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ŠLOV DIDVYRIAMS!

K

as yra tie žmon s, kurie, nors fiziškai mir , gyvena amžinai, per savo mintis, savo darbus, savo dvasios
ir proto bei širdies palikim ? Kokia j! reikšm mums ir visai sveikai žmonijai, kokia yra tikro
didvyriškumo, aukš"iausiojo ir šven"iausiojo heroizmo esm ? Argi „gyvenimas“ yra tik žaidimas, tik beprasmis
„gumos tempimas“, be gilesn s prasm s ir tikslo? Nacionalsocializmo pasaul ži)ra teigia, kad ne.
Nacionalsocializmo pasaul ži)ra teigia, kad kiekvienas žmogus, kuris užtikrintai ir dr siai žuvo už savo Nacij , už
Diev , už savo ras s, o pagaliau ir visos sveikos žmonijos idealus, yra nemirtingas, kad toks žmogus b)tent yra
tikrasis didvyris. M)s! Nacija, Lietuvi! Nacija, turi nei kiek ne mažesnius ir nei kiek ne prastesnius didvyrius,
negu kitos pasaulio ir Europos nacijos. Didvyriai yra nepaprastai svarbi Nacijos dalis, ta"iau kad tai suvokti, mums
dera nepamiršti to, kas yra NACIJA. Nacija n ra tas pats, kas Tauta: Nacija yra sudaryta iš vis! praeities, dabarties
ir ateities kokios nors Tautos nari!, taigi tai yra amžina ir dvasin koncepcija. M)s! Nacijos didvyriai, kaip ir m)s!
ras s didvyriai, mums stovi kaip švyturiai, kaip kelrodžiai m)s! darbe ir kovoje už T vyn s atgimim , už
ariškosios žmonijos apsivalym . Didvyris, paaukoj s savo individin1 egoizm už tai, kas aukš"iau už j1 pat1, už
auktesn1j1 subjekt , toli gražu nemiršta taip, kaip tai suvokt! materialistai ir tikr! ideal! neturintys „demokratai“.
„Demokratai“ manys, kad žmogus, kuris ž)na kad ir už šven"iausi dalyk , „negal s pasidžiaugti pergal s ar darb!
vaisiais“, taip yra paneigiami idealizmo ir didvyriškumo pamatai. Nacionalsocializmas teigia, kad žmogus, kuris
taip žuvo, yra mir s fiziškai, bet dvasiškai jis pasiekia aukš"iausi b)ties tašk , jis pasiekia didingiausi žmogaus
b)sen – jis tampa nemirtingu, jis tampa herojumi. Jo darbai ir jo mintys 1gija nenusakomai didel1 svor1 ir reikšm
tiems, kurie žemiškame pasaulyje t s didvyri! darbus, didvyriai kitiems žmon ms rodo keli ir pavyzd1. J! fizin
mirtis tiems, kurie suvokia ir yra verti suvokti didvyri! misij Žem je, yra dvasinis atgimimas ir j gos šaltinis.
Tiek „paprasti žmogeliai“, tiek ir istorijos išgamos bei niekšai nugarma 1 užmaršt1, jie išnyksta. Ta"iau
didvyriai, per savo mirt1, mums palieka nenusakomos vert s dvasin1 paveld : tok1 paveld mums paliko tiek
senov s Lietuvi! didvyriai, gyn Lietuv nuo slav!, kryžiuo"i! ir kit! tuometini! prieš!, tiek v lesni! laik!
Nacijos didvyriai, ta"iau mums savotišk paveld palieka ir m)s! ras s didvyriai. Tas, kuris atmeta ši! didvyri!
palikim , praranda didžiul1 dvasios j gos šaltin1. „Mano Kovoje“ Adolfas Hitleris teisingai raš :
„Kai žmoni širdys d žta ir žmoni dvasios yra neviltyje, tada iš praeities prieblandos, didieji priespaudos
ir r peš io, g dos ir vargo, dvasin s vergijos ir fizini suvaržym užkariautojai ži ri žemyn juos ir ištiesia savo
amžinasias rankas vilties netekusiems mirtingiesiems. B da tautai, kuri yra susig dusi jas paimti.“
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Vargu, ar 1manoma geriau nusakyti ši ties , negu j savo garsiojoje knygoje nusak genialusis Adolfas
Hitleris.
Tas, kuris ž'sta už ties*, nesvarbu, kas fiziškai nugal3s, ar teisingumas, ar neteisingumgas, ar g3ris, ar
blogis, neišvengiamai tam tikra, dvasine prasme, nugali. Tai puikiai iliustravo užrašas ant 1923 met;
lapkri<io 9 – osios auk; Miunchene paminklo: „UND IHR HABT DOCH GESIEGT!“ – „IR VIS D LTO
J S NUGAL JOTE!“.

Mums, Lietuviams, pagarb turi kelti vardai kaip Vincas Kudirka, Simonas Daukantas, Maironis, Vytautas
Alantas, Algirdas Klimaitis, Augustinas Voldemaras ir kiti. Kiekviena Nacija turi savo didvyrius. Už m)s! Nacijos
laisv kovojo kariai ryt! fronte, o tarpukaryje, partizanai miškuose. Ta"iau mums dera gerbti ir visus didvyrius,
kurie žuvo už teising reikal , iš j! mokytis, kad ir jie neb)t! Lietuviai. Ypa" dera atminti tuos, kurie paaukojo
savo gyvybes kovoje už radikaliojo nacionalizmo id jas, vyrus kaip Vidkun Kvisling , Korneliu Kodrianu,
Džordž Linkoln Rokvel1, Šalas1 Ferenc , Rudolf Hes , Jos Antonijo Primo de River , Josef G bels ir
daugel1 kit!.
Kol bus žmoni!, kurie garbingai t s j! darbus žem je, tol jie gyvens per mus ir m)s! veiksmus. Ateis diena ir
j!, tikr!j! Europos didvyri! ir politini! kankini! dvasios pakils iš šmeižto ir neapykantos, kai dabartiniai niekšai,
esantys ant žydiško aukso pakyl!, bus išmesti 1 pelnyt istorijos šiukšli! kr)v . Tada m)s!, Lietuvi! Nacija, kartu
su visa ariška Europa atgims, kad tai 1vykt!, mes turime atminti ir t sti didvyri! darbus!

TEGYVUOJA DIDVYRI ATMINIMAS!
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ŠTURMUOTOJO SKAITYTOJAI!

Š

is, aštuntasis „Šturmuotojo“ numeris yra skirtas pagerbti didvyrius, bet ne tik Lietuvi! Nacijos didvyrius,
o visus, kurie žuvo už m)s! Id j . Taip pat "ia gal site skaityti 1vairi ideologin medžiag , skirt
skaitytoj! id jiniam švietimui (kaip ir kiekviename numeryje). Taip pat primename, kad šiame numeryje išeina ir
antrasis Siono Išmin"i! Protokolas. Siono Išmin"i! Protokolai yra dokumentas, puikiai iliustruojantis pasaulin s
žydijos tikslus ir k slus, kurie yra 1gyvendinami ir dabar. Mums reikalinga juos pažinti, kad žinoti savo prieš ir
pakelti Taut 1 kov prieš j1.
Geguž s 1 – j dien pro Vilni! ženg ne tik populistini!, sistemos sukurt! profs jung! atstovai
(demagogijos aukos), bet ir Lietuvi! Tautos išdavikai, juodai raudonos išgamos, vadinamieji „antifa“,
„anarchistai“. Šitie degeneratai, kartu su kitokiais iškryp liais aršiai palaiko žydofilij , homoseksualizmo ir kitoki
antlietivišk propagand . Užtikriname, kad at jus Tautos atgimimui jiems gaileš"io nebus. Metas Tautai geguž s 1
– j suvokti ne kaip internacionalinio marksizmo, ar anarchizmo, ar kitokio žydizmo švent , o b)tent kaip Nacijos
švent , kaip Nacionalin Darbo Dien . Vienintel politin organizacija Lietuvoje, kuri tai suvokia ir aiškina Tautai,
kaip mes pasteb jome, yra Vieningasis Lietuvi! Nacionaldarbinink! S j)dis.
Geguž s 8 – j 1vyko išsigim li!, lytini! iškryp li! – pederastini!-pedofilini! ir žydišk! element! maršas.
Primename, kad prokurat)ra „m gino“ juos stabdyti, taip išblaškant žmoni! j gas, kurie eina prieš išgam! marš .
Ta"iau Tauta pasipriešino išsigim liams. Prieš pederast! „akcij “ susirinko daugiau kaip t)kstantis žmoni!,
aktyviai reišk si Lietuvi! nacionalistai, taip pat vieninteliai du mums žinomi Seimo nariai, kurie verti pagarbos –
Gražulis ir Uoka. Nacionaldarbinink! jud jimas, kartu su Šustausku ved mini nuo „Forumo r)m!“ ligi
„Lietuvos“ viešbu"io. Virš Vilniaus skraid pedofilin s vyriausyb s interesus ginantis mal)nsparnis. Išsigim lius
remian"iai valdžiai priversta pakl)sti policija areštavo 19 žmoni!, protestavusi! prieš iškryp lius, taip pat ir abudu
min tus Seimo narius.
Tikim s, kad geguž s 8 – osios 1vykiai pad s Lietuvi! Tautai pabusti ir kilti 1 kov už savo išlikim ir orum .
Ateis diena ir išgamos bei parazitai kaip Simonko, Žilinskas, Pavilionien ir kitokia pederastin žydauja nebetryps
šventosios Lietuvi! žem s. Jie bus nušluoti nuo jos paviršiaus ir juos nušluos pabudusi Lietuvi! Nacija.
Šiame numeryje gal site susipažinti su Adolfo Hitlerio „Mano Kovos“ II tomo XII skyriumi, taip pat bus
pateikiami ir Lietuvi! nacionalisto Vytauto Alanto raštai „Lietuviško nacionalizmo erdv s“ ir „Lietuvi! Tautos
genijus“. Taip pat šiame numeryje rasite ir kitoki ideologin medžiag bei 2 – j1 ir 3 – i j1 Siono Išmin"i!
Protokolus.
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M%S' TAUTOS PRIEŠAI

J

au dvidešimt met! Lietuva yra tariamai „nepriklausoma“. Esu tikras, kad s moningieji „Šturmuotojo“
skaitytojai puikiai supranta, kad tai yra tik absoliutus laisv s farsas, laisv s iliuzija, maskuojama
pasileidimu ir liberalizmu, kuris akivaizdžiai naikina m)s! – Lietuvi! – Nacij . Kalti ir mes patys, kad leidome
priešams paimti viešpatavim m)s! T vyneje ir Europoje, kad degradavome ir leidome parazitams 1siviešpatauti ir
dži)gauti po Dovydo žvaigžd s ir dolerio simboliais. Ta"iau mes turime suprasti, kad m)s! Tautos ir m)s! ras s
atgimimas ateis, kad mes nugal sim, kad m)s! T vyn pakils nauj1 ir šloving1 kov1.
Apskritai tariant, egzistuoja vidaus ir išor s priešai. Vidaus priešais galime vadinti Lietuvi! Tautos išdavikus:
visas sitemos politines partijas, politikierius ir korumpuot valdži , komunistuojan"ius ir anarchistinius bei kitokius
išsigim liškus elementus, vietines mason! ložes ir t. t. Ta"iau reikia suprasti, kad viduje yra taip pat 1sisvkerb
išoriniai priešai, kurie mobilizavo Lietuvi! Nacijos išgamas, išdavikus veikti prieš m)s! Nacij . Žydija,
internacionalinis kapitalas infiltruoja Valstyb ir visuomen ir suformuoja s lygas „demokratijai“, kuri vykdo
m)s! Tautai praž)ting politik .
Atgimusi Lietuvi! Tauta prival s pasir)pinti visišku savo vidini! prieš! išnaikinimu, nubaudimu, tai
neišvengiamai bus reikalinga, norint užtikrinti tvark ir teisingum šalyje. Tautos išdavikai, nuo socdem! iki
„konserv!“ ir kit!, bus pašalinti iš Tautos politinio gyvenimo, nusikaltusieji bus nubausti. Vietiniai žydijos,
masonijos ir kit! degeneratyvi! j g! pakalikai, atgimus m)s! Tautai, tur s b)ti pašalinami be jokio gaileš"io ir su
fanatišku T vyn s gyn j! pasišventimu. Didingam Nacijos tikslui pasiekti yra pateisinamos visos preimon s.
Šven"iausi j Lietuvi! Tautos atgimimo valand išdavikai ir visi Tautos priešai esantys Lietuvos žem je, bus
nušluoti nuo jos paviršiaus vien kart ir visiems laikams, kad parazitai nebegal t! trypti m)s! šventos žem s ir
joje viešpatauti (kaip yra dabar). Pacifizmas bus atmestas, o „žmoniškumas“ ši! parazit! atžvilgiu bus principingai
atmestas, juos pasta"ius prieš Lietuvi! Tautos teism . Šis Tautos teismas teis be išim"i!, be išlyg! ir be gailes"io.
Kad T vyn s atgimim ir apsivalym nuo parazit! ir žydijos šabasgoj! paverstum me realybe, mes PRIVALOME
dirbti ir KOVOTI. Tad pirmyn 1 kov ir pergal UŽ LIETUVI' TAUTOS ATEIT8, UŽ T9VYN9S IŠVALYM;
NUO NACIJ; IŠDAVUSI' ELEMENT'! HEIL HITLER!!!
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GOJUS AR ARIJAS?!

„I

šrinkt ja“ save laikanti žyd! tauta mus, visus nežydus, vadina „goym“. Vyriškos lyties nežydas – „goi“,
nežyd – „goja“. Pagal Talmudo mokym „gojai“ egzistuoja tam, kad tarnaut! Jahv s tautai – žydams.
Ta"iau b)ti „tikru“ „gojumi“ yra dar daugiau, negu tik neb)ti žydu. „Tikrojo“ gojaus b)tis ir veikla, tokio gojaus
archetipas, nešioja dvasinio skurdo, apatijos, vergijos antspaud . Gojus „iš didžiosios raid s“ yra „šabasgojus“ –
„Šabo gojus“ (šabas goi – žydams patarnaujantis gojus). Dauguma šiandienos žmoni! yra gojai, jie atpl šti nuo
savo T vyn s, nuo Nacijos, ras s. Jie paskend žemame vartotojiškosios „visuomen s“ (jei tai verta „visuomen s“
vardo) beprotyb je. Žydai ir j! pakalikai džiaugiasi tokiu „goymu“, goj! minia, kurios „elit “ – Tautos pseudo-elit
ir korumpuot „elito“ element sudaro „šabasgojai“. Mes matome kaip m)s! draugai ir paž1stami yra „gojinami“,
kaip dauguma tampa šios žydiškos sistemos, o netiesiogiai, ir pa"ios žydijos – vergais ir šios žydiškos sistemos
sraigteliais. Šitokiems žmon ms 1 savo T vyn iš ties! yra nusispjaut, jie gyvena paviršutiniškame pramog! ir
uždaro gyvenimo instinkt! pasaulyje, jiems ner)pi j! Nacijos ateitis. „Goj!“ pilna ir nacionalist! tarpe: didel dalis
j! savo širdyse n ra tikrieji T vyn s gyn jai – m)s! Reikalas didelei j! daliai yra tik kaip pom gis, arba žaidimas.
Vien suprasti kas darosi, kas laukia m)s! T vyn s, jeigu nesiimsime radikali! veiksm! (suprasti, kad „žydai valdo
pasaul1“, „Hitleris teisus“ ir panašiai) daugumai demokratizuoto pasaulio žmoni! yra niekis, nes jie neturi tikros
nacionalin s ar rasin s s mon s. Didel j! dalis net suvok šiuos dalykus priimtu visk tik „tarp kitko“. Per
„gojinim “ Tautoje yra išnaikinamas tikrasis, šventasis žmogaus idealizmas. Jam nesant žmon s nesiryš net gana
paprastiems veiksmams m)s! politin je kovoje.
Konkretizuojant mano kalbas apie „gojus“, galima sakyti, kad „gojus“ turi dvi prasmes: neb)ti žydu (1); b)ti
j!, arba j! sukurt! strukt)r! dvasiniais ar kitokiais vergais (2). Pirmaja prasme gojai esame mes visi, visi normal)s
šios Žem s žmon s. Ta"iau ši! dien! realyb yra tokia, kad dauguma m)s! ras s (apie kitas "ia nekalb sime ir tai
mums netur t! perdaug ir r)p ti) žmoni!, b)dami ne žydai, tampa „gojais“ ir antr ja, blog ja to prasme. Tai reiškia
moralin degradacij , materializmo ir apatiškumo savo Tautos ir ras s atžvilgiu 1siviešpatavim , o toks žmogus
n ra ir radikaliai pasikeit s niekada nebus tikras nacionalistas, ar nacionalsocialistas. Tikras nacionalsocialistas yra
„gojus“ pirmaja, o ne atr ja to prasme. Jis yra nepalyginamai kitokios dvasios, negu „gojus“. Lia ir prieiname prie
kryžkel s kiekvieno Lietuvio, suvokian"io kas vyksta jo šalyje ir pasaulyje, gyvenime, VIDINIAME
DVASINIAME pasaulyje. Biologiškai b)ti ariju neb)tinai reiškia dvasiškai tokiu b)ti. Tai yra klausimas: ar aš esu
„gojus“, ar ARIJAS?
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„Gojaus“ mentalitetas yra sumaterial jusio, „mamonizuoto“ žmogaus mentalitetas ir mastymas. Kad Lietuvi!
Tautos nariai dvasine prasme iš goj! v l tapt! arijais, yra reikalinga absoliuti dvasin revoliucija – masi!
vertybinio pasaulio perversmas ir atsisukimas nuo individualistinio kosmopolitinio materializmo link
nacionalistinio rasinio idealizmo. Naujosios Lietuvos Naujas Žmogus – „moderniajam“ pasauliui priešiško
žmogaus tipas, gyvenantis ne uždarame vegetatyviniame gyvenimo instinkte, kur1 meistriškai išnaudoja
„demokratijos“ sistema, o gyvenantis ir dirbantis už save aukštesniam subjektui. Iš to, galima sakyti, plaukia
vertybini! subjekt! hierarchija: individas dirba savo Tautai. TAUTA – NACIJA – RAS – DIEVAS. Taip
žmogus, visiškai neb)damas kosmopolitu, neša g r1 ir visai sveikai žmonijai ir garbingai atlieka savo aukš"iausi
galim funkcij , kaip Gamtos dalis. Fašizmo ideologijos teoretikas ir praktikas Benitas Musolinis savo veikale
„Fašizmo doktrina“ puikiai apsako šio žmogaus esm , galima sakyti, apsako tai, kas yra „dvasios arijas“:
„Fašizmo žmogus yra individumas, kuris yra tauta ir t3vyn3, yra moralus Gstatymas, bejungi*s kr'von
individus ir kartas G vien* tradicij* ir vien* misij* ir panaikin*s trumpame malonumo rate uždaraus
gyvenimo instinkt*, kad instauruot; jG aukštesniojo, laisvo nuo laiko ir vietos rib;, gyvenimo pareigoje, gyvenime, kuriame individumas per savJs išsižad3jim*, per asmenišk; interes; paaukojim*, per pa<i* mirtG
realizuoja t* grynai dvasišk* egzistencij*, kurioje yra jo, kaip žmogaus, vert3.“ („Fašizmo doktrina“, I
Pagrindin s id jos, 2 Dvasin koncepcija). Šia prasme kiekvienas žmogus, kuris yra sveikosios žmonijos, savo
ras s, savo Nacijos atstovas, kuris tai suvokia ir eina kilniu ir s moningu gyvenimo keliu, orientuojasi 1 š1 „fašizmo
žmog!“. Kiekvienas tikras „dvasios arijas“, kiekvienas tikras nacionalsocialistas šia prasme siekia šito „fašizmo
žmogaus“ idealo. Prieš šitok1 žmog! tiek žydija, tiek dvasios gojai, yra menkos b)tyb s. Šitoks žmogus yra kuklus
prieš Dievo ir Gamtos d snius, ta"iau prieš tuos, kurie „žmog! savaime“ laiko esan"iu „virš gamtos“, jis yra
dvasios herojus, dvasios milžinas priešais dvasios blus1.
Mums beliaka atlikti vidinius svarstymus bei apmastymus... Rinkim s, ar išsigim s „demokratas“, ar
„fašizmo žmogus“; Lietuvis, ar „pasaulio pilietis“; žmogus, ar mankurtas; GOJUS, AR ARIJAS?! Lietuviai,
b)kime arijais ne tik savo k)nu, bet ir savo veiksmais bei savo dvasiniu pasauliu!

