinės. Jų nariai 
jaučiasi vienas su kitu glaudžiau nei kada 
anksčiau susirišę. Prie šaltų politinių inte
resų prisidėjo dar ir reikšmingas emocinis 
elementas, stipriai veikiąs kiekvieną gyve
nimo sferą. Žmonėse galima įžiūrėti savitą 
norą ar nusistatymą savo valstybę parem
ti, nors kartais toks parėmimas nėra nei 
praktiškas, nei teisingas. Gi kur tautinių 
valstybių dar nėra, — stengiamasi sukurti 
naujas, tvirtas ir nuo kitų ko mažiausia 
priklausomas. Šiam darbui organizuoti ir

2) Gerth, H.H. ir Mills, W.C., red., From 
Max Weber (New York, 1958), 172 psi. 

skatinti neretai j ieškoma stiprybės bei 
įkvėpimo praeityje, ypač tuomet, kai pra
eitis atrodo gražesnė ir malonesnė už liūd
ną dabartį. Tačiau kadangi romantikų ra
šytojų plunksnomis nutapytos praeities 
dienos yra perdėm šviesios ir patrauklios, 
planai ateičiai pasidaro nerealūs, nukreip
ti į bereikalingą garbės troškimą.

Tad, kaip matome, tautiškumas yra psi
chologinis, politinis bei socialinis reiški
nys 3). Pridėtina dar, jog tautiškumas turi 
ir tiesioginį santykį su vertybėmis. Tautiš
kumo puoselėjimas sąlygoja ir tautinių 
vertybių ugdymą. Kiekviena bendruome
nė, kiekviena tauta remiasi tam tikromis 
vertybėmis, sudarančiomis jų papročių, 
meno, pasaulėžiūros bei skirtingų institu
cijų fundamentą. Tautiškumas todėl nebū
tinai lygus vien emocijai, bet kartu ir ra
cionalumui, ypač tuo atveju, kai pagrindi
nės tautinės vertybės yra objektyviai pri
einamos ir racionalios. Kadangi vertybės 
daugiausia žmonių sukuriamos, jos ne ti.c 
atspindi, bet kartu ir formuoja kultūrinius 
bei ideologinius reiškinius. Nėra todėl ko 
sielotis, kad moderacijos ir tolerancijos rė
mų apjungtas tautiškumas nenukryptų į 
iracionališkumą ir šiojo moderniškąją ap
raišką — rasizmą. Kilnus tautiškumas 
reiškia laisvę ir harmoniją. Pasitaiką ne
sutarimai yra dažnai iliuziški, arba tereiš
kia tik tautinės idėjos sudarkymą.

Bet ir prieš taip suprantamą patriotizmą 
kyla kiti argumentai. Abejojama, ar tautos 
propagavimas, stiprinantis tautinės bend
ruomenės klestėjimą, duos ką nors vertin
go pasaulinei bendruomenei. Toks galvoji
mas vienok praleidžia kelis svarbius da
lykus.

Pirma, beveik neatsižvelgiama, kad tau
tiškumas yra individualizmo laidas tarp
valstybiniame gyvenime. Gi individualiz
mas, jau kaip J.S. Mill (1806-1873) prieš 
šimtą metų buvo pastebėjęs, yra didysis 
socialinio progreso judintojas 4). Naujų iš
radimų bei visuomeninių pasikeitimų pra-

3) Max Hildebert Boehm, Encyclopaedia of 
the Social Sciences (New York, XI, 231 
psi.

4) John Stuart Mill, On Liberty, (New 
York, 1956), 86-87 psi.
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džioje visuomet randame tam tikrą nuo
monių skirtumą, nepasitenkinimą esamom 
mokslo žiniom ar politinėm situacijom. 
Šiais reiškiniais gausūs garsieji intelektu
alinių laimėjimų laikotarpiai; gi stagnaci
jos ir atžangos laikotarpiai pasižymi vieno
du ir apgaulingu pasitenkinimu. Europos 
ilgalaikis pirmavimas nebuvo koks Įgimto 
gabumo rezultatas, bet tautinių charakte
rių ir kultūrinių skirtumų išdava. Pavyz
džiais paėmę antikinę Graikiją ar Italijos 
kunigaikštystes renesanso metu, rasime, 
jog savarankiškumas ir savimi pasitikėji
mas juose žiba daug skaidriau už kitas sa
vybes. Teisingai pažymi minėtas filosofas 
Mill: „Proporcingai savo individualizmo 
augimui, kiekvienas žmogus pasidaro ver
tingesnis sau ir todėl gali būti naudinges
nis kitiems. Jo egzistencijoj yra didesnis 
gyvenimo pilnumas, ir, kuomet dalyse yra 
daugiau gyvybės, tuomet yra daugiau gy
vybės ir visumoje, kurią jos sudaro“ 5). 
Diktatorių valdomos ir atsilikusios šalys, 
kaip senoji Kinija, stengiasi vienodumą 
padidinti, o skirtingas nuomones pašalinti. 
Šiandienos totalistiniai sąjūdžiai operuoja 
irgi panašiais principais. Žinoma, panašias 
nelauktas išdavas gali atnešti ir netiesiogi
nės pastangos. Industrinė revoliucija, sako 
Karl Jaspers, šalia aiškių pagerinimų, pa
sauliui davė ir žmogaus gyvtnimo supras- 
tinimą bei sumechaninimą. Gamtos moks
lai ir technika, sukūrę naują pasaulį, su
kūrė ir masinį žmogų 6).

Būtų labai liūdna, jei šie procesai dar 
toliau pažengtų, atnešdami gal net bend
rą atsigrįžimą nuo tiesos jieškojimo — vie
no kilniausių Vakarų pasaulio idealų. Tad 
skirtumai — tautinio ar asmeninio masto 
— yra tiesiog būtini geresniam savęs bei 
aplinkinio pasaulio pažinimui. Pripratimas 
mažina kritišką pastabumą ir tuo užtve
ria kelią naujų nuomonių ir idėjų tėkmei. 
Tautiniai skirtumai gi duoda gerą progą 
kitų pozicijas ryškiau įžvelgti ir, norint, 
objektyviau įvertinti. Reikia atsiminti, jog 

niekas iš mūsų visos tiesos neturi ir ne
gali turėti. Realybę aiškiau suprasime, jei 
būsime savarankiškesni ne tik savo būdu, 
bet ir galvosena. Tai apgins nuo pavojingo 
subjektyvizmo bei egoistinio aklumo. Ki
tų pažiūras priimdami su pagarba ir nuo
saikia kritika, praplėsime tautų bendra
darbiavimo plotus, o tai neabejotinai rei
kalinga.

Aiškų, praktikoje skirtumai turi tenden
ciją išvirsti į ginčus ar nesutarimus. Bet 
tai nėra universali, visur galiojanti taisyk
lė. Demokratinė santvarka kaip tik ir su
daro sąlygas išaugusias nesantaika1- iš
spręsti daugumos gerovei. Faktiškai pati 
politinės demokratijos sąvoka implikuoja 
taikingą visuomeninį įtempimą bei jėgų 
padalinimą. Pasiskirstymas tautinėmis 
vaisi bėmis todėl nėra priešingas paines
niam demokratijos funkcionavimui, bet 
greičiau jam gelbsti. Moderniųjų demokra
tijų vadovės, tiek Anglija, tiek Amerika, 
augdamos reakcijoj prieš absoliutizmą, šį 
principą iš esmės yra stipriai parėmusios.

