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I

Pirmosios sovietinės okupacijos metais trečiafrontininkų brolijos1 nariai perėmė
vadovavimą Lietuvos literatūriniam gyvenimui į savo rankas ir jo nepaleido apie
du dešimtmečius. Tada gimė oﬁcialioji „Trečio fronto“ aktyvistų kolektyvo istorijos versija, kurią akylai prižiūrėjo vienas iš brolijos narių Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto direktorius Kostas Korsakas. Sovietiniais metais didžioji dauguma šaltinių apie šios grupės narius buvo skelbta iš minėto instituto rankraščių
skyriaus medžiagos. Šios ir kitos šaltinių publikacijos buvo kupiūruotos2, joms
poveikį darė (auto)cenzūra3 arba be priekaištų4. Išeivijoje pasirodę šaltiniai kreipė
dėmesį į trečiafrontininkų sąlytį su kairiosiomis idėjomis ir kompartija, bet vis
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Taip „Trečio fronto“ aktyvistų kolektyvą tarpukaryje vadino A. Venclova. Žr.: A. Venclovos laiškas K. Borutai. 1939 03 18 // Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraščių skyrius (toliau – LLTI) f. 60,
b. 556.
Boruta K., Raštai, t. 10, Vilnius, 1970; „Trečio fronto“ archyvas / parengė A. Šešelgis // Literatūra ir kalba,
t. 15: Kovoje už pažangią lietuvių literatūrą, 1978, p. 157–290.
Venclova A., Jaunystės atradimas, Vilnius, 1966; Atsiminimai apie V. Montvilą, Vilnius, 1966; Stepas Žukas,
Vilnius, 1968; Atsiminimai apie Petrą Cvirką, Vilnius, 1969; Atsiminimai apie Antaną Venclovą, Vilnius,
1988.
A. Venclovos laiškai S. Nėriai // Literatūra ir kalba, t. 4, 1959, p. 332–347; Nėris S., Raštai, t. 3, Vilnius,
1984, p. 374–385; Iš „trečiafrontininkų“ ryšių su latvių literatūra / parengė K. Nastopka // Literatūra ir
kalba, t. 10: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, 1969, p. 417–435; Iš rašytojo [A. Gudaičio-Guzevičiaus]
archyvo / parengė S. Lisenkaitė // Pergalė, 1988, nr. 5, p. 158–161; Gudaitis-Guzevičius A., Nuo metų aukštumos. Interviu, laiškai, Vilnius, 1983, p. 43–46; Cvirka P., Raštai, t. 7, Vilnius, 1983, p. 221–239.
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dar alsavo polemika5 arba atkartojo tarpukario spaudos publikacijas6. Šį aspektą
mėginta atskleisti ir Lietuvoje. 1967 m. Partijos istorijos institute buvo parengta
publikuoti „Trečiafrontininkų bylos“ medžiaga, surinkta iš 1918–1940 m. LKP(b)
fondo. Rinkinys turėjo atskleisti LKP(b) vadovų požiūrį į šią broliją ir kai kurių
jos narių pastangas prasimušti į „revoliucinę“ spaudą. Dėl neišvengiamos kompartijos kompromitacijos rinkinio publikavimas buvo sustabdytas7. Laikui bėgant
rinkinys dingo. Pastaruoju metu labiau domimasi kairiąja tarpukario ir sovietmečio
inteligentija, iškeliami iki tol šešėlyje buvę šaltinių „atradimai“ ir jų publikacijos.
Skelbiami šaltiniai paįvairina „Trečio fronto“ laikotarpio Kosto Korsako, Salomėjos Nėries ir Kazio Borutos ﬁgūras8. Naujos publikacijos koreguoja nusistovėjusių
pasakojimų gijas.
Šios publikacijos tikslas – išryškinti primiršto trečiafrontininko Valio Drazdausko
(1906–1981) veiklą kompartijos gretose. Ligšiolinis jo nustūmimas į šešėlį gali būti
paaiškintas keliomis priežastimis. V. Drazdausko literatūrinės kritikos tekstai nėra
vertingas įnašas į literatūrologijos istoriją. Jis išvertė tuziną knygų iš rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų, bet vertėjų biograﬁjos nerašomos. Svarbiausia visgi tai, kad
literatūrinių institucijų vadovybėje ilgą laiką dominavo geru žodžiu jo neminintys
jaunystės laikų bendražygiai. Pavyzdžiui, K. Korsakas dar 1932 m. netiesiogiai kaltino V. Drazdauską įstūmus trečiafrontininkus į vidinės emigracijos būseną. Taip
jis vadino kolektyvo šliejimąsi prie Lietuvos kompartijos, kuris privedė jų kūrybą
ir veiklą prie maitinančių idėjų nususinimo, sumenkinimo ir galiausiai žlugimo9.
Jonas Šimkus 1934 m. laiške savo bičiuliui Emiliui Skujienekui nupiešė kolektyvo
išsisklaidymą, bet vardydamas kiekvieno nario likimus net neužsiminė apie V. Drazdauską10. Nuoskaudoms pagrindo būta – dėl V. Drazdausko spaudimo J. Šimkus
1932 m. spalį buvo pašalintas iš trečiafrontininkų gretų (dok. nr. 2). Antanas Venclova 1939 m. laiške Kaziui Borutai išliejo įsisenėjusią nuoskaudą: „Suredaguoti
tada penkis žurnalo numerius man reikėjo milžiniškų valios pastangų, nes dešimtis
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Raila B., Per lūžtantį ledą [apie S. Nėrį] // Dirva, 1964 10 02–1965 07 28. Nauja redakcija: Raila B., Kodėl
antraip? Literatūrinės kronikos su išgyvenimais, Vilnius, 1991, p. 125–233.
K. Korsako, V. Mickevičiaus-Kapsuko ir B. Railos 1932–1933 m. tekstai su B. Railos ir B. Vaškelio komentarais // Akiračiai, 1981, nr. 8–10. Šios publikacijos iliustruoja 1981 m. rudenį Santaros-Šviesos suvažiavime
Tabor Farmoje įvykusį pokalbį apie „Trečią frontą“, kuriame dalyvavo B. Raila, T. Venclova ir B. Vaškelis.
R. Šarmaičio pastabos prie „trečiafrontininkų bylos“ medžiagos. 1992 04 05 // Lietuvos ypatingasis archyvas
(toliau – LYA), f. 17635, ap. 1, b. 290, l. 3.
Korsakienė H., Namas, kuriame gyvenome, Vilnius, 1991; Literatūra ir kalba, t. 20: Kostas Korsakas, Vilnius,
1995; Alekna V., Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis. Antra knyga, Vilnius, 1997 (šioje kronikoje
gausu archyvinių dokumentų); Susitikimai su Kaziu Boruta. Atsiminimai, Vilnius, 2005.
[Korsakas K.], Frontui išsisklaidžius / J. Radžvilas // Kultūra, 1932, nr. 11, p. 595.
J. Šimkaus laiškas E. Skujienekui. 1934 11 14 // LLTI, f. 40, b. 32.
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kartų reikalas iro dėl intrigų, ambicijų, kartais tiesiog dėl kvailumo, ir visą reikalą
tada pribaigė pašalinis žmogus, p. Drazd[auskas], su literatūra neturėjęs nieko bendro. Didžiausia mano kaltė – kad jį prileidau arčiau žurnalo, bet kai kuriems mūsų
vyrams užimponavo jo „radikalumas“ ir viso ko spjaudymas.“11
Gali būti, jog K. Korsako antipatija V. Drazdauskui lėmė tai, kad pastarojo laiškai, rašyti A. Venclovai, B. Railai ir S. Nėriai 1930–1934 m. (daugiausia iš 1931 m.
pavasario)12, nebuvo įtraukti į „Trečio fronto“ dalies archyvo publikaciją 1978 m.
Ta pati priežastis tikriausiai lėmė, jog V. Drazdausko autobiograﬁja pasirodė tik
„Tarybinių lietuvių rašytojų“ ketvirtoje laidoje 1989 m., nors buvo ką dėti ir į
pirmą laidą. Apie savo praeitį jis buvo „prakalbintas“ per tardymą 1949 m. Porą
vakarų skyrė jaunystės laikų prisiminimams išgauti13. Jis pats apie savo praeitį prabilo tik 1956 m., kai grįžo iš lagerio ir prašėsi priimamas į Rašytojų sąjungą14.
Antrą autobiograﬁją teko rašyti 1966 m., išeinant į pensiją15. Paskui keletą kartų
V. Drazdauskas apie save prabilo istorikams – 1967 m. Apolonijai Valiuškevičiūtei16, 1969 m. – Leonui Gudaičiui17, 1971 m. – Romui Šarmaičiui18. Jo liudijimuose pasitaiko chronologinių klaidų arba įvykiai išdėliojami didesnėse laiko
atkarpose. Matyt, ilgalaikės atstūmimo ir nuoskaudos jausenos lėmė, kad atsiminimai persmelkti įsitikinimo apie autoriaus veiklos svarbą.
Pagrindinis liudijimas apie kontroversišką V. Drazdausko veiklą kompartijos
gretose guli Lietuvos ypatingajame archyve, LKP 1918–1940 m. dokumentų komplekse19. Tai Z. Angariečio biure Maskvoje suformuota byla, kurios pirminiame
variante buvo 1928–1937 m. dokumentai. Vėliau byla, jau atsidūrusi Vilniuje,
buvo papildyta 1957–1971 m. dokumentais. Čia sudėti Lietuvos komunistų pranešimai į Maskvą apie V. Drazdausko prokomunistinę veiklą ir pašalinimą iš kompar11
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A. Venclovos laiškas K. Borutai. 1939 03 18 // LLTI, f. 60, b. 556.
Ap. 1, b. 26 (laiškai S. Nėriai), b. 4574 (laiškai B. Railai), b. 4615 (laiškai A. Venclovai). Visi nuorašai.
Valio Drazdausko byla. 1949–1966 m. // LYA, f. K-1, ap. 58, b. p. 11690. Kaltinimo išvados iš šios bylos
skelbtos: Rašytojas pokario metais. Dokumentų rinkinys, Vilnius, 1991, p. 460–466.
V. Drazdausko autobiograﬁja. 1956 08 07. Rankraštis // LLMA, f. 34, ap. 4, b. 91, l. 6–7.
V. Drazdausko autobiograﬁja. 1966 10 10. Nuorašas // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 98–99. Tas pat: LYA,
f. 3377, ap. 38, b. 60. Skelbta: Valys Drazdauskas (1906.12.16(03)–1981.04.19) // Tarybinių lietuvių rašytojų autobiograﬁjos, t. 1, Vilnius, 1989, p. 332–335.
Autorės užuomina apie interviu su V. Drazdausku – Valiuškevičiūtė A., Kauno meno mokykla, Vilnius, 1971,
p. 142.
Valio Drazdausko atsiminimai, integruoti į: Gudaitis L., „Trečio fronto“ agonija. Paskutinio numerio paieškos // Darbai ir dienos, t. 47, 2007, p. 227–233.
Drazdauskas V., Apie 1932–1934 m. revoliucines organizacijas Kauno mieste. Atsiminimai. Užrašė R. Šarmaitis 1971 m. gegužės 22 d. // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 112–118. Tas pat: LYA, f. 3377, ap. 47,
b. 202.
Valio Drazdausko asmens byla. 1928–1971 m. // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428.
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tijos, paties V. Drazdausko laiškai, Z. Angariečio atsiliepimai, 1966 m. dokumentų
kompleksas dėl galutinės jo reabilitacijos ir personalinės pensijos, 1971 m. V. Drazdausko atsiminimai. Iš šios bylos atrinkti šeši V. Drazdausko laiškai, kurie sudaro
publikacijos branduolį. Visi jie rašyti spausdinimo mašinėle, kai kurie nepasirašyti
arba pasirašyti jo partiniais slapyvardžiais (J. Simaitis, A. Kaminskis). Tikėtina, kad
tai ne nuorašai, o originalai, nes juose yra taisymų ir užtušavimų, kurie vargu ar
būtų atsiradę juos perrašinėjant. Laiškuose yra rankraštinių pastabų, padarytų jau
Maskvoje. Net jei tarp jų yra nuorašų, visų jų autentiškumas abejonių nekelia. Siekiant daugiabalsiškumo, publikuojami trys pagrindinio jo oponento Z. Angariečio
laiškai. Du iš tos pačios bylos (autografai), o vienas iš Z. Angariečio oﬁcialių laiškų
1933 m. byloje (nuorašas, parengtas jo kanceliarijoje)20. Vienas laiškas skelbiamas
sutrumpintas. Taip pat perspausdinamas vienas Z. Angariečio straipsnis iš 1933 m.
žurnalo „Balsas“. Projekto sukurtas portalas www.epaveldas leidžia laisvai prieiti
prie tarpukario periodikos, bet šio sunkiai pasiekiamo žurnalo tekstą skaitmenintojai pavertė neįskaitomu. Publikacijoje leidžiama prabilti ir jo užtarėjams – skelbiamas vienas Vinco Mickevičiaus-Kapsuko laiškas iš jo užrašų bylos21 (iš autografo
ir nuorašo) ir vienas Juozo Bulavo laiškas iš jo asmeninės bylos (autografas)22. Taip
pat skelbiami du Petro Cvirkos laiškai, esantys jo byloje23. Abu rašyti spausdinimo
mašinėle, galbūt nuorašai. Be to, vienas laiškas jau buvo skelbtas trečiajame jo
„Raštų“ leidime, bet ten jis neturi konteksto, o šioje publikacijoje tampa intrigos
ašimi. Taigi, iš viso publikuojama 14 dokumentų iš 1931–1935 m. laikotarpio.

II

Valys Drazdauskas neturi savo istoriograﬁjos24, tad jo paties bylojimai rašytini į
platesnį kontekstą. Autobiograﬁniuose tekstuose jis deklaruoja, kad kairuoliškumas
nuo pat paauglystės buvo jo tapatybės dalis. Mokydamasis „Aušros“ gimnazijoje,
Kaune, jis buvo aušrininkas, o studijuodamas Paryžiuje susidomėjo komunistine
marksizmo pakraipa25. Šie impulsai buvę tokie stiprūs, jog sužadino norą praktiškai
20

21

22
23
24
25



Z. Angariečio laiškai LKP(b) sekretoriatui Kaune ir LKP(b) CK įgaliotiniui Vokietijoje. 1933 m. // LYA,
f. 77, ap. 16, b. 6.
Vinco Kapsuko dienoraščiai ir užrašai nr. 3–4. 1927–1932 // LYA, f. 4182, ap. 4, b. 8; tas pat. Nuorašai //
LYA, f. 4182, ap. 4, b. 9.
Juozo Bulavo asmens byla. 1931–1971 m. // LYA, f. 77, ap. 28, b. 1486.
Petro Cvirkos asmeninė byla. 1930–1969 m. // LYA, f. 77, ap. 28, b. 1790.
Nedidelė išimtis būtų minėtas L. Gudaičio straipsnis.
V. Drazdausko apklausos protokolas. 1949 09 23 // LYA, f. K-1, ap. 58, b. p. 11690, l. 163; Valys Drazdaus-
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veikti. 1930 m. rudenį buvo priimtas į trečiafrontininkų broliją (rekomenduoti
į ją galėjo tik senbuviai)26. Joje ypač stiprią įtaką darė A. Venclovai ir P. Cvirkai
ir konkuravo su B. Raila. Jis tvirtino iš karto užsibrėžęs tikslą išvaduoti šią grupę
iš eseriškos (t. y. K. Borutos) įtakos27. 1931 m. vasarį pasirodžiusiame „Trečio
fronto“ 4-ame numeryje V. Drazdausko tekstai jau sudarė penktadalį numerio28.
Vienas recenzentas užﬁksavo esminį posūkį – šiame numeryje kolektyvo orientacija
nuo borutiško „berno“ pakrypo link didmiesčio proletaro29. Tik pasirodžius šiam
numeriui Lietuvos saugume pirmą kartą susidomėta trečiafrontininkais30. V. Drazdauskas tai priskiria sau, bet gali būti, kad būta ir bendrų kolektyvo pastangų,
kurias naujas narys suaktyvino. Tuo metu V. Drazdauskas studijavo teisę Vytauto
Didžiojo universitete ir priklausė studentų marksistų draugijai „Aurora“, kurią iš
tiesų kontroliavo studentų komunistų biuras, vadovaujamas J. Bulavo31. Kassavaitiniai susitikimai, marksistinė lektūra, sienlaikraščio rengimas, iškylos tikriausiai
itin veikė V. Drazdausko pažiūrų evoliuciją. J. Bulavui jis pareiškė norįs stoti į
kompartiją ir paprašė tarpininkauti32.
Trečiafrontininkai ne tik žengė į radikaliojo marksizmo glėbį, bet ir ieškojo progos sukrėsti lietuviškos literatūros lauką, o vienas iš būdų – sukelti skandalą. Salomėjos Nėries noras įsitraukti į brolijos gretas tam pasitarnavo. Vos į trečią dešimtį
įkopę aktyvistai 1931 m. pavasarį laiškais ėmėsi poetės marksistinio „auklėjimo“,
bet kartu lenktyniavo dėl jos dėmesio. V. Drazdauskas prisiminė iškėlęs idėją, kad,
įsiliedama į jų kolektyvą, poetė turi paskelbti asmeninį manifestą. Jį sukūrė Bronys
Raila33. Iš pradžių V. Drazdauskas pritarė bendrai kolektyvo nuomonei, jog S. Nėris
turi paskelbti B. Railos versiją34, bet kai S. Nėris iš jo pašalino ritualinės saviplakos
frazes dėl savo neva klasiškai „klaidingos“ kūrybos, jis puolė Salomėją sveikinti su
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34