Šturmuotojas Juozas
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PRIEŠ KAPITALIZM; IR MARKSIZM;

N

acionalsocializmas yra visiškai ir iš esm s priešiškas kapitalistiniam mastymui. Nacionalsocializmas
atmetqa individualistinio egoizmo, materialistinio turt! kaupimo ir žemiausi! žmogaus tendencij!
išk limo mintis, kurios yra randamos b)tent kapitalizme. Kapitalizmas kursto Tautos susiskaldym , ekonomin1 bei
kitok1 parazitavim ir Taut atiduoda 1 internacionalinio finans! kapitalo rankas. Kapitalizmas akivaizdžiai
formuoja degeneratyv! ir individualistiškai egocentrišk žmogaus tip . Šito 1rodym! aplinkui mus yra pilna šioje
„pažangioje“, tiksliau, išsigimusioje ir dvasiškai nuskurdusioje visuomen je. Kapitalizmas, kartu su komunizmu,
yra pasaulin s žydijos 1rankiai, kurie skirtingomis priemon mis ir keliais siekia žydijos tiksl!.
Komunizmas, marksizmas, yra tos pa"ios judokratijos inspiruotos tendencijos, kurios sukuria „alternatyv “
kapitalizmui, vis d lto kitaip degeneruojant Taut ir jos b)v1. Komunizmo, anarchizmo ir kitoki! šiukšli! veikl
žydomason! j gos „apkarpo“ ir jiems perdaug aktyviai veikti ir reikštis, kai tai gali joms tikslams b)ti nenaudinga,
arba net žalinga, neleidžia. Juk akivaizdu, kad komunist!, ar tuolabiau, išsigim li! anarchist! veikla akivaizdžiai
radikalizuoja visuomen ir, kad 1 j! veiksmus gali kilti nat!ralus taut! atoveiksminis veiksmas, kuris tikriausiai bus
nukreiptas ir prieš pa"i žydij ir jos sistem . Žydai ir j! pakalikai šias tendencijas pasilieka radikaliai situacijai,
kai jos „demokratiniam“ režimui bus kilusi gr sm ir kai savo pozicij jiems teks ginti „kairuoliškomis“
priemon mis.
Nacionalsocializmas, revoliucinis nacionalizmas suvokia ir atmeta visas ekonominio determinizmo doktrinas,
atmeta visas kapitalistines bei marksistines tendencijas. „Demokratija“ neapken"ia tokio nusistatymo, nes jis iš
esm s eina prieš visas šias sistemas. „Leftu“ žydiškosios j gos puikiai pasinaudodavo versdamos reakcingus
monarchinius režimus, šlykštiems ir kosmopolitiniams tikslams nukreipiant iš esm s pagr1st masi!
nepasitenkinim .
Yra aišku, kad šios politin s „alternatyvos“, kair ir „tradicin s politin s j gos“ tarnauja žydomasonijai. Šios
j gos užsiima Lietuvi! Tautos genocidu. Vienintelis kelias, galintis išgelb ti m)s! Nacij ir j pakelti 1 šloving
kov , yra radikaliojo nacionalizmo kelias. Kapitalizmas ir komunizmas – tai dvi tos pa"ios žydiškos monetos
pus s. Mes nesiekiame apversti monet 1 kit pus . Mes siekiame pa"i monet išmesti 1 istorijos šiukšlyn ir jo
vietoje kurti darni Tautin bendruomen . Tik suk)rus s moning Lietuvi! Taut – Tautin bendruomen – bus
1manoma užtikrinti Nacijos išlikim .

LIETUVA, PABUSK!
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KORNELIU ZELIA KODRIANU
DVI IŠTRAUKOS IŠ „MANO LEGIONIERIAMS“

PASIBAIGUS MANO STUDIJOMS UNIVERSITETE

N

amuose man pro akis prab go universitete praleisti treji metai ir aš klausiau sav s: kaip mes gal jome
nugal ti tiek daug kli)"i!; kaip mes gal jome nugal t! t)kstan"i! žmoni! vali ir mentalitet ; kaip mes
gal jome nugal ti universiteto tarybas; ir kaip mes gal jome suminkštinti prieš! spaudos 1sidr sinim ? Ar mes
tur jome pinig! samdyti samdinius, leisti laikraš"ius, eiti 1 užmieš"ius, kad pareimti š1 tikr kar ? Mes nieko
netur jome.
Kai aš 1me"iau save 1 pirm j1 m)š1, aš tai padariau ne d l kieno nors raginimo, ar d l kažkokios diskusijos, ar
kokio ankstesnio savo sprendimo, kur1 b)"iau nor j s 1gyvendinti ir netgi ne d l didžiulio vidinio neramumo ir
gilaus mastymo, kuriuo aš apsvarš"iau ši problem . Nieko panašaus. Aš negaliu apsakyti kaip aš 1žengiau 1 ši
kov . Galb)t žmogus, kuris, eidamas gatve, su savo r)peš"iais ir mintimis ir pamat s nam rijan"i ugn1, nusiima
savo švark , l kdamas liepsnos 1kalintiesiems 1 pagalb . Aš, su 19-20 met! jaunuolio protu, iš visko k ma"iau
suvokiau, kad mes prarandame savo šal1, kad mes nebetur sime šalis, kad per nes moning neturting!j!,
nuskurdint!j! ir išnaudojam!j! rumun! darbinink! bendrininkavim , valdan"ioji ir naikinan"ioji žydiškoji orda
mus apsups. Aš veikiau pagal savo širdies 1sakymus, iš savigynos instinkto, kur1 turi net menkiausias šliaužiantis
sliekas, ne iš asmeninio apsisaugojimo instinkto, o iš instinkto apsaugoti taut , kuriai aš priklausau. Tod l vis
laik aš tur jau jausm , kad tauta yra su mumis, su visais gyvaisiais, su visais, kurie žuvo už savo šal1, su jos
ateities kartomis; kad m)s! tauta kovoja ir kalba per mus, kad prieš! skai"iai, nesvarbu kokie milžiniški, susid)r
su šiuo istoriniu subjektu, yra tik keletas nieking! žmogyst!, kurias mes išvaikysime ir nugal sime. Štai tod l
visiems m)s! priešams nepavyko, pradedant nuo negalvojan"i! universitet! taryb!, kurios, tik damos kad su
mumis kovojo kaip prieš saujel beprotiško jaunimo, iš ties! kovojo ir žalojo savo pa"i! taut . Yra gamtos d snis,
kuris visus pastato 1 savo viet ; sukil liai prieš gamt , nuo Liuciferio iki šios dienos, visi šie maištininkai, dažnai
labai protingi, nors visada neturintys išminties, krisdavo lyg nuo žaibo.
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Šio nat)ralaus d snio, šios išmintingos tvarkos r muose, bet kas gali kovoti, turi teis kovoti už gerb)v1. Už
jos, ar prieš j m virš šios tvarkos, niekas negali veikti nenubaustas ir nenugal tas. Žmgaus organizme raudonieji
kraujo k)neliai turi išlikti savo vietoje ir savo tarnyboje. Maištas b)t! tik tada, jeigu k)nelis sukrust! prieš
organizm , bet taip tegal t! b)ti jam tapus savo paties šeimininku, jam norint tepatenkinti save, neturint jokio kito
tikslo, ar idealo už sav s, jam tapus savo paties Dievu.
Individas savo tautos r muose ir tarnyboje. Tauta savo Dievo ir Dievo 1statym! r muose ir tarnyboje.
Kas tesupras šiuos dalykus nugal s, netgi jeigu bus vienas. Kas nesupras, bus nugal tas. Su šiomis mintimis
aš užbaigiau savo tre"iuosius metus universitete. Iš organizacinio poži)rio taško mes sutikome su vado ir
disciplinos id ja. Demokratija buvo atmesta ne iš spekuliacijos, ar 1sitikinimo, pasiekto per teorij .
Mes nuo pat pradži! gyvenome antidemokratiškai. Aš visada vesdavau. Per trejus metus tebuvo vienas
kartas, kai aš buvau išrinktas Teis s Student! Asociacijos Prezidentu. Visais kitais kartais ne kovotojai mane
išrinkdavo b)ti j! vad!, o aš juos pasirinkdavau b)t! sek jais. Aš niekada netur jau taryb! ir aš sprendim! niekada
neatiduodavau balsavimui. Ta"iau kada tik jausdavau poreik1, pasitardavau su visais, bet sprendimus priimdavau
pats už juos atsakydamas. Štai tod l m)s! maža grup buvo nesujudinamas vienetas. Neegzistavo skirting!
nuomoni!, daugum! ar mažum! frakcij!, pjovimosi tarpusavyje veiksmo ar teorijos klausimais. Ta"iau visoms
kitoms grup ms buvo b)dinga to priešingyb . Štai tod l jos jaut si nugal tos.
Vienas didis tik jimas, lyg liepsna pastoviai deganti m)s!širdyse, apšvie"ianti m)s! keli , didel ir
neužmirštame meil vienas kitam, didžiul disciplina, vienas sprendimas per kov ir protingas kovos plano
apsvarstyms, tuos tris metus m)s! T vyn s ir Dievo palaima mums užtikrino pergal .

LEGIONIERIŠKOJO GYVENIMO PRADŽIA
Keturios linijos pažym jo pirmin1 m)s! gyvenim :
1. Tik jimas Dievu. Visi mes tik jome Dievu. Nei vienas m)siškis nebuvo ateistas. Kuo labiau mes buvome
vieni ir apsupti, tuo labiau m)s! r)peš"iai buvo nukreipti 1 Diev ir ryš1 su saviški! ir savo nacijos mirusiaisiais.
Tai mums dav nenugalim j g ir šviesi ramyb vis! sm)gi! akivaizdoje.
2. Tik jimas m)s! misija. Niekas neb)t! gal j s pateikti net mažiausi m)s! pergal s galimyb . Mes
buvome tokie negaus)s savo skai"iumi, tokie jauni, tokie neturtingi, tokie vis! neken"iami, kad visi faktais paremti
argumentai buvo prieš bet koki s km s galimyb . Ir vis d lto, d ka pasitik jimo savo tikslu, neribotu tik jimu
savo misija ir savo šalies likimu, mes jome pirmyn.
3. M)s! tarpusavio meil . Kai kurie iš m)s! jau kur1 laik pažinojome vienas kit , taip artimai
susidraudagav , bet kiti buvo jaunuoliai, naujokai, arba kolegij! antrakursiai, kuri! mes niekada nebuvome sutik .
Nuo pat pirm! dien! buvo sukurta tarp m)s! meil s atmosfera, lyg mes b)tum me iš tos pa"ios šeimos ir pažinoj
vienas kit nuo pat vaikyst s. Vidin s pusiausvyros reikšm buvo akivaizdi tam, kad paj gtum me pasipriešinti.
M)s! bendradraugiškumas tur jo b)ti tokio pat intensyvumo ir stiprumo kaip išorin s neapykantos banga. M)s!
gyvenimas šiame lizde nebuvo šaltas, oficialus gyvenimas, su atotr)kiu tarp karininko ir kareivio, su
teatralizacijomis, retoriniais pareiškimais ir1svaizduojamomis vadovyb s aukštumomis. M)s! lizdas buvo šiltas.
Santykiai tarp m)s! buvo visiškai paprasti.
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Nereik jo 1eiti kaip 1 šaltas kareivines, o kaip 1 savo namus pas savo šeim . Ir buvo ateinama ne tik gauti
1sakym!, bet ir surasti meil s spindul1, valand dvasin s tylos, paraginant1 žod1, atokv p1, pagalb nelaim je arba
reikm je. Iš legionieriaus nebuvo reikalaujama tiek disciplinos, kareivi! disciplinos prasme, kiek solidarumo,
tik jimo, atsidavimo ir aistros darbui
4. Daina. Tikriausiai tod l, kad mes tiesos keliu m me žengti ne sudarin dami programas, prieštaringas
diskusijas, filosofines argumentacijas, paskaitas. M)s! vienintel galimyb išreikšti savo vidinius jausmus buvo
dainavimas.
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1941 MET' LIETUVI' AKTYVIST' FRONTO ATSIŠAUKIMAS

Redakcijos pastaba

Š

1 biržel1 minime birželio sukilimo 69 – sias metines ir, šito proga, mes savo publikacijoje norime išleisti
š1 LAF atsišaukim , kuris paskelb apie rasiškai ir etniškai švarios Naujosios Lietuvos k)rim . Šios
id jos yra ypa" aktualios ir šiandien.
Broliai ir seserys lietuviai!!!
At jo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi b)ti išvaduota ne tik nuo azijat!
bolševik! vergijos, bet ir nuo ilgame"io žydijos jungo.
Lietuvi! aktyvist! frontas visos lietuvi! tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia:
1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teis žydams yra visiškai ir galutinai
atšaukiama.
2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra 1sakmiai 1sp jamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žem .
3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižym jo Lietuvos valstyb s išdavimo ir lietuvi! tautie"i! persekiojimo,
kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami atsakomyb n ir užpelno tinkama bausm . Jei paaišk t!,
kad lemiam atsiskaitymo ir Lietuvos atgimimo valand ypatingai nusikaltusieji žydai randa galimum! slaptomis
kur pasprukti, vis! dor!j! lietuvi! bus pareiga imtis nuosav! priemoni! tokiems žydams sulaikyti ir, svarbiam
atvejui esant, bausmei 1vykdyti. Naujoji Lietuvos valstyb bus atstatyta pa"ios lietuvi! tautos nari! j gomis, darbu,
širdimi ir išmintimi. Žydai iš jos pašalinami visiškai ir visiems laikams. Jei kuris nors iš j! išdr1st! tik ti naujojoje
Lietuvoje vis d lto susirasti šioki toki užuov j , tegu jis jau šiandien sužino neatšaukiam sprendim žydams:
naujai atsista<iusioje Lietuvoje n3 vienas žydas netur3s nei pilietini; teisi;, nei pragyvenimo galimum;. Tuo
b'du bus atitaisytos praeities klaidos ir žyd; niekšyb3s. Tuo b'du bus pad3ti stipr's pagrindai m's; arij;
tautos laimingai atei<iai ir k'rybai. Tad visi ruoškim3s G kov* ir pergalJ – už lietuvi; tautos laisvJ, už
lietuvi; tautos apsivalym*, už nepriklausom* Lietuvos valstybJ, už skaidri* ir laiming* ateitG.
Lietuvi aktyvist frontas
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VINCEUZAS ZANGARAS
TAUTA IR MUSOLINIS

Redakcijos pastaba

Š

is tekstas yra imtas iš „Tautos kelio“, periodinio leidinio, kur1 leido Voldemaras su savo pasek jais, jis
yra skirtas pl sti m)s! skaitytoj! žinias itališkojo fašizmo atžvilgiu. Tikim s, kad šis straipsnis
skaitytojams bus 1domus.