Šios valstybės vienos iš pirmųjų iškėlė 
laisvo žmogaus teises. „Kiekvienas žmogus 
yra gimęs laisvas ir lygus...“, sako JAV 
konstitucija. Tauta, kaip ir atskiras as
muo, turi teisę apsispręsti, kokios valdymo 
formos ji norėtų. Šiais laikais didelė žmo
nių dalis nutarė tapti laisvais ir paimti li
kimo vairą į savas rankas. Kas gi gali šią 
laisvę iš jų atimti? Teigimai, kad patrio
tiniai idealai buvo žmonėms „tautinių pra
našų“ 7) primesti, nevisai teisingi. Pagal 
tai laisvės ir demokratijos siekimai irgi bū
tų kažkaip primesti, nes ir juos iš pradžių 
skelbė pavieniai asmenys. Be to, „prana
šai“ taptų nevisai realiai atskirti nuo 
„žmonių“, prasilenkiant su faktu, kad pir
mieji yra integrali antrųjų dalis. Didieji 
pasaulio vyrai buvo visuomet kartu ir 
veidrodis, ir liepsna savo aplinkoj. Jų žo
džius vykdė daugelis asmenų, bet tai dar 
nereiškia, kad pastarieji nemėgino naujus 
dalykus aštria akimi peržvelgti, arba kad 
toks peržvelgimas iš viso nėra galimas.. Tai 
suprasdami, pripažinsime, kad racionaliai

5) Ibid., 76 psl.

6) Karl Jaspers, Man in the Modern Age 
(E. ir C. Paul vert., New York, 1957), 
34 psl., passim.

7) „Tautos pranašai“ — tautinio sąmonin
gumo žadintojai. Čia turiu galvoje Hans 
Kohn naudotą terminą knygoje Prophets 
and Peoples (New York, 1946).
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DINAMINIO TAUTIŠKUMO SĄLYGOS

Vytautas Kavolis

Lietuvybės problema dinaminiame šių dienų pasaulyje neišsispręs, berašant paviršutiniškus publicistinius straipsnius ar pasiplepant proginių kongresų metu. Lietuviškąją veiklą reiktų grįsti planu, kuris savo ruožtu turėtų išplaukti iš nuoseklios istorinės analizės.Sociologinė analizė tautiškumo apraiškų lietuvių istorijoje atskleis šias sąlygas, kurios visada buvo ir šiandien tebėra reikalingos lietuviškumui gyvam išlaikyti.1) Savo tautinėse tradicijose saugi ir jas išlaikanti bendruomenės dauguma,2) nuolat santykiaujanti su dinamiška kūrybine mažuma,3) kuri būtų jautri visuotinio civilizacinio vyksmo gyviesiems ritmams,4) ir savo kūrybiniais atsiekimais prilygtų kitų tautų kūrybiniam elitui,5) bet būtų sąmoningai įsipareigojusi kurti savosios kultūros kontekste, santykiaudama su tradicijose saugia dauguma, 

ir per savo tautą dalyvauti žmonijos kūrybiniame išsiskleidime.Inertiškos, su tautine tradicija suaugusios ir ja patenkintos kultūrinės substratas, kurią sudarytų bendruomenės daugumą, reikalingumą parodo tokie skirtingi atvejai lietuvių istorijoje, kaip senosios Lietuvos kunigaikščių nutautimas jų valdomose Rusijos žemėse, kur lietuvių nebūta; net ir genialiai kūrybiško Donelaičio tautinė nesėkmė parapijoje, kuri buvo jau praradusi savo tradicijų saugumą; pagaliau, ir pavieniui izoliuotų Amerikos lietuvių greitas išnykimas iš lietuviškosios veiklos gretų. .
Lietuvių tauta išsaugojo (tautinį savitu

mą istorijos tėkmėje visų pirma dėka šios 
tradicinės substratos, kurios tautiškumas 
buvo pasąmoninis ir paprotinis. Tačiau, unijos su lenkais paveikta, ši substrata prarado santykinį ryšį su savo kūrybiniu elitu — bajorija, ir kaip to išdava — liaudis liko ligi devynioliktojo amžiaus kūrybiškai stagnuoti, vis labiau atsilikdama nuo Vakarų Europos. O kūrybinis eli-

už laisvę apsisprendusios tautos turi būti laisvos ir nepriklausomos.Apskritai, mėginimai šią tautų laisvę panaikinti yra nei moralūs, nei realūs. Stengtis pakeisti žmonių papročius ar charakterį, kad užtempus juos ant dirbtinio kurpalio, nėra'labai protinga. Taip žmones paveikus, taptų užpiltas svarbus naujos gyvybės šaltinis, kurio jėgą galima panaudoti daugeliui vertingų tikslų. Prie panašių neigiamų darbų priklauso ir planai utopinei pasaulio valstybei sukurti. Patraukliomis .formomis juos propaguoja didžiosios valstybės, iš tikrųjų tikslu išplėsti savąsias 

kultūras. Tai matyti jau ir iš dabartinės politinės situacijos. Tiek Vakarų, tiek Rytų blokas visokiais būdais nori įpiršti savo ideologiją betkam trečiajam. Gal tai ir išeis į gera (taip bent linkėtume), bet viena aišku — mėginama nuslopinti individualistinius skirtumus. Nežiūrima, kad vienas svarbiausių žmogaus uždavinių, kaip kartą Nietzsche sakė, yra „tapti, kuo jis iš tikrųjų yra“. Tai dera ir tautoms: jos turi išvystyti savo potencialus bei palinkimus, o ne būti pavergtos kuriai vienai sistemai,(Pabaiga kitame numeryje)
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SANTARVĖ 125tas nukeliavo į savo kultūrinio dinamiškumo lenkiškuosius centrus, tuo ne tiktai pats su visa savo amžių sukaupta kultūrine įkrova prapuldamas lietuvių tautai, bet ir atimdamas iš jos savo atstovautąjį dinaminį impulsą. Šį praradusi, liaudis turėjo stagnuoti, ligi devynioliktame amžiuje atsirado nauja kūrybinė mažuma, šį sykį daugiausia (bet ne vien) kaimietiškos kilmės.
Santykio su inertiška kultūrine substra

ta (liaudimi) praradimas pirmuoju atve
ju reiškė ir tautinį kūrybinės mažumos 
prapuolimą, antruoju atveju išsaugota ko
munikacija išlaikė ir elitą tautos konteks
te. Nesant šios kultūriškai primityvios substrates (pavojus, kuris tremtyje rimtai gresia), arba atsisakant su ja santykiauti, neatrodo galima kūrybiniam elitui išvis išlikti tautinėje tradicijoje. Neatmestina tad ir tradicinė lietuvybė, jaunųjų vadinama „archyvine“, kol jinai savo ruožtu neatsisako su bendruomenės kūrybine mažuma nuoširdžiai santykiauti. Tokiu atsisakymu jinai save pasmerktų stagnacijai, o kūrybinę mažumą, kuri vienintelė galėtų bendruomenę iš stagnacijos išvesti, pastūmėtų dinaminiu atitrūkiman. Mūsų bendruomenėje šio noro santykiauti iš bendruomenės pusės galima kurkas labiau pasigesti, negu iš jos kūrybinės mažumos.*)Senosios lietuvių bajorijos atitrūkimo giliausia priežastis bus buvęs jos kultūri-

*) Liudija tai ir itin primityvi reakcija į 1958 m. birželio 1 d. „kultūrininkų manifestą“, pramurmėjusį abiejų Amerikos lietuvių patriotinių dienraščių skiltyse. Primityvi kultūrinė kūryba (Amerikoje vadinama „mass culture“) yra reikalinga kiekvienai bendruomenei, tad ir lietuviškajai. Visiškai nebloga, jei p. Rūkštelė žadina patriotinius sentimentus, nieko meniškai vertingo nesukurdamas, tuose, kuriuose patriotinių sentimentų žadinimas reikalauja šio lygio priemonių; bet blogai, kad su tepliomaniška arogancija uzurpuojama teisė meninio vertinimo, kuriam nesama kompetentingu. 