kas (1906.12.16(03)–1981.04.19) // Tarybinių lietuvių rašytojų autobiograﬁjos, p. 333.
Prašymas priimti: V. Drazdausko laiškas B. Railai. Skuodas, 1930 09 30 // LLTI, f. 1, b. 4574. Pirmoji
publikacija: [Drazdauskas V.], Amen ties „Piūviu“ // Trečias frontas, 1930, nr. 3, p. 45.
V. Drazdausko apklausos protokolas. 1949 09 23 // LYA, f. K-1, ap. 58, b. p. 11690, l. 160.
Drazdauskas V., Flirtas ir kultūra. Apie J. Savickio knygas, p. 33–37; [Drazdauskas V.], Iš lentynos / V. Dr.,
p. 38–41; Drazdauskas V., „Jaunatvės klaidos“ ir „senatvės griekai“, p. 41–43; [Drazdauskas V.], Lietuviški
slunkiai ir pelėdos, p. 43.
[Kauneckis J.], Literatūros frontai / Kvietkus Pr. // Varpas, 1931, nr. 1, p. 89.
Agento „Ratas“ pranešimas. 1931 02 28 // Lietuvos Centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 438,
ap. 1, b. 522, l. 4–5; Agento „B“ pranešimas kaip P. S. prie agento „Ratas“ pranešimo. 1931 03 07 // LCVA,
f. 438, ap. 1, b. 522, l. 5–6.
Bulavas J., Apie Kauno V. D. Universiteto studentų marksistinės draugijos „Aurora“ veiklą (1930–1932 m.).
1959 m. // LYA, f. 77, ap. 28, b. 1486, l. 121–130.
V. Drazdausko apklausos protokolas. 1949 09 23 // LYA, f. K-1, ap. 58, b. p. 11690, l. 159, 165.
Valio Drazdausko atsiminimai. 1969 m., p. 230.
V. Drazdausko laiškas S. Nėriui iš Kauno. 1931 04 29 // LLTI, f. 6, b. 26.
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tokiu sprendimu35. Jis prisikvietė ją į Palangą vasaroti, kur užmaskuotoje dvikovoje
su B. Raila galutinai laimėjo poetės simpatijas. B. Raila pripažino, kad jam asmeniškai kurortinio šėlsmo pagundos buvo stipresnės už švietėjišką pareigą ir jis tik
savaitę išlaikė „revoliucinę įtampą“. Po to „kartais dar matydavom lėtai žingsniuojant per kopas ar pajūriu Salomėją ir Drazdauską, kuris [...] buvo pareigingesnis ir
sąžiningiau stengėsi atlikti „vado“ prievoles. [...] Kartais jiedu ir atitinkamo turinio
knygas po pažastimi nešiodavosi.“36 Trejus metus V. Drazdauskas Salomėjai Nėriai
buvo vienintelė galimybė publikuotis komunistinėje spaudoje.
S. Nėries debiutas „Trečio fronto“ 5-ame numeryje (pasirodė 1931 m. gegužės
20 d.) buvo tik viena skandalo pusė. Viešoji opinija aktyvistų kolektyvą pradėjo
matyti kaip komunistų įtakos agentus, nors su kompartija jokių ryšių neturėjo.
Juozapas Albinas Herbačiauskas apšaukė trečiafrontininkus chamais, tarptautinio
proletariato agentais ir siūlė prieš jų brutalų elgesį su lietuvių kultūra priešpriešinti
dar didesnį brutalizmą37. Nepanašu, kad trečiafrontininkai tuomet įžvelgė grėsmę.
Kalbos apie tai prie Konrado kavinės staliukų tik didino jų kapitalą. V. Drazdauskas
laikėsi nuostatos, jog 5-o numerio sukeltą skandalą reikia toliau eskaluoti: „baigt su
ponu Herbačiausku ir dėl to neverta, kad tie skandalai nebloga reklama. Reikia kirkint senis, kol nusibos“38. Tai liudija pradedančio literatūros kritiko bravūriškumą
ir literatūrinio lauko funkcionavimo taisyklių išmanymą.
Spaudimas S. Nėriai dėl asmeninio manifesto būtinumo ir žurnalo turinio evoliucija leidžia daryti prielaidą, kad 1931 m. pavasarį „trečiafrontininkų“ brolijoje
jau buvo nuspręsta netolimoje ateityje tapti „proletariniais“ rašytojais, t. y. kurti
pirmiausia darbininkijai ir užmegzti ryšius su kompartija. Kitaip tariant, „Trečio
fronto“ kolektyvas išsikėlė gaires tapti prokomunistinių rašytojų grupeles vienijančios Tarptautinės revoliucinių rašytojų asociacijos (Международное объединение
революционных писателей; tarpt. abreviatūra – MORP) sekcija. Per II konferenciją
metu 1930 m. lapkričio 5–15 d. Charkove MORP’as numatė naujas veiklos gaires.
Remiantis jomis, pretenduojantys į „proletarinių rašytojų“ statusą turėjo pripažinti
pagrindinį SSSR vaidmenį pasaulinėje revoliucijoje, viešai rituališkai išsakyti simpatijas Sovietų Sąjungai, besąlygiškai priimti dialektinio materializmo doktriną,
sutikti, kad literatūrinė kūryba tėra klasinės kovos priemonė ir tos kovos tikslas –
proletariato diktatūra. Jų kūryba galėjo būti skelbiama tik išimtinai kompartijų
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kontroliuojamuose leidiniuose. Lietuvoje šitai reiškė savanorišką saviizoliaciją nuo
visos legalios spaudos. Taigi partijos palydovų (rus. попучики) statuso siekiantys
literatai privalėjo visiškai pasiduoti partiniam vadovavimui, tapti revoliucionieriais
ir faktiškai pereiti į nelegalią padėtį. V. Drazdauskas vėliau ﬁksavo trečiafrontininkų sutrikimą laikantis šių reikalavimų ir savitą, sušvelnintą, jų interpretaciją
(dok. nr. 12). Nieko nuostabaus, kad Charkovo konferencijos nutarimus 1931 m.
pavasarį pristatęs komunistinis kritikas Bronius Pranskus-Žalionis Lietuvoje negalėjo rasti „jokios proletarinių rašitojų grupės, kuri galėtų spiest apie save smulkiaburžuazinius revoliucinius pakeleivius ir juos perauklėt“. Trečiafrontininkai tuomet
netiko net perauklėjimui – „musų uždavinys [...] griežtai kovot prieš visokius trečiafrontinikus, kurie tik žodžiais neva ira revoliuciniai“39.
Įsitraukimas į proletarinių rašytojų gretas net formaliai žvelgiant reikalavo tiesioginio sąlyčio su darbininkija. Be to, bendraujant su jais tikėtasi naujų kūrybos akstinų. Gali būti, kad jau 1931 m. pavasarį brolijos viduje nuspręsta įsiskverbti į sporto
draugiją „Viltis“, kuri nuo 1930 m. pradžios buvo socialdemokratų įtakos agentas
tarp darbininkų. „Viltyje“ tuomet buvo apie 320 narių, bet dauguma jų – savotiška
„pelkė“, neturinti politinių pažiūrų ir į draugiją žvelgianti tik kaip į laisvalaikio praleidimo priemonę. Draugijos vadovybė ir aktyvioji narių dalis sportą matė kaip priedangą, į pirmą planą siekė iškelti politinę veiklą40. „Vilties“ vadovas Juozas Mozelis
siekė didinti narių skaičių, bet tam reikėjo ir propagandinių pastangų. Trečiafrontininkai, kurie, tarp kita ko, bičiuliavosi su propagandine prasme „naudingais“ kairuoliškos pakraipos Kauno meno mokyklos studentais, galėjo padėti išplėtoti iki tol
užmestą kultūrinę propagandinę veiklą. Taigi, viltininkų ir trečiafrontininkų aljansas
buvo naudingas abiem pusėms.
1931 m. pavasarį ir vasarą santykiai užsimezgė, trečiafrontininkai V. Drazdauskas, B. Raila, P. Cvirka, P. Morkūnas (birželį netgi įtrauktas į valdybą) pradėjo lankytis „Vilties“ klubo patalpose. Ne visi – A. Venclova vengė „kontakto su masėm“
(dok. nr. 1). Naujų „komunistuojančių“ inteligentų būrimasis apie pirmininką
J. Mozelį jau vasarą sukėlė nepasitenkinimą ne tik nepolitiniame, bet ir socialdemokratiniame „Vilties“ sparne. Socialdemokratų vadovybė nebuvo linkusi susitaikyti su radikalų grupelės įtakos augimu jų idėjiškai ir ﬁnansiškai prižiūrimoje
draugijos veikloje. 1931 m. rugsėjo 13 d. visuotiniame „Vilties“ susirinkime kilo
konﬂiktas, dėl kurio socialdemokratai pasitraukė iš draugijos. Jo metu ypač pasižy-
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Agento „Ratas“ pranešimas. 1931 09 16 // LCVA, f. 438, ap.1, b. 522, l. 15.
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mėjo V. Drazdauskas, kuris porą kartų sakė kalbas ir ramino aistras šūksniais, jog
čia ne parlamentas41.
„Viltis“ skilimo krizę įveikė padedant trečiafrontininkams. Po susirinkimo klubas įsikėlė į didesnes patalpas Ožeškienės g. 21, kur pradėta propagandinė kultūrinė veikla. Šis namas trečiafrontininkų atmintyje įstrigo kaip beveik kasdienių
pasibuvimų vieta. Buvo sukurtas choras ir teatro grupė, kuriam vadovavo Juozas
Grybauskas. Įsteigta biblioteka-skaitykla, kuriai daugiausia knygų dovanojo trečiafrontininkai42. Pradėtas leisti sienlaikraštis „Jaunasis proletaras“ ir sukurta literatūrinė sekcija, kurioje buvo mokoma rašyti korespondencijas43. Sienlaikraščio
redaktoriaus ir literatūrinės sekcijas vadovo pareigas ėjo V. Drazdauskas. Tai buvo
gera proga padidinti savo prestižą tarp kitų „trečiafrontininkų“ kolektyvo narių ir
būti išskirtiniu kandidatu į kompartijos narių gretas. Spalį „Viltis“ surengė avangardistinio meno vakarą darbininkams, kuriame susipynė teatro, muzikos, atletikos ir žodinės kūrybos žanrai44. Kultūrinės veiklos suaktyvinimas davė rezultatų –
1931 m. lapkričio pabaigoje draugija turėjo apie 500 narių ir per porą mėnesių,
praėjusių nuo skilimo, į ją buvo įstoję apie 100 naujų narių45.
Pokyčiai vyko ir brolijos viduje. Pagrindinis jos „ideologas“ K. Korsakas atvyko
gyventi ir studijuoti į Kauną, šitai sukėlė grėsmę V. Drazdausko pozicijai. Šalia
konkurencijos bei pavydo galėjo būti ir išskaičiavimo – K. Korsakas buvo kompartijos nemalonėje ir jo buvimas „trečiafrontininkų“ gretose galėjo trukdyti stoti
į MORP’ą. Savo ruožtu K. Korsakui atmintyje įsirėžė atgrasus V. Drazdausko
paveikslas. 1949 m. liudydamas jo byloje K. Korsakas teigė, kad „Trečio fronto“ ir
vėlesniu laikotarpiu V. Drazdauskas išsiskyrė per dideliu pasitikėjimu savimi, nesiskaitymu su jam nepalankia nuomone, noru dominuoti ir būti ideologiniu lyderiu,
neretai buvo netaktiškas ir grubus46. Viename pirmųjų aktyvistų pasitarimų, vykusių rudenį, iš kolektyvo pasitraukė Kazys Boruta47. Pats V. Drazdauskas užsimena,
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kad tuo metu buvo keliamas ir K. Korsako pašalinimo iš trečiafrontininkų gretų
klausimas (dok. nr. 2). Spalį, tikslinant „Trečio fronto“ numerio turinį, įvyko dar
vienas pasitarimas, kurio metu iš kolektyvo buvo pašalinti J. Šimkus ir K. Korsakas (dok. nr. 2). Po kelių dešimtmečių V. Drazdauskas prisiminė, jog K. Korsakas
neva supratęs situaciją ir pasitraukęs pats48. Kolektyvas tuo momentu turėjo būti
„švarus“, o abu pašalintieji dirbo „buržuaziniuose“ leidiniuose – K. Korsakas buvo
„Kultūros“ literatūrinės dalies redaktorius, o J. Šimkus darbavosi „Sekmadienyje“.
Šią V. Drazdausko liudijamą įvykių seką patvirtina ir L. Gudaičio rekonstruotas
uždrausto 6/7 numerio turinys – jame pašalintų narių kūrybos nėra49. Tad kolektyve nebeliko žmogaus, galinčio palaikyti pasiektą literatūrinės kritikos ir polemikos lygį. Šią nišą užpildė V. Drazdauskas, parengęs kolektyvinį „Mūsų atsakymą“
5-o numerio kritikams.
Veikla „Viltyje“ ir apsivalymo akcija „Trečio fronto“ kolektyve iškėlė V. Drazdauską Kauno komunistų akyse. Rugsėjį jis susitiko su kažkuo iš LKP(b) sekretoriato Kaune narių ir padarė gerą įspūdį. Šie rašė į Maskvą, siūlydami jį priimti50.
Veikė ir pats V. Drazdauskas – tikriausiai rugsėjo mėnesį į Maskvą (neaišku kam)
parašė platų laišką apie padėtį „trečiafrontininkų“ kolektyve (dok. nr. 2). Laišką
jis baigė kolektyvo ambicijų deklaracija: „T[rečias] F[ron]tas iš savo pusės vis daugiau turi teisės vadovauti proletarinei literatūrai ir kultūrai“. Tokia pabaiga leidžia
teigti, kad laiškas parašytas „trečiafrontininkų“ vardu ir jo tikslas – apvalytai brolijai atverti kelius į MORP’ą. Visgi tokia pabaiga iliustruoja politinį V. Drazdausko
nenuovokumą – pagal lenininėje-stalinistinėje ideologijoje ir praktikoje priimtas
normas toks vadovavimas galėjo būti rezervuotas tik išimtinai kompartijai.
Vienas iš LKP(b) vadovų Zigmas Angarietis kaip Kominterno įgaliotinis, prižiūrėjęs LKP(b) veiklą už SSSR ribų, laikėsi skeptiškos pozicijos visų trečiafrontininkų atžvilgiu51, o V. Drazdauskas dar pakurstė jo nepasitikėjimą. Jis kauniečiams
siūlė neskubėti jį priimti, nes „tai dar neaiškus asmuo. Tai jis, rodos, autorius rašto
apie atidavimą hegemonijos trečiafrontinikams“52. Kauniečiai nelaukė ir V. Drazdauską tikriausiai spalį ar lapkritį į kompartiją priėmė (gavo Simaičio slapyvardį) be
Maskvos vadovų palaiminimo. Kauniečiams (neaišku kada) Z. Angarietis priminė,
kad tai partinės drausmės laužymas (dok. nr. 10), bet dėl nežinomų priežasčių
48
49
50

51

52

Ten pat, p. 232.
Gudaitis L., „Trečio fronto“ agonija. Paskutinio numerio paieškos, p. 218–219.
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sprendimas nebuvo atšauktas. LKP(b) Kauno raikomas dėl savo sprendimo galėjo
rasti užtarimą pas kitą LKP(b) vadovą V. Mickevičių-Kapsuką, kuris buvo linkęs
tikėti, jog dalis „trečiafrontininkų“ gali pasukti į kompartijos glėbį53.
1931 m. lapkričio pradžioje cenzorius vieną po kito atmetė „Trečio fronto“
6/7 nr. lakštus, o lapkričio 11 d. pareiškė, kad rengiamo numerio tekstų daugiau
nepriimsiąs54. Tai reiškė žurnalo uždarymą. Aktyvistų kolektyve nuspręsta nenuleisti to tylomis. Lapkričio 14 d. parengtas protestas, adresuotas gėdingai tylinčiai
inteligentijai. Po šiuo laišku pasirašė K. Korsakas ir J. Šimkus, taigi bent viešumoje vėl tapo be savo spaudos likusio kolektyvo nariais. Rotatoriumi padaugintas
ir per paštą siųstas protestas adresatų nepasiekė55. Buvo nufotografuotas cenzoriaus
išbraukytas „Trečio fronto“ 6/7 numeris, kurio nuotraukos tikriausiai paplatintos
tarp Kauno inteligentijos. V. Drazdauskas, P. Čiurlys, B. Raila ir K. Korsakas lapkričio 23 d. buvo apklausti policijoje56. Dėl iš anksto suderintų atsakymų apklausa
nedavė rezultatų, tad jokių pasekmių trečiafrontininkams neturėjo.
Apklausa V. Drazdauskui nesukėlė įtarimų, kad saugumiečiai ruoša kažką platesnio. Lapkričio 25 d. buvo suimta „Vilties“ valdyba (taigi, ir V. Drazdauskas) ir
pasirodė, jog klubo patalpos nebuvo „išvalytos“ nuo kompromituojančios medžiagos. „Jaunojo proletaro“ redakcijos kambaryje rasta prokomunistinės spaudos rusų
kalba, komunistinių atsišaukimų, trečiafrontininkų susirašinėjimo, kuriame dalijamasi mintimis apie komunizmo klasikų skaitinius57. Tai liudija, kad V. Drazdauskas konspiracijos mokyklos dar nebuvo spėjęs išeiti. Užbėgant į priekį pažymėtina,
jog konspiracija jam menkai rūpėjo ir vėliau. Nuo 1931 m. rudens iki 1934 m.
pavasario jis gyveno Žaliakalnyje (Turžėnų g. 5) viename name kartu su dailininku
Stepu Žuku. Jie atvėrė duris darbininkams, studentams, dailininkams, teatralams
ir komunistams58. S. Žukas susibūrimus paįvairindavo pažintį ar bičiulystę sustiprinančiais gėrimais. Susibūrimų metu užsikonspiravę komunistai išsikonspiruodavo,
t. y. tapdavo žinomi kitiems vakarėlių dalyviams, o tai kėlė LKP(b) Kauno rajoninio
komiteto (toliau – raikomo) vadovų nepasitenkinimą. „V. Drazdauskas nenorėjo to
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suprasti. Jis teisino viltininkų būriavimąsi. Esą, kas čia tokio, kad jaunimas telkiasi
apie partiečius“, – prisiminė vienas iš vadovų Jankelis Vinickis59.
Visuomenė oﬁcialiai apie areštus sužinojo lapkričio 27 d., kai saugumiečiai
gana atvirai pasidalijo duomenimis su „Lietuvos žinių“ korespondentais. Padaryta
išvada apie prokomunistinės grupės susiformavimą trečiafrontininkų kolektyve ir
jos veiklą „Viltyje“: „esą nustatyta, kad trečiafrontininkų frakcija seniai bendradarbiavus su „Vilties“ frakcija, o vėliau viena „Trečiame Fronte“, antra „Viltyje“
vadovavimą paėmusios į savo rankas“60. Kitą dieną „trečiafrontininkai“ sureagavo
atvirlaiškiu, kuriame deklaravo grupės vienybę ir neigė organizuotą dalyvavimą
„Vilties“ veikloje. Atskirų kolektyvo narių buvimas šioje draugijoje neva buvo jų
asmeninis reikalas61. Pagrindinį kolektyvo „ideologą“ suėmė, tad laišką patikėta
parašyti K. Korsakui, nukentėjusiam nuo skilimo, kurį neigė. V. Drazdauskas jam to
negalės atleisti (dok. nr. 2). „Vilties“ klubas buvo uždarytas62, o jos valdybos nariai
nubausti pasirinktinai atsėdėti po 3 mėn. kalėjimo arba sumokėti po 3 000 Lt63.
Teisiamiesiems, matyt, nebuvo kilęs klausimas kurį variantą pasirinkti.