TAUTA IR MUSOLINIS
Fašistin revoliucija užbaig vien iš didžiausi! istorijoj pozityvini! realizacij!: sutaik mas su tauta, su
valstybe; pak l tautos moralin vert .
Dvi didel s esyb s yra naujoj ital! istorijoj: Tauta ir Musolinis. Vienas vertas antro.
Tauta yra su Musoliniu ir Musolinis yra su tauta. Vidurin s fig)ros – tarpininkai – išnyko. Tauta žino, kad
Musolinis yra jos tikras ir vienintelis viršininkas, kuris negali jos išduoti. Musolinis žino, kad tauta turi savyje
neišsenkamus dorumo šaltinius, troškum!, siekim! nuostabi atsarg . Jis at jo iš tautos, mok jo j paraginti 1 kar ,
pašaukti j 1 revoliucij , prašyti jos tvarkos ir pasišventimo...
Visi tie, kurie mano pigiai pasidaryti imperialistais, turi patirti iš Musolinio, kad tautos, nor damos pasiekti
aukštos galyb s turi mok ti 1gyti l tu, patvariu darbu.
Musolinis parod tautos galyb s problem , pastatydamas j 1 nepriklausomyb s santykius su jos geografinio
išsipl timo problemomis, jos fizinio ir moralinio sveikumo, jos ekonomin s galios.
Šis žmogus, kur1 dieviška Apvaizda pašauk 1 ital! tautos virš)n , per jo baisius patyrimo kankinimus, per
baisi! kan"i! ugn1.
Jis suprato, kad tauta n ra mašina, kuri galima pajudinti tiktai anglimis. Tauta turi vali ir šird1. Ir Musolinis
kalb jo 1 tautos šird1 ir tauta atsak .
- 13 -

Pašalinus li)dnus sugretinimus, moralinio nupuolimo bei dvasinio susnaudimo – Musolinis nori dabar
1k)nyti aukštesn civilizacij , kuri b)t! gimin s pergimdytoja, kuri turi išrišti did1 istorin1 uždavin1.
Šioj misijoj, sukelian"ioj nepalyginam entuziazm , viskas yra vieno apaštalo paslaptingas uolumas.
Vadovav s pla"iausiam ir giliausiam revoliuciniam Italijos jud jimui, išblaškiusiam atskirtas tautos j gas,
iš jusias iš šio kruvino bandymo, kuris b)t! priešin sis j! vienybei – Musolinis pa m kilni pareig perdirbti ir
sustiprinti nusmukusi tautos s žin .
Reik jo iš pradži! nustatyti moralin fašizmo pozicij , sulyginant su ideologijomis, kurios prieš žyg1 1 Rom
viešpatavo valdžioje; reik jo, paskui, pagalvoti apie padarym naujo moralinio sutvarkymo, padaryti nauj istorin1
pertvarkym .
Fašizmas perdaug greitai 1gijo galyb ir netur jo tam tikro pasiruošimo. Musolinis tur jo sulig patyrimu
kasdieninio darbo diktuoti galimas taisykles sutv rimui naujai valstybei moralini! pagrind!: ital! vienyb , s j)dis,
kuris gražino tautai jos prarastas teises, kuriai rengia galyb ir praktišk gerov . Fašizmas pajudino apatijos r)dis ir
pirm kart m)s! istorijoj uždeg tikrojo patriotizmo liepsnas. (Pareiškimas del l‘Associated Press – 5. 8. 1926).
Musolinio veikimas yra taip pat nukreiptas, kad tauta gal t! pasiekti aukš"iausio dvasinio laipsnio, sukurti
civilizacij , moral , gyvenimo b)d – „Ir koks yra šitas gyvenimo b)das? Pirmiau viso ko – dr sa, rizikos meil ,
gyvenimo ramumo atsižad jimas, b)vimas visada pasiruošusiems stoti 1 kolektyvin1 gyvenim , bjaur jimasis visu
tuo, kas nejuda; didžiavimasis kiekvien valand , kad esate italai, - darbe disciplina, pagarba vyriausybei. (Kalba
fašist! kongrese Romoj 21. 7. 1925).
Štai svarbesn s id jos, kuri! jis vadovas yra politikoj.
Jo kalba yra aiški, gili, turinti sintetišk išreiškimo j g , staigi ir greita. Žodis neturi dirbtinio patvarumo,
n ra skambesys – tai id ja.
Kiekviena kalba yra karšta jo sielos manifestacija: fašizmas yra 1rašytas kaip t vyn s tikyba, kaip gimin s
dvasia, kaip galyb s 1rankis, kaip tautos garb . Ir jau"iama jame (Musolinyje) išdidžios minties grožis, pagal kuri
suprantama revoliucija, kaip bandymas giliai ir begalinai žmogiško apaštalavimo, - mintis, kuri švie"ia iš vidaus ir
kuri išreiškiama griežtai ir r)š"iai.
Moralinis 1statymas turi valdyti susidariusi nauj tautišk moral , morališkas 1statymas nepamainomas ir
griežtas, kuris negali toleruoti politinio išnaudojimo ir profesionalizmo.
Musolinio kritikos apie politines sistemas, fašistin s revoliucijos sunaikintas, yra istoriškiausios. „Istorija
n ra kelias ar laiptai, kaip mano demokratai; tai yra 1domus vaizdas, baisus, kur šviesa kei"iasi 1 tamsybes, mirtis 1
gyvenim .
Naujos kartos nepasitiki demokratija, jos žmon mis. Jos paviršutiniška išvaizda, jos dvasia. N ra, žinoma,
joki! praeities nuopeln!, kurie užgina puošti jau lavoniška didybe ateities kelius.“ (Mussolini: Dinturna, 457 psl.).
Musolinis ištikimas istorijos faktams, kurie moko, kad jeigu tautos nori gyventi, turi išpl sti galyb s vali ir
šiam tikslui 1tempia vis savo darb .
Lotyn! civilizacija Musolinyje rado nuostab! „defensor libertatis“. Prieš paskelbim žmogaus ir pilie"io
teisi!, prieš paskelbim klas s teisi! – yra iškilimingai paskelbtos tautos teis s.
Didel revoliucija užsibaigia be galo moraliai, giliai žmoniškai. Didelis vadas vadovauja ital! tautai.
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SIONO IŠMINKI PROTOKOLAI
Redakcijos žodis

S

iono Išmin"i! Protokolai yra sensacingas ir didžiulio atgarsio susilauk s ir susilaukiantis dokumentas. Jis
parašytas 1897 met! žydijos vadov! suvažiavime, kuris vyko Šveicarijoje. Šiuose protokoluose galima
susipažinti su pasaulin s viešpatijos siekian"ios žydijos planais ir samprotavimais. Juos panagrin jus, pasidaro
akivaizdu, kad Siono Protokolai yra parašyti tikr! tikriausio blogio genijaus. Serg jui Aleksandrovi"iui Nilusui
paviešinus Protokolus (jis juos išleido rus! kalba), pasaulin žydija m r kauti, kad tai neva „antisemitin
klastot “. Net neminint fakt!, kurie 1rodo Siono Protokol! autentiškum , mes galime teigti, kad Protokol! turinys
iš esm s atitinka pasaulinio masto 1vykius, už kuri! yra žydija ir jai parankios j gos. Nepaisant Protokol!
autentiškumo fakto melagingo neigimo, nemaž visuomen s dal1 galima šviesti žyd! klausimu, naudojant š1
dokument .
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Dabar nemažai „košer“ r muose telpan"i! asmen! ir grupi! pasisako prieš „globalizm “, bet jie visi nutyli
tai, kad „globalizmas“ yra Siono Išmin"i! Protokol! tiksl! vykdymas, kuriant pasaulin žydijos imperij . Galima
sakyti, kad yra ašis: kapitalizmas-liberalizmas-marksizmas-komunizmas-globalizmas. Žydai ir j! pakalikai nori
sumaišyti žmonijos rases, išnaikinti rasin1 grynum ir visas seniau sveikas Tautas nesugr1žtamai patraukti po savo
jungu. M)s! Tauta po juo ir yra, bet dar galima pasipriešinti. Adolfas Hitleris „Mano Kovoje“ yra raš s, kad kokia
nors Tauta, jei kiekvienas jos narys suvoks Siono Protokolus, tikrai atsiliuosuos nuo žydijos.
Žydija suk)r plutokratij -demokratij , liberalizm , kapitalizm ir komunizm . Konservatizmas ir
„nuosaikioji dešin “ laižo rabinišk pasturgal1. Visi šitie dalykai skirtingais keliais bei priemon mis siekia visiškos
JUDOKRATIJOS – ŽYD VIEŠPATIJOS – 1tvirtinimo. Kas gali ir PRIVALO tai sustabdyti?! Mes visi, visi
susivienij PRIVALOME išvaduoti Lietuv ir paskui pad ti kitoms tautoms žengti žingsnius 1 tikr laisv ir
atgimim . ŽYDIJL IR JAI PARSIDAVUSIUS ELEMENTUS NUO ŽEM S PAVIRŠIAUS NUŠLUOS
PASAULIN ANTISEMITIN REVOLIUCIJA, NUVERSIANTI ŠI NUSIKALT LI PASAULINM
VALDŽIL!
LIETUVI TAUTOS SUPAŽINDINIMAS SU SIONO PROTOKOLAIS – TAI MAŽAS ŽINGSNIS
LINK TOS REVOLIUCIJOS – TAI YRA VINIS N ŠIOS SISTEMOS KARSTL, NORS T VINI
PRIREIKS T KSTANKI .

Protokolas Nr. 2
Ekonomiškieji karai – žyd! 1sigal jimo pagrindas. Mums reikia, kad karai neduot! teritorini! patogum!. Toji
salyga perkels kar 1 ekonomikos srit1, kurioje tautos m)s! 1veikiamos pajaus m)s! viršaus j g , o tokia pad tis
atiduos abi puses m)s! internacionalin ms agent)roms, turin"ioms milijonus aki!, kurioms niekas nekli)va. Tada
m)s! tarptautin teis nušluos taut! teis ir ims valdyti tautas taip, kaip civilin valstybi! teis valdo ir normuoja
savo valdini! santykius.
Nurodomoji administracija ir slaptieji patar jai. M)s! išrenkamieji iš publikos administratoriai, tur dami
verg! palinkim , nebus asmenimis, ruoštais valdyti ir tod l jie lengvai pataps m)s! kortojimo „devyn mis“, m)s!
mokslinink! ir geniali! patar j!, specialist! rankose, išaukl t! iš pat mažum s valdyti viso pasaulio reikalus. Kaip
jau yra mums žinoma, tie m)s! specialistai ima reikiam sias žinias valdyti iš žyd! politini! plan!, iš istorijos
pamokym!, iš kiekvieno momento. Gojai nesivadovauja istorini! tyrin jim! praktika, bet teoretiškai visk
matuoja, be jokios kritin s paži)ros 1 rezultatus. Tod l mums n ra ko su jais skaitytis. Tegu jie sau lig laikui
linksiminasi arba gyvena viltimi sulaukti dar geresni! pasilinksminim! arba tesk sta savo praeities atsiminimuose.
Tegu jiems svarbiausiu daiktu yra tai, k mes jiems 1teig me pripažinti neva už moksl (t. y. teorij ). Tuo tikslu
mes nuolat, per savo spaud , keliame akl pasitik jim jais. Goj! inteligentai girsis mokslo žiniomis ir, be logiško
j! patikrinimo, priims visas iš mokslo išimt sias m)s! agent! gudriai sukombinuotas žinias, kad tuo b)du goj!
protai pakrypt! 1 m)s! pus ir pamilt! žydus.
Griaujam!j! moksl! pasekm s. J)s nemanykite, kad m)s! tvirtinimai tik pliki žodžiai. Žvilgter kite, k
mums gero yra dav apsvaigin gojus. Darvinizmas, Marksizmas, Ny"šeizmas. Tos kryptis sta"iai apsuk goj!
galvas ir praskied j! protus.
Prisitaikymas prie politikos. Mums tenka skaitytis su šiandieniniais taut! b)dais, mintimis, tendencijomis,
kad nedarytum m klaid! politikoje ir administraciniuose reikaluose. M)s! sistemos pergal , kurios mechanizmo
dalys yra 1vairios, ži)rint 1 taut! temperamentus, negali nepasisekti, jei praktiškas jos taikymas nesirems praeities
daviniais s ryšy su dabartimi.
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Spaudos vaidmuo. Šiandieni! valstybi! rankose yra milžiniška j ga, kuri nurodo minties jim tautoje – tai
spauda. Spaudos vaidmuo – kelti aikšt n neva b)tinus reikalavimus, perduoti žmoni! balso skundas, reikšt ir kelt
nepasitenkinim ir nepasitik jim . Spaudoje 1sik)nija žodži! žaidimo ryškumas. Bet valstyb s nemok jo
pasinaudoti ta j ga, ir ji, toji spaudos j ga, atsid)r m)s! rankose. Per j mes surinkom 1 savo rankas auks ,
neatsižvelgdami 1 tai, kad mums teikdavo j1 imti iš krauj! ir ašar! srovi!. Bet mes atsipirkome, aukodami daug
savo tautos gyvybi!. Kiekviena m)s! tautos auka verta t)kstan"io goj! galv! prieš jud j! Diev .