nis atsilikimas. Mūsų žodžiais tariant, ji ligi apsikrikštijant ir priimant lenkiškus herbus, nebuvo jautri visuotinio civilizacinio vyksmo gyviesiems ritmams, tuomet atstovautiems Vakarų Europos krikščionybės. Mūsų bajorija neatspindėjo ir neatlie- pė jų savo kūrybiniais veiksmais. Ji net savo valstybinėse kanceliarijose naudojosi svetima kalba ir svetimais raštvedžiais, net savo literatūrą pradėjo gudų rašto kalba, — ir savos augštesnio lygio civilizacinės kultūros beveik nekūrė, o, kada jos prireikdavo, ją importuodavo (kaip ir vėlesnysis krikščioniškasis bažnytinis elitas, irgi beveik nieko iš savęs originalaus civilizacijai nedavęs). Iš dalies mūsų bajorija 
nuo liaudies todėl atitrūko, kad ji neturė
jo ko iš savęs tai liaudžiai duoti, kad ji 
pristigo kūrybinės potencijos savojoj ben
druomenėj ir todėl tegalėjo tapti kitų ben
druomenių įtakų konsumentais.Susidūręs su augštesnius Vakarų Europos civilizacinius atsiekimus perduodančia lenkų bajorija ir dvasiškija, „kūrybinis elitas“ turėjo jų įtakai pasiduoti todėl, kad kūrybiniu elitu buvo jis tiktai kabutėse. Augštesni civilizaciniai atsiekimai savo magnetizmu turėjo patraukti pretenduojančius į kūrybinį elitą. Tautinėse tradicijose saugi primityvioji substrata liko šių įtakų nepaveikta kaip tik todėl, kad, degraduota j baudžiauninkus ir praradusi bendravimą su bajorija, ji liko pasmerkta lietuviškai stagnacijai. (Anų laikų patirtimi besivadovaujant, lietuviškų veikėjų galvosenoje ir šiandien visa, kas stagnuo- ja, kažkaip savaime atrodo labiau lietuviška).

Kūrybinės mažumos yra reikalingos pa
laikyti tautinėse tradicijose saugią bend
ruomenės masę gyvą ir neleisti jai atsilikti 
nuo pasaulio, kuris savo ruožtu tokius 
atsilikėlius pamiršta. Bet kūrybinės mažu
mos gali tai padaryti tiktai tada, kai, iš 
vienos pusės, bendruomenės masė gali i.’ 
nori priimti jų siunčiamus impulsus, ir, iš 
kitos pusės, pačios kūrybinės mažumos,
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126 Santarvėbūdamos jautrios kitų tautų kūrybiniams atsiekimams, pajėgia jiems prilygti, jų tarpe išsikovodamos vietą ir prestižą savajai tautai. „Kūrybinis elitas“, kuris lyginamoje perspektyvoje laikytinas menkaverčiu arba ir pats save jaučia tokiu esant, tėra graudi karnavališka karalių sosto pretendentų kaukė, o ne gyvųjų impulsų tautai davėjas.Bet kūrybinės mažumos bus paties savo kūrybinio pajėgumo nuneštos į esmiškai tarptautinį elitų lenktynių lauką, jeigu jos pačios nęturės pozityvaus įsipareigojimo kurti savosios kultūros kontekste, jeigu jos pačios nejieškos santykiavimo su rezervais tradicijos, iš kurios jos yra iškilusios. Dinaminis tautiškumas reikalingas ir tikrojo kūrybinio elito įsipareigojimo per savo tautą dalyvauti žmonijos kūrybiniame išsiskleidime. Kitaip tautiškumas gali tiktai stagnuoti mirusiųjų pasitenkinime savo kapo jaukumu. Ir šio įsipareigojimo neturintieji, visdėlto, nepaisant jų kūrybinių atsiekimų, taip pat (nors ir ne tiek pat) 

laikytini savo tautos budeliais, kaip ir kitomis priemonėmis ją naikinantieji okupantai.**) Už „kitų kraują“ (Simone de Beauvoir) atsakingi ne tik tie, kurie jį lie- ja, bet ir tie, kurie, nuošaly stovėdami, nuo jų nusisuka.O yra juk ir pas mus durų, į kurias jokiam autentiškam kūrybiniam elitui nereikės laužtis. Jos atidarytos. Tereikia ištiesti ranką, ir jis bus mūsų su džiaugsmu priimtas.
**) Tarp kitko, okupantų proteguojamas „lietuviškas“ menas kurkas panašesnis į „tremtyje“ veikiančių patriotizmu pirkliaujančių „realistų“, negu į smerkiamai vadinamųjų „modernistų“ ir „abstrak- tistų“ darbus... Plg. Jubiliejinės dailės parados 1957 katalogas (Vilnius, 1957).Kas pramatys socialistinio realizmo kelius!..

Joks protinis išsilavinimas, jokia fizinė jėga nepadarys tautos didžia, jeigu ji 
neįsisavins pagrindinių teisingumo dėsnių ir moralės. Roosevelt
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SANTARVĖ 127

Trys skelbimai
I Liūne Sutema

Noriu pirkti skliauto rėžį.
Tuščią, prieblandoje, tarp dviejų 
bokštų gotikos kantrios, — 
kad galėčiau išaugint daigus javų, 
kurie tvinksi mano gyslose 
jau tryliką pavasarių, 
ir negali prasilaužt — 
ir neranda vietos žemės gelmėje.

Noriu pirkti skliauto rėžį, 
kad gedėčiau pamatyt, 
koks derlius nyksta manyje.

II
Parduodu tėvo sodintus vijoklius. 
Jie praaugo mažąjį miestą, 
užgniaužusį jų šaknis — 
ir praaugo mane.
Jie dar tebeauga, ir čia 
vakarais jų rausvos viršūnės, 
saulėleidžiu driekias per tiltų grandis, 
jų liaunos, belapės viršūnės, 
saulėleidžiu vejasi, raizgos 
apie skambančio metalo kartis 
ir įtemptas skaudžiai virves —

Parduodu tėvo sodintus vijoklius, 
kad jie nepraaugtų savęs.

UI
Jieškau savo brolio Judo, 
kuris išdavė mane, 
negalėdamas ilgiau tikėt ir džiaugtis, 
mūsų vaikiška daina — 
nenorėdamas, kad ji skambėtų, 
juodalksniais apaugusiam kieme.

Ir pasiėmiau aš ją išeidama, 
juodalksnio šakos vamzdelyje, 
ir ją sugėrė, vystanti, tamsi žievė — 
Tyli ji.
Ir tyli brolis Judas — tyli, 
ir jaučiu, tik ta pačia kaina, 
mano lūpos prisimint galėtų, 
mūsų pirmąją vaikystės dainą, 
juodalksniais apaugusiam kieme.