III

Valys Drazdauskas iš kalėjimo išėjo maždaug po dviejų mėnesių (dok. nr. 14), neišbuvęs viso termino. Jis rado senąjį kolektyvą, „gaištantį laiką murmėjimuose, prie
nieko neprivedančiose diskusijose, beveik neviltyje64“. Akivaizdu, kad be V. Drazdausko aktyvistų kolektyvas manėsi nepajėgus numatyti ateities gairių. Tikriausiai vasarį įvyko du buvusių „trečiafrontininkų“ susirinkimai. Apie juos, praėjus
keturiems mėnesiams, pranešimą į Maskvą nusiuntė V. Drazdauskas (dok. nr. 2),
o po keliasdešimties metų tai prisiminė B. Raila ir A. Venclova65. Šie aprašymai
sunkiai suderinami, tad atsiveria erdvė rekonstrukcijai ir interpretacijai. V. Drazdauskas tiksliai vardija pirmo susitikimo dalyvius (A. Venclova, S. Nėris, B. Raila,
J. Grybauskas, P. Čiurlys ir save), bet nemini J. Šimkaus ir K. Korsako. Tačiau apie
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jų dalyvavimą liudija B. Raila ir A. Venclova, tad tikėtina, jog jie susirinkime dalyvavo. Klausimą, kodėl V. Drazdauskas „pamiršo“ du dalyvius, tenka palikti atvirą.
Šio susitikimo metu dėl kiekvienos problemos turėjo pasisakyti visi paeiliui, bet kai
kurių atsakymai ar pozicijos mūsų nepasiekė.
Klausimas dėl priklausymo MORP’ui sąlygų buvo persvarstytas iš naujo. Pirmiausia jų priėmimas užaštrino pragyvenimo šaltinių problemą. Kolektyvas vis
dar gyveno neva MORP’o atstovo A. Gudaičio-Guzevičiaus 1931 m. gruodį duotais pažadais, kad lietuvių komunistų redakcijos Rusijoje ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose pasiryžusios apmokėti trečiafrontininkų kūrinius ir vertimus66. Nebuvo
žinoma, kad Z. Angarietis užblokavo šią akciją, o MORP’o vadovybė paskelbė,
jog trečiafrontininkai negali būti laikomi palydovais67. K. Korsakas, J. Šimkus ir
S. Nėris gyveno iš uždarbių „buržuazinėje“ spaudoje ir kitos alternatyvos nematė.
Pirmieji du dar per susitikimus su A. Guzevičiumi atsisakė mesti savo darbus. Ir šį
kartą laikėsi savo pozicijos, tad automatiškai vėl atsidūrė „už borto“. S. Nėris tuo
metu iš „Naujosios Romuvos“ redakcijos laukė honoraro už M. Rilkės apsakymo
vertimą68, bet tai jai netrukdė remti V. Drazdausko liniją. Antra problema (kurios
laiške nemini V. Drazdauskas) buvo susijusi su baime užsidaryti periferinės pogrindinės spaudos gete. A. Venclova teigė, kad „mes, neatsisakydami savo naujųjų
marksistinių pažiūrų, vis dėlto turime dalyvauti viešojoje padoresniojoje spaudoje,
nes kitaip negalėsime augti kaip rašytojai“69. Jį palaikė K. Korsakas ir J. Šimkus.
Trečia problema – tolesnis dalyvavimas darbininkų organizacijose. J. Grybauskas jau žengė pirmuosius žingsnius. Jis gelbėjo „Vilties“ teatro grupę – perkėlė
ją prie vienos iš prokomunistinių profsąjungų ir sausį pradėjo rūpintis leidimu
veikti legaliai70. Paaiškėjo, kad A. Venclova, B. Raila ir P. Čiurlys buvo „pavargę“
nuo bendravimo su darbininkais ir jokiose draugijose dirbti nesutiko. Pildėsi tai,
ką neseniai buvo diagnozavęs K. Korsakas: „mes – net ir norėdami – negalim pilnai sutapti su proletariatu, persiimti jo pasaulėžiūra, o ypač jo pasaulėjauta. Mes
esam žmonės, priklausą smulkiajai buržuazinei inteligentijai“71. Taigi A. Venclovos,
B. Railos, P. Čiurlio, J. Šimkaus ir K. Korsako slinktis proletarinių rašytojų link
baigėsi, jiems apsisprendus toliau šiuo keliu neiti. V. Drazdauskas tapo neginčijamu
66

67

68
69
70
71



Plačiau apie tai žr.: Lisenkaitė S., Aleksandras Gudaitis-Guzevičius. Biograﬁja ir kūrybos ištakos, Vilnius, 1980;
taip pat žr.: minėtus A. Gudaičio-Guzevičiaus laiškus.
Tarptautinio revoliuciniu rašit. susivienijimo (MORP) sekretoriato rezoliucija dėl „Trečio fronto“ grupės
[priimta 1931 12] // Priekalas, 1932, nr. 1/2, p. 25.
Alekna V., Salomėja, Vilnius, 2006, p. 237–238.
Venclova A., Jaunystės atradimas, p. 260.
J. Grybausko laiškas draugui „Deimantui“. 1932 02 15. Kaunas // LYA, f. 77, ap. 28, b. 3459, l. 12.
K. Korsako laiškas J. Šimkui. 1930 08 24 // Literatūra ir kalba, t. 25, 1995, p. 232.
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„radikalų“ – S. Nėries, J. Grybausko, S. Žuko, P. Andriusevičiaus (Andriušio) ir,
kaip vėliau paaiškės, P. Cvirkos – grupelės lyderiu. Brolija nustojo egzistuoti.
1932 m. pavasarį V. Drazdausko grupelė paniro į įvairiapusę revoliucinę veiklą. 1932 m. vasarį, Juozui Bulavui išvykus į Vokietiją rengti komunistinę spaudą,
V. Drazdauskas tapo VDU studentų komunistų biuro sekretoriumi (t. y. vadovu).
Biure darbavosi trys žmonės, instrukcijas gaudavo iš Kauno raikomo. Drazdauskas biurą pavertė savo grupelės veiklos centru ir kartu priedanga – kompartijos
akyse įteisino kai kurias akcijas. Pavyzdžiui, V. Drazdausko grupelė 1932 m. birželį
3 000 egz. tiražu išleido „Revoliucinių dainų“, kurias iš rusų kalbos vertė S. Nėris,
rinkinį72. 1932 m. rugsėjo pradžioje parengė vienkartinį laikraštėlį „Šalin imperialistų karas“, kurio medžiagą vertė iš sovietinės spaudos reportažų apie Amsterdamo antikarinį kongresą, vykusį rugpjūčio 27–31 d., padaugino rotatoriumi ir
išplatino tarp naujų VDU studentų73 (dok. nr. 3). Šio biuro nariai (o ne kitos
LKP(b) struktūros) turėjo „prižiūrėti“ V. Drazdausko organizuojamą Revoliucinės
kultūros avangardo Lietuvoje biurą (dok. nr. 3). Gruodį V. Drazdausko grupelė įsitraukė į platesnę akciją – pradėjo dalyvauti leidžiant pogrindinį laikraštį „Aurora“.
V. Drazdausko vadovaujamas biuras priedangos organizacijų nebrangino. Balandį
V. Drazdauskas, P. Andriusevičius ir J. Grybauskas „Auroros“ draugijos vitrinoje
iškabino nežinomo turinio atsišaukimus ir karikatūras, sukėlusias planuotą (?) rektorato reakciją – draugija buvo uždrausta74. Po to studentų komunistų biuras veikė
prisidengdamas kitomis draugijomis, pavyzdžiui, „Neturtingųjų studentų frakcija“
ar „Laisvamanių draugija“. Z. Angarietis, niekad nepasitikėjęs V. Drazdausku, jo
veiklą universitete kvaliﬁkavo kaip provokacinę75 (dok. nr. 9, 13), bet Kauno raikome manyta kitaip. Simpatijas V. Drazdauskas pelnė tuo, kad gegužės–birželio
mėn. dalyvavo Gelermano lentpjūvės darbininkų streike: vedė mitingą ir visą laiką
buvo tarp streikuotojų („jis gula ir kelia prie fabriko“)76. Kauno komunistų simpatijas palaikė V. Mickevičius-Kapsukas, kuris prašė Z. Angarietį daugiau V. Drazdausko netapatinti su kitais trečiafrontininkais77.
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Drazdauskas V., Apie 1932–1934 m. revoliucines organizacijas Kauno mieste // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428,
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Agento „Kardijus“ pranešimas. 1932 09 15 // LCVA, f. 438, ap. 1, b. 4007, l. 30; Agento „Kurmis“ pranešimas. 1932 10 05 // LCVA, f. 438, ap. 1, b. 4007, l. 31.
Agento „Kardijus“ pranešimas. 1932 04 19 // LCVA, f. 438, ap. 1, b. 4007, l. 23; Sustabdė „Auroros“ veikimą // Lietuvos studentas, 1932 05 01, p. 6.
V. Mickevičiaus-Kapsuko laiškas Z. Angariečiui ir pastarojo prierašas. 1932 06 07 // LYA, f. 4182, ap. 4,
b. 8, l. 174.
Iš K. Sprindžio [Igno] laiško, Maskvoje gauto 1932 m. birželio vidury. Iš P. Pajarsko [Kupiškiečio] straipsnio
// LYA, f. 4182, ap. 4, b. 8, l. 173.
V. Mickevičiaus-Kapsuko laiškas Z. Angariečiui. 1932 06 07 // LYA, f. 4182, ap. 4, b. 8, l. 174.
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1932 m. pavasarį V. Drazdausko grupės veikla pasiekė teatro ir dailės sritis.
V. Drazdauskas su J. Grybausku legalizavo darbininkišką teatro grupę (pavadintą „Mūsų scena“). „Mūsų scena“ tęsė „Vilties“ draugijos meninės sekcijos tradicijas. Pagrindinė trupė rengė spektaklius, o pagalbinė (agitgrupė) – į spektaklį
turėjo integruoti „mažąsias formas“ – dažnutes bei revoliucines dainas, nors galėjo
rengti ir atskirus pasirodymus78. Į „Mūsų scenos“ valdybą įėjo S. Nėris. Darbininkiška teatro grupė palaikė glaudžius ryšius su kairiąja žydų teatro draugija „Junge
Bühne“79. „Mūsų scena“ buvo įregistruota birželio 11 d. kartu su menininkų draugija „Linija“80. Šios draugijos steigėjas ir pirmininkas – Stepas Žukas, ji buvo įregistruota S. Žuko ir V. Drazdausko namuose. Į vadovybę įtrauktas buvęs Meno
mokyklos mokinys P. Cvirka, į Lietuvą iš studijų Paryžiuje grįžęs tik dieną iki „Linijos“ įregistravimo81. Vienas šios draugijos darbo barų buvo apipavidalinti būsimus
„Mūsų scenos“ renginius. Užbėgant į priekį galima pasakyti, kad abi draugijos
surengė tik vieną vakarą ir 1933 m. kovo mėnesį buvo uždarytos82. Taigi V. Drazdauskas pasirūpino, jog dviem gabiausiems „Trečio fronto“ literatams būtų užsitikrintos vadovaujančios pozicijos planuojamam proletarinės kultūros proveržiui.
Šį proveržį turėjo vainikuoti V. Drazdausko vadovaujamos literatų grupelės
įstojimas į MORP’ą. Su juo buvo du gabiausi „Trečio fronto“ literatai. Visgi dėl
ﬁnansinių priežasčių jie buvo nepajėgūs laikytis nebendradarbiavimo buržuazinėje
spaudoje taisyklės. P. Cvirka anonimiškai prisidėjo prie Augustino Griciaus redaguojamų „Bangų“ (dok. nr. 4), o S. Nėris anonimiškai dirbo šv. Kazimiero leidykloje83. V. Drazdauskas tai tikriausiai žinojo, bet dėl simpatijos ir draugystės buvo
pasiryžęs „prastumti“ juos į komunistinę spaudą net ir su tokiomis nuodėmėmis.
Juolab jis pats nemanė, jog ši nuodėmė tokia didelė, kad gali atimti teisę dirbti
darbininkų klasei (dok. nr. 12). 1932 m. birželį į „Priekalo“ redakciją jis nusiuntė
S. Nėries eilėraštį „Akmenys ir plytos griūna“, parašytą dar 1931 m. spalį „Trečio
fronto“ 6/7 numeriui. Tada jį atmetė kaip taisytiną84. Maskvoje jis taip pat nepa-
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Грибаускас Й., Деятельность литовской агитгруппы «Наша сцена». Gauta Maskvoje 1933 06 06 // LYA,
f. 77, ap. 28, b. 3459, l. 21.
R. Juknevičiaus laiškas draugui „Deimantui“. 1932 08 26 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 4341, l. 5.
Teatro mėgėjų draugijos „Mūsų scena“ valdybos pranešimas Kauno miesto ir apskrities viršininkui.
1932 08 19 // LCVA, f. 402, ap. 4, b. 663, l. 7; Lietuvos menininkų draugijos „Linija“ valdybos pranešimas
Kauno miesto ir apskrities viršininkui. 1932 08 19 // LCVA, f. 394, ap. 1, b. 626, l. 2.
Grįžo Cvirka // Dienos naujienos, 1932 06 11, p. 6.
Kauno miesto ir apskrities komendanto P. Saladžiaus nutartis. 1933 03 10 // LCVA, f. 402, ap. 4, b. 663,
l. 19.
Alekna V., Salomėja, p. 240–241.
Alekna V., Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis. Antra knyga, p. 23–24.
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tiko, bet nuspręsta spausdinti be pataisymų85. Pasirodė, kad trečiafrontininkai buvo
reiklesni nei komunistų kritikai Maskvoje. Padrąsintas sėkmės, jis spalio pabaigoje į
„Priekalo“ redakciją nusiuntė S. Nėries eilėraštį „Europa“ (vėliau jis nė viena versija
nebuvo skelbtas).
Sudėtingiau buvo su P. Cvirka86. Tik grįžęs į Lietuvą, jis entuziastingai prisidėjo prie V. Drazdausko grupelės ir priėmė jos veiklos etinį kodeksą87. Visgi
spaudžiamas nepritekliaus ir jausdamas skolą „Bangų“ žurnalo leidėjui A. Griciui, padėjusiam jam ﬁnansiškai Paryžiuje, ryžosi plagiatui (dok. nr. 4). P. Cvirkos
„parašytą“ ir slapyvardžiu pridengtą, bet iš tikrųjų laisvai išverstą vieną žydų ir
rumunų kilmės JAV rašytojo Konrado Bercovici’o (1882–1961) apysaką A. Gricius, tikriausiai dėl tekstų pertekliaus žurnale, perdavė „Lietuvos aido“ redakcijai.
Ir pats P. Cvirka nesitikėjo tokio posūkio – jo kūryba tautininkų oﬁcioze pasirodė
tuo metu, kai jis Palangoje atostogavo (galbūt už plagiato honorarą) proletarinių rašytojų kompanijoje. Įdomus faktas – P. Cvirka nebuvo vienintelis apvogęs
K. Bercovici. Charlie Chaplinas 1938 m. iš jo pavogė „Didžiojo diktatoriaus“ scenarijų. Tik priešingai nei iš P. Cvirkos, autoriui 1947 m. pavyko prisiteisti 95 000
dolerių kompensaciją88.
Kauno komunistų vadovai iki tol gynė P. Cvirką nuo griežtos Z. Angariečio pozicijos jo atžvilgiu89. Nors Z. Angariečiui pakako ir to fakto, kad kelionei į Paryžių jis
gavo stipendiją iš valstiečių liaudininkų draugijų90. V. Drazdauskas ryžosi užstoti
draugą. Jo taktika buvo paremta tuo, kad jis smerkė P. Cvirkos poelgį, bet apeliavo į
socialines sąlygas, verčiančias menininkus taip elgtis. Šiame scenarijuje buvo numatyta, jog P. Cvirka savo ruožtu atliks atgailos veiksmą ir, patvirtindamas savo rimtus
ketinimus, konkrečiai prisidės prie pogrindinės veiklos. Rugsėjį ar spalį P. Cvirka
parašė atgailos laišką, skirtą kompartijos vadovams (dok. nr. 4), ir tris eilėraščius
komunistų spaudai91. Šiuos tekstus kartu su savo laišku apie kultūrinę kompartijos
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(tiksliau savo) veiklą Lietuvoje V. Drazdauskas spalio pabaigoje išsiuntė „Priekalo“
redakcijai (dok. nr. 3). Lapkritį V. Drazdauskas P. Cvirkos eilėraštį „Atsakymas į
„Mes be Vilniaus nenurimsim“ įdėjo į studentų komunistų biuro pradedamą leisti
pogrindinio laikraščio „Aurora“ pirmąjį numerį92. Galiausiai P. Cvirka gimtosiose
Veliuonos apylinkėse dalyvavo platinant komunistinę literatūrą93. Šis faktas rodo,
kad kompartijos vadovai juo pasitikėjo.