Protokolas Nr. 3
Konstitucijos svarstykli! nepastovumas, teroras r)muose. Šiandien s konstitucijos svarstykl s greit apvirto,
nes mes nustat m jas netobulai tam, kad jos nuolat svyruot! ligi persitrins j! laikytojas. Gojai sprend , kad j1, t
„laikytoj “, gana tvirtai es nukaldin ir vis lauk , kad štai štai gal! gale svarstykl s nurims ir sulygsvar s. Bet
laikytojas – valdantieji – žstoti savo atstov!, kurie kvailioja, džiaugdamiesi nieko nekontroliuojami ir netur dami
prieš niek jokios atsakomyb s. Tai daro valdžios r)muose m)s! 1sigal j s teroras. negal dami prieiti prie savo
tautos, 1eit 1 pat1 tautos vidur1, valdantieji jau negali susikalb ti su tautie"iais, 1sitvirtinti prieš valdžios trošk jus.
M)s! perskirtos matomoji valdom!j! asmen! j ga ir akloji tautos j ga nustojo reikšm s, nes atskiromis, kaip
žabalis be lazdos, ir viena ir kita pus s yra bej g s.
Valdžia ir savimeil . Sukiršint ir paskatint valdžios geid jus – reikalui mes prieš vienas antr pastat me visas
j gas, 1dieg jiems liberalini! tendencij! peprigulmingum . Mes "ia visais galimais b)dais naudojom s: mes
apginklavome visas partijas, mes pavert me valdži ambicij! taikikliu. Valstyb mes pavert m arena, kurioje plinta
nelaim s... Dar truput l1 ir su1rimai, bankrotavimas pasireikš visur.
Parlament! gargaliai, pamfl tai, naudojimosi valdžia blogiems darbams. Kiauramaišiai gargaliai pavert 1
oratori! varžytynes ir administracinius susirinkimus. Dr s)s žurnalistai, neceremoningi pamfletistai-šmeižikai
kasdien puola administracijos personal , galutinai versdami visas 1staigas sunykti. Ir viskas virs aukštyn kojomis
žyd! naudai, kai iš proto iš jusi minia pajus gali .
Ekonomin vergija, „tautos teis “. Tautos prikaltos prie sunkaus darbo. Jas prikal neturtas dar labiau nei
vergyst ar baudžiava. Iš baudžiavos ir vergyst s žmon s šiaip ar taip gal jo atsipalaiduot, gal jo su tomis
nelaim mis apsidirbti, bet iš vargo jie neištruks. Mes 1terp m 1 konstitucijas toki teis , kuri yra m)s! visos tos taip
vadinamos „tautos teis s“ gali b)ti tik id joje; bet j! praktikoje niekados niekas ne1gyvendins. Kas b da proletarui,
sulenktam 1 lank nuo sunkaus darbo, kad plepiai gauna teis plep ti, žurnalistai teis rašyti visokius niekus kartu
su darbu, jei proletariatas neturi gero iš konstitucijos, gal tik tuos mažus trupin lius, kuriuos mes jiems m tome nuo
savo stalo už tai, kad jie (proletarai) savo balsus atiduoda m)s! reikalams, už m)s! kandidatus, m)s! agentus?
Respublikos teis vargšui netur"iui – karti pašaipa, ironija, nes kasdieninis vargas ir prakaitas neduoda jam
tosteis s; antraip, atima jam garantij nuolatiniam ir teisingam uždarbiui ir stato j1 1 priklausomyb nuo savinink!
arba draug! streik!.
Kumštis ir aristokratija. M)s! vadovaujama liaudis naikina aristokratij , kuri yra tos liaudies tikroji užstoj ja,
gyn ja ir maitintoja, nes aristokratija, siekdama sau naudos, dirba ir visos tautos gerovei. Panaikinus aristokratij ,
liaudis tampa kumš"io pavergta ir prispausta; ji tuokart noroms nenoroms turi nusugyvenusi! padauž! jai užd t
jung vilkti.
Mason!-žyd! armija. Štai tuokart mes turime pasirodyti neva t! darbinink!, tos liaudies gelb tojais nuo
varžymo ir priespaudos ir pasi)lyti jiems stot 1 m)s! eiles, 1 m)s! socialist!, anarchist!, komunist! kariuomen ,
kuriems mes, žydai, visados pad jome ir pad sime. Vis t darb laimina ir derina, neva skelbdami visam pasauliui
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solidarum , m)s! pramanytoji socialin mason rija. Aristokratija, kuri naudojosi darbo žmoni! prakaitu buvo
suinteresuota, kad darbininkai b)t! sot)s ir tvirti.
Goj! išsigimimas. Mes kaip tik antraip nor tum m, t. y. trokštum m, kad gojai išsigimt!. M)s! valdžia –
chroniškas darbinink! kiršinimas ir j! silpnumas, nes jie šiuo atveju atsiduoda m)s! valiai, o savo valdžioje jie
neras nei j g!, nei energijos mums, žydams, pasipriešinti.
Badas ir kapitalo teis . Badas sudaro kapitalo darbininkams varžyti, tikriau negu duodavo toki pat teis
aristokratijai caro valdžia. Vargu ir iš jo kylan"i neapykanta mes sukiršiname minias ir jos rankomis nušluojame
tuos, kurie mums kliudo.
Minia ir „pasaulio valdytojo“ kar)navimas. Kai ateis laikas m)s! Pasaulio Valdytojui kar)nuoti, tai tos
pa"ios rankos (nekalt! darbinink!) pašalins galin"i pakely pasimaišyti kli)t1.
Pagrindinis b)sim!j! mason! mokykl! programos dalykas. Gojai atprato galvoti be m)s! geriausi! mokslo
patarim!. Tod l jie nemato b)tino reikalo sutvirt ti. Juk, kai ateis m)s! karaliavimo dienos, mes b)sime
nebeperkalbami ir reikalausime štai ko: kad pradedamosiuose mokyklose b)t! d stoma vienintelis mokslo dalykas
pirmoje eil je – žmogaus gyvenimo, socialin s buities santvarka, nes ji reikalauja ir reikalaus darbo padalinimo ir,
žinoma, žmoni! suskirstymo 1 klases ir luomus. B)tinai turi visi žinoti, kad lygyb s pasauly negali b)ti, kad negali
vienodai atsakyti prieš 1statym tas, kuris savo elgesiu kompromituoja vis visuomen ir tas, kuris tesir)pina vien
tik savo garbe.
Socialin s santvarkos mokslo paslaptis. Tikrasis socialin s santvarkos mokslas, kurio paslap"i! gojai
niekuomet nežinos, parodyt! visiems, kad vieta ir darbas turi išlikti tam tikrame rate, kad nepasireikštu žmoni!
kan"i! šaltini!, jei nesusiderint! aukl jimas su darbu. Eidamos t moksl , tautos ims noriai klausyti žyd! valdžios
ir j! sudarytos valstyb s formos. Šiandien m)s! duota mokslui kryptis, mums 1 naud eina. Tauta aklai tikinti
spaudos žodžiu, d l savo tamsumo, arba d l to, kad mes tos tautos nariams galvas apsukom, pyksta ir puola visus
visuomen s sluoksnius, kuriuos tik jinai laiko aukštesnius už save, nes nesupranta kiekvieno visuomen s sluoksnio
reikšm s.
Visuotin ekonomin kriz . Tokia neapykanta dar labiau padid jo kylant visuotinei ekonominei krizei, kuri
sustabdo birž! darb ir pramon s klest jim . Visais prieinamais mums keliais, auksui padedant, kuris visas m)s!
rankose, padarius visuotin ekonomin kriz , mes išmesim 1 gatves ištisas darbinink! minias vien graži dien
Europos kraštuose. Tos minios apsilaižydamos puls lieti krauj t!, kuriems jos per savo nežinojim pavydi nuo
jaun! dien! ir kieno turtus joms bus leista tada grobstyti.
„M)s!“ nelies. M)s!, žyd!, jie nelies, nes j! puolimo momentas bus mums žinomas ir mes b)sime savuosius
jau puikiai nuo minios puolimo aapdraud .
Mason rijos despotizmas – proto viešpatavimas. Mes 1tikinome, kad progresas atvesi s visus 1 proto
viešpatavim . M)s! despotizmas toks ir bus, nes jisai mok s 1vairiais žiaurumais numalšinti visas suirutes,
neramumus, išnaikinti liberalizm iš vis! valdžios ir draugij! 1staig!.
Mason rijos vad! netekimas ir „didžioji“ pranc)z! revoliucija. Kai tauta mato, kad jai laisv s vardan yra
daroma 1vairi! nusileidim! ir palengvinim!, ji 1sivaizduoja, kad jinai esanti valdytoja ir griebia valdži . Bet
žinoma, kaip ir kiekvienas tamsuolis, susitinka daug sunkum!; tada ima ieškoti vad! nesusiprasdama ir atiduodama
nusižemindama savo 1galiojimus mums. Atsiminkite pranc)z! revoliucij , kuriai mes dav me „didžiosios
revoliucijos“ vard : jos veikimo paslaptys mums gerai žinomos, nes ji visa – m)s! rank! darbas. Nuo to laiko mes
vedame tautas iš vieno nepasisekimo 1 kit , kad jos nuo m)s! atsisakyt! naudai to Didžiojo Siono kraujo Despoto,
kur1 mes ruošiame pasauliui. Šiandien mes, kaipo tarptautin j ga, nenugalimi, nes puolant vieniems, mus palaiko
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kitos valstyb s. Neišsakomas goj! taut! akipl šiškumas, šliaužian"i! prieš j g , neapkentimas laisvos tvarkos
nem gimas, kantrumas prieš dr s! despotizm – šit kas ruošia dirv m)s! nepriklausomybei.
Nuo ši! dien! prezident! ir premjer! diktatori! jie ken"ia; ir tod l už tod l už nedaug jie sutikt! nuimti
galvas dvidešim"iai karali!.
Slapt!j! mason! agent! vaidmuo. Kuo išsiaiškinti tok1 reiškin1, tok1 žmoni! masi! nenuoseklum ir paži)r 1
1vykius? Šis reiškinys apaiškinamas tuo, kad tie diktatoriai šnibžda žmon ms per savo agentus, es valdžia savo
blogais darbais kenkianti aukštiems tikslams – siekti taut! gerov s, j! tarptautin s brolyb s, solidarumo ir lygyb s.
Žinoma, jiems nesako, kad toks taut! susijungimas tur si s atsitikti tik žydams valdant ir žyd! valstyb je.
Ir štai žmon s teisia teisinguosius ir teisina kaltuosius, vis labiau 1sitikindami, kad jie gali kalb ti visk , k tik
nori. Tod l žmon s griauna visk kas gera ir kelia suirutes kiekviename žingsnyje.
Laisv . Žod1 „laisv “ žmoni! draugijos stato prieš kiekvien valdži , net dievišk ir 1gimt . Štai kod l mes
1siviešpatav tur sime t žod1 „laisv “ išbraukt iš žmonijos žodyno, kaipo gyvuliškos j gos princip , j gos
ver"ian"ios minias 1 pl šriuosius žv ris. Teisyb , žv rys suminga sau kraujo prisig r , ir tuo metu juos lengvai
galima geležiniais pan"iais surakinti; užnert jiems ant kaklo grandines; bet jei jiems neduoda kraujo pripusti, jie
nemiega ir pykstasi.

____________________________________________________________________________________________

PASAULIO ANTISEMITAI – VIENYKIT S!!!
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VYTAUTAS ALANTAS
„LIETUVIŠKO NACIONALIZMO ERDV9S“ IR
„LIETUVI' TAUTOS GENIJUS“

Redakcijos žodis
Mes leidžiame dar du (ir tai tikrai ne pask)tinieji, kuriuos leisime) Vytauto Alanto raštu, kurie, nors ir
parašyti tarpukario laikais, mus supažindina su ir šiandien Lietuvi! nacionalizmui aktualiais klausimais. Lia
pateikiami „Lietuviško nacionalizmo erdvi!“ ir „Lietuvi! Tautos genijaus“ tekstai. Tikim s, kad ši medžiaga
pravers Lietuvi! nacionalsocialsit! ir radikali!, revoliucini! nacionalist! id jiniam švietimuisi.