Jieškau savo brolio Judo, 
kad ir vėl išduotų jis mane.
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GERIAU BŪTI DIEVO SUTRIUŠKINTAM

R. Šilbajoris

Jeigu padarysime prielaidą, kad, skaitant realistinį literatūros veikalą, mums nereikia persikelti į specialų, tik tame kūrinyje egzistuojantį pasaulį, nes tie patys įvykių priežastingumo ryšiai, tie patys moraliniai įstatymai, kuriuos pažįstame savo kasdienybėje, galioja ir tame veikale, tai Kosto Ostrausko Kanarėlė *) nėra realistinis kūrinys. Šičia egzistuoja visiškai atskiras elgetų pasaulis su savo elgetiškais įstatymais; šičia sceną nuo žiūrovų skilia ne tik medžiaginė, bet ir, sakysim, metafizinė uždanga.Pagrindinis šito pasaulio dėsnis yra tai, kad elgeta yra žmogus, kuris gyvena iš kitų malonės. Jis gali medžiaginę ar dvasinę laimę iš ko nors gauti arba su kuo nors dalintis, bet jis negali jos pats pasiimti. Svarbiausias dramos konfliktas kaip tik ir sukasi apie šitą elgetišką nuodėmę. Juozupas ištiesia savo ranką į kanarėlę ir sulaužo savo pasaulio įstatymus, tuo pačiu peržengdamas to pasaulio ribas, virsdamas kažkuo daugiau, negu tik elgeta, ir nepaprastai brangiai už tai sumokėdamas. Jokūbas, kuris pavydi aklam Juozupui žmonių jam teikiamos pagarbos, kėsinasi į Juozupo asmenybę, stengdamasis jį padaryti juokingą jo paties ir kitų žmonių akyse. Naudodamas Roką ir Aneliukę, kaip savo įrankius, jis vietoj Juozupo atsineštos kanarėlės narvelin patupdo žvirblį. Jo prasižengimas yra kitoks ir daug baisesnis — jis nenori Juozupui teikiamos pagarbos pats sau pasiimti, jis tik ndri ją sunaikinti, sutriuškinti ir Juozupo laimę ir žmogišką pagarbą, kad tokių dalykų elgetų pasaulyje visai nebūtų. Jo ir bausmė 

visai kitokia — pastatytas prieš visai nelauktus, šiurpą sukeliančius savo veiksmo rezultatus, jis tampa kažkuo mažesniu net negu elgeta — atsiduria prieš visišką tuštumą.Juozupas, parsinešęs vakare kanarėlę, nakčiai užmiega, ir kitą rytą pabunda visiškai apkurtęs. Tuo būdu jis niekad ir nesužino, kaip sunkiai Jokūbas ir kiti jam nusikalto. Jis mano, kad tai Dievas j nubaudė už jo žmogišką — ne elgetišką—■ protestą: „Ar man nevalia jos klausytis? Ar aš nesu vertas?“, ir jis gailiai skundžia si: „Dieve mano... Dieve... Negi tikrai aš sunkiai nusidėjau, kad taip skaudžiai mane senatvėje baudi?“ Bet iš tikrųjų galima sakyti, kad tai buvo ne bausmė, o vana —■ pasibaisėtina Dievo malonė. Visa Juozupo kilnybė yra tame, kad jis savo širdy neturi neapykantos, ir kad tiki visų kitų žmonių gerumu. Jam kanarėlė, jau nuo pat vaikystės, yra visų jo troškimų simbolis, raktas iš varganos buities į laimės šalį. Išgirdęs rytą narvelyje čirškiant žvirblį, jis būtų staiga supratęs, kad patys artimiausi jam žmonės gali jo taip piktai neapkęsti, kad norėtų taikyti tiesiai į jo širdį, į jo visatos centrą. Geriau tada apkursti ir niekad kanarėlės nebegirdėti. Geriau būti Dievo sutriuškintam, negu žmonių.Išryškindamas šitą mintį Ostrauskas nuosekliai pasilieka savo pasirinktuose meniniuose rėmuose — specialiame elgetų pasaulyje. Ne vien tik Juozupas, bet ir kiti elgetos yra savotiškai akli — stengdamiesi peržengti savo visatos ribas, jie jokiu būdu negali įžiūrėti savo veiksmų išdavų,
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SANTARVĖ 129nes priežastingumo dėsniai, kurie galioja jų sulūžusioje pirkelėje, visiškai neatitinka išorės pasaulio dėsnių. Juozupas, imdamas. nuo kitų žmonių lango kanarėlę, elgiasi, kaip žmogus, kuris norėtų paimti į ranką žėrifltį rasos lašelį — vienas palietimas, ir visi deimantai dingsta. Tai, ,. kas kitų pasaulyje yra tikrovė, pas juos virsta iliuzija. Jokūbo kerštas kur nors kitur gal būtų ne daugiau, kaip piktas šposas, bet elgetų pirkelėje jis staiga išjudina nepažįstamas ir baisias jėgas; įvyksta lyg ir stebuklas — Juozupas apkursta. Iš šono žiūrėdami, mes galime suprasti filosofinę priežasčių ir išdavų grandinės logiką, bet patys elgetos jos suprasti negali, ir mes su baime ir pasigailėjimu matom jų padėties bejėgiškumą.Ostrausko Kanarėlė šiuomi išpildo galbūt patį svarbiausią reikalavimą, statomą kiekvienam meno kūriniui, būtent, kad meno kūrinys, vaizduodamas savo specialų pasaulį, turį jame ir pasilikti, bet turi įgyti savo prasmę tuo, kad atidengtų naują tiesą apie mūsų pačių — žiūrovų, skaitytojų — žmogišką situaciją. Meno kūrinys turi tarnauti kaip specialus išeities taškas, iš kurio pasižiūrėję į tikrovę, galėtume pamatyti „antrąją mėnulio pusę“ — tuos tikrovės aspektus, kurių kasdieniškomis akimis negalima matyti. Kaip tik per šitą baimę ir pasigailėjimą, stebėdami bejėgišką elgetų situaciją, juose atpažįstame patys save. Mes irgi suprantame, kad gyvename ribotame pasaulyje, už kurio sienų yra dar kita buitis, ir kad stengdamiesi su ja santykiauti, niekad nežinome, kokius rezultatus atneš mūši; veiksmai. Tuo būdu Ostrausko Kanarėlė primena Franz Kafka novelių keistai viliojančią ir kartu bauginančią atmosferą.Šitokios atmosferos išlaikymui daug prisideda autoriaus pasirinktas stilius ir charakterių apibūdinimas. Rokas, pavyzdžiui, skiriasi nuo Jokūbo ir Juozupo tuo, kad yra tikras, absoliutus elgeta. Jis silpnas, jieško lengviausios išeities, ir visiškai ne- sigėdina maldauti bulvės ar duonos kriaukšlio bet ir iš savo draugų — kitų elgetų. Jis apgaudinėja, kaip tikras dvasios pavargėlis, apsimesdamas, kad jo koja paralyžuota; ir net medinį kriukį nusiėmęs, jis užmiršta, kad gali laisvai vaikš