IV

Deja, V. Drazdauskas, užstodamas P. Cvirką, labai apsiskaičiavo. Z. Angariečio reakcija buvo greita – jis padėkojo Kauno komunistams, kad šie persiuntė P. Cvirkos
laišką, kuriame „yra medžiagos, charakterizuojančios tokias bohemos prostitutes
kaip Cvirka“94, ir plagiato skandalo detales tuoj pat atskleidė spaudoje95. P. Cvirkos
ir S. Nėries eilėraščiai, su kuriais jis susipažino kiek vėliau nei su P. Cvirkos laišku,
davė peno išvystyti sąmokslo teoriją (dok. nr. 8, 10) ir asmeniškai demaskuoti provokatorius. Lapkričio paskutinėmis dienomis parašė straipsnį „Poetai ar politiniai
provokatoriai“, kuriame atskleidė jų slapyvardžius. Gruodžio 1 d. LKP sekretoriatui
Kaune jis liepė nutraukti bet kokius ryšius su šiais poetais96. Z. Angariečio straipsnis pasiekė Berlyną per savaitę, bet „Balso“ leidėjas J. Bulavas sustabdė spausdinimą
ir gruodžio 11 d. parašė laišką į oﬁcialią „Balso“ redakciją Maskvoje, t. y. Zigmui
Angariečiui, kuriame prašė sustabdyti pradėtą „iškonspiravimo“ akciją (dok. nr. 5).
Straipsnis buvo persiųstas į Kauną, kur su juo susipažino ne tik tenykščiai LKP(b)
vadovai, bet ir V. Drazdauskas bei P. Cvirka.
Šie J. Bulavo veiksmai sulaikė Z. Angariečio straipsnio spausdinimą ir
1933 m. sausį sukėlė diskusiją. Iš LKP sekretoriato Kaune atėjo nepritarimas
perdėm griežtai Z. Angariečio pozicijai97. Z. Angarietis priėmė viešos diskusijos
pasiūlymą ir laiške J. Bulavo bendradarbiui Vokietijoje Broniui Pušiniui gynė ir
argumentavo savo poziciją (dok. nr. 8). V. Drazdauskas, supažindinęs P. Cvirką
su Z. Angariečiu straipsniu, matyt, paskatino jį atlikti papildomą atgailą. Šis
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parašė naują laišką LKP(b) vadovybei, prie kurio padirbėjo žmogus, geriau nei
Cvirka išmanantis komunistinio atgailos ritualo reikalavimus (dok. nr. 6). Į polemiką įsitraukė ir V. Drazdauskas. Jis parašė straipsnį, kurį pavadino „Kritika
ar provokacija“ (dok. nr. 4), t. y. kad Z. Angarietis elgiasi kaip provokatorius
(dok. nr. 7). Maskvoje pasirodžius antram P. Cvirkos laiškui, kuriame jis reaguoja
į dar nepaskelbtą kompartijos vadovo nuomonę, abu kompartijos lyderiai sutarė,
kad šis atvejis skandalingas. Z. Angarietis veikė praktiškai – davė nurodymas
LKP sekretoriatui prižiūrėti, kad visi komunistai nutrauktų bet kokius ryšius su
P. Cvirka, pašalintų jį iš visų kairiųjų draugijų, kurioms daro įtaką kompartija, ir
rasti kaltininką, perdavusį P. Cvirkai dar nepublikuotą Z. Angariečio straipsnį98.
Jam pačiam tikriausiai nebuvo abejonių, kad tai V. Drazdausko darbas, bet reikėjo įrodymų.
1933 m. vasario 22 ar 23 d. Maskvoje buvo sušauktas LKP(b) CK Politinio
biuro posėdis, kuriame svarstyta ir ši krizė. Jame dalyvavo vienas LKP(b) sekretorių Kaune Elijas Bilevičius (1904–1986), pasižymėjęs prielankumu trečiafrontininkams. Jis reikalavo pašalinti V. Drazdauską iš kompartijos gretų. V. Mickevičius-Kapsukas nepraleido progos įgelti savo konkurentui ir galbūt viešame
(siaurame rate) laiške Z. Angariečiui išdėstė savo poziciją (dok. nr. 9). Tikriausiai buvo nuspręsta priversti V. Drazdauską nutraukti ryšius su P. Cvirka, jį patį
demaskuoti, bet susilaikyti nuo S. Nėries demaskavimo. Z. Angarietis su tuo
sutiko ir pataisė savo straipsnį (dok. nr. 11). Po posėdžio jis reagavo emocionaliai – parašė ilgą laišką LKP(b) sekretoriatui, kad nesutiko su Politinio biuro
sprendimu ir, polemizuodamas su V. Mickevičiumi-Kapsuku, plačiai išdėstė
savo prielaidas (dok. nr. 10). Nepanašu, kad šis laiškas buvo išsiųstas į Kauną99.
V. Drazdauskui Kaune buvo darytas spaudimas. Yra jo paties užuominų, kad
Kauno rajono komiteto atstovas E. Cvikas reikalavęs nutraukti santykius su
P. Cvirka. V. Drazdauskas sutiko nepalaikyti su juo „dalykinių ryšių“, bet asmeninę bičiulystę nutraukti atsisakė100.
Iš dalies pralaimėjęs Z. Angarietis vis dar tęsė P. Cvirkos kompromitavimo
akciją „Balse“, o šiam nustojus eiti perkėlė ją į JAV komunistų spaudą101.
98

99

100
101

Z. Angariečio laiškas LKP(b) CK sekretoriato nariams Lietuvoje. 1933 01 20 // LYA, f. 77, ap. 16, b. 6,
l. 15; Z. Angariečio laiškas LKP(b) CK sekretoriato nariams Lietuvoje. 1933 02 02 // LYA, f. 77, ap. 16,
b. 6, l. 27.
Jo nėra Z. Angariečio laiškų LKP(b) sekretoriatui nuorašų byloje. Laiško rankraštis nugulė V. Drazdausko
byloje.
Dok. nr. 14; V. Drazdausko apklausos protokolas. 1949 09 23 // LYA, f. K-1, ap. 58, b. p. 11690, l. 168.
[Angarietis Z.], Kairisis šlamšto manevras / R. T. // Balsas, 1933 03 16, nr. 6, p.106–108; [Angarietis Z.],
Reikia susirupint // Balsas, 1933 03 16, nr. 6, p. 93–94; [Angarietis Z.], Neapgausi // Balsas, 1933 04 01,
nr. 7, p. 123; [Angarietis Z.], Fašistų agentai, kaip revoliuciniai rašitojai / Z. A. // Vilnis, 1933 08 25, p. 3.
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1933 m. vasario–balandžio mėn. Lietuvoje saugumo agentai pastebėjo P. Cvirkos
komunistinę veiklą Veliuonoje. Gali būti, kad P. Cvirkos pasitraukimą iš Kauno
lėmė publikacijos „Balse“. Galbūt jis grįžo į gimtąsias vietas nenorėdamas antro
skandalo. Ryšių su Kaunu jis nenutraukė, nes, kai grįždavo iš sostinės, apylinkėse padaugėdavo komunistinės literatūros102. Tai, kad P. Cvirka Kaune gaudavo
komunistinės literatūros, liudija, jog Kauno komunistų jis (bent 1933 m. pavasarį) nebuvo boikotuojamas.
V. Drazdauskas, tikriausiai įtardamas Z. Angariečio neapykantą jam, neliko
skolingas. 1933 m. vasarą ar rudenį jis parašė antrą poleminį straipsnį ir nusiuntė
jį „Priekalui“ (dok. nr. 12). Tai drąsiausias V. Drazdausko tekstas, kuriame ne tik
reikalaujama sumažinti Z. Angariečio įtaką, bet ir atskleidžiami kompartijos ir
Kominterno politikos prieštaravimai inteligentijos atžvilgiu. Tiesiai Z. Angarietis
niekur nekritikuojamas. Kritikos vertas adresatas vadinamas „draugais iš „Balso“.
Be Z. Angariečio trečiafrontininkus „Balse“ kartą kritikavo tik Bonaventūras Pauliukevičius. Taigi, skaitytojams, besidomintiems lietuvių komunistinės literatūros
kritikos naujienomis, turėjo būti aišku, kas slypi už šios kolektyvinės tapatybės.
Straipsnio pradžioje V. Drazdauskas reikalauja vesti griežtą kovą su neatsakingais
draugais iš „Balso“, o pabaigoje siūlo į kultūros veiklą Lietuvoje įtraukti ką nors iš
„Balso“ vadovų. Jei V. Drazdauskas visame straipsnyje kritikuoja tik Z. Angarietį
ir žaidžia kolektyvinės tapatybės „draugų iš „Balso“ dviprasmiškumu, tuomet jis
siūlo pačiam Angariečiui atvykti į Lietuvą. Adresatas šio metonimijos žaidimo
neturėjo galimybės suprasti ir įvertinti, nes „Priekalo“ redakcija nematė reikalo jį
informuoti! Tik po kelių mėnesių jis perskaitė keletą šio laiško puslapių103.
Z. Angariečiui teko laukti metus, kol atsirado proga susidoroti su V. Drazdausku. Kilus įtarimui, kad studentų komunistų biure gali būti saugumo agentas, biuras 1934 m. pradžioje buvo paleistas ir pradėta gilintis į kiekvieno nario
patikimumą104. V. Drazdauskas prarado pagrindinę savo iniciatyvų institucinę
atramą, o ir pats papuolė į partinės kontrolės įtarimų lauką. Užsitikrinęs LKP(b)
sekretoriato paramą, Z. Angarietis 1934 m. vasarį sekretoriatui pavedė atlikti
V. Drazdausko veiklos tyrimą (dok. nr. 13). Tyrimo metu Raudonosios pagalbos
narė Judita Komodaitė pateikė duomenų apie V. Drazdausko įtaką šioje organizacijoje. Jis rekomenduodavo kandidatus į organizaciją, bet po to pagal partinės
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Agento „Mataušas“ pranešimas. 1933 02 06 // LCVA, f. 438, ap. 1, b. 522, l. 24; Agento „Motiejaus“ pranešimas. 1933 02 28 // LCVA, f. 438, ap. 1, b. 522, l. 25; Agento „Motiejaus“ pranešimas. 1933 04 04 //
LCVA, f. 438, ap. 1, b. 522, l. 28.
Z. Angariečio laiškas LKP(b) sekretoriatui. 1934 07 04 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 65.
A. Šimano pasisakymas. Pokalbis „Dailininkų ryšiai su Lietuvos komunistų partija 1930–1936 m.“
1965 03 17 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 6643, l. 23.
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drausmės taisykles neturėjęs teisės domėtis vidiniais jos reikalais. V. Drazdauskas
apkaltintas laužęs šią taisyklę. Be to, jis nesilaikęs konspiracijos taisyklių ir palaikęs ryšius su asmenimis, kurių partinė veikla kaip tik buvo tiriama105. Vėliau prie
šių kaltinimų prisidėjo dar vienas – V. Drazdauskas iššvaistęs 20 litų Raudonosios
pagalbos lėšų106. Slapto tyrimo rezultatai metė tokį šešėlį ant Drazdausko asmens
ir veiklos, kad 1934 m. vasarą jis buvo pašalintas iš kompartijos107. Galutinai pašalinimą apiformino Z. Angarietis. Jo nuomone, „šeimynišku būdu“, t. y. ne viešai,
V. Drazdausko pašalinti nepakanka, nes tada jis dar turėsiąs galimybę veikti. Liepos 4 d. jis nusiuntė į Kauną kaltinimų V. Drazdauskui sąrašą, kurie turėjo būti
viešai paskelbti. Konstatavus, jog V. Drazdauskas nuo pat pradžių yra prisiplakęs
priešas, jis apkaltintas ryšių su P. Cvirka nenutraukimu, buožiška kilme ir „Balso“
redakcijos kompromitavimu108. Šis tekstas viešumą išvydo 1934 m. spalio 10 d.,
kaip „LKP Kauno rajono komiteto nutarimo dėl Simaičio“ dalis109.
Per metus iki 1934 m. vasaros visi penki V. Drazdausko grupės nariai nutolo
nuo prokomunistinės veiklos. 1933 m. vasarą dėl mums nežinomų priežasčių
nuo jos atsišliejo P. Andriusevičius ir J. Grybauskas. P. Cvirka liovėsi veržtis pro
uždarytas duris. Liepos–rugsėjo mėn. žurnale „Naujas žodis“ buvo spausdinamas
P. Cvirkos verstas graikų ir rumunų rašytojo Panaito Istrati’o (1884–1935) romanas „Nerantula“ (kitaip „Nerrantsoula“)110. Tuo metu jo autorius buvo patekęs
Kominterno nemalonėn dėl to, kad atitolo nuo tikėjimo komunizmu. P. Cvirka
negalėjo nežinoti šio fakto, juolab kad V. Drazdauskas dar „Trečiajame fronte“
buvo įsitraukęs į šią kampaniją111. Spėtina, jog 1933 m. vasarą ar rudenį P. Cvirka
pradėjo rašyti „Frank Kruką“. Tai reiškė apsisprendimą grįžti į Lietuvos literatūros lauką ir siekį reabilituotis skaitančios visuomenės bei literatų akyse. Pirmas
romano tomas pasirodė 1934 m. gegužę112. Paraleliai vyko ir S. Nėries atitolimas.
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J. Komodaitės [Ikki] raštas apie V. Drazdauską [1934 pradžia] // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 72; Iš A. Lifšico [Vinco] laiško apie Simaitį. 1934 06 11 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 63.
LKP(b) Kauno rajono komiteto nutarimas dėl Simaičio [1934 vasara] // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 95.
Z. Angariečio žinutė LKP CK Lietuvoje. 1934 06 19. Rankraštis // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 64;
J. Vinickis teigia, kad V. Drazdauskas buvo pašalintas 1934 m. vasario mėn. Žr.: J. Vinickio pasisakymas.
Pokalbis „Dailininkų ryšiai su Lietuvos komunistų partija 1930–1936 m.“ 1965 03 17 // LYA, f. 77, ap. 28,
b. 6643, l. 26.
Z. Angariečio laiškas LKP(b) sekretoriatui Lietuvoje. 1934 07 04 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 65–66.
LKP(b) Kauno rajono komiteto nutarimas dėl Simaičio [1934 vasara] // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 92–
95; skelbta: Tiesa, 1934 10 10, nr. 12.
Istrati P., Nerantsula / vertė P. C-ka // Naujas žodis, 1933, nr. 21–29; atskiras leidimas: Istrati P., Dunojaus
mergaitė / vertė Cezaris Petrėnas, Kaunas: Sakalas, 1939.
[Drazdauskas V.], Iš lentynos / V. Dr. // Trečias frontas, 1931, nr. 5, p. 36–37.
Petro Cvirkos sensacingas romanas Frank Kruk // Literatūros naujienos, 1934 05 15, nr. 4, p. 3; Frank Kruk
// Lietuvos žinios, 1934 05 19, p. 5.