LIETUVIŠKO NACIONALIZMO ERDV S
1. Lietuviškas dosnumas ir nacionalizmo baim3

L

ietuvi! tautai, palyginus neseniai gr1žusiai 1 savarankišk valstybin1 gyvenim , tautinio susitelkimo bei
nacionalinio jausmo išryškinimo klausimas yra ypatingai aktualus ir svarbus. Mes gerai suprantame, kad
nuo m)s! tautinio atsparumo, pasaky"iau, nuo m)s! nacionalistinio jautrumo priklauso m)s! valstyb s
egzistencija. Tai, rodos, yra toks aišus dalykas, kad pla"iau apie j1 kalb ti b)t! bergždžias sen! dienraš"i! frazi!
kartojimas.
Bet dalykas ima painiotis toje vietoje, kai mes imame kalb ti apie tai, iki kokio laipsnio lietuviškas
nacionalizmas turi eiti. Mus vis ima baim , kad mes tautiškumo nesuprastume perdaug kraštutiniškai, kad mums
reikia išlaikyti kažin koki pusiausvyr tarp tautiškumo ir humaniškumo, kad tautiškumui turi b)ti daromi kažkin
kokie rezervai, žodžiu, mes bijom s pasidaryti nacionalistai tikra to žodžio prasme. Teoriškai mes esame neblogi
lietuviai, ta"iau praktikoje nevisada pasielgiame taip, kaip reikalauja tautiškumas. Su apgailestavimu reikia
pasakyti, kad šiai min"iai patvirtinti pavyzdži! m)s! gyvenime nestinga.
Lietuvi! tauta, sako, esanti vieninga. Mes tuo vaišingumu, galb)t, ir su pagrindu didžiuojam s, bet j1 dažnai
ir perdedame. Vaišingumas yra geras dalykas tol, kol jis nekenkia m)s! pa"i! interesams, bet kai jis ima tiems
interesams kenkti, tai jis darosi bloga tautine savybe. Šiandie mes savo vaišingumui darome revizij , o jei dar
nedarome, tai turime paskubomis daryti, nes gal! gale savieji lietuvi! tautos interesai turi b)ti pastatyti pirmoje
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vietoje. Vaišingumas reiškia dosnum , o kas nežino, kad Lietuva savo istorijos eigoje buvo be galo dosni? Mes
dav me savo kaimynams karali! ir kunigaikš"i! dinastijas, bet dav me taip, kaip niekas istorijoje neduoda: kai
lietuvi! dinastijos išvažiuodavo iš Lietuvos, tai pasiimdavo su savimi ir teritorij! galbalus. O kai Jogaila išvažiavo,
tai ir vis Lietuvos imperij kone sužlugd . Mes buvome galingi ir turtingi, bel d3l savo nepaprasto dosnumo
savo gali* ir turtus išdalinome kitiems. Mes buvome net tiek dosn)s ir vaišingi, kad tik gal tume 1tikti kitiems...
Žodžiu, m)s! vaišingumas ir dosnumas istorijos eigoje buvo be priekaišt!: steng m s visiems pad ti, tik ne patys
sau.
Ir kokio likimo susilauk me? D l to, kad kitiems nor jome b)ti geri, d l to, kad tenkinome kit! apetitus,
nusigyvenome patys. Kas beliko iš m)s! turt! ir galyb s? Griuv siai ir atsiminimai.
Bet tiek to: kas buvo, galima ir nebemin ti. Ta"iau atsiranda gyvo reikalo kalb ti apie ši! dien! m)s!
dosnum , kuris vis dar yra link s t sti an! laik! „garbingas tradicijas“. Žinoma, šiandie taip pla"iai švaistytis, kaip
anais laikais, mes nebeturime iš ko, ta"iau, imant ši! laik! dien! mast , rodyti dosni rank kitiems vis d lto dar
labai m gstame. Mat, norime b)ti geraširdžiai, o nematome, kad tie, kuriems tas geraširdiškumas rodomas,
nusigrež patylomis ar net viešai iš jo šaiposi, kaip ir šiandien dar tebesišaipo iš m)s! dosnumo tie, kurie juo
pasinaudojo m)s! istorijos eigoje...
Per nepriklausomyb s laikotarp1 jaun j kart aukl jome humanistini! tendencij! linkme. Panašiai buvo
nuteikta ir visa visuomen . T! tendencij! pagrindinis d snis buvo tas: b)kime geri lietuviai, bet gerbkime ir kit!
teises. Principas labai humaniškas ir labai gražus. Jis yra persunktas idealizmo ir krikš"ioniškos moral s. Bet aš
noriu paklausti: ar mes tos politikos pasiektais vaisiais esame patenkinti? Ar mes nejau"iame, kad kažin ko tr)ksta,
kad kažin kas nepadaryta? Ar "ia neatsiliepia m)s! tradicinis dosnumas, kuris yra ne kas kitas, kaip nepakankamas
atsižvelgimas 1 savo tautos interesus? Ar tai n ra savotiška nacionalizmo baim ? Šis reikalas yra reikalingas, jei ne
nuodugnios revizijos, tai bent labai didelio papildymo. Savo santykius su kitomis tautomis labai dažnai mes
supratome kaip dosnum , kitaip sakant, kaip visišk paneigim savo pa"i! interes!. Taip mes galvojome istorijos
eigoje. Bet dar ir šiandie mes nenorime atsikratyti nuo nepagydom! idealist! deklamacij! apie tarptautin1
humaniškum , kur1 mes, deja, per dažnai priimame už gryn pinig ir tod l humanistini! palikim! koncepcijas
1spraudžiame 1 savo jaunosios kartos aukl jimo sistem . Mes kažin kod l ir kažin kam vis dar norime pirmiausia
išaukl ti gerus žmones, o tik paskum gerus lietuvius, nors m)s! valstyb s bei tautos interesai reikalauja elgtis kaip
tik priešingai, t. y. pirmiausia išaukl ti bekompromisin1 ir berezervin1 nacionalist lietuv1. Jei mes norime lietuvi!
taut padaryti nepalaužiama, - o juk tai yra m)s! svarbiausias tikslas, - turime nesvyruodami pasukti lietuviško
ekskliuzyvizmo keliu, t. y. be joki! skrupul! nusigr žti nuo per pla"i! humanistini! bei internacionalistini!
vieškeli! ir vair pasukti 1 grynai lietuvišk keli .
Jokia tauta kitai tautai dykai ir geruoju nieko neduoda, nes kiekviena tauta iš savo esm s yra egoist , t. y.
stengiasi ži)r ti tik savo interes!. Ir jei lietuvi! tauta lig šiol tokia nebuvo, tai padar milžinišk , daug kur
nepataisom klaid . Ir jei ji nori gyventi ir susikurti sau gražesn ateit1, sveik ir real! tautin1 egoizm , ji turi
aukl ti be jokios atodairos ir be joki! rezerv!. Kažin kas t egoizm pavadino šventu: bet, iš tikr!j!, jis toks ir yra.
Tautinis egoizmas, pagrGstas tautiniu solidarumu, yra tautos išsilaikymo pagrindas.
Turime nemaža inteligent!, - o gal ir daugum , - m)s! minties vadov!, kurie su nudev tu fasonu, kaip
pap)gos, vis tebekartoja sen mint1: Lietuva, kurdama savo kult)r , turinti atsižvelgti 1 visos žmonijos gerov ...
Girdi, jei ji tesir)pinsianti tik savo tautine kult)ra, tai ji netur sianti plataus masto, ji galvosianti „parapijiškai“...
Tokios paži)ros parodo, kad mums vis dar atsiliepia istorinis dosnumas ir „kilniaširdiškumas“. Kaipgi Lietuva,
kurdama savo tautin kult)r , tegalvos tik apie lietuv1: ji privalo galvoti ir apie samojied , ind , papuas ir visus
kitus! Neduok Dieve, jai pasidaryti „parapijiška“ tauta! Dav me savo kaimynams dinastijas ir teritorijas, duokime
dabar pasauliui kult)r ! Linksmoka t! inteligent! fantazija. Jiems vis dar teber)pi internacionaliniai siekimai, jie
vis dar negali apsiriboti lietuviškos žem s ribomis. Jie vis, mat, dar teb ra „bendrai žmogiški“ humanistai, nes,
patiems dar kult)riškai sustipr jus, jau raginama lietuvi! taut „pasidarbuoti pasaulio labui“.
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Aš jau aukš"iau pasteb jau, kad kitos tautos Lietuvai nieko nedav : mes joms nesame skolingi, grei"iau jos
mums. K* mes turime, mes pasidar3me savo rankomis ir smegenimis ir k* mes tur3sime, pasidarysime tik
savo k'rybine valia. Tad kod l m)s! tautin s kult)ros koncepcijoje turi užimti toki pla"i viet ar net vyrauti
tarptautinis pradas? Kokiu principi šiandie paremti tarptautiniai santykiai? Do ut es – jei tu man duodi, tai ir iš
man s gauni. Viena tauta kitai nei keli! nenutiesia, nei miest! nepastato, o jei ir pastato, tai už tatai reikia mok ti
su nuošim"iais. Tiesa, galima nusiži)r ti, kaip miestas pastatytas kitur ir paskum panašiai statyti savo krašte. Tai
bus vadinamas kult)rinis bendradarbiavimas, bet toks bendradarbiavimas anai tautai nekainuoja n cento, o antra
vertus, jai tatai ir naudinga, nes tuo pasireiškia jos kult)rin ekspansija. Žodžiu, taut! bendradarbiavimas beveik
išimtinai yra egoistinio pob)džio: jei bendradarbiaujama, tai reiškia, kad abiem pus ms iš to yra naudos. Jei tos
naudos n ra, faktiškai n ra ir bendradarbiavimo. Antra vertus, kol tas bendradarbiavimas yra platoniško pob)džio,
tol už j1 nieko nereikia mok ti, bet ligi tik jis susiduria su medžiaginiais reikalais, reikia mok ti pinig .
Tiesa, yra tarptautini! kult)rinio bei socialinio bendradarbiavimo form!, yra tarptautini! organizacij!,
siekian"i! vienoki! ar kitoki! tiksl!, yra tarptautini! 1staig!, kurios naudingos visoms tautoms, bet jas išlaiko jose
dalyvaujan"ios tautos, kitaip sakant, jos jas pasamdo tarptautinei tarnybai, ir jose dalyvaujan"iai tautai tos 1staigos
yra tiek naudingos, kiek ji savo paj gomis gali pasinaudoti j! patarnavimais. Joks tarptautinis
bendradarbiavimas tautos kult'rinio bei socialinio paj3gumo nepadidins, jei ji pati neGstengs jo padidinti.
Tad ir "ia tenka atsigr žti 1 tautiškum , o ne 1 tarptautiškum .
Pagaliau reikia atsisakyti ir nuo tos legendos, kad kitos tautos dirban"ios viso pasaulio gerovei. Kiekviena
tauta dirba tik savo gerovei, kuo mažiausiai skaudindama sau galv kit! taut! reikalais. Paimkime, kad ir išradimus
pramon s srityje. Kiekviena pramoninga šalis turi savo pramonini! paslap"i!, kurias ji pati eksploatuoja, n kiek
nesir)pindama paskelbti jas viešai, kad naujais išradimais gal t! pasinaudoti ir kitos tautos. Žinoma, išradimas gali
b)ti naudingas visam pasauliui. Bet vis! pirma jis naudingas tai tautai, kuri j1 išrado, nes j1 eksploatuodama, ji
gauna pinig . Tuo b)du tautos, tobulindamos gamybos proces , toli gražu, nevadovaujasi kažin kokiais
altruistiniais tikslais, bet vis! pirma turi galvoje savo pa"i! ekonominius interesus. Tai yra, be abejo, egoistinis ir
materialistinis nusistatymas, ta"iau niekas joms nedaro priekaišt!, kad jos nedirban"ios „viso pasaulio gerovei“, o
juo mažiau tokios tautos plaka pa"ios save už tai, kad j! akiratis yra labai „parapijiškas“...
Tad ar ne metas b)t! gal! gale ir mums mesti 1 šal1 vis t tradicinio dosnumo balast , niekam nereikaling
kilniaširdiškum bei manij r)pintis „pasaulio reikalais“, ir ar ne laikas b)t! imti galvoti tik apie savuosius
reikalus? Tegul „pasaulis“ r)pinasi savo reikalais, o mes r)pinkim s savaisiais. M)s! humaniškumo niekam
nereikia, - be abejo, išskyrus tuos atvejus, kada kalbama apie labdaryb .
Sutraukiant, kas "ia buvo pasakyta, reikia pabr žti, kad mums tenka dar labiau kaip lig šiol susir)pinti
tautiškumo minties išvalymu nuo visoki! internacionalini! užsimojim!, jos didesniu sulietuvinimu. Lietuviškas
nacionalizmas privalo b)ti švarus nuo visoki! svetim! priemaiš!. Ekskliuzyvistinis d mesio sutelkimas 1
lietuviškus reikalus yra tautos bei valstyb s gyvybini! reikal! padiktuota b)tinyb . Ar mes tok1 savo nusistatym
pavadinsime tautiniu egoizmu, nacionalizmu, ar kaip kitaip, tas dalykas esm s nekei"ia. Svarbiausias dalykas yra
tas, kad mes ta prasme apsispr stume be joki! rezerv! ir svyravim!. Neužtenka išpažinti tautiškumo teorij : kai
tautiškumas pasidarys m)s! kasdieni! žygi! diriguotojas, tuomet mes pajusime tvirtesn1 tautos egzistencijos
pagrind . Mes išeiname iš sav!j! reikal! ir be joki! vingi! gr1žtame 1 savuosius reikalus. Šia mintimi pagr1stas
tautinis aukl jimas apkarpyt! lietuviško charakterio „humaniškum “ ir padaryt! j1 labiau susitelkus1 ties savaisiais
reikalais. Mes ilg laik buvome maitinami tos minties, kad reikia vengti kraštutinum!. Bet kaip patriotizmo, taip
ir nacionalizmo srityje jokio drungnumo, jokio „pusiaukelio“ negali b'ti. Ne tik svetim!j! pavyzdžiai, bet ir
ypa" m)s! pa"i! gyvybiniai interesai šiuo klausimu iškelia b)tin revizijos reikal . Ir ne tik revizijos, bet ir akcijos.
Nacionalizmo baim iš lietuviškos galvosenos turi b)ti be joki! svyravim! išbraukta. Lietuviško nacionalizmo
supratimo ribos dar n ra pasiektos. Dar ne visa lietuviško nacionalizmo psichologin erdv yra užpildyta grynos
lietuviškos minties. Dar "ia yra daug tuštum! ir nukrypim!. Tai min"iai pailiustruoti kiek pla"iau stabtel sime ties
vienu kitu pavyzdžiu. Paimsime m)s! bažny"ios, - tos tok1 didel1 vaidmen1 vaidinusios ir tebevaidinan"ios m)s!
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tautiniame gyvenime institucijos, - pavyzd1, kuris rodo, kaip kartais dar bijome nacionalistin s dvasios
akcentavimo.
2. Beži'rint G Rom* nepasteb3ta Lietuvos...
Kas iš lietuvi!, apsilankiusi! Vilniuje, nebus užsuk s 1 šv. Mikalojaus bažny"i ? Ir kas nebus grož j sis toje
bažny"ioje pastatyto dailininko Rapolo Jakimavi"iaus darbo Vytauto Didžiojo paminklu? Kiek man teko matyti šio
Lietuvos valdovo biust!, šv. Mikalojaus bažny"ioje atrodo „karališkiausias“, kitaip sakant, geriausiai išreiški s
Vytauto dvasios pob)d1. Paminklas pastatytas nišoje, kurioje matyta balta juosta apvestos Vytauto Didžiojo laik!
Lietuvos imperijos ribos. Be to, prieš niš yra pastatytas užtvaras, kuriame meniškai 1pinti du kardai, primen
Didžiojo Magistro atsi!stus kardus Vytautui ir Jogailai prieš Griunvaldo m)š1.
Ir n vieno lietuvio nepiktina faktas, kad šio didžiojo Lietuvos valdovo paminklas pastatytas bažny"ioje,
nors, kaip žinome, šis valstyb s vyras nelabai varž si religiniais varžtais, kai jam reik jo politini! tiksl! siekti.
Lankytojui net 1 galv neateina mintis reikšti kok1 nusisteb jim , piktintis ir klausti: kaip šis vyras "ia pateko?!
Lietuviui Vytauto Didžiojo paminklas bažny"ioje yra toks pat nat)ralus dalykas,kaip, sakysime, kokio šventojo
paveikslas, relikvija ir pan. Pasta<ius Vytauto Didžiojo paminkl*, šv. Mikalojaus bažny<ia pasidar3 dar
patrauklesn3, pasaky<iau, gyvenimiškesn3, kaip pirma buvo, nes iš šio m's; didžiosios praeities simbolio
dvelkia istorin3 tikrov3. Jei maldininkas, žvilgter j s 1 Vytauto Didžiojo paminkl , atsimins savo tautos praeit1,
tai dangaus akyse nuo to jo malda nenukent s.
Pasivaikš"ioj po kitas Vilniaus bažny"ias, galima sakyti, kiekvienoje j! rasime paminkl!, relikvij!,
paveiksl!, siejan"i! jas su gyvenimu, su senesni! arba naujesni! laik! istorija. Rasime karali! statul! ir paveiksl!,
rasime k)rini!, vaizduojan"i! vien ar kit praeities epizod , rasime istorini! palaik! ir t. t. Sakysime, Vilniaus
Katedroje prie didžiojo altoriaus kabo to paties Vytauto Didžiojo paveikslas (Vytauto paveikslas yra ir Trak!
bažny"ioje). Kai kur tautinio motyvo pabr žimas nueina net iki kraštutinum!. Pavyzdžiui, toje pa"ioje Vilniaus
Katedroje, šv. Kazimiero koply"ioje yra to šventojo karstas o prie jo pritaisyti du balti ereliai... Ir beveik
kiekvienoje Vilniaus bažny"ioje rasi kok1 dalyk , kuris riša j su vietos ir platesnio masto tolesniais ar artimesniais
istoriniais atsiminimais; kitaip sakant, istorinei tikrovei durys 1 bažny"i n ra sandariai uždarytos: priešingai, ta
tikrov mielai 1sileidžiama, nes ir tautinis gyvenimas gali tur ti švent! dalyk!, kurie labai darniai papildo religines
šventenybes.
Man nemaža teko lankyti Italijos ir Pranc)zijos bažny"i!. Vaizdas tas pats: Vakar! bažny"i! vidaus
1rengimas visada vienokiais ar kitokiais paminklais surišamas su gyvenimu. Sakysime, daugelyje Pranc'zijos
bažny<i; sienose yra Gm'rytos m'rin3s lentos su vardais t;, kurie iš tos apylink3s žuvo per DidGjG kar*. Ar
tie vardai tautai n3ra šventas dalykas? Ir ar jie nesuriša gyv;j; su mirusiaisiais ir tautos su religija? Ar
daug kuo skiriasi švent;j; ir žuvusi; d3l t3vyn3s kultas? Žodžiu, Vakaruose bažny"i! vidaus aplinkum
stengiamasi nudažyti tautin mis nuotaikomis. Religija pasilieka ta pati, ta"iau ji sutautinama ta prasme, kad,
puošiant bažny"ias, nepasitenkinama švent!j! šablonais arba „grynai“ religiniais motyvais, bet 1nešama 1 j!
dekoravim ir gyvenimiško elemento, kuris kalba ir tautiniam maldininko jausmui. Kitaip sakant, religin s
abstrakcijos kaip ir nukeliamos nuo savo aukšt! pjedestal! ir per tautinio elemento užakcentavim labiau
susiejamos su krašto gyvenimu.
Kaip šiuo atžvilgiu atrodo m)s! bažny"ios? Ar daug j! papuošimuose rasime lietuviškos dvasios? Ar bent
kurioje Lietuvos bažny"ioje rasime Vyt1? Ar daug kur m)s! bažny"iose rasime vaizduojant1 Lietuvos praeit1
paveiksl , kokio didžio kunigaikš"io paminkl ? Kuri m)s! bažny"ia 1siraš sienose savo apylink je žuvusi! d l
laisv s kari! vardus? Tiesa, lentos su žuvusi!j! d l laisv s vardais jau imamos kalti ir m)s! bažny"iose, bet tai
atsitinka pirm kart m)s! istorijoje, t. y. tada, kai kitos tautos š1 brang! tautin1 papuošim jau seniai praktikuoja.
Tautin s, lietuviškos dvasios 1 bažny"ios vidaus aplinkum 1nešimo poži)riu m)s! bažny"i! net negalima lygint su
kit! taut! bažny"iomis. Didel1 daugum m)s! bažny"i! perkelk 1 kit krašt , ir nežinosi, kad tai yra lietuviška
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bažny"ia; o pam gink 1 atkelti 1 kit krašt pranc)zišk , itališk ar lenkišk bažny"i : tuojau atskirsi, kad ji yra
„svetimšal “.
Keistas dalykas: mes tur3jome didelJ tautinio atgimimo gadynJ, - jau nekalbant apie tolesnJ praeitG,
ta<iau tie milžiniški tautos s*j'džiai kažin kaip praslinko pro bažny<ios sienas, nepatekdami G vid;. Juo
labiau nuostabu, kad tuose s j)džiuose veikliai dalyvavo ir patys dvasininkai ir juos laimino. Ir vis d lto
bažny"iose ramiai pasiliko stov ti ant savo pjedestal! tik šventieji, bet neduota vietos t! s j)dži! didvyriams arba
j! veiklos epizodams atžym ti. Kad nors t! švent!j! tarpe b)t! daugiau lietuvi!: bet ir tie visi svetimtau"iai...
Svetimtau"i! švent!j! statulos ir paveikslai ne tik lietuvio tautiniam jausmui nieko nesako, bet per ilgesn1
laik , per ilg ži)r jim , jie ir jo religiniam nusiteikimui pasidaro nebyl s b)tyb s. Žodžiu, m)s! bažny"i!
aplinkuma yra svetima, abstraktiška ir vienašališka. N ra joje tautin s šilumos.
Galimas dalykas, kad m)s! bažny"i! statytojai tur jo tiksl Dievo namus taip išpuošti, kad žmogus 1 juos
1 j s b)t! pakeltas 1 aukšt sias tik jimo sferas. Ir galimas dalykas, kad anais laikais, kada dar religinis jausmas
buvo stipresnis, kaip šiandie, ir kada lietuviui buvo svarbu tik religija, bet ne tauta, galimas dalykas, sakau, kad
tada lietuvis savo bažny"ios aplinka buvo visiškai patenkintas. Bet šiandie, kada šalia religin s s mon s gaivališkai
reiškiasi ir tautin s mon , kada ir bažny"ia tok1 didel1 vaidmen1 vaidina valstyb s ir tautos gyvenime, tokia
vienašališka m)s! bažny"i! nuotaika lietuvio patenkinti negali. O gal m)s! bažny"ios taip grynai religiniais
motyvais buvo puošiamos d l to, kad apie tautin1 motyv nebuvo pagalvota, kitaip sakant, užmiršta? O gal
lietuviškas puritanizmas ar drovumas neleido šalia šv. Jurgio statulos pastatyti Vytauto Didžiojo atvaizdo?
Priežaš"i! gali b)ti daug ir visoki!, bet viena aišku: beži)rint 1 Rom , nepasteb ta Lietuvos...
Jei taip iš tikr!j! atsitiko, tai jau labai pribrend s laikas atkreipti d mes1 pagaliau ir 1 Lietuv . Lia m)s!
keliamas reikalas turi ir savo ideologin1 pamušal . Šiandien žmogus turi du tik jimus: religin1 ir tautin1. Kuris j!
stovi pirmoje vietoje, n ra jokios prasm s "ia užsiimin ti tuš"iomis klasifikacijomis; gal "ia užtekt! tik tiek
pasteb ti, kad tautinis jausmas daug kam šiandie yra stipresnis už religin b)sen . Bet sakau, tai n ra esminis
klausimas: m's; nagrin3jamam klausimui svarbu, kad lietuvis, šiandie nu3jJs G bažny<i*, rast; joje ne tik
religini;, bet ir tautini; simboli;. Ir to reikalaudamas jis yra logiškas. Didžiuosius tautinio atgimimo kovotojus
mes vadiname savo tautos pranašais, žuvusius d l Lietuvos laisv s vadiname tautos karžygiais. Tautinio bei
valstybinio prisik limo istorijoje jie yra savo r)šies šventieji, kuriems mes skiriame tam tikr kult ne tik savo
širdyse, bet ir išorin mis apeigomis. Paskend kasdieniniuose reikaluose, mes mažai galvojame apie Diev ir
tautin1 atgimim , ta"iau, at j 1 bažny"i , mes nor tum me dvasiškai pabendrauti ne tik su šventaisiais, bet ir su
m)s! tautos didvyriais: apmastyti ne tik kurio šventojo gyvenim , bet ir susikaupti ties kokiu svarbesniu praeities
1vykiu. Kai religin1 jausm papildo tautinis jausmas, tuomet ir malda pasidaro nuoširdesn . O pagaliau, jei kas
nebemoka ar nenori melstis, tai tas, tur damas prieš akis tautinius simbolius, pam stys apie tautos kelius, jos
nuveiktus garbingus žygius, jos ateit1 ir t. t. Jei ne vienu, tai kitu atžvilgiu bažny"ia vis bus naudinga ir patraukli.
Lietuvis, at j s 1 bažny"i , nori jaustis „kaip namie“, o ne kaip staiga pasodintas dažniausiai jam svetimoje vis!
švent!j! kompanijoje. Jis nori, kad bažny"ia prabilt! pagaliau ir 1 jo tautin1 jausm , o ne vien maitint! tik švent!j!
kalba.
Man gali pasakyti: kaipgi, vadinasi, 1 bažny"i reikia 1sileisti didžiuosius kunigaikš"ius, Basanavi"ius,
Valan"ius, Maironius, Vaižgantus, Juozapavi"ius, Lukšius ir daugyb kit!! Aš atsaky"iau: aišku! Jie yra m's;
tautinio gyvenimo didvyriai, atseit, šventieji, ir jie jokiai bažny<iai g3dos negali padaryti. Pagaliau, yra
daugyb ir kit! vard!, susijusi! su vietos gyvenimu. Kit kart kuklus kuo nors siaurioje apylink je pasižym j s
vardas yra artimesnis tos apylink s gyventojo širdžiai, kaip kad visai tautai nusipelnusio vyro vardas. Sakysime,
kad ir žuvusi!j! d l nepriklausomyb s vardai: kiekvienoje parapijoje jie yra labai brangintini. Ir kur apie tuos
vardus jaunoji karta gali sužinoti? Jie nepalaidoti parapijos kapin se: j! kapai išblaškyti Lietuvos ir ne Lietuvos
žem se. Kaip jaunimas gali apie juos sužinoti? Geriausiai jis gal s sužinoti bažny"ioje.
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Lietuvoje yra labai graži! ir brangi! bažny"i!, bet, deja, jose nieko n ra lietuviška: nei pa"iame papuošimo
stiliuje, nei tematikoje. Reikia ir šiuo atžvilgiu atsižvelgti G istorinJ ir ši; dien; tikrovJ, reikia, pagaliau,
nusikratyti baime tautinio elemento ir lietuviškos dvasios m's; bažny<iose. Lietuvos bažny<i; dekoravimo
dirvoje 500 met; šovimas pro lietuvišk* tikrovJ mums, kaip tautai, garb3s nedaro. Reikia m's; bažny<ias
nukelti nuo padebesi; ir pastatyti ant lietuviškos žem3s. Tai bus naudinga pa"iai bažny"iai, tautai ir lietuvybei.
Tegul niekas nebando teisintis, kad tai negalima: jei kitoms tautoms galima, tai ir mums turi b)ti galima. Jei
bažny"ioje galima pranc)ziška, itališka ar lenkiška aplinkuma, tai turi b)ti galima ir lietuviška. Šiuo atveju reikia
pasisukti griežtu vingiu ir m)s! bažny"i! aplinkum sunacionalinti. Tegul ta aplinkuma, pagaliau, 1gauna
lietuvišk veid . Kažin koks beveidis abstraktiškumas lietuviškos širdies netraukia. Šiandien se Lietuvos
bažny"iose lietuvis jau"iasi svetimas. O reikia bažny"ios aplinkum taip sulietuvinti, kad ji jam pasidaryt! sava,
kad ji bylot! ne tik 1 jo religin1 jausm , bet ir 1 jo tautin s mon . Tautiškumo baim lietuviškos bažny"ios
pagražinime turi išnykti. Lietuviška bažny"ia, be lietuviškos aplinkos yra nesusipratimas.
3. D3l tautin3s tematikos m's; bažny<iose
Kas "ia buvo pasakyta apie m)s! bažny"i! išorin aplink , t pat1 galima pasakyti ir apie lietuviško
apaštalavimo turin1.
Iš
moralin
r)pintis
bažny"i

dvasinink! tarpo kartais tenka išgirsti bals!, kad jei šiandie m)s! jaunimo ir aplamai visuomen s
s stovis nes s pakankamas, tai tuo esanti kalta valstyb . Bažny"ia, kuri, rodos, tiesiog yra pašaukta
tautos dorovingumu ir imtis už tai atsakomyb , nekaltinama; kitaip sakant, už tautos nedorovingum
stengiamasi pateisinti valstyb s s skaita.