čioti. Jo ir nuodėmė nėra , maištinga, kaip Juozupo, kuris sako „nustojau kantrybės“, ir nepikta, kaip Jokūbo, bet elgetiška, vargana, silpnybės pagimdyta. Jis nenorėtų dalyvauti Jokūbo užmačiose, bet leidžiasi įkalbamas, įbauginamas. Jieškodamas paguodos degtinės butelyje, jis vis nevykusiai išsikalbinėja, kad jis nekaltas, kad čia ne jo nuodėmė, o vis tik jaučia, kad čia kažkas netvarkoj. Katastrofai įvykus, jis irgi elgiasi, kaip tikras elgeta — pasiima lazdą ir pabėga, išeina kiton parapijon laimės jieškoti. Jis visas yra dvasinis luošys, ir Juozupas taikliai apibūdina visą Roko charakterį šitoje scenoje: '■
„Rokas. Ne, aš... aš tik dėl šventos ramybės... (Nedrąsiai) Juozupėli, ar tu nenori ko į vidurius įmest? Kad locka, toks išvargęs atrodai... • ;v <»'•
Juozupas (šyptelėjęs). Pasiimk. Tarboj rasi duonos kriaukšlį.
Rokas (šlubuodamas prie tarbos). Dievas tau atlygins šimteriopai!
Juozupas. O ko tu šlubuoji?-
Rokas. Ar aš? Eik jau...
Juozupas. šlubuoji.Rokas. Ale, kad ne. Gi koja kampe parvirtus guli.
Juozupas. O tu vistiek šlubuoji.
Rokas (truktelėjęs pečiais). Tokia jau, regis, Juozupėli, Viešpaties valia“.Šitaip Rokas šlubuoja per visą savo gyvenimą, priimdamas „tokią Viešpaties valią“. Aneliukė gi, stovėdama ant slenksčio tarp liūdesio ir beprotybės, savo nykiomis dainomis apie linelį ir savo bauginančiu bepročio džiaugsmu, kada kanarėlė gieda, suteikia visam veikalui tą metafizinės baimės ir gailesčio nuotaiką, nuo kurios priklauso veikalo prasmės išreiškimas.Veikalo kalba nemaža dalim susideda iš šabloniško, perdėm paprasto ir, nelabai taisyklingo bei negrynai lietuviško elgetų žodyno. Jokūbas piktai pasakoja, kad Juozupo giminė: „jau nuo pavietrės metų... dūmus į akis pučia“; Roko „kad locka“ pasidaro lyg tai ir specialus jo išsireiškimas; Juozupas, pasakodamas apie kanarėlę, ku-
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130 SANTARVĖrią jam, vaikui bebūnant, ponas parodė,^ sako: „Tyliu, kaip mietas ir ašaras ryju“. Šitoks žodynas, (kaip jis vartojamas Ka
narėlėje), nors ir grubus, yra visgi tuo pačiu labai liaudiškas ir pačia giliausia prasme labai lietuviškas. Ostrauskui pasiseka visai natūraliai, lyg ir nejučiom, į tą kalbą įpinti stiprių lyriškų, vaizdingų posakių, kurie kaip tik ir sustiprėja dėl savo kontrasto. Grįžtant prie Juozupo pasakojimo: „O man tik kvapą užėmė... Tyliu, kaip mietas ir ašaras ryju... Geltona, smulki ir lengva lyg pūkas, o giesmė tartum medus 
pieyų saldi (mano pabraukta — R.Š.)“.Nežinia, ar norėdamas išlaikyti stiliaus vientisumą, ar dėl kokios kitos priežasties, Ostrauskas šitą prastą elgetišką kalbą perkelia net ir į savo scenos nurodymus,, kur tai sudaro keistą ir nelabai vykusį įspūdį. Rokas „patenkintas spokso į straksinčią kanarėlę“; Aneliukė žiūri „nustebus, akis išpūtus“; Jokūbas kalba „dūmodamas lovoje“ ir t.t. Jeigu šitoks stilius scenos nurodymuose būtų išlaikytas ištisai, tai gal jis prisidėtų, veikalą skaitančiam, prie bendros nuotaikos. Bet dažnai gaunasi nevykęs prastų išsireiškimų i- normalios „miesčioniškos kalbos“ svetimžodžių sugretinimas, kaip, pavyzdžiui, Rokas kalba „gerokai apdujęs, melancholiškai“ arba Aneliukė sušunka „pamainus narvelį, visa gerkle, beveik isteriškai“, ir pan. Kartais scenos nurodymai visai be reikalo pabrėžia veikėjų judesius tais pa

čiais žodžiais bet neteikia tiems judesiams jokios suvokiamos gilesnės prasmės. Pačioj pradžioj Jokūbas gieda karunką, virdamas bulves: „...tarnai Dievo septyni replėm trauks grabo vinį ir dangtį atlups! (Ryškiai kirčiuodamas paskutinį skiemenį, ūmai prišoka prie puodo ir atlupa dangtį...)“. Toks žodžių žaidimas yra savotiškai sklandžiai supintas ir galėtų bŪT ti efektingas, jeigu jis būtų reikalingas ar turėtų prasmę. Dabar gi jis pasilieka tik pripuolama autoriaus išdaiga, kuri ne’, skaitant, nei scenoj stebint, nepagilina veikalo turinio.Ostrausko Kanarėlė yra įdomus ir vertingas įnašas į tremties lietuvišką dramaturgiją. Autorius turi ką pasakyti ir, apskritai paėmus, sugeba savo mintį išreikš ti grynai meniškomis priemonėmis, be melagingai poetiškos gražbylystės. Reikia tik- tikėtis, kad jis ateity išdrįs pasirinkti komplikuotesnę, sunkesnę dramos priemonę savo mintims išsakyti. Nes, nežiūrint savo vertingo filosofinio turinio, Kanarė
lė visgi palieka perlengvo dalyko įspūdį, perdaug trapaus, lyg žaislelis. Man atrodo, kad Ostrauskas turi pakankamai talento didesnio masto užsimojimams, negu šitokie dailiai nublizginti „deimančiukai“.

*) Kostas Ostrauskas. Kanarėlė. Chicago (Santara, 1958).
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LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO

. M1N. S. LOZORAIČIO SUKAKTIS

Lietuvos Diplomatijos šefui ininistėriūi Stasiui Lozoraičiui š'm. rugsėjo 5 d. suėjo 60 metų amžiaus. Nors atitinkama data j all beveik pora mėnesių kaip praslinko ir, biuleteniui anksčiau pasirodyti negalėjus, laiku to įvykio paminėti nespėjome, mes norime šiandien dar kad ir trumpai paminėti garbingą asmenį, su kuriuo LRS jaučiasi susieta gerų tarpusavio’’Santykių istorija ir daugeliu vienodų pažiūrų j svarbiausius lietuviškojo gyvenimo bei siekių reikalus.Jubiliato nuopelnai plačiai paminėti toje lietuviškoje spaudoje, kuri nėra pasidavusi partiškai politinėms aistroms ir'kuri turi tiek tautinės savigarbos, kad nepriklausomybės laikotarpio ir jo veikėjų ar valstybės pareigūnų nevertina pagal maštabą — •.„'Ęų - į?uvąi .mįisų paętijos įĮmogųs, tai tave . giriame, nebuvai — šunimis pjudome“.'Mes-nekartosime min. S. Lozoraičio kelio, nueito nepriklausomos Lietuvos' valstybės tarnyboje, ar kantraus išsilaikymo.'jam f>o tietųvds okupacijos pavestame poste. Tame poste, kur kelias nėra rožėmis klotas ir kuriame niekas negali pranašauti greitos Sėkmės Lietuvos reikalams. Jei agresyvus. kaįįturių emigracinių partijų Veikėjui prikišdavo mūsų diplomatinei tarnybai neveiklumą ir. tuo lyg. bandydavo su- gestijonuoti, kad jų partijų žmonės būtų dalyką“gėriam.padarė ar, ko gero, Lietu- Vos „laisvės yąlahd.ą .priartinę, tai 'kiekvienam .i^ni'ptingąm" žmogui galėjo kad ' ir Vengrijos tragedija parodyti, jog išsilais

vinimo esmė glūdi nevien laisvėje esančių valstybinių pareigūnų ar visuomeninių institucijų pastangose, ne jų veiklume ar neveiklume. Gerbiant teisybę, negalima kitaip galvoti..Pažįstant kiek arčiau Pabaltijo diplomatinių tarnybų padėtį ir turint galvoje bendrinę pasaulinę padėtį, tiek visų Pabaltijo diplomatinių postų, tiek specialiai ir LDŠ situaciją galima tik nuoširdžiai apgailestauti. Jiems yra tekusi nepavydėtina pareiga išlaikyti, simboliškai kalbant, tarptautinėje plotmėje savas valstybines vėliavas, išlaikyti jas be divizijų, be mobilizuotų masių, išlaikyti! gal vien todėl, kad moralės likučiai sudaro Vakarų valstybėms „kaikurių“ nepatogumų iš viso tuos postus likviduoti. Reikia nervų, reikia. net tam tikro asmeninio pasiaukojimo, kad santykiuose su atitinkamais Vakarų valstybių pareigūnais pakelti iš pastarųjų pusės sklindančią, kad ir tiesioginiais žodžiais neišsakytą atmosferą —■ ach, būtų geriau, kad tas Pabaltijo klausimas iš viso po kojomis nesimaišytų. Tenka apsimesti lyg to viso nejaučiančiu — vien todėl, kad tik Lietuva formališkai dar liktų diplomatinėse institucijose egzistuoti, vien' todėl, kad kaip nors kantriai sulaukus tų laikų, kada pasaulio sąžinė prabudusi prisimintų ir mažiausiųjų tautų sutryptą teisę ir jai atstatyti pasinaudotų' popieriuje tebesančia Pabaltijo valstybių egzistencija. Nedėkinga tai rolė mūsų. LDT-ai.. Juo labiau tad lietuviškoji visuomenė turėtų
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tai suprasti ir teikti pilną morališką para
mą ten, kur neviltis turėtų žymiai daugiau 
pagrindo įsikurti negu kur kitur.