K Ę S T U T I S R A Š K AU S K A S

V. Drazdausko redaguojamos „Auroros“ 4-ame numeryje 1934 m. vasarį dar
buvo išspausdinti du jos eilėraščiai113, bet tai paskutiniai S. Nėries „revoliucinės“
poezijos pavyzdžiai iki 1940 m. Tuo pat metu ji atsisakė prisidengus slapyvardžiais vertėjauti ir viešumoje pasirodė kaip rusų emigrantų Aleksandro Kuprino
ir Ivano Bunino vertėja114. Šių autorių pasirinkimas negalėjo būti suderinamas
su „proletarinio rašytojo“ etika ir poetė vargu ar apie tai nežinojo. Paskutinis
V. Drazdausko draugas, pasitraukęs iš veiklos dėl kompartijos, buvo S. Žukas.
1934 m. sausį jie kartu rengė pogrindinio satyros žurnalo „Šluota“ pirmą
numerį115. V. Drazdauskas pasirūpino, kad leidimą kuruotų studentų komunistų
biuras, bet šį paleidus priežiūra perėjo į Kauno rajono komiteto rankas116. „Šluotos“ rengėjai, spaudžiami naujų kuratorių dėl konspiracinių sumetimų, apribojo
susitikimus su S. Žuku. Jis dar prisidėjo rengiant „Šluotos“ 2-ą numerį, pasirodžiusį 1934 m. liepos 10 d., bet pašalinus V. Drazdauską iš kompartijos S. Žukas
buvo išstumtas iš rengėjų117. V. Drazdausko bendražygių laisvi apsisprendimai
pasitraukti iš prokomunistinės veiklos kaip kontekstas laiške „Priekalui“ (dok.
nr. 12), kuriame išreikštas nusivylimas griežta ir nekintančia komunistų pozicija
inteligentijos atžvilgiu.
1934 m. rugsėjį V. Drazdauskas pasekė bendražygių pėdomis. Jis su P. Cvirka
pradėjo organizuoti naujo literatūros žurnalo „Rašytojų tribūna“ leidimą. Jo anonse
pabrėžta, kad „artimiausiu bendradarbiu numatomas prof. V. Krėvė-Mickevičius,
kuris pasižadėjęs remti naująjį laikraštį ﬁnansiškai ir raštais“118. Iš pradžių V. Drazdauskas slėpėsi – anonse jis nepaminėtas, o laiške S. Nėriai žada publikuotis prisidengęs slapyvardžiu119. V. Mickevičiaus-Krėvės pavertimas centrine ir reklamine
projekto ﬁgūra nebuvo vien tik šaltas išskaičiavimas. V. Drazdauskas, „Priekale“
1932 m. debiutavęs pašiepiančiais V. Mickevičių-Krėvę straipsniais120, 1934 m.
galėjo manyti, kad gyvasis klasikas pasuko realizmo kryptimi121. Kad ir kaip ten būtų,
113
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„Keturiems“ ir „Audrom apjuosim žemę“. Žr.: Nėris S., Raštai, t. 1, Vilnius, 1984, p. 392–394.
Alekna V., Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis. Antra knyga, p. 84–85.
V. Mackevičiaus pasisakymas. Pokalbis „Dailininkų ryšiai su Lietuvos komunistų partija 1930–1936 m.“
1965 03 17 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 6643, l., 27; Drazdauskas V., Apie 1932–1934 metų revoliucines organizacijas Kauno mieste // LYA, f. 77, ap. 28, b. 2428, l. 116.
Matuzevičius-Motūza B., Revoliucinis žurnalas „Šluota“ ir revoliuciniai plakatai Lietuvoje 1933–1936 m.
Užrašė R. Šarmaitis 1950 01 02 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 7601, l. 44.
Motuza B., [Atsiminimai] // Stepas Žukas, p. 39.
Dar vienas literatūros laikraštis // Literatūros naujienos, 1934 10 01, p. 2.
V. Drazdausko laiškas S. Nėriai. 1934 10 09 // LLTI, f. 6, b. 26.
[Drazdauskas V.], Padavimai apie pasakų ir kitokių niekų rašytoją / J. G. // Priekalas, 1932, nr. 6, p. 248;
[Drazdauskas V.], Fašistinė romantika / J. G-tis // Priekalas, 1932, nr. 7, p. 260–263, nr. 8, p. 300–302.
[Drazdauskas V.], Literatūrinės pastabos / J. Gedminas // Aš esu visur, 1935, nr. 3–4, p. 107–108.
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akivaizdu, jog jis turėjęs žinoti apie tai, kad leidinio sėkmės atveju reabilitavimosi
komunistų akyse galimybės visiškai išnyksta. Šių galimybių jis dar ieškojo. 1935 m.
sausio 16 d. V. Drazdauskas parašė laišką, adresuotą LKP Kauno rajono komitetui (dok. nr. 14), kurį perdavė savo buvusiam bendradarbiui studentų komunistų
biure Vladui Niunkai ir prašė pasirūpinti, kad jis pasiektų Centro komitetą. Joks
atsakymas prašytojo niekada nepasiekė122. Natūralu, kad atgailos laiške nuskambėjo tokia frazė, kaip „mano veikimo klaidos reikalauja griežto pasmerkimo“, bet
kartu buvo konstatuota, jog bausmė už klaidas „perdėtai griežta“. Griežta todėl,
kad jo nuopelnai nenuginčytini. Tokių rašinių žanras reikalavo prašyti galimybės
taisytis. Taigi V. Drazdauskas prašo kaip atgailos priemonę suteikti jam galimybę
dirbti revoliucinį darbą Lietuvoje arba literatūrinį darbą „Priekale“. Neaišku, kiek
čia laikomasi žanro normų, o kiek pats penitentas nuoširdžiai išreiškia tikėjimą,
kad tokia malonė apskritai įmanoma. Likimo ironija – 1935 m. naktį iš sausio 26 į
27 d. pas V. Drazdauską padaryta krata, o jis suimtas ir už rastą ideologinio priešo
K. Borutos romaną „Namas nr. 13“ mėnesiui pasodintas į kalėjimą123.

V

Gali kilti klausimas, kodėl dabar verta publikuoti dokumentus, šiek tiek heroizuojančius komunistų naudai veikusius literatus ir menininkus. Iš laiko nuotolio šie
laiškai tarsi penktos kolonos veiklos liudijimai. Tai neužginčijama. Visgi leistinas
ir labiau niuansuotas požiūris, paverčiantis juos savo meto, o ne ateities realijų,
įkaitais. Pirmoje pokarinėje rašytojų ir menininkų kartoje (kaip ir visose kitose)
netrūko maišto dvasios. Jų maištas vis dėlto unikalus tuo, kad kūrybiniai ieškojimai ypač susipynę su socialinėmis politinėmis aktualijomis. Savo maištą jie norėjo
disciplinuoti ir kuo griežtesnė atrodė sistema, kurioje to maišto tikslai neva buvo
įgyvendinami, tuo ji buvo patrauklesnė. Jaunieji literatai ir menininkai atkakliai
siekė atrasti save „proletarinio-revoliucinio“ judėjimo fone. Jie ieškojo vietos sistemoje, kurios reikalavimai balansavo ties jų savasties atsisakymo riba. Kartais šie du
mąstymo būdai susikirsdavo.
Publikuojami šaltiniai – tai pėdsakai istorijos, nestokojančios dramatinės įtampos. Šioje lietuviškoje versijoje, hiperbolizuotai tariant, susipina draugystė, drąsa,
naivumas, įtarumas ir neapykanta. Trečią dešimtį įpusėję jauni ir aktyvūs žmonės
122
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V. Drazdausko apklausos protokolas. 1949 09 23 // LYA, f. K-1, ap. 58, b. p. 11690, l. 169–170.
Valstybės Saugumo Policijos Viršininko A. Povilaičio nutarimas. 1935 01 29 // LCVA, f. 438, ap. 1, b. 4007,
l. 65; L. e. Valst. Saug. Polic. Viršininko p. Bortkevičiaus 1936 02 10 nutarimas // LCVA, f. 438, ap. 1,
b. 4007, l. 71.
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stengiasi pritapti prie trokštamos, bet iš esmės nesuprantamos sistemos, kurios
vardu byloja dvigubai už juos vyresni įtarūs veteranai. Pačioje posistemėje yra įtrūkių, atsiradusių dėl dviejų vadovavimo centrų ir kartų konﬂikto, kaip tik tai šaltinių liudijamiems įvykiams suteikia chaotiškumo bei dinamizmo ir provokuoja
didesnį atvirumą.
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D O K U M E N TA I

N R . 1 . VA L I O D R A Z D AU S KO L A I Š K A S L K P  B  C E N T RO KO M I T E T U I A R B A „ P R I E K A L O “
R E D A KC I J A I

Be datos. Spėtina, kad parašytas 1931 m. rugsėjo mėn.1

Šiuo metu T[reèias] F[rontas] lietuviø literatûros skurdþiam
fone sudaro vaizdà stiprios, vieningos ideologinës ir literatûrinës srovës. Taip atrodo T[reèias] F[rontas] burþuazinei
kritikai. Taèiau bûtø nuostabu ir nemarksistiška jeigu ir proletarinë kritika á T[reèià] F[rontà] þiûrëtø kaip á vieningà
reiškiná. T[reèias] F[rontas] pagimdytas smulkiosios burþuazijos. Pasaulinës ekonominës ir kultûrinës krizës metu smulkioji burþuazija vis labiau nusivilia kapitalistine sistema
ir vis labiau artinasi prie proletariato. Taèiau viena dalis
smulkiosios burþuazijos stovi arti proletariato ir ástengia
bûti proletariato patikimu sankeleiviu, kita dalis stovi nuošaliai ir labai daþnai vaidina balos vaidmená. Toks T[reèias]
F[rontas] buvo pirmam, antram, treèiam n[ume]ry. Nuo ketvirto
n[ume]rio T[reèiame] F[ron]te prasideda persigrupavimas. Visa
eilë nepatikimø þmoniø pašalinama, ástoja pora naujø. Svarbiausia T[reèias] F[rontas] pradeda suprasti, kad literatûra
yra ginklas klasiø kovoj. Šiuo momentu T[reèias] F[rontas]
artimas proletariatui ideologiniai, bet psichologiniai vis dar
net per daug tolimas. Iki šiol T[reèiame] F[ronte] keliamos
problemos opios ir svarbios tik smulkiai, burþuazine kultûra
nebepasitenkinanèiai, burþuazijai ir inteligentijai. Proletariato socialiniai ir kultûros reikalai nëra T[reèio] F[ronto]
dëmesio centre kaip kad turëtø bûti. Apie tai tik retkarèiais
labai trumpai ir labai nekonkreèiai pakalbama.

1

Laiške dar neminimas K. Korsako ir J. Šimkaus pašalinimas iš trečiafrontininkų kolektyvo, įvykęs 1931 m.
spalį. Žr.: dok. nr. 2. (Rengiant dokumentus spaudai, jų rašyba, skyryba ir stilius nebuvo taisyti.)
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T[reèio] F[ronto] 4, 5 n[ume]ry vyksta aiškus atrinkimas.
Prasišalina arba yra išmesti Jakubënas, Kiela, Tysliava, Montvila, Biliûnas2. Ástoja naujø – Salomëja Neris, Drazdauskas. Paskutiniuoju laiku priverstas pasišalinti Boruta. Tokiu
bûdu T[reèio] F[ronto] kolektyvo skaièius þymiai sumaþëjo. Já
dabar sudaro aštuoni þmonës – Raila, Venclova, Cvirka, Salomëja Neris, Radþvilas3, Drazdauskas, Šimkus, Èiurlys.
Br. Raila (sl. Ragaila) autorius net perdaug socialfašistiškos4 knygos „Barbaras rëkia“5 ir autorius labai nenusisekusio pirmam T[reèio] F[ronto] n[ume]ry tilpusio „Manifesto“6.
Taèiau paskutiniu metu Raila tvarkosi ir auga. Jam priklauso
T[reèio] F[ronto] 5 n[ume]ry tilpæs straipsnis „Proletarinës literatûros prasiverþimas“7. Norëdamas išvaduoti lietuviø
proletarinæ literatûrà iš smulkaus epizodiškumo Raila savo
eilërašèiais apdirbinëja dideles tarptautines temas (bedarbë,
Ispanijos revoliucija ir t. t.). Dël to kartais nedavertina
Lietuvos proletariato ir jo kovø.
A. Venclova prieš kelis metus buvo didelis K. Borutos draugas, bièiulis. Dabar keliai išsiskyrë. Taèiau protarpiais vis
dar þymu borutiškas sviravimas. Vengia kontakto su masëm.
Taèiau stovi uþ revoliucinæ proletarinæ literatûrà. Savo ankstyvesná literatûros darbà ir knygà „Berþai vëtroje“8 pasmerkia. Ieško keliø á proletarinæ literatûrà.
Auga ir Pt. Cvirka. Metai atgal išleido labai netvarkingà
knygà „Saulëlydis Nykos valsèiuje“9. Mato savo klaidas ir
dirba, kad jas nugalëti. 5 n[ume]ry tilpusioj apysakoj10 rodo,
kad pradeda galvoti socialiniai. Savo knygoj „Saulëlydis Nykos
valsèiuje“ buvo sentimentalus estetas. Dabar sentimentalizmà

2
3
4
5
6
7
8
9
10



Jie niekada nebuvo aktyvistų kolektyvo nariai, o tik vieną kitą tekstą paskelbę „Trečio fronto“ bendradarbiai.
Kosto Korsako slapyvardis.
1928−1934 m. socialfašistais komunistai vadino socialdemokratus ir apskritai visus kairiuosius.
Raila B., Barbaras rėkia: eilės, Kaunas: [s. n.], 1930, 47 p.
Mes pasiryžom // Trečias frontas, 1930, nr. 1, p. 1−3.
[Raila B.], Proletarinės literatūros prasiveržimas / A. Ragaila // Trečias frontas, 1931, nr. 5, p. 30−33.
Venclova A., Beržai vėtroje: apysakos, Kaunas: Spaudos fondas, 1930, 254 p.
Cvirka P., Saulėlydis Nykos valsčiuje, Kaunas: Spaudos fondas, 1930, 247 p.
Cvirka P., Gyventi taip malonu // Trečias frontas, 1931, nr. 5, p. 9−19.
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ir estetizmà nugali. Reikalinga, kad marksistinë kritika jam
vadovautø.
Salomëja Neris – naujas kolektyvo narys. Atëjo á T[reèià]
F[rontà] iš katalikiško liogerio. Ideologiniai proletariatà gal pasivys. Psichologiškai nuo proletarinës literatûros
stovi labai toli. Smulkios nuolat svyruojanèios burþuazijos
atstovë. Taèiau daro daug, kad prasiverþtø á proletarinæ literatûrà.
Labai atsilikæ ir tikri smulkios ir nuolat svyruojanèios
burþuazijos atstovai T[reèiame] F[ronte]: Šimkus ir Èiurlys. Taèiau dabartiniu metu juodu nuoširdûs T[reèio] F[ronto]
„popuèikai“11.
Marksistinei kritikai T[reèiame] F[ront]e dabar vadovauja
Korsakas ir Drazdauskas. Korsakas tipingas socialdemokratinis
„teoretikas“. Šiuo momentu turi laiko kalbëti grynai literatûriniais klausimais, dirba „Kultûroj“12. V. Drazdauskas inteligentas. Todël jo sprendþiami klausimai opûs ir svarbûs šiuo
momentu tik smulkiai burþuazijai ir inteligentijai. Taèiau
vis labiau prisiartina prie proletariatui rûpimø klausimø.
Toki T[reèio] F[ronto] nariø trumpa ir todël aišku nepilna
charakteristika. Apie T[reèià] F[rontà] negalima kalbëti kaip
apie galutinai susiformavusá. Jis vis dar yra evoliucijos stadijoj. Proletarinë marksistinë kritika privalo jam nurodyti
kelius ir vadovauti.
T[reèias] F[ron]tas iš savo pusës vis daugiau turi teisës
vadovauti proletarinei literatûrai ir kultûrai.
Be parašo

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 1 7 9 0 , l . 6 7 − 6 9 .

11
12

„Pakeleiviai“.
Mėnesinis mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalas, ėjęs 1923−1941 m. Šiauliuose. K. Korsakas 1931 m.
rudenį buvo literatūrinės dalies redaktorius.
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N R . 2 . VA L I O D R A Z D AU S KO L A I Š K A S A P I E „ T R E Č I Ą F RO N TĄ “

1932 m . bir želio 2 d .

„Treèio Fronto“ grupë po to, kai buvo neleistas „Treèio
Fronto“ þurnalo 6–7 numeris ir po „Vilties“ uþdarymo ir areštø
ëmë smarkiai krikti ir birëti. Jau išeinant „Treèio Fronto“
4 nr. jautësi treèiafrontininkø tarpe vis labiau didëjantis
trinimasis. Kaip tik tuo metu „Treèiam Fronte“ prasidëjo valymosi perijodas. Taèiau valymosi procesas buvo varomas taip,
kad burþuazinë spauda negalëtø kalbëti apie „Treèio Fronto“
skilimà. Vietoj to, kad atvirai ir grieþtai atsirubeþiuoti
nuo aršiø „revoliucionieriø“ ir tamsiø individualybiø, buvo
stengiamasi valymas pravest patylom ir paslapèiom. Paskaièius
Amerikos „Laisvëj“ Dþugo piktà straipsná dël „Treèio Fronto“13,
buvo apsivalyta nuo Kielos, Tysliavos, Montvilos, Jokûbëno,
Biliûno ir panašiø tamsiø individualybiø ir „dideliø revoliucionieriø“. Taèiau Boruta ir Korsakas tuo metu „Treèiam Fronte“
dar laikësi tvirtai. Borutà atkirsti nuo „Treèio Fronto“ pasisekë šiam gráþus á Lietuvà iš laisvos emigracijos. Borutai
nesutikus su „lietuviško berno“ likvidacija „Treèiam Fronte“
jis dabar iš grupës lengvai išmetamas14. Nors tuo pat metu dël
bendradarbiavimo socialfašistinëj spaudoj statomas ir Korsako
iš „Treèio Fronto“ pašalinimo klausimas, bet tada dar Korsakas
pašalinti iš „Treèio Fronto“ nepasisekë. Taèiau nuolatinis
„Balso“ ir „Priekalo“ puolimas daro jo padëtá „Treèiam Fronte“
vis labiau nepatvarià. Pagaliau visiems pasišnekëjus, kad kol
Korsakas bus „Treèiam Fronte“, tol „Treèias Frontas“ negali
tikëtis revoliuciniø darbininkø simpatijø, – Korsakas priverstas iš „Treèio Fronto“ pasitraukti. Tuo pat metu iš „Treèio Fronto“ pasitraukia ir J. Šimkus, ir nueina dirbt á porno-

13

14



„Džugas“ − literatūros kritiko Bonaventūros Pauliukevičiaus (1896−1938) slapyvardis. Čia minimas „Laisvėje“ perspausdintas straipsnis [Pauliukevičius B.], Smulkiai-buržuazinės žiurkės / Džugas // Balsas, 1930 03
25, nr. 6, p. 271−273.
Gali būti, kad K. Boruta formaliai pasitraukė iš trečiafrontininkų kolektyvo 1931 m. rugpjūčio pabaigoje
arba rugsėjį, kai visi nariai po vasaros atostogų susirinko į pasitarimą. Veiksmažodis „išmetamas“ per daug
dramatizuoja padėtį. K. Boruta dar 1931 m. pavasarį atsisakė bendradarbiauti „Trečio fronto“ 5-ame numeryje.
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grafiná „Sekmadiená“ (Pakštiranka)15. Apsivalius nuo Borutos,
Korsako, Šimkaus „Treèio Fronto“ kolektyvà sudaro: A. Venclova, P. Cvirka, P. Èiurlys, S. Nëris, B. Raila, V. Drazdauskas, J. Grybauskas, S. Þukas, P. Tarabilda ir Pulgis-Andriusevièius. Paskutinieji keturi16 visai nauji „Treèio Fronto“
nariai ir „Treèio Fronto“ þurnale nespëjo pasireikšti, uþtat
ypaè aktingai dirba „Vilties“ valdybos leidþiamam sieniniam
laikraštëly „Jaunas Proletaras“17.
Po „Vilties“ uþdarymo ir areštø18 treèiafrontininkai paskelbia „Lietuvos þiniose“ kupinà kuklumo, padorumo ir bailumo
laiškà (tas laiškas rašytas ir redaguotas Korsako)19. Kad
parodyt, jog jokio skilimo treèiafrontininkø tarpe nëra, kad
parodyt, jog dar einama iš vien su oportunistais ir renegatais treèiafrontininkø kvieèiamas po tuo laišku pasirašo ir
Korsakas. Tuo pat metu treèiafrontininkai pareiškia ypatingas pretenzijas á revoliucinius rašytojus, bet skelbia labai
nerevoliucines „teorijas“, bûtent, kalba, kad girdi, dabar
Lietuvoj reakcija, dirbt nieko negalima ir reikia luktelti,
kol pragiedrës (B. Raila). Be to, piktinasi „Priekale“ telpanèia „Treèio Fronto“ kritika. Iš viso jauèiamas „Treèiam
Fronte“ stiprëjàs krikimas. P. Cvirka išvyksta á Paryþiø,
kur susideda su nešvankiu Tysliava20. B. Raila pamaþu nutaria
mest neramø literatûros darbà ir pasišvæsti dainavimo menui.
A. Venclova pagaliau susirûpina mokslais – baigia universitetà. Išëjus iš kalëjimo V. Drazdauskui, gan sunkiai, bet
vis dël to sukvieèiamas bendras treèiafrontininkø pasitarimas. Treèiafrontininkø krikimas eina tokiu sparèiu tempu, kad
po to, kito bendro pasitarimo nebepasiseka sukviesti. Šiame
paskutiniame pasitarime dalyvauja: A. Venclova, S. Nëris,
B. Raila, J. Grybauskas, P. Èiurlys ir V. Drazdauskas. Pasitarime svarstomi revoliuciniai rašytojam statomi reikala15