Toks klausimo pastatymas n ra teisingas. Savaime suprantama, kad valstyb turi r)pintis savo pilie"i!
dorove, bet ši jos prievol yra viena iš daugelio prievoli!, kuri! ji turi pasi musi pilie"i! atžvilgiu, o bažny"iai
tautos dorovinis aukl jimas yra pati svarbioji prievol . Šioje srityje jos žodis, ypa" darbas, turi b)ti lemiamas. Kia
jos autoriteto niekas negin<ija, ji turi laisvas rankas veikti, <ia tenka jai pasiimti ir atsakomybJ. Per vis
nepriklausomyb s laikotarp1 m)s! bažny"iai niekas nekliud varyti tautoje apaštalavimo darbo: priešingai, tas
darbas buvo visokeriopai remiamas ir palaikomas. Ir tod l šiandie tvirtinti, kad d l dorov s nusmukimo esanti kalta
valstyb – reiškia tik prisipažinti, kad m)s! bažny"ia nepaj gia s kmingai kovoti su moraliniu pakrikimu, kad jos
darbo metodai, matyt, yra pasen j ir nebeatitinka ši! laik! dvasios.
Tikrai, šiandie m)s! visuomen s doroviniame gyvenime pastebima nemaža iškrypim! ir pakrikimo. Tai mato
kiekvienas visuomenini! reiškini! steb tojas, tai mato ir m)s! dvasininkija. Per pamokslus ji labai dažnai ta
blogybe nusiskundžia; katalikiškoji spauda taip pat t klasim nuolat kelia. M)suose perdaug yra girtuokliavimo,
muštyni!, tinginiavimo, ištvirkavimo, šeimos pakrikimo ir t. t. Šios visos negerov s demoralizuojamai veikia
jaunim . Bet, bažny"iai, be abejo, svarbu ne tik dorovinis nupuolimas, bet ir aplamai religinis atšalimas, kuris
šiandie labai pla"iai pasireiškia. Kiekvienas bešališkas dvasininkijos atstovas šiandie pripažins, kad bažny<ios
tušt3ja, o ne piln3ja. Tautos „nutikyb3ja“ pla<i; mastu, religinis abejingumas net ir pa<i; bažny<ios tarn;
akyse pasidar3 „nat'ralus dalykas“. Kod l taip atsitiko? Juk seniau Lietuva buvo vadinama „švent ja“, ir jos
bažny"ios l)žte l)žo nuo besimeldžian"i!j!. Kod l Lietuva, seniau nešiojusi šventosios vard , šiandie nuo
bažny"ios nusigr žia? Šis klausimas yra aktualus ne tik tiems, kurie yra tiesiog suinteresuoti bažny"ios tauravimu,
bet ir eiliniam visuomen s veik jui, kuris taip pat negali ži)r ti abejingai 1 m)s! tautoje pasireiškiant1 dorovin1
pakrikim .
Jei šiandie visuomen je dorovinio pakrikimo yra perdaug, tai d l to n ra jokio reikalo kaltinti valstyb , bet
tos negerov s reikia ieškoti pa"ios bažny"ios darbo metoduose. Laikai per paskutin1 dvidešimtmet1 iš pagrind!
pasikeit , o m)s! bažny"ia nepajud jo n iš vietos. Palyginus su tuo, kas buvo Lietuvoje prieš 20 met!, šiandie
viskas pasidar nauja: nauja galvosena, nauji papro"iai, naujas gyvenimo b)das. O kas nauja m)s! bažny"ioje?
Aukš"iau pasakyta, kad m)s! bažny"ios išorinis vaizdas pasen j s ir atsilik s nuo naujosios Lietuvos gyvenimo.
Kalbant apie m's; bažny<ios apaštalavim*, reikia pasakyti t* patG: jis yra pasen3jJs, sustingusios rutinos,
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visiškai nesistengi*s suvokti nauj; laik; dvasios. Bažny"ia iš savo esm s yra konservatyvi; ji, be abejo, negali
vaikytis mad!, ta"iau, nor dama išlikti gyva ir nenustoti 1takos gyvenimui, konservatyvizmo ji negali paversti
dogma. Jos turinys, jos dogmos iš savo prigimties yra konservatyvios, ta"iau j! skleidimo metodai, kitaip sakant,
apaštalavimo kelias visada bus s kmingesnis tada, kada bus lankstus, kada mok s susiorientuoti nauj!j! laik!
reikalavimuose.
M)s! bažny"ios apaštalavimas tebevaromas iš inercijos, kuriai pradži dav nelietuviška dvasininkija. Mes
žinome, kad po krikšto Lietuvoje 1sigal jo lenk! dvasininkija, kuri at jo 1 Lietuv ne apaštalauti, bet lenkinti. Yra
jos „nuopelnas“, kad Lietuvoje ilg laik tik ta, jog Dievas lietuviškai nemok s, o tesuprantantis tik lenkiškai...
Vadinasi, Lietuvoje ne lenk! dvasininkija steng si prisiderinti prie tikin"iojo, t. y. lietuvio, kaip kad buvo daroma
kituose apkrikštytuose kraštuose, bet reikalavo, kad tikintysis prisiderint! prie dvasininkijos. Lietuvis, nor damas
tapti geru kataliku, tur jo atsižad ti net ir savo tautyb s. Lenk! dvasininkai pirma sulenkino Diev , kad paskum
gal t! sulenkinti lietuvi! taut . Kitaip sakant, lietuviui buvo pastatytos totalin s s lygos, kad gal t! patekti 1 dang!:
atsisakyk nuo savo kalbos ir tautyb s ir pasidaryk lenku. Taip ciniškai, turb)t, nebuvo žalojame n vienos kitos
tautos siela.
Tai sakydamas, aš noriu pažym ti, kad ilg laik Lietuvoje dvasininkija buvo labai išdidi, labai poniška: ne ji
jo pas „chlop “ lengvinti gyvenimo, bet „chlopas“ tur jo ateiti pas j ir atsiklaup s ant kelio maldauti, kad jam
suteikt! vien ar kit dangišk malon . Ta dvasininkija skelb ne Dievo meil , bet Dievo baim . Lietuvis Dievo
labai bijojo, kaip lygiai bijojo ir jo vietinink! žem je – kunig!. Ištisus šimtme"ius dvasininkijos ir tikin"i!j!
santykiai Lietuvoje buvo pagr1sti ne artimo meil s, bet išdidumo, dvasininkijos paniekos „chlopui“ ir šio vergiško
garbinimo dvasininkijos. Tikintysis lietuvis tur jo prisiimti visas prievoles tikybos ir juos traktuoti iš aukšto, nuolat
grasinti jiems pragaro baisyb mis ir Dievo rustybe, o svarbiausia nutautinti. Trumpai sakant, tai buvo verg! ir pon!
santykiai, bet toki! pon!, kurie net ir savo pomirtin1 gyvenim laik savo rankose.
Aišku, nepriklausomoje Lietuvoje santykiai tarp tikin"i!j! ir dvasininkijos pasikeit , ta"iau tuose santykiuose
pasiliko tas momentas, kad bažny<ia vis dar tebelaukia, kad visuomen3 eit; G j*, vis dar neGsis*monindama tos
minties, kad ir bažny<iai kartais reikia ateiti pas tikintGjG. Bažny"ia vis dar tebemano, kad tikint1j1 prie
bažny"ios galima palaikyti senomis priemon mis. Gal ti, žinoma, gal ir galima, bet kažin ar bažny"iai yra sveika,
kad tas palaikymas pasidaro grynai formalus. Kol tikintysis bijojo pragaro, tol bažny"iai nebuvo sunku ganyti
kaimen , bet šiandie, kai jo pragaro kan"ios nebebaugina, ar bažny"iai nekyla didelis uždavinys paieškoti kitoki!
b)d! lietuvio religinei s monei gaivinti?
O tos naujos dvasios ir nauj! laik! m)s! dvasininkijai kaip tik tr)ksta. Dar ir šiandie dažnai gali išgirsti iš
sakyklos žodži! apie pragaro baisybes, apie tos buvein s aukšt temperat)r ir apie tai, kaip negailestingi velniai
pilsto smal 1 nusid jeli! vidurius... Kai tuos žodžius sakydavo lenkas dvasininkas prieš šimt , o gal ir mažiau
met!, tai tatai buvo suprantama ir padarydavo efekt . Žmogelis skub davo išmokti slebizavoti lenkiškai, kad gal t!
permaldauti „lenkišk “ Diev , kad jis jam nesi!st! po mirties pragaro bausm s. Kitaip sakant, g sdinimas pragaro
kan"iomis buvo ne kas kita, kaip gera priemon varyti lietuvius 1 lenkišk bu"i!. Bet kod l ši priemon dar šiandie
kai kuri! lietuvi! dvasinink! tebevartojama, tai tikrai nesuprantama. Moralinio efekto tie gasdinimai nebegali
padaryti jokio: pamokslai panašiomis temomis gali sukelti nebent šypsen arba geriausiu atveju snaudul1. O vis
d lto jie tebevaromi tiesiog iš inercijos, visiškai nepagalvojus, kad šiandie lietuvio nei pragaro baisyb mis
nebe1bauginsi, kaip, be abejo, nebetiki ir tie, kurie juos tebekartoja...
Arba jei pasiklausysime ir šiaip pamoksl!, kur pragaro dvasios paliekamos ramyb je, k ten mes išgirsime?
Senus, šimt kart! kartotus dalykus, kurie tikin"iajam sp jo gerokai nusibosti. Klausantis toki! pamoksl!,
nenoromis ateina 1 galv klausimas: ar tik pamokslininkas nelaiko savo klausytoj; pra3jusio amžiaus
iškasenomis? Argi jau taip sunku suprasti, kad rutina ir snauduliu dvelkian<i; Dievo žodžiu nieko neGtikinsi
ir moralinio pakrikimo nesulaikysi? Yra teisingas pasakymas: kas nežengia su gyvenimu, tas žengia atgal.
Kovoje su moraliniu pakrikimu gali pad ti tik gyvas, atnaujintas ir naujoms gyvenimo s lygoms pritaikintas Dievo
žodis. M)s! bažny"ia daro pagrindin klaid , manydama, kad gyvenimas vis laik turi derintis prie jos...
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Antra vertus, apaštalavimas n ra vien tik pamokslininkavimas ir kasdieni! pareig! atlikimas bažny"ios
sienose. Kristaus apaštalai nes d jo bažny"iose ir nelauk , kol žmon s ateis pas juos ieškoti sielos išganymo: jie
patys jo 1žmones skelbti tiesos žodžio. Savo veikloje jie steng si prisiderinti prie visoki! taut! ir prie visoki!
luom!. Jie skelb gyv Dievo žod1 ir gyvu pavyzdžiu rod , kaip žmogus turi gyventi. J! apaštalavimas buvo ne
teorinis, bet praktinis, j! skelbiamas žodis buvo ne abstrakcija, bet glaudžiai susietas su gyvenimo tikrove ir laiko
dvasia. Tikrasis apaštalavimas kitokio kelio ir nežino. Jei šiandie mes turime pagrindo nusisk!sti, kad m)s! tautoje
per daug 1sigali dorovinis pakrikimas, tai pirmose eil se kovai su ta blogybe tenka stov ti m)s! bažny"iai. Ji yra
pašaukta rauti kukali! iš rugi!, jos reikalas yra ieškoti keli! ir priemoni! tai negerovei stabdyti, ji imasi
atsakomyb už tautos moralin1 švarum , žodžiu, ji yra pašaukta apaštalauti lietuvi! tautoje. Kartoju, valstybei šis
reikalas taip pat negali ner)p ti, bet pirm! pirmiausia tai turi r)p ti bažny"iai.
Kiekvienoje tautoje bažny"ios uždavinys yra skelbti Dievo žod1, bet, reikia pasakyti, visur tas žodis, nors iš
pagrind! pasilieka tas pats, yra skelbiamas kitokiomis, tautin mis formomis. Bažny"ia stengiasi prisiderinti prie
tautos b)do, psichologijos, papro"i!, istorini! tradicij! ir t. t. Kitaip sakant, katalik; bažny<ia, pasilikdama
tarptautine institucija, vis d3lto daugeliu atžvilgiu pasidaro tautin3 organizacija. Kiek yra sutautusi, kitaip
sakant, sulietuv jusi m)s! bažny"ia? Tur b)t, mažiausiai iš vis! pasauly esan"i! bažny"i!. M)s! bažny"i!
papuošimas yra šabloniškai tarptautinis, o jos skelbiamas Dievo žodis savo forma taip pat teb ra abstraktiškai
tarptautinis, nieko bendro netur1s nei su lietuvio psichologija nei ši! dien! m)s! lietuvišku gyvenimu. Be to, kaip
aukš"iau pasteb jau, jis yra smarkiai nuo to gyvenimo atsilik s. M)s! bažny"ia, atrodo, daro visas pastangas, kad
su tauta nesusiliet!, kad išlaikyt! tam tikr nuo jos atstum , kaip ji sakosi, nori b)ti „antvalstybin “, nes šiais
laikais valstyb s ir tautos s vokos yra pasidar tas pats dalykas. M)s! bažny"ia savo veikloje ir siekimuose,
akcentuodama tarptautin1 moment , negali glaudžiau susilieti su tautos k)nu bei jos asipracijomis. D l to ir kova su
tautos moraliniu pakrikimu jai darosi nebepakeliama našta. Ji jau"ia savo tragedij , ji jau"ia, kad tarp jos ir tautos
griovys vis did ja, bet, užuot paieškojusi tikr!j! šio li)dno reiškinio priežaš"i!, ji m gina suversti kalt kitiems.
Suglaudus, kas "ia buvo pasakyta, tenka apsistoti ties šiomis išvadomis: m's; bažny<iai reikia reformos,
reikia pagaliau atsisakyti nuo „ponišk;j;“ bažny<ios tradicij;, kurias mums paliko lenk; dvasininkija ir
imti kurti grynai tautines, lietuviškas bažny<ios tradicijas. Jei bažny"ia nori b)ti tautai naudinga institucija – jei
ji nori atlikti savo pašaukim , t. y., vesti taut dorov s keliu, jai reikia išsiaukl ti nauj lietuvio kunigo tip , jai
reikia sukurti nauj lietuviško apaštalavimo form . Ši paprast ties kit! taut! bažny"ios seniai suprato ir seniai
eina tautiniu keliu. M)s! bažny"ia negali tur ti Romos ar kurios kitos politikos: ji tegali tur ti tik lietuvišk
politik ir lietuvišk form , žinoma, jei ji nori b)ti k)rybinis veiksnys m)s! tautos ir valstyb s gyvenime.
Kitais žodžiais, ir šiuo atveju pasireiškia kažin kokia tautin s formos ir turinio baim , nes lietuviško
nacionalizmo gair s n ra nukeltos iki reikaling! ir galim! rib!. Sunacionalinus apaštalavimo metodus, m)s!
bažny"iai atsiverst! plati ir d kinga darbo dirva.
4. Lietuviško nacionalizmo erdv3s
Mes "ia steng m s išaiškinti t mint1, jog d l to, kad mes nebuvome pakankamai tvirti nacionalistai, t. y.
neišpažinome ekskliuzyvistinio tautinio egoizmo pasaul ži)ros, tai lengvai pasiduodavome svetimoms
sugestijoms, kartais labai skaudžiai pakenkdami savo pa"i! interesams. Daugeliu atžvilgiu taip buvo galvota
senov je, daugeliu atžvilgiu ir šiandie taip tebegalvojama. Nacionalizmo baim šiandie dar pasireiškia m)s!
jaunimo aukl jime, m)s! bažny"i! papuošime ir aplamai lietuviškame galvojime. Atrodo, kad mes vis dar
negalime nusikratyti pašaliniais, mums svetimais moraliniais autoritetais, kurie kadaise, tiesa, m)s! gyvenim
rikiavo, bet kurie šiandie nebeturi jokios galios. B)na ir taip, kad mes neišnaudojame iki galo t! teisi!, kurios
mums priklauso. Kitaip sakant, lietuviško nacionalizmo erdv se dar yra sprag! kurios laukia užpildomos.
Dabar žvilgter kime aplamai 1 lietuviško nacionalizmo raid per nepriklausomyb s laikotarp1 ir 1 tuos
uždavinius, kurie jo laukia artimiausioje ateityje.
- 27 -