LRS gali priskirti sau prie garbės daly
kų, kad ji iš pat pradžių padėtį teisingai 
suprato ir joje teisingai elgėsi. Ir nežiū
rint įvairiausių priekaištų ar pajuokimų, 
LRS ir toliau liks ištikima šiam savo nusi
statymui. LDT turi laikytis savo nuo emi
gracinių rietenų ir susigrupavimų nepri
klausomoje pozicijoje tol, kol laisvę atga
vusi mūsų tauta vėl galės pati tvarkyti sa
vo valstybinius reikalus. Kiek tai priklau
so nuo lietuviškųjų pastangų, LRS visad 
bus tų tarpe, kurie LDT-ą be svyravimų 
remia ir rems. Čia reikalas eina ne apie 
asmenis, nors min. S. Lozoraitis savo as
meniu tokio nusistatymo išlaikymą ypa
tingai palengvina, bet apie principą, susie
tą su Lietuvos likimu.

Rugsėjo 5-tai dienai, t.y. min. S. Lozo- 
rąičio 60-ties metų amžiaus sukaktuvių 
proga, LRS/EK vardu jos pirmininkas pa

siuntė jubiliatui sveikinimą, kuriame tarp 
linkėjimų kad ir kitais žodžiais buvo iš
reikšta tai, ką čia esame šiandien pasakę. 
Į sveikinimą LDŠ atsakė EK pirmininkui 
K. Drungai raštu, kuriame sakoma:

, Esu nuoširdžiai dėkingas Jums ir Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės Europos Ko
mitetui už sveikinimus, atsiųstus mano 60 
metų amžiaus sukakčiai.

Jūsų malonius žodžius apie Santarvės 
ir mano santykius noriu papildyti konsta
tuodamas, jog tie santykiai davė man pro
gą patirti Jūsų organizacijos teisingą nu
sistatymą tiek dėl padėties krašte ir Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo proble
mų, tiek dėl Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos uždavinių.

Dėkingai atsimindamas Santarvės pa
ramą mano darbui, iš savo pusės' linkiu 
Jums ir Santarvės Europos Komitetui ge
riausio pasisekimo tęsiant darbą Lietuvos 
gerdVei ir jungiu mano gilios pagalbos žo
džius“...

(Iš LRS Tarybos Biuro Biuletenio)

BENDRUOMENĖS RINKIMAI

Lietuvių Bendruomenės tarybos ir dele
gatų į pasaulio lietuvių seimą rinkimai, šį 
pavasarį įvykę, šalia kitų kraštų, ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, vaizdžiai už- 
dokumentavo mažėjantį lietuviškosios vi
suomenės aktyvumą. Balsuojančiųjų skai
čius, kuris ir per pirmuosius Bendruome
nės rinkimus nebuvo didelis, beveik viso
se vietovėse žymiai sumažėjo. Iš dalies, ži
noma, dėl šio rezultato kaltas ir lietuviš
kųjų laikraščių nesidomėjimas Bendruo
menės rinkimais, o ir kaikuriuose vesta 
grynai negatyvistinė akcija prieš pačią 
Bendruomenę.

Balsavimų duomenys rodo aktyviąją 
Amerikos lietuvių visuomenę pasidalinusią 
maždaug pusiau tarp ateitininkų organi
zuoto ir liberalų kurkas labiau išsidalinu
sio bloko. Liberalų pusėje iš pastoviai or

ganizuotų vienetų stipriausią užnugarį tu
ri tautininkai, liaudininkai gerokai silp
nesni, o socialistai demokratinių rinkimų 
keliu beveik Visai išsieliminuoja.

Balsavimuose daugiausia pasisekimo tu
rėjo nuosaikesnieji, į įvairių rūšių kraštu
tiniams pritarimo kurkas mažiau parody
ta. šiai taisyklei išimtį tesudarė asmeniš
kai, savo praeities laikysenos sąskaita, po
puliarus kun. St. Yla, bet šį sykį jisai po
puliarumu atsiliko nuo nuosaikaus, ateiti
ninku visuontenininko St. Barzduko, ku
rio pirmininkavimu Bendruomenei gana 
visuotinai reiškiamas pasitenkinimas.

Nepopuliariausi žmonės, bendrai kal
bant. rinkimuose pasirodė politikai. Ne
praėjo net į seimą (į kurį buvo renkama 
40 delegatų) nei tautininkų, nei liaudinin
kų pirmininkai, taip pat ir žymūs Lietuvių
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SANTARVĖ 133Fronto ‘veikėjai. Visuomenė išreiškė ©orą Bendruomenės priešaky matyti žmones, kuriuos būtų galima benuru vaidu cnarax- terizuoti kultūrininkais ir kultūros organizatoriais.Šia prasme rinkimai — vieninteliai demokratiniai stambesnio masto balsavimai mūsų visuomenėje —vertintini, kaip brangi proga visuomenei parodyti savo šiaip jau ignoruojamą valią. Pasirodo, jok .. kurių anksčiau buvusi stiprybė nebeegzistuoja arba baigia išsekti, jog pradeda at eiti natų i žmonės, ir jog visuomenėje for- muojąsis platesnį pasitikėjimą turinčių asmenų sluogsnis yra kompozicinės ir vis kintančios sudėties. Jam priklauso dalis senųjų veikėjų, kaikurie Amerikos lietuvių visuomenininkai, kaikurios ir visai naujai atsiradusios, amžiumi jaunos jėgos. Išeitos pusės, nemaža Lietuvoje buvusių :■ mių ir šiandien dar pirmaujančių veikėjų tik dėlto, matyti, tebepirmauja, kadangi jų nereikia rinkti.

Naujų jėgų atsiradimą svarstant, pažymėtina, jog jų buvo į Bendruomenės seimą išrinkta iš santariečių ir ateitininkų tarpo, o nepraėjo nei Šviesos, nei akade- miKų skautų gana gausūs kandidatai. Visuomenės įvertinimas, už realius darbus teikiamas jaunosiom jėgom, ypač ryškiai pasirodė, išrenkant Studentų Santaros pirmininką Valdą Adamkavičių į Bendruomenės seimą visų liberalų kandidatų priešaky, gautų balsų skaičiumi. V. Adamkavi- čius yra jaunimo peticijų JAV prezidentui ir Jungtinėm Tautom iniciatorius ir vykdytojas, taigi, beyeik vienintelių naujų metodų mūsų užsienio politikoje (neskaitant kaikurių Amerikos tautininkų ėjimų) autorius. Šis jauno veikėjo, dar netgi studijuojančio (inžineriją!), populiarumas buvo vienintelis Bendruomenės rinkimų nustebimą žadinęs epizodas. Apskritai gi rinkimų duomenys turėtų sutvirtinti jaunosios kartos visuomenininkų savimi pasitikėjimą. R.

i

Mažosios tautos teturi tik vieną stiprybę, būtent, dvasios švarumą. Kada jose' 
teisybės jausmas gyvas, budrus ir stiprus, kada jose tėvynės meilė yra skaisti ir 
karšta, tada ta tauta turi savyje visa, ko reikia jai gyventi viduje ir pakelti pasitai
kančias sunkių bandymų valandas.