16
17
18
19
20

„Sekmadienis“ buvo Kaune 1928−1940 m. leidžiamas savaitraštis. Prisidengęs „Pakštirankos“ slapyvardžiu
J. Šimkus jame spausdino satyrinius kūrinius.
Visi jie buvo Meno mokyklos studentai. Juozas Grybauskas – teatralas, kiti keturi studijavo dailę.
„Jaunasis proletaras“ leistas 1931 m. rugsėjo–lapkričio mėn. Buvo išleisti penki numeriai.
1931 m. lapkričio 25 d. buvo suimta „Vilties“ valdyba. Pati draugija uždaryta lapkričio 27 d.
„Trečio Fronto“ atviras laiškas // Lietuvos žinios, 1931 11 28, nr. 272, p. 7.
Į Paryžių P. Cvirka studijuoti literatūros išvyko 1931 m. gruodį, grįžo 1932 m. birželio 10 d. Juozas Tysliava
Paryžiuje gyveno 1928−1932 m.
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vimai. Lengvai susitariama sukritikuoti „lietuviško berno“
apologijà ir atsirubeþiuoti nuo socialfašistø. Taèiau priëjus
prie klausimo: – darbas darbininkø organizacijose paaiškëja,
kad vieningos treèiafrontininkø grupës nër. Nors principe
visi sutinka, kad dirbt darbininkø organizacijose reikalinga ir rašytojams naudinga, bet pasiûlius konkreèiai stoti
dirbti nelegalëse profsàjungose ir bedarbiø komitetuose arba
bent stot á MOPRà21 – Raila, Èiurlys, Venclova në vienoj iš
tø organizacijø dirbt nesutinka. Pasitarimo tikslà – priimti bendrà rezoliucijà dël statomø revoliuciniam rašytojam
reikalavimø – pasiekt nepasiseka. Išsiskirstoma nutarus vis
dëlto bendrom jëgom leist „Išvakares“ – literatûros ir kritikos þurnalà. Taèiau ávykæs pasitarimas ne tik nepaskatina
dirbti, bet pagilina skilimà. Po pasitarimo juo tolyn, juo
skilimas eina gilyn. Susidaro dvi grupës: vienoj Raila, Venclova, Èiurlys, kitoj: Nëris, Drazdauskas, Grybauskas, Þukas
(šiai grupei pritaria dar Pulgis-Andrusevièius ir Tarabilda).
P. Cvirka iš Paryþiaus nieko nerašo ir jo pozicijos neaiškios. Nepasisekus priimt bendros rezoliucijos, siûloma, kad
priimtø savo atskirà rezoliucijà – „Rezoliucijà Trijø“. Siûloma, kad bûtø priimta bent tokia rezoliucija, kad á „tris“
bûtø galima þiûrët bent kaip á „popuèikus“. Pasiûloma, kad
save vadintø radikaliniais rašytojais. Kad pripaþintø, jog
menas – ginklas klasiø kovoj ir kad išeitis iš kultûrinio
ir ekonominio krizio – per proletariato diktatûrà. Be to,
kad sutiktø sudaryt Lietuvoj bendrà rašytojø organizacijà su
priëmusiais revoliuciniem rašytojam statomus reikalavimus.
„Trys“ atsisako duot á tuos pasiûlymus bet koká atsakymà,
bijodami „susirišti“. Dar kartà ir paskutiná padaromas išstojimas treèiafrontininkø Lietuvos rašytojø steigiamajam susirinkime. Ten B. Raila paskaito „revoliuciniø“ rašytojø kuklø
ir gan nedràsø pareiškimà22. Po to „tris“ á joká darbà átraukt
nebesiseka. S. Nëris, Drazdauskas, Þukas, Grybauskas bando

21

22



Международная организация помощи борцам революции (МОПР). Kitaip dar vadinama Raudonoji pagalba. Dalyvavimą joje komunistai laikė prieangiu aktyvesnei komunistinei veiklai. Jos nariai rinkdavo piniginę
ir materialinę pagalbą kalintiems komunistams.
Revoliucinių rašytojų grupės pareiškimas Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmam visuotiniam susirinkimui
1932 m. vasario 21 d. // LLTI, f. 18, b. 151.
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vieni leisti „Išvakares“23. Taèiau stoka pinigø ir nebuvimas
organizuotø darbininkø korespondentø, uþmanyto vykdyt neleidþia. Tokioj padëty dabar „Treèias Frontas“.
Be parašo

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 2 4 2 8 , l . 1 7 .

23

1932 m. kovo mėn. S. Nėris Kauno miesto ir apskrities viršininkui padavė prašymą šiam žurnalui leisti ir
leidimą gavo.
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N R . 3. VA LY S D R A Z D AU S K A S . „ P R A N E Š I M A S „ P R I E K A L O “ R E D A KC I J A I I Š
K U LT Ū RO S F RO N TO L I E T U VO J “

Maskvoje gauta 1932 m. lapkričio 3 d.

„Treèias frontas“ galutinai iškriko. Kai kurie treèiafrontininkai, prisidengæ slapyvardëm dirba aiškiai fašistiná
darbà burþuazinëj spaudoj. Pavyzd[þiui] B. Raila po slapyvarde
Jurgis Lengvenis „Bangø“ 32 nr. atspausdino kupinà fašistinio
šišo straipsná „Uþ jûrà ir Klaipëdà“24. Su juo viskas baigta.
Kiek keblesnë Cvirkos padëtis. Tilpæs „Lietuvos aide“ Cvirkos
plagiatas25 sukëlë Kaune burþ[uazinëse] literatûrinëse sferose daug šlykšèiø kalbø. Dabar laiške26 jis pasiþada daugiau
neberašyti. Ar ástengs? Rodos, kad kaip nors susitvarkys.
Tikisi gauti pas Krëvæ darbo literatûros seminare. Siunèiu
kelis Sarapino eilërašèius27. „Priekalo“ redakcija išspræs kà
su jais daryti. Mano nuomonë, spausdinti. Yra poros neblogø.
Cvirka susitvarkys. Cvirka nenori ir jauèia ir þino, kad negerai dirbti burþ[uazinëj] spaudoj, bet bëdø spiriamas neišlaikë. Taèiau kilæs skandalas rodos jam bus visai nebloga
pamoka.
A. Venclova atsidavæs mokslams. Eina gandai, kad dirba
„Ûkininko Patarëjuje“, bet jie nepatikrinti. Šiaip laikos. Á
bet koká darbà pritraukti nesiseka, trukdo mokslai, kariuomenë. Dabar jau baigia tvarkyt savo reikalus. Artimiausiu
laiku paaiškës kà jis gali ir kiek.
Salomëja Nëris laikosi pernelyg kukliai. Gyvena pas Putinà28.

24

25

26
27

28



Iš tikrųjų nr. 31: [Raila B.], Už jūrą ir Klaipėdą (2-tras laiškas iš kaimo) / Jurgis Lengvenis // Bangos,
1932 08 19, nr. 31, p. 787−789.
[Cvirka P.], Kaip tekanti upė... / J. K. Pavilionis // Lietuvos aidas, 1932 07 30, p. 2−3; 08 01, p. 3; 08 02,
p. 2−3; 08 03, p. 3−4. Naivus plagiatorius // Lietuvos žinios, 1932 08 31, p. 5; Akiplėšiškai drąsus plagiatorius. Kaip J. K. Pavilionis perdirbo Konradą Berkoviči / Čiupra // Lietuvos žinios, 1932 09 02, p. 4.
P. Cvirkos laiškas, 1932 m. spalio mėn. išsiųstas į „Priekalo“ redakciją // LYA, f. 77, ap. 28, b. 1790, l. 18.
Saparinas – P. Cvirkos slapyvardis, kurį jis naudojo savo kūriniams, publikuojamiems ar planuojamiems
publikuoti komunistinėje spaudoje. Nusiųsti eilėraščiai: „Amerikos šermenims“, „Mašina“ ir „Raudoni raiteliai“. Žr.: Cvirka P., Raštai, Vilnius, t. 5, 1985, p. 112−115.
S. Nėris 1931 m. spalio pabaigoje persikėlė į Kauną, tikėdamasi trečiafrontininkų paramos susirandant
darbą. Šie niekuo negalėjo padėti. Iš bėdos Salomėją ištraukė V. Mykolaitis-Putinas. 1932 m. sausio mėn.
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S. Nëris nepajëgia sutvarkyt savo ryšiø su sena aplinka ir

paþystamais. Gyvendama supuvusioj troškioj saloninëj atmosferoj aišku kà nors geresnio parašyt neástengia. Jos paskutinis
eilëraštis tilpo pareità rudená „Naujam Þody“29. Po to ji nieko
nebespausdina burþuazinëj spaudoj, bet ir mum nieko neparašo.
Gavau iš Marijos Giraitës vienà eilëraštá – siunèiu30. Gal
atsiras „Priekale“ jam vietos. Eilëraštis su dideliais trûkumais, bet geriau padaryt kol kas nemoka.
P. S. Èiurlys laikosi. Bet labai neproduktingas. Taip geras
vyras, bet su juo teks daug padirbëti. Susikalbësim.
V. Drazdauskas turi „nagruzkas“31 ir literatûros darbui jam
laiko nedaug telieka. Taèiau ruošia kiek ilgesná kritikos
straipsná apie Putinà32. Padarytø romantikoj33 klaidø pasistengs nekartoti.
Taip atrodo „sena gvardija“. Numatoma pora naujø.
nas studentas ir vienas gimnazistas iš Ukmergës. Dabar
Kaune prie kanalizacijos darbø. Atrodo, kad šiokià tokià
galima bus sudaryt. Grupës sàstatas: Giraitë, Sarapinas,
lys, pora naujø, gal Venclova ir Drazdauskas. Visà tà
ëjo perestroika ir dabar atrodo, kad šis tas išeis.

Viedirba
grupæ
Èiurlaikà

Jau išdirbtas šioks toks grupës darbø planas. Manoma Tilþëje leisti þurnalas („Priekalo nuomonë“?). Tuo reikalu pradedamas susirašinëjimas su Tilþëje esanèiom mûsø redakcijom34.
Be to, literatûrinë grupë yra numaèiusi išleist visà eilæ
leidiniø: kareiviams, valstieèiams, antirelig[inës] ir t. t.
Leidyklëlë „Proletarinë Kultûra“ jau išleido pora leidiniø.
„Revoliucinës dainos“35 ir „Šalin karas“ – Amsterdamo kongreso

29
30

31

32
33

34
35

ji nemokamai apsigyveno Putino nuomojamuose namuose Vaižganto gatvėje (gaudavo ir maistą), už tai jo
seserį Magdaleną mokė vokiečių kalbos.
Jau vasara apleidžia tavo parką... // Naujas žodis, 1931, nr. 19, p. 465.
Marija Giraitė – S. Nėries slapyvardis, kuriuo pasirašydavo savo kūrinius, publikuojamus ar planuojamus
publikuoti komunistinėje spaudoje. Minimas eilėraštis − „Europa“.
Apkrovas. Turima omenyje jo darbas VDU studentų komunistų biure ir draugijose „Linija“ bei „Mūsų
scena“.
[Drazdauskas V.], Menkysta ir gyvenimas / A. Kaminskas // Priekalas, 1934, nr. 4, p. 210−217.
Turima omenyje jo straipsnis apie V. Krėvę: [Drazdauskas V.], Fašistinė romantika / J. G-tis // Priekalas,
1932, nr. 7, p. 260−263, nr. 8, p. 300−302.
Tuo metu Tilžėje komunistinių leidinių redakcijų nebuvo. Ten buvo tik punktas literatūrai pergabenti.
Rinkinys pasirodė 1932 m. birželio mėn.
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nutarimai, atsišaukimai ir kalbos36. Uþ literatûriná darbà
Lietuvoj atsakingas J. Simaitis37.
Truputá keista, kad MORP nepalaiko su mumis jokiø ryšiø.
Nei instrukcijø, nei þadëto savo organo „Lit[eratura] Mirovoj Revoliuciji“38 nesiuntinëja (siøskite per Voksà)39. Iš ko
sudaryt šiokià tokià sekcijà yra. Reikalingos tikslios instrukcijos. MORP lietuviø sekcija darbu Lietuvoje atrodo nemaþai susirûpinusi40. Iš viso nesuprantamas MORP toks jau didelis abejutiškumas. Prisiøskit straipsná apie „Treèià Frontà“,
kuris tilpo „Lit[eratura] Mirovoj Revoliuciji“41 (siøskite per
Voksà). Berods galëtumët ir visus šiømetinius „Lit[eratura]
Mirovoj Revoliuciji“ numerius prisiøsti (bent rusø kalba).
Be to, gyvas reikalas su „Priekalo“ Redakcija42 turët tampresnius ryšius. Per Voksà siuntinëkit nors þurnalà. O tai
beveik negaunama. Dabar kiek aktingiau rašinësim.
Keletà þodþiø apie „Priekalà“. Draugas K. rašo, kad priversim burþuazijà prabilt apie „Priekalà“. Jei á Lietuvà šito
þurnalo ateis iš viso tik 4–5 numeriai, iš kuriø pusæ gauna
nuolatinai þvalgyba, tai vargu apie „Priekalà“ burþuazijai
verta bus kalbëti. Mes þinom, kad tranzitas labai blogoj
padëty, bet vis dëlto mes manom, kad „Priekalo“ á Lietuvà
turi bûti ágabenta bent 200 egzemplioriø kiekvieno numerio.
Jei maþdaug tiek „Priekalo“ nebus ágabenama á Lietuvà, tai
jame dirbti galima tik laisvom valandom. Mes prašytume, kad
„Priekalo“ redakcija mum parašytø arba patalpintø straipsná
„Priekale“ ir nušviestø koks „Priekalo“ platinimas Lietuvoj.
36
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Leidinys pasirodė 1932 m. rugsėjo pradžioje.
Valio Drazdausko partinis slapyvardis.
MORP’o centrinis organas, tokiu pavadinimu ėjęs 1931−1932 m. Jis buvo leidžiamas keturiomis kalbomis.
Visasąjunginė ryšių su užsieniu draugija (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей). Ji sukurta
palaikyti santykius su kairiąja Vakarų inteligentija. Vienas iš jos skirtumų nuo MORP’o yra tas, jog VOKS’ai
buvo pavesta dirbti su Kominternu nesusisaisčiusia inteligentija. Kaune jos būstinė buvo Laisvės al. 4.
Tokia sekcija nebuvo sukurta.
Rezoliucija šiame žurnale paskelbta 1931 m. gruodžio mėn. Vertimas: Tarptautinio revoliuciniu rašit. susivienijimo (MORP) sekretoriato rezoliucija dėl „Trečio fronto“ grupės // Priekalas, 1932, nr. 1/2, p. 25. Rezoliucijoje konstatuota, kad trečiafrontininkai negali būti laikomi MORP’o dalimi, nes nesilaiko Charkovo
konferencijos nutarimų. Panašu, jog V. Drazdauskas ir jo bendražygiai iš „trečiafrontininkų“, praėjus beveik
metams, nežinojo šios rezoliucijos turinio.
Komunistinis literatūros, politikos ir visuomenės žurnalas, nuo 1931 m. vasaros leistas Maskvoje. Redaktoriumi buvo Bronius Pranskus-Žalionis.
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Jei nenorima partija apsunkinti „Priekalo“ platinimu, tai
tà darbà ant savæs gali prisiimti RKAL biuras.
Menas. Prasideda šioks toks judëjimas ir menininkø tarpe.
Turim jau 4 þmones, kurie dirba plakatus ir kitokius darbus.
Kol kas trûksta techniniø priemoniø, bet tos kliûtys pamaþu
nugalimos. Pamaþu pradedama dirbti meno mokyklos mokiniø tarpe. Manoma sudaryt revol[iuciniø] menininkø biuras
prie meno mokyklos. Yra legalizuota menininkø organizacija
„Linija“. Darbo planas: plakatai, karikatûros, leidiniai,
revol[iuciniø] leidiniø iliustravimas, satyros laikrašèiuko
leidimas, paroda. Be to, numatoma siuntinët karikatûras ir
paveiksliukus „Priekalui“ ir Amerikos spaudai. Tik neþinia
ant kiek jie reikalingi. Paskutiniu metu jau yra trys nauji
kandidatai. Taip, kad menininkø grupë bus iš 7 þmoniø43.