Lietuvos valstybinis gyvenimas per paskutin1 dvidešimtmet1 rutuliojosi po Klaip dos ir Vilniaus ženklu. Iki
Klaip dos netekimo m)s! tautos žvilgsnis buvo nukreiptas 1 paj)rio švytur1, o šiandie jis yra sutelktas 1 Gedimino
kaln . M)s! tautos visos aspiracijos per nepriklausomyb s laikotarp1 svyravo tarp ši! dvej! miest!. D l j! mums
teko daugiausia džiaugsmo ir tragiškiausi! moment! pergyventi.
Šiuose lietuvi! tautos b)senos bangavimuose brendo lietuviškas nacionalizmas. Klaip dos ir Vilniaus
problemos buvo nelyginant du milžiniški rezervuarai, iš kuri! lietuviškas nacionalizmas s m si sau j g! gr sti. Ir
jei mes palyginame du istorinius momentus, b'tent, lietuvi; Gžengim* G Klaip3d* 1923 m. sausio 15 d. ir
m's; Gžengim* G Vilni; 1939 m. spalio 28 d., tai mes galime maždaug išmatuoti t* keli*, kurG lietuvi;
nacionalinis susipratumas yra nužengJs. Jei tada mes dar silpnai pasitik jome savo tautiniu bei valstybiniu
paj gumu, tai 1939 m., 1žengdami 1 Vilni!, mes jau tur jome savo tautin s valstyb s išbaigt koncepcij ; o tautinis
susipratimas, kuris, tiesa, dar teb ra brendimo stadijoje, bet kuris vis d lto jau šiandie yra tiek sustipr j s, kad mes
jau"iam s tur1 pakankamai j g! stoti 1 kov su bet koki! svetimu nacionalizmu. Jei 1 Klaip d mes jome su tam
tikru svyravimu ir abejojimu, ar pavyks tvirtai 1smeigti nors istoriškai ir lietuviškame, bet vis d lto kit! kult)r!
sluoksni! užklotame paj)ryje lietuvišk v liav , tai ant Gedimino kalno t v liav mes išk l me patyrusia,
nebesvyruojan"ia ir nebeabejojan"ia ranka.
Sostin s atgavimas lietuviškam nacionalizmui dav nauj impuls ir nauj! j g!. Tiesa, kiekviena tauta
didžiuosius politinius laim jimus pergyvena su dideliu dvasios pakilimu, bet tie laim jimai j! tautiniam
susipratimui neduoda to, k jie duoda tautoms, kuri! tautinis susipratimas teb ra brendimo stadijoje. Lietuvi!
tautos nacionalizmui, kuris dar kaip tik teb ra formavimosi b)senoje, politiniai laim jimai – iš dalies ir
pralaim jimai – yra tie šuoliai, kuriais jis stumiasi pirmyn. Vilniaus atgavim kiekvienas geras lietuvis pergyveno
su džiaugsmu, pajusdamas nacionalinio jausmo ne tik momentin1 pakilim , bet ir jo didesn1 subrendim . Šis
laim jimas lietuviui buvo ne tik išorin manifestacija, bet ir gilesnis dvasinis susikaupimas, tikrojo sielos švent .
Apskritai, Vilniaus vaidmuo m)s! nacionalinio jausmo brendime per vis nepriklausomyb s laikotarp1 –
nebesiekiant jau gilesn s praeities, - buvo milžiniškas. Galima sakyti, kad kovodami d l Vilniaus, mes kovojome
d l tautinio susipratimo.
Šiandie kyla klausimas: koks bus tolesnis Vilniaus vaidmuo lietuviško nacionalizmo raidoje? Man rodos, kad
tas vaidmuo bus lemiamas d l dviej! priežaš"i!: vis! pirma, atgavus Vilni!, lietuviškas nacionalizmas 1gauna tvirt
istorin1 pagrind , kurio stok jis taip skaudžiai jaut per nepriklausomyb s laikotarp1. Lia yra didelis jo laim jimas.
Ateityje lietuvišk nacionalizm mes gal sime statyti ant t! pa"i! pagrind!, ant kuri! pastatytos senosios m)s!
pilys ant Gedimino kalno ir Trakuose. Vilnius pasidarys tolesnio lietuviško nacionalizmo pl tojimosi židinys.
Antra vertus, matyti, kad kova d l Vilniaus pasibaig kartu su jo politiniu inkorporavimu 1 Lietuvos valstyb ,
b)t! didel ir nedovanotina klaida. Sjungti miest arba srit1 1 valstyb s organizm politiškai, ekonomiškai,
administraciškai n ra jau toks sunkus dalykas. Visi sunkumai prasideda tada, kai reikia miest arba srit1 1 valstyb s
organizm 1jungti nacionališkai. Iki šio karo buvo manoma, kad naujos srities inkorporavimo klausim galima
išspr sti tik kult)rin s infiltracijos keliu. Ta"iau šis karas dav ir kitok1 šios problemos sprendim . Sakysime,
lenkiškiausias miestas Gdynia per savait kit pasidar vokiškiausias miestas. Vokie"iai š1 labai pain! klausim
išsprend grynai mechaniniu b)du: vienus gyventojus išk l , kitus atk l . Vadinasi, šiandie teritorinis
inkorporavimas tautiniu poži)riu gali b)ti sprendžiamas trejopu b)du: kult)riniu 1sisunkimu – tai yra moralinis
klausimo išsprendimas, gyventoj! perk limu – mechaninis sprendimas ir, pagaliau, abiej! b)d! pavartojimu.
Neži)rint 1 tai, koks b)das b)t! pavartotas sprendžiant Vilniaus ir Vilniaus krašto nacionalinio
inkorporavimo problem , kovos išvengti nebus galima. Šiuo atžvilgiu netenka tur ti joki! iliuzij!. Lia tai
pastebime ne d l to, kad tai kovai teiktume ypatingos reikšm s – šiandie Vilniaus reikal! valdžios yra m)s!
rankose – "ia šiandie apie tai kalbame d l to, kad norime pabr3žti t* mintG, jog Gedimino miestas, kurG mes
inkorporuosime G Lietuvos valstybJ nacionališkai, dar kurG laik* pasilieka kovotojiško lietuviško
nacionalizmo skatintojas ir Gkv3p3jas.
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Žodžiu, lietuviško nacionalizmo tolesnio pl tojimosi perspektyvos ir uždaviniai darosi aišk)s. Kaip lietuvi!
tautinis susipratimas stipr jo, kovojant d l sostin s politinio išsivadavimo, taip jis tur s ir toliau stipr ti kovojant
d l Vilniaus tautinio išvadavimo. Vilnius turi b)ti Lietuvos sostin ne fiktyvi, bet reali. Iš jos tautin kult)ra ir
lietuviškas nacionalizmas tur s spinduliuoti ne simboliškai, bet gyvenimiškai.
Lia ir tenka susidoroti su lietuviško nacionalizmo erdv s klausimu, kuris lig šiol nors ir nebuvo griežtai
formuluotas, bet kuris vis laik buvo labai aktualus. Lietuviškas nacionalizmas, be abejo, negali sutikti su tuo
faktu, kad šalia jo atsirast; kitas nacionalizmas, kuris nesiderint; su bendromis Lietuvos valstyb3s bei
lietuvi; tautos politin3mis, kult'rin3mis ir tautin3mis aspiracijomis, o gal dar joms ir priešint;si.
Nacionalizmas nem gsta savo ribose svetim! tautini! oazi!, kurios kenkia jo vieningumui. Kitaip sakant,
kiekviena valdan"ioji tauta stengiasi 1sigal ti savo geografin je erdv je ne tik politiškai, ekonomiškai ir kult)riškai,
bet ir tautiškai. Tautin1 1sigal jim reikia suprasti ta prasme, kad jis nukreipia savo pastangas 1 kov su svetim!
tautybi! jos ribose esan"iais kolektyvais, eventualiai galin"iais kenkti visam tautos organizmui. Nacionalizmas
savo tautin je erdv je nori viešpatauti be konkurencijos. Tiems veiksniams, kurie tam jo palinkimui m gina
priešintis, jis skelbia bekompromisin kov , kurios išeitis negali kelti joki! abejoni!. Aukš"iau esu pasteb j s, kad
nors lietuviškas nacionalizmas dar yra jaunas, ta"iau jam netr)ksta nei veržlumo, nei lankstumo, nei, pagaliau,
išmintingo takto, kuris ypa" reikalingas šiandie, kada jam tenka susidurti su naujais uždaviniais. Šiandie jis yra
kovotojiškiau nusiteik s kaip bet kada. Jis veržiasi G kov*, nes žino, kad kovos d3l brangiausio tautos idealo –
sostin3s – sutautinimo ir jau<ia, kad <ia jam reik3s Gtempti visas savo j3gas. Bekovojant brJsta j3gos. Ir n ra
abejon s, kad lietuviškas nacionalizmas t kov laim s ir išeis iš jos dar labiau sustipr j s.
Bet "ia reikia pareikšti ir tam tikros baim s, kad nevyk ir niekam nereikalingi sentimentai lietuviško
nacionalizmo normalaus pl tojimosi neišmušt! iš kelio arba bent nesudaryt! kli)"i!, kurios atitolint! jo laim jimo
valand . Šiuo atveju nacionalizmas glaudžiai susisieja su tautos b)du bei sentimentais. Tod l sveikam, tvirtam
nacionalizmui tarpti yra labai pavojingi tie žmon s, kurie vakar priešo kruvinai 1žeidin jami ir su purvais maišomi,
šiandie, linksmai šypsodamiesi, tiesia jam rank ir sako, kad viskas užmiršta. Gal b)t tai yra krikš"ioniška moral ,
bet nieku b)du tai n ra nei tautin , nei valstybin moral . Ne kas kitas, o lietuviškas nuolaidumas ir atlaidumas
pražud senov s Lietuvos imperij . Argi ir šiandie dar kart norima pakartoti an! laik! nedovanotin klaid ? Mes
<ia nenorime skelbti nei šovinizmo nei kraštutinio, nuogo nacionalizmo, ta<iau turime pasakyti, kad m's;
nuolaidum* ir atlaidum* kiti palaikys m's; silpnybe, o gal dar ir m's; ištižimu, turime pabr3žti, kad
lietuvi; tauta niekados negali pamiršti ir atleisti jai lenk; padaryt; kruvin; ir moralini; skriaud;, kad jei
mes praeitG užmiršime, tai, pirmai progai pasitaikius, lenkai pasistengs j* mums v3l žiauriais sm'giais
priminti.
Pasteb tina, kad iš jaunosios kartos toki! „atlaiduoli!“ nepasitaiko: atlaidumo dvasi skleidžia vienas kitas
senesn s kartos atstovas. Šis atlaidumo sentimentas, galb)t, aplamai yra charakteringas lietuviškam b)dui, bet šiuo
atveju, atrodo, daugiausia tebeveikia tos „požemin s“ kult)rin s ar kokios kitos simpatijos, kuriomis anais laikais
lenkai taip mok davo apnarplioti lietuvio prot ir jausmus. Jei tuo „palikimu“ gyvena vienas kitas asmuo, tai dar
maža b dos, bet kai t* asmeninG palikim* norima primesti visai tautai, tai <ia reikia pasakyti griežt* – ne! Ir
šis „ne“ n3ra kokios asmenin3s neapykantos lenk; tautai išdava, bet tai yra tautin3s bei valstybin3s
savisaugos instinkto padiktuotas pasipriešinimas, kurio teisingumas yra pagrGstas realiais faktais,
užfiksuotais tolesn3s ir ne taip tolimos m's; santyki; su lenkais raidos. Tod l šiandie šis klausimas taip
atsistoja: jei lietuvi! tauta nori gyventi, tai privalo tur ti labai ger atmint1! Jei ji pasidarys užuomarša, tai ji dar
kart pakartos istorin klaid , kurios niekas nebegal s ištaisyti.
Šis momentas yra be galo svarbus lietuviško nacionalizmo tolesnei raidai. Kas si)lo užmiršti praeit1, tas si)lo
suduoti, galb)t, lemiam sm)g1 lietuviškam nacionalizmui. Kod l? Tod l, kad iš t! jausm!, kuriuos lietuvi! tautai
sukeia lenk! jai padarytos skriaudos, lietuviškas nacionalizmas gali semtis sau j g! ir 1kv pimo tolesnei kovai ir
tolesniam savo brendimui. Tuo b)du gali b)ti nuosekliai t siami tie m)s! sentimentai, kuriuos mes susidar me
apie buvus1 savo piet! kaimyn iš ilg! šimtme"i! santyki! su juo.
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Taigi, yra labai svarbu pašalinti iš kelio tuos veiksnius, kurie gal t! stabdyti lietuviško nacionalizmo
vystym si. Lietuviška galvosena ir jausena turi b)ti išvalyta nuo bet kuri! „duobi!“, kurios gal t! trukdyti
lietuviško nacionalizmo tvirt ir normal! žengim pirmyn. Šiandie, sprendžiant, iš kai kuri! viešumoje
pasigirstan"i! bals! bei analizuojant kai kuriuos viešojo gyvenimo reiškinius, kartais susidaro 1sp)dis, kaip
ankš"iau pasteb jau, kad mes lyg ir bijome nueiti iki kraštutini; nacionalistinio galvojimo bei pasielgimo rib;.
Mes norime užimti vis m)s! krašto ekonomin ir tautin erdv , ta"iau mes kartais sul tiname žingsnius tada, kai
reikia imtis paskutini! priemoni!. Dažnai mes tok1 sumanym norime realizuoti šimtu nuošim"iu, o ži)r k,
realizuojame tik 80%. Atrodo, lyg kad kas paskutin1 moment sulaikyt! m)s! rank nuo perdaug radikalaus mosto.
Tad ir nacionalizmo s vokos supratim mes esame link priimti su tam tikrais „rezervais“. Mes sakome: taip, mes
esame geri lietuviai ir patriotai, bet nesame egoistiškai nusistat nacionalistai (šio žodžio mes apskritai kažin kod l
vengiame!), kurie tik ži)r t! savo tautos reikal! ir neduot! gyventi kitoms tautyb ms. Prieš tok1 galvojim ,
žinoma, nieko negalima pasakyti: tikrai lietuviai negali nor ti skriaud! kitoms jos ribose gyvenan"ioms tautyb ms,
bet nesusipratimas prasideda toje vietoje, kai mes kartais neišnaudojame visu šimtu nuošim"i! ir t! užsimojim!,
kuriuos mes skiriame patys sau. Žinoma, "ia nereikia perd ti: šiandie jau tiek mes esame tautiškai susiprat ir
subrend , kad lietuviškas reikalas visada yra gerbiamas, bet taip pat yra aišku, kad dar daug kur galima toliau
nukelti gaires nacionalizmo link ir, kad jos, be abejo, bus nukeltos.
Taigi, atgaudami sostin valstybei, mes atgavome istorin1 pagrind lietuviškam nacionalizmui. N ra
abejon s, kad prasidedan"ioje naujoje kovos faz je d l Vilniaus atlietuvinimo lietuviškas nacionalizmas sušvis
naujomis spalvomis. Netenka abejoti ir tuo, kad jis pasireikš ne tik tiesiogin je kovoje, bet ir visame tautos
kult)riniame gyvenime, ekonomin je srityje bei jaunimo aukl jimo dirvoje, nes nacionalizmas n ra sausa nuo
tikrov s atplyšusi abstrakcija, o yra gyva ir gyvenimiška koncepcija, apimanti tiek atskiro individo, tiek visos
tautos kolektyvo nusiteikimus. Šie nusiteikimai lietuvi; tautai yra reikalingi ne tam, kad ji Gsikalb3t; sau
nerealius, Gvairiomis manijomis pagrGstus siekumus, bet tam, kad gal3t; realizuoti konkre<ius, iš lietuviškos
tikrov3s išplaukian<ius uždavinius.
Lietuviško nacionalizmo erdv s klausimas, be abejo, n ra naujas klausimas; jis gim kartu su tautinio
atgimimo pradžia. Iš pradžios jo ribos buvo labai siauros, bet jos nuolat plito. Tas pl timasis ypa" smarkiai
prasid jo nepriklausomyb atgavus. Atgavus sostin , prasideda šio proceso naujas etapas, kur1 išgyvenus, galb)t,
lietuviškas nacionalizmas pasieks savo subrendimo amži!. Aišku, jis negal s 1sitvirtinti visoje lietuviškoje
geografin je erdv je, nes ji dar neapima vis! lietuvi! gyvenam! sri"i!, bet ten, kur gal s reikštis jo 1taka, tur s
viešpatauti be jokios konkurencijos. Kult)rinis nacionalizmas, ekonominis nacionalizmas, tautinis nacionalizmas, tai yra keliai, kuriais tauta turi žygiuoti 1 garbing rytoj!.