Ir niekuo kitu tauta neapreikš savo ši rdį, sielą ir dvasią taip, kaip savo kalba.Vydūnas
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IŠ „ŠLUOTOS“ 1958 ■ . ’ . .

Skaudvilės rajono laikraštis „Leniniečio 
Balsas“ išspausdino feljetoną „Čepauskas 
linksminasi“, atskleisdamas Skaudvilės 
liaudies teismo teisminio vykdytojo Če- 
pausko chuliganiškus veiksmus. Dėl to fel
jetono, paremto faktais, gauti du laiškai:

1. Skaudvilės Rajono Liaudies teismo 
raštas Nr. 123 j ...Ištyrus paaiškėjo, kad 
DALIS yra TIESOS, už ką Čepauskas ati
tinkamai nubaustas.

2. LTSR Teisingumo Ministerijos kadrų 
skyriaus Raštas Nr. 11-103 „...Patikrinus 
vietoje laikraštyje nurodytus teisminio 
vykdytojo Čepausko chuliganiškus veiks
mus, FAKTAI NEPASITVIRTINO“.

* * *

Klaipėdos laikraštis „Raudonasis Švy
turys“:

„...Kovoje su Įvairiais nusikaltėliais mi
licijos organams aktyviai padeda Vėžaičių 
apylinkės vykdomasis komitetas“.

Tame pačiame puslapyje kiek žemiau— 
karikatūra su prisegtu prierašu:

„...Vėžaičių apylinkės vykdomojo komi
teto darbuotojai ne tik kad nekovoja su 
degtindariais, bet ir patys naminę gami
na“.

* * *

Scena: prie bažnyčios vartų. Iš automa
šinos lipa jaunavedžiai ir žengia bažny-
čion. , ■...

■ Pilietis: — Žiūrėk, net iš' Vilniaus tuok- 
tis atvažiavo... ■' ' '• "

1 ' —,?! ' '' ' ’ “■ "
— Mat, sostipėje nepatogų, . t&i . , jis 

skaito antireligines paskaitas... , :
* , *

. r ..... jį,- ■

Jis nenorėjo už nieką būti atsakingas. 
Kalbėdamas, kad žemė sukasi, pridurdavo: 
„...kaip sakė Kopernikas“...

* * *

Išklausė operą? O ką nutarė?
* * *

Įkyri, kaip čigonė Vilniaus geležinkelio 
stotyje...

* * *

Vilniuje važiuojant troleibusu Nr. 1 nuo 
Vilniaus viešbučio iki geležinkelio stoties 
reikia mokėti 30 kapeikų, o važiuojant at
gal nuo tos pat geležinkelio stoties iki to 
pat „Vilniaus“ viešbučio — 45 kapeikos.

(Ir į Sibirą veža skirtingom kainom. Nu
veža visai už dyką...)

Ramygalos rajono laikraštis „Tarybinė 
Tėvynė“ 1957 m. nr. 85, pirmasis puslapis:

„...dėl rudeninio dirvų arimo nevykdy
mo ketvirtoje laukininkystės brigadoje ne
mažiau kaltas, .brigadininkas Gustas“.

Antrasis. puslapis: . . ;
„...Ramygalos Darbo Žmonių Deputatų 

Tarybos vykdomojo komiteto sprendimu 
nr. 401, GUSTAS Tadas, Antano s.—„Kre
kenavos“ kolūkio IV brigados brigadinin
kas už pasižymėjimą darbe apdovanotas 
Garbės raštu“.

Švenčionių rajono laikraštis „žvaigždė“ 
1958 m. Nr. 29:

„Raudonosios. Vėliavos“ žemės ūkio ar
telės kalviai, pilnai atremontavo. visą že
mės ūkio inventorių“, . ^ ” ' .

Kitame straipsnyje' tame pačiame' nume
ryje: ‘ ..... .

„...Visai kitokia padėtis „Raudonosios 
Vėliavos“ žemės ūkio artelėje. Čia iki šiol 
dar nepradėtas žemės ūkio inventoriaus 
bei padargų remontas“.
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

BALTA DROBULĖ

Skaitytojai labai mišrių jausmų ir nusi
teikimų kupini sutiko Antano Škėmos Bal
tą Drobulę. Tai, pasakytume, dėl taip pat 
labai daug priežasčių visiškai natūralus ir 
suprantamas dalykas. Savo metų juk Ja
mes Joyce Ulysses buvo net deginamas ir 
tai ne kokių nors karštuolių, o didelių ir 
kultūringų kraštų valdinių įstaigų (šian
dien ta knyga jau įsipilietino, nors vis dar 
vienų apšaukiama genijaus pasireiškimu, 
o kitų paskutiniu šlamštu).

Kalbant apie Baltą drobulę ir mūsų 
skaitytoją, reikia pasakyti, kad reakcija 
čia kartojasi lygiai tokia pat, kaip savo 
metu Airijoje dėl jau mūsų minėtosios 
Joyce knygos. Airiai — šventa tauta, ir 
jiems įsileisti, tegu ir savo tautiečio para- 
‘ytą, knygą, kurioje pavaizduojamas pa
prastai mėgstamas prislėpti gyvenimas, 
būtų buvusi gana sunki nuodėmė. Jie, ži
noma, padarė taip, kaip ir visi šventuolė
liai hipokritai: ne taisė jau, matyt, nebe
pataisomai nuėjusią savo keliu gyvenimą, 
bet sudegino net ir kitas savo talentingo 
tėvynainio knygas, kad kuklusis airis ne
žinotų, jog iš viso kada nors tokio žmo
gaus būta, gyventa ir rašyta. Be kita ko, 
ano didžiojo airio dar didesnė knyga vaiz
duoja Vienos nakties Dubliną su visais 
kekšynais. Vaizduoja, žinoma, kitaip, ne
gu iki Joyce buvo ar būtų buvę įprasta 
(jeigu Joyce buvo pasinaudojęs realistinė
mis priemonėmis, net ir literatūrinis pa
saulis, labai gali būti, jį būtų gal pasitikęs 
visiškai kitaip). Joyce bene tobuliausiai, 
bent geriau negu kas kitas pasinaudojo 
tuo metodu, kuris lietuvių literatūroje iki 
šiol išliko kaip ir nežinomas: jis bandė pa
rodyti žmogaus minčių sriautą su visais 
ekskursais į šalis ir į praeitį.

Ne be reikalo čia minime nei Joyce, nei 
jo Ulysses, kai kalbame apie Škėmos Baltą 
drobulę. Gal net ir sąmoningai Škėma 
daug ko kaltas Joyce'ui, iki jo herojaus 

įsikaltų ir kartojamų įvairių citatų {skai
tytinai. O jeigu bandytume jieškoti para
lelės, tai ji nesunkiai ateitų. Pirmiausia, ir 
Škėmos vaizduojamajame gyvenime nuo
lat pristatomos naktinio, to literatūroje at
viriau retai tepajudinamo gyvenimo sce
nos. Lietuviui skaitytojui jos pažįstamos 
iš realistinių pasakotojų, bet pribloškia iš 
Škėmos romano, kitaip piešiančio vaizdus 
ir kitokį sudarančio įspūdį. Antra, tasai 
pat minčių sriauto metodas parodyti žmo
gui ir gyvenimui. Bet tas paralelių jieško- 
jimas vargu ką nors ypatinga pasakytų, 
nebent tik tiek, kad Škėmos literatūriniai 
mokslai eita pas gerus modernistus moky
tojus (be kita ko, savo draminiuose veika
luose, siužetiškai būdamas visiškai iki pa
čios nekaltybės, šventai originalus, Škėma 
irgi išduoda esąs išėjęs amerikiečių mo
derniojo teatro mokyklą — E. O‘Neal, T. 
Williams ir kt).