[ To l i a u k e t u r i o s e i l u t ė s u ž t u š u o t o s ]

Teatras. Yra susikûrusios dvi agitgrupës. Viena lietuviø –
12 þmoniø, kita þydø – 20 þmoniø. Lietuviai turi legalizuotà
organizacijà „Mûsø scena“. Baigiama ruošt spektaklá iš 1905
metø. Blogas repertuaro reikalas. Þydø trupë44 duoda daþnai
spektaklius, bet labai stipri ir gili smulkiai burþuazinë
átaka. Taèiau jau daug kas ir þydø agitgrupëj padaryta. Perorganizuota organizaciniai. Vadovavimà perima organizuoti – iš
komjaunimo ir partiniai.
Sudarytas bendras abiejø grupiø biuras. Vadovauja partiniai.
Biuro nutarimu siunèiami 445 delegatai á teatro olimpiadà.
RKAL. Kad visose tose mano srityse eitø darbas ir kad tam
darbui bûtø vadovaujama, sudarytas organizacinis Revoliucinës
Kultûros Avangardo Lietuvoj biuras. Tas biuras neša atsakomybæ

43

44
45

Po to Meno mokyklos dailininkai 1932 m. gruodį arba 1933 m. sausį įkūrė kompartijos kuopelę. Jai iš
pradžių priklausė Boleslovas Matuzevičius, jo brolis Vladas Matuzevičius, Bronius Žekonis, Vytautas Mackevičius, Stasys Žukas ir Petras Vaivada. Žr.: Matuzevičius-Motūza B., Dailininkų partinės kuopelės darbas
Kaune 1933−1935 m. Atsiminimi užrašyti 1950 01 02 // LYA, f. 77, ap. 28, b. 7601, l. 56.
Ji vadinosi „Junge Bühne“.
Nubraukta skaičius 5.
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uþ darbà kultûros fronte. Jis sudarytas iš vieno partinio ir
dviejø nepartiniø. Numatoma išplësti iki 5 nariø. Manoma pravesti pasitarimus su studentø organizacijom ir išaiškinti
kaip jie galëtø prisidëti prie kovos kultûros fronte.
Labai svarbu, kad iš „Priekalo“ redakcijos ar atatinkamø
organø gautume instrukcijas dël revol[iucinës] kultûros darbo
Lietuvoj.
J. Simaitis

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 2 4 2 8 , l . 1 9 – 2 0 .
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N R . 4. P E T RO C V I R KO S L A I Š K A S „ P R I E K A L O “ R E D A KC I J A I

Spėtina, kad parašytas 1932 m. rugsėjo–spalio mėn.

Pastaruoju metu aš padariau visà eilæ klaidø – bendradarbiaudamas burþuazinëj spaudoj. Parašysiu èia nieko nenutylëdamas:
praeità þiemà teko gyventi uþsieny, dideliame skurde iš maþos
stipendijos, kurià gavau iš fašistø draugijø – „Þiburëlio“46
ir „Aukšt[iesiems] Mokslams eiti Draugija“ (abi – valst[ieèiø]
liaud[ininkø] pakraipos). Stipendijà gavau, gal bût, kada
tebeturëjau šiose grupëse „simpatikø“, o iš dalies todël, kad
mane jie norëjo panaudot savo partijos „lavoèkai“47. Vëliau
tai paaiškëjo. Atsidûrus sunkiam materialiniam padëjime, aš
kreipiausi iš uþsienio á p. Bortkevièienæ48 („Þiburëlio“ draugijos pirm[ininkæ]) nusiskusdamas savo padëtimi ir prašydamas, ar kartais negalëèiau kai kà išverst, parašyt „Lietuvos
Þiniose“. Bort[kevièienë] atsakë, kad galiu rašyt savo áspûdþius. Spaudai taip ir neparašiau. Vëliau kiek išgirdus apie
sunkø mano mater[ialiná] padëjimà, vienas iš „draugø“ (vis iš
tø „senø, gerø draugø“) p. Gricius49 prisiuntë man á uþsiená
100 lt., kaip „dovanà“ Kalëdoms. Þinoma, Griciaus dosnumas
nustebino. Tik vëliau supratau, kad tai buvo grûdai, paukšèiui
beriami ant kilpø. Po kiek laiko gavau iš jo antrà laiškà,
kuriame jis pakvietë mane dirbti jo naujai ruošiamam leisti
„Karokame“50 þurnale, „Bangose“51. Supratau – kad tie pinigai
buvo „dþentelmeniškas“ avansas. Ilgai galvojau, pagaliau puoliau „likimui á nasrus“ – kaip sakoma. Materiali mano padëtis
buvo liûdna. Chroniškai badavau. Tada parašiau trumputæ apysakaitæ „Medþiotojas“, po Pavilionio pseudonimu, kuri tilpo

46

47
48

49

50
51

„Žiburėlio“ draugija (1894−1940) – labdaros draugija moksleiviams. Išlaikė bendrabutį, kuriame daugiausia
glaudėsi kairiųjų pažiūrų moksleiviai. P. Cvirka jame gyveno 1926−1931 ir 1932 m.
Perkeltine prasme „veiklai“.
Felicija Bortkevičienė (1873−1945) – valstiečių liaudininkų veikėja, 1922−1936 m. „Lietuvos žinių“ atsakingoji redaktorė.
Augustinas Gricius (1899−1972) – dramaturgas, satyrikas ir tautininkų oﬁciozo „Lietuvos aidas“ žurnalistas.
Galbūt „storokame“.
A. Gricius šį savaitinį žurnalą leido visus 1932 metus. Išėjo 48 numeriai.
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1–2 „Bangø“ nr. Uþ tai Gricius man prisiuntë dar 100 lt. Kurá
laikà laikiaus – nerašiau kelis mënesius. Á pavasará susirgau.
Neturëjau ne tik maistui, uþ mokslà uþmokët, bet ir gydytojui.
Nutariau kaip nors gráþt Lietuvon, bet nebuvo kelionei pinigø,
kreipiaus á Lietuvos draugus prašydamas paskolos. Negavau.
Èia stebuklingu bûdu vël atsiliepë „mano gerasis“ globëjas p.
Gricius ir prisiuntë 300 lt., laiške rašydamas „išgirdau iš
kitø, kad tau taip bloga. Ko nerašei – juk kuo galiu pagelbësiu. Siunèiu šià sumelæ, – kada turësi atiduosi ar atidirbsi
pas mane „Bangose“. Parvaþiavæs á Lietuvà, dël „sèyrumo“ nutariau atidirbti – parašiau dar porà apysakaièiø. Kadangi man
ágriso daug per akis meluot ir plepët tai, kà pats netikiu,
maniau maþesnë bus nuodëmë – nurašiau vienà apysakaitæ iš Berkovièi52 ir padëjæs tà patá pseudonimà – pasiunèiau. Šià apysakaitæ, kaip þymiai ilgesnæ, jis atidavë „Lietuvos Aidui“ be
mano þinios53. Po šiø darbø daviau sau þodá – jei šis „nešvarus
biznelis“ praeis – daugiau nei pirštu neprisiliesiu, baigsiu
su tuo miesèionišku chlamu ant visados. Daugiau iki šiam laikui praëjo du mënesiai – niekur nerašiau. Taèiau šis dalykas
baigësi skandalu. Èia tik pamaèiau, kad „Liet[uvos] Aido“ ir
„Bangø“ tikslas mane buvo išprovokuot – jie atidengë mano
pseudonimà. Novelës rankraštis familiariškai atsidûrë p. Radþvilo („Kultûros“ red[aktorius]) ir „Socialdemokrate“ specø
rankose54. Jie trynë iš dþiaugsmo rankas. – Štai, štai, – rodë
pirštais. Man susidarë toks áspûdis, – prostituèiø „dþiaugsmas“, kai šios pamato, kai dar viena auka pereina á jø pusæ.
Aš tik šiuo momentu pajutau, koki mano darbai buvo neapgalvoti. Klaida padaryta. Man ji tuo skaudesnë klaida, kad aš jà
dariau sàmoningai. Iš pradþiø prieš tikruosius savo draugus
norëjau nutylëti ir uþsigyniau, kad tai melas, kad aš niekur
nedirbau, nerašiau... norëdamas jø akyse palikti švarus, bet
tuojau pat pamaèiau, kad tai neprotinga, nemoralu, kas gali
man pakenkt.

52

53
54



Konradas Berkovici (1882−1961) – žydų ir rumunų kilmės JAV rašytojas. P. Cvirka jo apysaką „Įstatymas
nežinančių įstatymų“ improvizuodamas vertė iš rusų kalbos. Pavadino ją „Kaip tekanti upė...“.
„Lietuvos aide“ ji buvo išspausdinta 1932 m. liepos 30 d.–rugpjūčio 3 d.
Trečiafr. Petras Cvirka „Liet. Aido“ bendradarbis ir plagiatorius / Drugelis // Socialdemokratas, 1932 09 17,
nr. 32, p. 1.
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Prisipaþástu padaræs klaidà. Daugiau panašûs dalykai nebeatsitiks. Sau aš aštriai kritikuoju ir atsiprašau MORP’o draugus. Aš juntu, kad anksèiau išvardinti dalykai ne tik mano
buvusi sàmoninga klaida. Bet ir skaudi pamoka kaip nereik
daryt. Sàlygos ir padëtis mane nustato dabar á dar aiškesná
kelià, taip pat atsirubeþiavimà nuo visø senø paþinèiø su burþuaziniais gaivalais ir jø spaud.
Tolimesniais savo darbais išperku visas savo padarytas
klaidas. Mano atsakymas visiems socialfašistø dþiûgavimams –
amþina tyla burþ[uazinëj] liet[uviø] literatûroj, kad prabilèiau naudojamø, kylanèiø, revoliuciniø darbininkø ir smulkiø
valstieèiø lûpomis. Jei yra reikalas, liet[uviø] MORP sekcijos vadovybës prašau laikyt mane kurá laikà ištyrime drausmës
patikrinimui.
Petras Sarapinas

Rankraštinis prierašas iš „Priekalo“ redakcijos:
Dabar su juo nieko neturime, bet kadangi pakliuvo pas mus jo šis rašinis, tai ir
jums susipažinimui siunčiame.

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 1 7 9 0 , l . 1 8 .
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N R . 5. „ B A L S O “ R E D A K TO R I AU S B E R LY N E J U O ZO B U L AVO L A I Š K A S „ B A L S O “
R E D A KC I J A I M A S K VO J E 5 5

1932 m. gruodžio 12 d.

Prierašas: Šis straipsnis þinoma atsakymo nelauks. Tilps
savo laiku i „B[alse]“.
1) Man teko susipaþint su drg. M. B.56 straipsniu „Poetai
ar politiniai provokatoriai“, kuris turi tilpt artimiausiam
„B[also]“ numerij. Nors iš mano pusës tur but netaktiška kištis i dalikus, kurie dar netilpo spaudoj, bet mano supratimu
tam straipsnij yra klaidø, kurios turëtø but ištaisitos prieš
dedant straipsná spaudai. Tad neiškenèiu neparašæs savo pastabos. Butent, aš manau, kad bus netaktiška, jei mes iššifruosim Sarapinà kaip Cv[irkà], ir Giraitæ kaip S[alomëjà]
N[ërá], ir apšauksim juos politiniais provokatoriais. Kiek
aš juos þinau, jie nëra joki provokatoriai, bent iki šiol.
Tiesa, Cv[irkos] dalivavimas fašistinëj spaudoj tuo pat metu,
kada jau taikstësi prie musø, ira smerktinas dalikas ir mes já
turëjom pasmerkt. Bet tas dar neduoda pagrindo apšaukt já provokatorium. Iki šiol jis musiškiu nebuvo ir apskritai, nieko
neišprovokavo. Tuo labiau, mano manimu, negalima apšaukt provokatore Giraitæ. Ji, kaip ir Cv[irka], šliejasi prie musø
neprovokaciniais tikslais, bet iš tikrøjø mums simpatizuodama. Þinoma, pas jà daug burþuaziškumo ir dar labai daug
truksta, kol ideologiniai nors maþdaug apsitvarkis. Tad man
visai suprantama, kad jos eilërašèiai politiškai gali but (ir
ira!) labai klaidingi. Tad reikia juos kritikuot, reikia duot
nurodimus, pagaliau jei ji vis tiek nesusitvarko ir nedaro
paþangos kaip eilërašèiuos, taip ir apskritai savo gyvenime
bei veikime, - nutraukt su ja visus reikalus, panašiai kaip
buvo padaryta su kitais treèiafrontinikais. Bet uþ klaidas,
kurios išeina ne dël blogos valios bei norø, jà iššifruot ir
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„Balsas“ – 1928−1933 m. LKP(b) Vokietijoje leistas dvisavaitinis žurnalas. Jo redagavimas buvo decentralizuotas. Juozas Bulavas 1932−1933 m. Berlyne buvo faktinis jo leidėjas, rašęs einamąsias ir tarptautines
apžvalgas, o Zigmas Angarietis rašydavo ir siųsdavo vedamuosius ir kitus svarbesnius straipsnius.
Vienas iš Zigmo Angariečio slapyvardžių.
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apšaukt provokatore negalima. Tai butø perdaug lengvabûdiškas pasielgimas iš mûsø pusës. Aš suprantu, kad su šliejanèiais prie mus inteligentais, ateinanèiais iš burþuazinio
liogerio, mes turim but atsargus. Bet šis atsargumas neturi
pasiekt tokios ribos, prie kurios mums simpatizuojà inteligentai atsiduria pavojuj be pakankamo pagrindo buti iššifruotais ir apšauktais provokatoriais.
2) Kelis þodþius noriu pasakit ir dël naujai suorganizuotø
legaliø draugijø „M[ûsø sc[ena]“ ir „Lin[ija]“ Šios draugijos buvo kuriamos mûsiškiams vadovaujant. Jø ikurimu pradëta
rûpintis jau 1932 m. pradþioj, bet dël daugelio kliûèiø ir
formalumø iš fašistø pusës, jø isteigimas uþsitesë net iki
rugpj[ûèio] mën. (jø suorganizavimu ir man paèiam teko rupintis). Tiesioginiai šis reikalas buvo Bruno57 ir Simaièio þinioj.
Nemanau, kad jis dabar butø išëjusios iš mûsø vadovybës, nors
á jas áeina Cv[irka], S[alomëja] N[ëris] ir Kra[sauskas] (jis
paskutiná pavasará buvo visai simpatiškas virukas, rodos priklauso mopr organiz[acijai]). Oficialiø vadovø tarpe, tiesa,
gali, pasitaikit nei šiokiø, nei tokiø tipø – þodþiu neaiškiø. Bet reikia atsiþvelgt á tai, kad fašistø Lietuvoj legaliø d[raugi]jø organizavimas ira labai apsunkintas ir jei tik
bus aiškus iš anksto organizuojamos d[raugi]jos charakteris –
fašistai jos neleis. Šiam reikalui ira labai sunku gaut reikalingà skaièiø atatinkamø þmoniø. Dël šios prieþasties kartais
prisieina statyt klausimà taip: arba atsiþadët nuo steigimo
legalios d[raugi]jos, arba oficialiø steigëjø tarpan priimt
vienà kità politiškai dar nesubrendusá. Todël dël rašimo á
musø spaudà apie šias draugijas reikia gerai pagalvoti ir but
atsargiems. Jei mes per spaudà pradësim duot kad ir ne tiesioginiø nurodymø dël apsivalimo (kaip pav. priimtoj „B[alse]“
medþiagoj), tai tuo galim prisidët atkreipimo á jas þvalgibos
dëmesio ir tuo paèiu faktinai galim pagreitint jø likvidavimà, dargi kol jos neišvistë savo veikimo. Apsivalimà ir musø
vadovavimo sustiprinimà tose d[raugi]jose reikia pravest, ir
apskritai, reikia sustiprint jø veikimà, nurodit trukumus ir
t. t., bet ne per spaudà.
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Juozo Grybausko slapyvardis.



K Ę S T U T I S R A Š K AU S K A S

3. Kas dël RKAL, tai ji suorganizuot idëja gimë mûsiškiø
studentø tarpe jau praëjusá pavasará. Tiesiogiai šiuo darbu
rûpintis ëmësi drg. Simaitis su stud[entø] kom[unistø] biuro
pritarimu. RKAL uþdaviniu buvo numatyta – organizuot kairëjanèià inteligentijà revoliuciniai kultûriniam darbui ir
traukt juos á bendrà darbininkø klasës kovà prieš kapitalà
ir fašizmà. Pagal projektà RKAL turëjo bût ne kaip kokia tai
savistovi šalia partijos organizacija, bet kaip pereinamas
laiptas á moprà, komjaunimà ir k[omunistø] partijà. Jis sumanitas organizuot vadovaujantis grinai taktiškais sumetimais.
Dalikas tame, kad ira daug inteligentijos (stud[entø], technikø, meninikø ir kt.), kurie nori ásitraukt á kovà prieš kapitalo puolimà ir fašizmà, bet tiesiog eit á musø revoliucines
organizacijas (moprà, komj[aunimà], kompart[ijà]) dar neturi
pakankamai drasos. Svarbiausia tokiems ir buvo skiriamas šis
„laiptas“. Kaip dabar dalikai tikrenybëj su RKAL stovi, deja,
neþinau. Turëtø Kauno R[ajono] k[omitetas] per stud[entø]
kuopelæ pasirûpint šioj srity mûsø darbo sutvirtinimu.

R a n k r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 1 4 8 6 , l . 6 4 .
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N R . 6. P E T RO C V I R KO S L A I Š K A S „ P R I E K A L O “ R E D A KC I J A I

Be datos. Spėtina, kad parašytas 1932 m. gruodžio mėn.

Redakcijoje gautas 1933 m. sausio 11 d.