LIETUVI TAUTOS GENIJUS
1. Praeityje
Kaip senov s Lietuva vald si ir gyveno? Kaip ji iš jo 1 istorijos aren ? Kaip pelk se skend janti ir giriose
pasisl pusi tauta staiga iškilo ir pasiek didžiosios europin s valstyb s galyb s? Ir kod l neilgai žib jusi jos
žvaigžd užgeso? Ar ais"iai jau buvo suvaidin jiems skirt vaidmen1, ar jie dar nebuvo tinkamai pasiruoš vykdyti
savo pašaukimo? Kaip mes išsilaik me kelet amži! beteisiai, savo bajorijos išdavikiškai apleisti ir draskomi iš
vis! pusi! prieš!? Ir kaip, pagaliau, 1vyko tas stebuklas, kad po penki! šimtme"i! persekiojimo, niekinimo ir
visokios priespaudos lietuvi! tauta v l pabudo, griežtai pareikalavo savo pamint! teisi! ir parod gaivališk nor
gyventi?
Lietuvos praeitis turi daug paslap"i!, kuri!, galb)t, niekados neatsp sime. Ji pilna diding; užsimojim; ir
staigi; kritim;, sklidina gilaus tragizmo, nepabaigt; sakyti žodži;, pusiaukelyje sustingusi; most; ir kartu
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triumfalini; žygi;, didyb3s ir imperin3s dvasios. Lietuvos istorija yra priešybi! istorija. Atrodo, kad ji buvo
kuriama didžiausio 1kv pimo ir didžiausio dvasios nuopolio momentais.
Kaip ko kaitrios dienos, saulei nusileidus, vakaruose dar ilgai raudonuoja dangus, apšviestas jau nematomo
dangaus k)no spinduli!, m)s! istorijos tolimame akiratyje praeitis tebespinduliuoja žaižaruojan"iomis spalvomis ir
niekados nenustos spinduliavusi. Ne be reikalo tiek daug rašytoj! ieškojo 1kv pimo Lietuvos praeityje, ne be
reikalo aušrininkai s m si iš jos j g! žadinti tautai iš miego, ne be reikalo ir mes ieškome ten pavyzdži! ir
1kv pimo naujajai Lietuvai statyti. Mes visi jau"iame savo praeities didyb ir galyb . Mes gr1žtame ir visada
gr1šime prie to neišsemiamo, mus gaivinan"io, 1kvepian"io ir šildan"io židinio. Kažin ar rasime pasaulyje taut ,
kurios gyvenime praeitis b)t! suvaidinusi tok1 milžinišk vaidmen1, kaip lietuvi! tautos gyvenime? Jei mes
neb)tume tur j didžiul s praeities, vargu ar mes beb)tume 1steng prisikelti iš karsto, kuriame mus r)pestingai
steng si užkišti vakarykš"iai Lietuvos duobkasiai. Jausdami užpakalyje Mindaug!, Gedimin!, K stu"i!, Vytaut!
galyb s dvasi , mes naujaisiais laikais dr siai grieb m s ginklo, kad v l gal tume tapti šeimininkais toje žem je,
kuri aplaistyta m)s! proseneli! kraujo ir iš kurios jos didieji valdovai diktavo savo vali ne vienai kaimyninei
tautai...
Lietuvos istorija yra kryžkel s istorija. Lietuvoje gr)m si priešingi kaimynini! valstybi! interesai ir 1takos. S
Lietuv ir iš Lietuvos jo keliai 1 Vakarus, Rytus ir Pietus. Per Lietuvos žem Vakarai verž si 1 Rytus, Rytai "ia
kovojo su Pietumis, Piet)s su Rytais ir Vakarais. Žodžiu, Lietuva buvo arena, kurioje susidurdavo 1vair)s priešingi
skersv jai. Kol kaimynini! taut! interes! bei 1tak! sferos nebuvo susilietusios, tol Lietuva gal jo ramiai medžioti ir
kopin ti med! savo giriose, bet tas idliškas gyvenimas tur jo pasibaigti, kai 1 jos sienas m belstis kitos tautos.
Lietuva tada arba tur jo likti pasyvi ir leistis sutrypiama kit! taut!, arba ji tur jo pakelti kumšt1 ir kiekvienam 1 jos
žem ir laisv besikesinan"iam kaimynui duoti tinkam atsakym . Ji pasirinko antr keli . Besigrumdama su
kaimynin mis valstyb mis, Lietuva susitipr jo ir labai išpl t savo sienas. D l geografin s pad ties Lietuvos
istorija tiek daug turi vingi! ir netik tum!. Mums šiandie tenka steb tis, kiek lietuvi! tautos valstybiniam genijui
reik jo tur ti lankstumo, kad jaunas Lietuvos valstyb s laivas vis laik kovodamas nesud)žt!, bet nuolat
stipr damas plaukt! pirmyn per ši Europos nerami viet .
Geografin Lietuvos pad tis apsprendžia arba bent paaiškina jos valstyb s formavim si bei pl tojim si. Nup
1200 m. iki Vytauto Didžiojo mirties, t. y. iki 1430 m., Lietuvos valstyb s galyb s kreiv nuolat kilo ir Vytauto
Didžiojo laikais ji pasiek aukš"iausio taško. Per t pustre"io šimto met! lietuvi! tautos valstybinis genijus
subrendo ir pasiek savo apogiejaus. Rodosi, kad lietuvi; taut* tuo metu yra ap3mJs gaivališkas noras kurti,
kovoti, siekti galyb3s, viešpatauti. Pirm kart iš jusi 1 istorijos aren lietuvi! tauta savo karinio genijaus
veržlumu per trump laik išsikovojo sau garbing viet . Pustre"io šimto met! lietuvi! tauta dega k)rybine ugnimi.
Ir per t laik nuveikiami titaniški darbai. Vytauto Didžiojo imperija tam geriausias 1rodymas. Lietuvi! tauta
eikvojosi ne tik karo lauke, bet ir daug kur kitur. Ji be atodairos dalina kaimynams kunigaikš"i! bei karali!
dinastijas, duoda jiems valstyb s vyrus, kvie"iasi svetimtau"ius ir dalina jiems privilegijas ir t. t. Nedidel ,
palyginti, etnografin Lietuva nukariauja daug didesnes tautas ir diktuoja joms vali . Ji tai gal jo padaryti tik savo
karinio ir diplomatinio genijaus d ka. Tiesa, ne visi užsimojimai buvo 1vykdyti – aš aukš"iau pasteb jau, kad
daugelis žygi! tur jo sustoti pusiaukel je, bet ir tai, kas buvo padaryta, yra pakankamas lietuvi! tautos genijaus
gaivališkumo bei galingumo ženklas.
Bet toje lietuviško valstybinio ir karinio genijaus milžiniškoje ekspansijoje gl)d jo ir jo praž)tis. Lietuvi!
tauta per t pustre"io šimtme"io eikvojo savo j gas be jokio saiko ir kontrol s. Ji per greit pasidar galinga, kad
b)t! sugeb jusi savo galyb vertinti ir j išsaugoti. Aš kitoje šios knygos vietoje (Tautin s kult)ros problema) esu
kalb j s apie priežastis, kurios Lietuvos imperij prived prie žlugimo; "ia tiek pridursiu, kad didži;j;
kunigaikšt<i; Lietuv* gal3jo išsaugoti tik be galo atsargi ir apdairi jos valdov; politika. O kadangi tokios
politikos nebuvo, kadangi buvo nusigr žta nuo vienintelio lietuvišk imperij jungusio principo, b)tent nuo
lietuviško valstybingumo, tai išsities s milžinas nuo j)r! iki j)r! tur jo imti negaluoti, o paskum ir visiškai
subyr ti. Po Vytauto Didžiojo mirties lietuvi! tautos valstybinis genijus ima rodyti nuovargio ženkl!, nes Lietuvos
valdovai vis daugiau d mesio ima kreipti nebe 1 savo, bet svetim valstyb , 1siskverb li! dvasia vis labiau ima
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dvelkti Lietuvos valstyb je, paraližuodama jos organizm ir kreipdama m)s! valstyb s vag 1 Lenkijos valstyb s
v žes. Lietuvi! tauta, nusigr žus nuo jos vadovaujan"iam sluoksniui, v l kažin kaip susitelkia, susikuprina, jos
genijus iš galingo milžino pasidaro raukšl tu veidu senelis. Atrodo, kad lietuvi! taut išvargino jos didyb , ir ji iš
kunigaikš"i! r)m! v l ilgam laikui sugr1žo 1 paprast l)šnel pails ti...
Taip truko iki „Aušros“ gadyn s. XIX šimtme"io pabaigoje lietuvi! tautos genijus po penki! šimt! met! v l
pak l galv ir iš jo 1 istorijos aren , tik šG kart* jis buvo apsiginklavJs nebe kardu, bet plunksna, ir jo
žvilgsnis buvo nukreiptas nebe G tolim; žemi; užkariavim*, bet pirm; pirmiausia G Gsistiprinim* savo t3v;
žem3je. Lietuvi! tauta neberod ginklo galyb s, bet ji parod ne mažesn dvasios galyb : sutraukyti nelaisv s
pan"iams reik jo ne mažiau valios ir ryžtumo, kaip barškinti kardais 1 Maskvos sienas arba plukdyti žirgus
Juodojoje j)roje.
Atgavusi nepriklausomyb , lietuvi! tauta, ta"iau, negal jo tinkamai išpl sti savo k)rybin s galios, nes
netur jo savo nat)ralios ir istorin s atramos, b)tent, Vilniaus. Per por dešimtme"i! lietuvi! tautos k)rybin valia
buvo panaši 1 paukšt1 su palaužtais sparnais: jis nori pakilti, bet negali. Tiesa, mes dirbome, ta"iau negal jome
nusikratyti nemaloniu jausmu, tartum mes statytume nam ne ant tvirto pamato. Neturint Vilniaus, lietuvi; tautos
k'rybinis genijus negal3jo kaip reikiant išsiklest3ti. Tik atgavus sostin , atsiskleid palankios perspektyvos
lietuvi! tautos k)rybinei galiai pasireikšti ir kult)rin je dirvoje duoti toki! vaisi!, kaip kad anais senais laikais ji
dav lietuviško valstybingumo ekspansijos lauke.
2. Baltasis Raitelis G ateitG
Kalb ti kas bus už šimto met!, reiškia pranašauti, bet kalb ti apie netolim ateit1, reiškia susidaryti jau
konkret!, siektin plan . O tur jimas plano jau yra ateities numatymas ir jos rikiavimas pagal tam tikr ideal .
Koks gi bus netolimos ateities Lietuvos vaizdas? Jei ne1vyks joks kataklizmas, Lietuva netolimoje ateityje, be
abejo, pasidarys tokia pat kult)ringa valstyb , kaip ir kitos jos didumo valstyb s. Ji bus išraizgyta gerais keliais,
geležinkeliais ir orinio susisiekimo linijomis. Paupiais ji pasistatydins galingas elektros stotis, kurios visam krašui
teiks švies ir energij . Susitvarkys miestai, kuriuose klest s pramon ir amatai ir kuriuose tur s vyrauti lietuviškas
elementas. Medinis kaimas nyks, o jo vietoje augs raudonais stogais m)rin Lietuva. Žem s )kis mechanizuosis,
nes vis nauji )kininkui statomi uždaviniai pareikalaus ir nauj! darbo metod!, o, antra vertus, žem s apdirbimo
mechanizavimo vis labiau reikalaus darbo j g! stoka. Vandens susisiekimas žymiai sustipr s ir pager s, nes up s
bus sureguliuotos. Visas kraštas apsiraizgys tankiu pradžios mokykl!, specialini!, ypa" kaimui skiriam!, mokykl!,
Tautos Nam! ir kitoki! kult)rini! židini! tinklu. Atgavus Vilni;, ypa< tur3s pražGsti tautin3 kult'ra: literat'ra,
tapyba, teatras, architekt'ra, Lietuvos istorija, tikybini; s*j'dži; istorija ir t. t. Lietuvos jaunimo aukl jimas
vis labiau bus kreipiamas nacionalistine linkme, ir jo pasaul ži)ra bei charakteris bus vis labiau sudidinamas.
Šiandie kiekvienas lietuvis Lietuvos ateit1 1sivaizduoja taip, kaip "ia keliais bruožais ji pavaizduota. Šios
realios perspektyvos su pranašavimu nieko bendro neturi, nes daugelis iš aukš"iau pamin t! darb! jau prad ti
vykdyti, o kiti turi užuomazg . Apie k mes šiandie kalbame ir svajojame po met! kit!, be abejo, taps k)nu. Tai
yra tik laiko klausimas.
Bet apskritai, ar yra prasm s kalb ti apie ateit1? Kam kalb ti apie rytoj!, jei ši! dien! tikrov knibžd te
knibžda nagrin tin! ir sprestin! klausim!? Taip statyti klausim b)t! netikslu, nes ateities vaizdas, galb)t, ir iš
tikr!j! yra svarbus veiksnys kult)rinei pažangai skatinti. Galvojimas apie ateit1 yra didelis akstinas k)rybiniam
darbui tiek paskiram žmogui, tiek visai tautai. Ateitis yra viltis, ji yra troškimas geresnio gyvenimo. Mes galime
nežinoti, kas m)s! laukia ateityje, bet mes negalime netrokšti geresn s ateities. Jei iš m)s! smegen! kas išbraukt!
sugeb jim galvoti apie ateit1, mes nustotume bet kokio noro gyventi. Dabartis didele dalimi yra ateities padaras.
Apie k svajojo m)s! t vai, šiandie yra 1vyk s faktas. Jei jie neb)t! svajoj , jei jie neb)t! mok j „sapnuoti“, ar
mes šiandie tur tume tai, k turime?
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Tod l kalb ti apie m)s! tautos ateit1 n ra bergždžias dalykas. Ateities vizijos mums gali duoti daug 1kv pimo
tai atei"iai kurti konkre"iu b)du, t. y. vykdyti k esame užsibr ž . Gyvenimo tikrov mus moko, kad realizuoti
užsimojimai dažniausiai nustoja savo žavesio, tas tiesa, ta"iau be ateities poezijos, be ateities kartais ir moglot!, bet
vis d lto graži! vizij! žmogus neišsiver"ia. Mums reikia, kad mus k'rybos kelyje stumt; pirmyn ne tik
praeities garbingi žygiai, bet mums reikia, kad ir traukt; mus pirmyn gražesn3s ateities troškimas.
Norin<iai taurauti ir žengti pirmyn tautai reikia tur3ti troškim* troškim;. Istorija moko, kad jei tauta nieko
netrokšta, ji ž'va. Tautos gyvyb3s laidas gl'di jos nuolatin3je pažangoje. Jei tauta nesistengs kitoms
tautoms užb3gti už aki;, ji visada pasiliks j; užpakalyje, jei ji netrokš tur3ti daugiau, kaip turi, ji amžinai
pasiliks elgeta, jei ji nenor3s šiandie išvaryti gilesn3s vagos, kaip vakar, ji niekados nesusilauks geresnio
derliaus. Kaip n3ra žmogaus, taip n3ra tautos, kuri laim3t;, neišmokusi nor3ti laim3ti. Jei tautos raumenys ir
smegenys nebrašk s nuo pastang!, ji bus panaši 1 keleiv1, kuris nori keliauti, nejud damas iš vietos. Žygiuojanti
tauta gali išpažinti tik pol ki! troškimo filosofij , nes tik pol kio k)rybiniame apsvaigime gl)di gyvenimo prasm
ir, pridursime, Lietuvos išganymas. Žygiuojanti tauta turi išpažinti geležin s valios kult ir darbo meil , nes tik ant
prakaito aplaistyto kelio išdygsta ir išsiskleidžia puik)s kult)ros žiedai.
Po penki! šimtme"i! tr)kusios nakties Baltasis Raitelis, tartum išgird s naujo Geležinio Vilko bals , v l
išniro iš debes!. Jis v l laisvas skrieja per Lietuvos žem . Lietuviškas Vytis yra lietuvi! tautos genijaus simbolis.
Jo veržlus šuolis mums iškalbingai primena: nuolat pirmyn! Lietuvi! tauta visais amžiais, kada tik ji buvo laisva,
entuziastiškai t š)k1 vykd . Ji visuomet buvo žygiuojanti tauta. Imperijos laikais Baltasis Raitelis lietuvi! taut
buvo nuved s iki Juod!j! J)r!. Šis legendos vertas žygis mums, ano met! karžygi! dvasios paveld tojams,
nenustos byloj s apie lietuvi! tautos k)rybin s galios veržlum . Senov s Lietuvos karaliai ir didieji kunigaikš"iai
rodo mums keli , kaip mes turime dirbti, kad Lietuva tarnaut! ir kad jos vardas kit! taut! b)t! tariamas su pagarba.
Baltasis raitelis skrieja per Lietuvos klonius, miestus ir kalnus. Jis moja artojui grei"iau ir gilesn varyti vag ,
jis ragina šviesuol1 spartinti k)rybin1 žingsn1, jis skatin jaunim vis tvir"iau myl ti savo t vyn ir jai savo jaun
energij aukoti. Visiems, visiems lietuviams Baltasis Raitelis rodo su kokiu veržlumu ir energija reikia dirbti
šiandie, kada Lietuva yra prad jusi nauj gadyn .
Baltasis Raitelis, skriedamas per Lietuvos klonius, miestus ir sodybas mums visiems moja 1 viening darb , 1
milžinišk , lietuvišk talk , kuri ant senov s šimtme"i! pili! pamat! pastatyt! naujosios Lietuvos modern! k)n .
Turi išnykti s vokos senoji Lietuva ir naujoji Lietuva: turi palikti tik viena t)kstan"ius met! gyvenusi ir su
pasitik jimu žengianti 1 garbing ateit1 Lietuva. Baltasis Raitelis atskriejo iš amži! gilumos ir veržliu šuoliu jis turi
skristi 1 amži! gilum , nuolat mums rodydamas Lietuvos gerov s, didyb s ir garb s keli ...
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