Svarbiausia, žinoma, mums, kad Škėma 
medžiagą savo darbams, o šiuo atveju ir 
Baltos drobulės romanui ima lietuvišką. 
Jis čia kurkas pranašesnis ir iš lietuviš
ko požiūrio visa galva augštesnis ar gal 
laimingesnis už tuos kaikuriuos už jį jau- 
nėlesnius lietuvių rašytojus, kuriems raš
tuose jau nebėra nei Lietuvos, nei lietuvio. 
Škėma dar perdėm lietuviškas, ir jo vaiz
duojamieji žmonės yra lietuviai. O tai, ša
lia mūsų literatūron jo atnešamųjų naujų 
metodų, labai brangintina savybė, pake
lianti romano vertę mūsų, lietuvių, akyse.

Škėmos šio romano patsai vyriausiasis 
veikėjas Antanas Garšva yra ligonis pas
kutiniaisiais metais dažnai aplarikomas 
dvasinių priepuolių. Škėma, tiesa, norėda
mas geriau mums pristatyti savo herojų, 
truputį panašiai elgiasi, kaip pastarojo 
karo metu amerikiečiai Vokietijoje. Kaip 
pasakojama, jie, taupydami žmones, kiek
vieną norimąją užimti vietą daužydavo ar
tilerijos sviediniais, apšaudydavę iš kul-
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136 SANTARVĖkosvydžių, bombarduodavę iš lėktuvų, kol jau ten tikrai nebegalėdavę likti net gyvos musės. Toks pat tikras nori būti ir Škėma, kad jo herojus jau pakankamai pagrįžtai parodytas kaip dvasiškas ligonis. Dėl to jis nepasitenkina vien tuo, jog Garšva ir iš motinos galėjo paveldėti beprotybės pradus: dar jis leidžia savo herojų daužyti kiekvienam okupantui, kad žmogus jau tikrai nebepakeltų.Kas tas Garšva ir kas per gyvenimas pro jį vaizduojamas?Garšvą romano pradžioje mes susitinkame didžiuliame Niujorko viešbutyje keltininku, kuris skaičiuoja pravažiuojančius augštus susiduria su tokį pat ar panašų darbą dirbančiais viešbučio samdiniais ir keliamaisiais jo gyventojais. Be darbovietės jis dar turi ir savo privatų gyvenimą— Eleną, kurios vardą jis dažnai kartoja, su kuria susitinka, kurios siekia. O dabar tam savo herojui visapusiškai nupiešti Škėma vėl naudojasi kryžminėmis ugnimis, kurios parodo ir jo praeitą gyvenimą, ir jo palinkimus ir pamėgimus, ir jo žinojimą. Maža Škėmai, kad jis leidžia Garšvai prabėgti sąmonėje daugeliui jo praeities epizodų, ypač tom nelemtom artėjančių priepuolių valandom. Garšva dar yra vedęs ir užrašus, ir iš ten skaitytojas gauna pačius pagrindus spręsti, kodėl Garšva toks, o ne kitoks, kodėl jis ir be daužymų būtų galėjęs baigti gyvenimą ne šviesiu protu.Garšva iš tiesų toks žmogus, kokio mes nesame dar matę savo literatūroje (ir, svarbiausia, kokio daugelis mūsų nenorėtų matyti literatūroje, nes jis paskui save atsineša ir mums, veidmainiškąjį miesčioniškumą įsisavinusiems, gana pažįstamą gyvenimą, bet nelabai norimą viešai parodyti). Augęs provincijos inteligento šeimoje, jis su savim į knygos puslapius atsineša ir tą provincijinę aplinką, kurią mūsų realistai bandė ir bando, ypač flirto ir meilės reikaluose, daugiau suromantin- ti. Atsidūręs Kaune, jis vėl pradengia nak

tinio gyvenimo užuolaidėlę, kuri prieš mūsų akis ligi šiol nebūdavo atidangstoma. Vilniuj jam tenka pagyventi, rodos, tik dėl to, kad jis susitiktų su Elena ir duotų mums savaip pasigrožėti amžinuoju miestu. Kauno fone prabėga okupacijos, vėl su scenomis, kurios prasikiša retu gyvenimo brutalumu ir kasdienybe be miesčioniškų uždangų.Garšva — inteligentiškas žmogus, įr dėl to eiliniam skaitytojui sunkokai būna įkandamos ypač kai kurios jo priepuolių scenos, kai iškyla į paviršių mažiau jam žinomi pasaulio kultūros atstovai su savo filosofijom ar kai jis be saiko ima vartoti enciklopedinius vardus ar kartoti skaitytojui maža ką ar net nieko nesakančias citatas.Yra tekę girdėti, kad tūli skaitytojai kelia klausimą: ką gi mums duoda knyga, kurioje vaizduojamas beprotis ir pra- dangstomos uždangos ligi šiol literatūroje nerodyto gyvenimo? Kitaip sakant, kas būtų per prasmė šios knygos, kuri ir skaitoma turi būti atsidėjus ir paskaičius neduoda lengvai užmigti, nes vieniems ji sukelia svarstymų ir ginčų, o kitus bent erzina?Garšva — mūsų laikų didvyris. Tai jau ir būtų trumpas atsakymas. Jis mūsų laikų didvyris, kuris augdamas paragavo tai, ką savo namuos turėjo gražaus ir negražaus, natūralaus ir nenatūralaus, kuriam svetimi daužė galvą ir kurį tokį sudaužytą sutrankytą išvijo iš namų ir, ne pačiu bloguoju atveju, įtupdė Niujorko viešbutyje keltininku. Garšva — tai mes patys, galėtumėm tai pasakyti prasmės j ieškotojams, tokie, kokie esame, su atsiminimais, nuo kurių ne visada norėtumėm atkelti uždangą, vienaip ar kitaip sudaužytom galvom (nebūtinai fiziškai, ir nebūtinai kitų sudaužytom), papildę smarkiai beprotnamius, lietuviai, išgyvenę ir dabar tebegyveną nenormalius laikus.
P. Anučienis
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REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Dėl šiais metais ypač pasunkėjusios finansinės musų žurnalo 
būklės, SANTARVĖ neįstengė rodytis reguliariai.

Kad iš viso ji galėjo dar eiti, tenka dėkoti tvarkingai mokančių 
prenumeratos mokestį skaitytojų buriui ir atskiriems asmenims bei 
kaikuriems LRS padaliniams, kurie savo aukomis rėmė žurnalo gy
vybę.

Finansinių sunkumų priežastis — tie keli šimtai SANTARVĖS 
ėmėjų, kurie užtęsia kartais dvejis ar trejis metus prenumeratos mo
kėjimą ir beveik, kaip taisyklė, skolos nesumokėję, atsisako arba at
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Negalėdama patikinti savo skaitytojų, kad rodysis visai regulia
riai ateinančiais metais, ir nenorėdama skriausti sąžiningųjų prenu
meratorių bei aukotojų dykai imančių j ii naudai, ateinantiems me
tams SANTARVĖ mažina prenumeratos mokestį, kaip nurodyta že
miau. žurnalo bus spausdinama tik tiek egz., kiek bus užsimokėjusių 
prenumeratorių, niekam, išskyrus spaudą ir kaikurias įstaigas, žur
nalas nebus siunčiamas neaprėžtu kreditu.

1959 SANTARVĖ rodysis pagal gautas Administracijoje sumas. 
Juo tos sumos bus didesnės, juo daugiau numerių žurnalo bus išleista.
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