Teko man susipaþinti su M. B. laišku „Poetai ar politiniai provokatoriai“, kurio þymioji dalis taikoma man. Nenoriu èia savæs teisinti, tegul bus leidþiama tik trumpai
pasiaiškinti. Mano klaidos yra per daug didelës, kad jas
nesmerkèiau ir dël jø nesigailëèiau. Savo paskutiniame laiške
„Pr[iekalo]“ redakcijai drauge su prisiøsta medþiaga jas
paþymëjau, pasmerkiau, duodamas tø ávykiø ilgokà apybraiþà.
Siøsdamas medþiagà – eilërašèius „Pr[iekalo]“ redakcijai,
nesistengiau, kad jie bûtø spausdinami, bet laukiau dël jø
kritikos ir nurodymø, primygtinai paþymëdamas, kad tegul
„Pr[iekalo]“ redakcija patikrina mano pozicijas bei garantijas ir tegul per ilgesná laikà išbando mane, tegul laikas ir darbas parodo, kiek esu vertas ir kaip tinkamas šiam
darbui, todël negalima dël tø eilërašèiuose padarytø klaidø
inkriminuoti mane politiniu provokatoriumi, jeigu jie buvo
atsakingos „Pr[iekalo]“ redakcijos rankose ir jie nebuvo ir
nebûtø skelbiami be „Pr[iekalo]“ redakcijos þinios ir sutikimo. Pilnai sutinku, kad M. B. nurodytos klaidos eilërašèiuose „Raudoni raiteliai“ ir „Mašina“ yra rimtai ir teisingai paliestos. Klaidos visuomet taikosi, ir dar ne tokiems
þmonëms ir darbininkams, kaip aš. Juo labiau sunku pradedanèiam rašytojui jø išvengti ir padaryti daiktà iš karto
tobulà. Bet kitø pavyzdþiais bûtø per dràsu save teisinti.
Jos bus grieþèiausiai atitaisytos. Ir dël šiø klaidø netikiu nusipelnæs politinio provokatoriaus vardà. Yra kita pusë
mano darbo, kur šisai vardas tinka, ir nors skaudu, bet tenka
já prisiimti, tai mano 1932 m. liepos mën. tilpusi „Lietuvos] a[ide]“ apysakaitë. Ši klaida, šis susiteršimas man yra
gilus smûgis, uþ kurá turiu bût smerkiamas visu grieþtumu
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revoliucinës kritikos ir kurios didþia dalimi turëjau laukti
iš M. B. laiško.
Nuo šio ávykio, kaip esu prieš keturis mënesius pranešæs
„Pr[iekalo]“ redakcijai, nutraukiau bent kokius santykius ir
ryšius su burþuazine spauda ir panašios rûšies ástaigomis. Iki
šiol jokioj darbininkø organizacijoj nedirbu ir kom[unistinëj]
spaudoj nerašinëju, bet dirbu darbininkø kultûrinëse organizacijose – „Mûsø scenoje“, rašinëju P. Sr. pseudonimu sieniniuose laikraštëliuose ir stud[entø] marks[istø] „Auroroje“58.
Tuo labiau skaudu, kad M. B. atidengia tuo pseudonimu mano
pavardæ viešai. Jeigu M. B. laiške pareikštas dël manæs nusistatymas yra drauge ir „Pr[iekalo]“ redakcijos nusistatymas,
o ne pavienë kritika, ir jeigu reikalaujama, – pasitrauksiu iš
šiø organizacijø, stengsiuos nelásti ir kantriai priimt politinio provokatoriaus vardà.
Dar kartà atsiprašau MORP lietuviø sekcijos draugus, grieþèiausiai pakartotinai pasmerkiu savo klaidas, kurias ne tušèiom frazëm, bet vertingu darbu stengsiuos išlyginti. Prašau
neatstumti manæs, priimti pagalbos prašanèià rankà. Kur man
dabar eiti? Á burþuazinæ spaudà, á šmeiþtø, pamazgø ir niekšybiø lizdus, kuriais pats esu susitepæs, – nieks ir daugiau
niekuomet á ten manæs jokia kaina neástums. Kad ir kaþin kaip
bûtø, kad ir kaþin kaip didelës bûtø mano klaidos, aš laukiu
pagalbos tik iš tø þmoniø, be kuriø negalimas mano ateities
darbas ir veikimas. Didþiai stengsiuos priimti revoliucinës
marksistinës kritikos þodá ir pagal já taikyti savo darbo
þingsnius. Jei suklupau, stengsiuosi pakilti ir nesuklupti,
nors ir kaþin kokia našta bûèiau apkrautas.
Jeigu nebus šis mano pareiškimas imamas dëmesin ir neteikiama jam nors maþiausios reikšmës, o taip pat atimta galimybë
dirbti kultûrinëse darbininkø organizacijose – teks stvertis
paskutinës išeities, – tyloj, atitolime, be jokios draugø
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Pirmame „Auroros“ numeryje, pasirodžiusiame 1932 m. gruodžio mėn., P. Cvirka paskelbė eilėraštį „Atsakymas į „Mes be Vilniaus nenurimsim“.
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pagalbos lygintis, dirbti ir didesniu literatûriniu darbu
išpirkti savo klaidas.
P. Srp-nas
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Teko skaityti straipsná „Poetai ar politiniai provokatoriai“. Ten draugas M. B. skelbia Sarapinà ir Giraitæ politiniais provokatoriais. Visai nesenai Giraitës eilëraštis buvo
rastas tinkamu ir atspausdintas „Priekale“60. Šiomis dienomis
studentø leidþiamoj „Auroroj“ buvo ádëti du visai pakenèiami
Sarapino eilërašèiai. Paskutiniai Sarapino ir Giraitës ne
visi, bet kai kurie eilërašèiai, kurie buvo siøsti „Priekalo“
redakcijai, pasirodë su klaidom. Ir to uþtenka, kad draugas
M. B. maišydamas dangø su þeme paskelbtø Sarapinà ir Giraitæ
politiniais provokatoriais ir paskelbtø jø pavardes. Jei Sarapinas ir Giraitë provokuoja mus, tai mes dar labiau provokuojam Sarapinà ir Giraitæ: vienà dienà spausdinam jø daiktus,
o kità dienà skelbiam jø pavardes. Draugas M. B. bûtinai nori
duoti medþiagos Radþvilo ir Borutos straipsniams apie þiurkiø
meilæ61. Šios rûšies medþiagà jie bûtinai panaudos, kad sucementuoti ir nukreipti prieš mus „Priekalo“ kritikos apardytà
socialfašistinës literatûros frontà. M. B. straipsnis „Poetai
ar politiniai provokatoriais“ labai blogas patarnavimas mûsø
revoliucinei literatûrai ir mûsø marksistinei kritikai.
Jei yra rimtas nusistatymas, o ne vieno kurio ásikaršèiavimas atmest Sarapinà ir Giraitæ, kaip nereikalingus ir
kenksmingus daiktus, tai tà grieþtai išpildys ir tie „naivûs þmonës“, apie kuriuos kalba savo straipsny M. B. Taèiau
uþtrenkiant prieš Sarapinà ir Giraitæ duris, nereikia jø pilti
pamazgomis ir provokuot. Radþvila ir Boruta pasirûpins, kad
59
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Čia rašoma apie pirminę Z. Angariečio straipsnio versiją, kuri parašyta 1932 m. lapkričio pabaigoje. Jos
originalo aptikti nepavyko. Antroji, pakeista, versija buvo išspausdinta 1933 m. „Balso“ 3-ajame numeryje.
[Neris S.], Akmenis ir plitos griuva... / Marija Giraitė // Priekalas, 1932, nr. 8, p. 294.
[Korsakas K.], Frontui išsisklaidžius / J. Radžvilas // Kultūra, 1932, nr. 11, p. 593−599; [Boruta K.], 1 ½
berno tragedija / P. Linonis // Aušrinė, 1933, nr. 1, p. 6−7. K. Korsakas apkaltino lietuvių komunistus, jog
šie taip auklėję trečiafrontininkus, kad suparalyžiavę jų kūrybą. Jis naudojo „žiurkių meilės“ įvaizdį – žiurkės
(t. y. komunistai), norėdamos panaikinti svetimus kvapus (t. y. įtakas) ant žiurkiukų (t. y. trečiafrontininkų)
kailio, juos mirtinai užlaižė. V. Drazdauskas įžvelgė, kad Z. Angariečio tekstas būtų puiki iliustracija šiam
teiginiui – P. Cvirka ir S. Nėris šliejasi prie komunistų, iš nepatyrimo padaro keletą kūrybinių klaidų ir dėl
to sukompromituojami kaip revoliuciniai rašytojai.
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tos pamazgos bûtø atgal supiltos ant mûsø galvø. Šiandien
burþuazija ant Sarapino šunis karia, bet tai ne dël to, kad
dirbo „[Lietuvos] Aide“62 ir plagiavo, o dël to, kad jis ne su
jais. Jei mes tokiu bûdu atmesim Sarapinà ir dar Giraitæ, kaip
siûlo draugas M. B., tai burþuazija stengsis juos priimti savo
globon ir pils mums ant galvø visokias pamazgas.Pakartoju, jei
yra nusistatymas prieš Sarapinà ir Giraitæ uþtrenkti duris,
tai jas reikia uþtrenkti dar ir taip, kad nauji simpatikai iš
smulkiosios burþuazijos, kurie dar pas mus ateis, nebijotø á
jas pabelsti.
Draugo M. B. nurodytos Sarapino ir Giraitës klaidos tikros,
bet jos nëra jau tokios baisios, kaip draugui M. B. atrodo.
Dabartinis tarptautiniø revoliuciniø rašytojø susivienijimo
sekretorius Bruno Jasienski parašë knygà „Deginu Paryþiø“63.
Man neþinoma, ar narsus literatûros kritikas draugas M. B. tà
knygà skaitë. Bet jau paèiam tos knygos antgalvy, turbût uþuodþia biauriausià politinæ provokacijà. Paskaitæs tà knygà,
reikia manyti, ten tokios „provokacijos“ ir „sadizmo“ rastø
neišsemiamà galybæ. O taèiau ta knyga yra milijonø skaitoma
ir pripaþinta dideliu revoliucinës literatûros laimëjimu,
nors ir ne be klaidø. Sarapino ir Giraitës klaidos didelës.
Bet tai juk dar jauni, pradedà rašytojai, kurie jokiu bûdu
nepretenduoja á Tarptautiniø revoliuciniø rašytojø susivienijimo sekretorius. Proletariniais rašytojais nieks negema,
bet pasidaro jais paprasti þmonës mokydamiesi iš savo klaidø.
Daro klaidas Sarapinas ir Giraitë. Daro klaidas ir pats M. B.,
rašydamas tokius straipsnius, kaip „Poetai ar politiniai provokatoriai“. Þinoma, èia nieko tokio, nes ir M. B. galëjo
suklysti. Viena, kas tikrai neleistina ir ko bûtent reikia iš
M. B. reikalauti, tai tono rimtumo. To kaip tik labiausiai
trûksta draugui M. B.
Rašydamas apie Sarapinà ir Giraitæ þodá poetai draugas
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P. Cvirka „Lietuvos aide“ nedirbo.
Bruno Jasieński (tikr. Wiktor Zysman, 1901−1938) šį romaną paskelbė 1928 m. Dėl to buvo deportuotas
iš Prancūzijos. Iš ten persikėlė į SSSR. „Deginu Paryžių“ atsakymas į Paulio Morano (1888−1976) 1924 m.
pasirodžiusį pamﬂetą „Deginu Maskvą“, kuriame jis pasidalijo diplomatinio darbo Maskvoje reﬂeksijomis.
B. Jasieńskio romane futuristiniu stiliumi vaizduojama ksenofobija ir neapykanta, apėmusi Paryžių, kai
vienas nusivylęs gyvenimu darbininkas užnuodija miesto geriamą vandenį mirtinu virusu. Katastrofos fone
rusų kareiviai patruliuoja miesto gatvėse.
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M. B. papuošia kabutëm. Kiek jie mûsø poetai, kiek ne mûsø,
tai kitas klausimas, bet jie poetai ir tos garbës ar negarbës
jiem jokiom kabutëm nesunaikinsi. Todël kabutës èia visai be
reikalo ir perdëm nerimta. Toliau tas narsus kritikas iškelia toká kaltinimà, – girdi Giraitë vieno kunigo64 glëby. Kad
Giraitë gyvena pas kaþkoká kunigà ir mokydama jo seserá bei
vertimais uþdirba sau pragyvenimà, visiems þinoma. Kad ji bûtø
to kunigo glëby, þiniø nëra. Ir, rodos, tokios rûšies þiniø
nëra reikalo rinkti. Tenka paþymët, kad neskanu, kada revoliucionierius pradeda kovot tokiais „argumentais“, nes susidaro áspûdþio, kad neturi rimtesniø. Mums simpatizuojanèioj
literatûrinëj grupëj apie „Balso“ literatûrinæ kritikà tokia
nuomonë (tos nuomonës drástu bûti ir aš): „Kà tik susigriebia
po ranka, su tuo tiesiog tëškia veidan“. Mûsø jaunai marksistinei kritikai ir revoliucinei literatûrai „Balso“ literatûrinë kritika daro tik negarbæ.
Ápykæs ir ásismaginæs draugas M. B. Sarapinà ir Giraitæ
labai dosniai apdovanoja politiniø prostituèiø titulais. Ir
èia draugas M. B. perdeda. Sarapinas ir Giraitë yra rašytojai iš smulkiai burþuazinio liogerio. Smulkiai burþuaziniams rašytojams pasidaryti revoliuciniais rašytojais þymiai
sunkiau, kaip darbininkui ástot á kompartijà. Burþuaziniai
rašytojai – ágadintas burþuazinës kultûros þmogiškas materiolas. Todël blaškosi ir svyruoja. Einant Charkovo revoliuciniø rašytojø nutarimais, mes turim jiems padët nugalët tuos
sunkumus, kurie trukdo jiems bûti revoliuciniais rašytojais.
Tai, þinoma, bus geriausiai pasiekta rimta ir grieþta, bet tik
be koliojimosi, kritika. Draugas M. B. spiaudydamas Sarapino
ir Giraitës adresu tokiu þodþius, kaip politinës prostitutës
ir maišydamas dangø su þeme trukdo ir kenkia mûsø kultûros
jëgø sustiprinimui Lietuvoje. Tai padeda susiburti á vienà
frontà prieš mus visokiam socialfašistiškam elementui. Jei
ámonëse ir profsàjungose socialfašistø átaka vietom beveik
visai sumušta, tai kultûros fronte jie turi dar tvirtoviø,
kurias reikia ne tik išblaškyti, bet ir atitraukti iš ten
geresnes jëgas. Todël turi bûti bûtinai pastatytas ir išspræstas rašytojø simpatikø-palydovø, sàjungininkø ir proletariniø
64



Turima omenyje V. Mykolaitis-Putinas.
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rašytojø klausimas. Jei ne vienà iš šitø kategorijø draugo
M. B. karštu ásitikinimu Sarapinas ir Giraitë pakliûti negali,
tai tada prašom, galima karti ant jø šunis.
Baigdamas noriu paþymët, kad draugas M. B. turëtø þinoti,
kad kultûros frontan negalima mechaniškai perkelti tos disciplinos ir tos tvarkos ir grieþtumo, kurie bûtini partijos
darbe. Tai aiškiai pabrëþë ir Charkovo revoliuciniø rašytojø
nutarimai. Kiek man þinoma, jie dar nepaseno. „Balso“ redakcija ir draugas M. B. turëtø su tais nutarimais tinkamai susipaþinti.
Simaitis
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1933 m. sausio 9 d.

Su šiuo laišku reikia supaþindint ir L[a]d[à]66. Dr[au]g[as] L[a]d[as] klaidingai prieina prie klausimo. Jei niekšas
slapstosi naujais vardais, kad tuo bûdu palengvit sau kelià
prie darbinikø, mes privalom tas jo pastangas iškelt aikštën.
Jei mes nepasakitum, kad Cvirka ir Sarapinas tas pats asmuo,
tai tuom pat apsunkitum këlimà aikštën Cvirkos niekšistës ir
apsunkitum kovà su tais fašistø agentais. Ir ko labiau toks
niekšas slapstosi ivairiais vardais, to labiau mes turim kelt
tà jo manevravimà aikštën. Mes neturim laikitis burþuazinës
doros apie „netaktiškumà“ (pas mus nëra su priešais netaktiškumø) su iškëlimu aikštën. Kas tas prisišliejëlis Sarapinas?
Þmogus uþ pinigus parsidavæs fašistams, pavogæs svetimà raštà
ir atspauzdines já, kaip savo, kartu meilinosi prie kairesniø,
kad sukompromituot tuos kairesnius. Mes tà be jokio burþuazinio „mandagumo“ turim kelt aikštën. Jei Cvirkai nepasisekë
jo provokacija su supuvusiu augimu burþuazijos eilëse, didëja
peštynës burþuazijos liogerij ir viena fašistinë grupë iškelia aikštën kitos burþuazinës grupës „veikëjus“, tuo gadina
tø „veikëjø“ provokaciniam <...>. Mes naudojamës tomis peštinëmis, kad visus juos pliekt. Kada dël vidujiniø peštiniø „L[Lietuvos] Þ[inios]“ ir „S[ocial]d[emokratas]“ pagadino
niekšingai Cvirkos karjerai, jis vël ëmësi tolimesniø niekšibiø. Prisidengë nauju vardu. Kad vël prisišliet. Dël supuvusio liberalizmo studentø dalij tas jam dalinai pasisekë,
ir jis ant tiek isidrasino, kad parašo grinai provokacines
eiles komunistø spaudai. Musø pareiga iškelt aikštën tà naujà
to niekšo þigá, kad visus persergët ir kad kiti jo saugotusi, kaip paskutinio niekšo. Reikia pasakit, kad kad panašios
rûšies provokacija su provokacinëmis eilëmis ira vienas senas
(ivairiø šaliø) þvalgibos metodas. Pavizdþiui, já plaèiai ir
65
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Bronius Pušinis (1888−1967) tuo metu dalyvavo leidžiant komunistinę spaudą Vokietijoje. J. Bulavas iš jo
perėmė „Balso“ leidimą.
„Ladas“ − Juozo Bulavo slapyvardis.

VA LY S D R A Z D AU S K A S P R I E Š Z I G M Ą A N G A R I E T Į

seniai vartoja Francijos þvalgiba, kad sukompromituot „Humanite“ ir paskui uþdraust jà. To metodo imdavosi ir Lietuvos
þvalgiba, kada ji ne vienà kart siusdavo savo raštus i musø
spaudà. Siusdavo net nekaltesnes uþ Cvirkos eiles (pavyzdþiui
Povilaitis i „Valst[ieèiø] Þ[odá]“ Klaipëdoj67). Dël supuvusio liberalizmo kovoj su provokacija Francijos þvalgiba
nekurá laikà turëjo gero pasisekimo su raštais „Humanite“. Pas
L[a]d[à], irgi, matit, ira nemaþa liberalizmo tuo klausimu.
Jis tà liberalizmà tur su šaknimis išraut, ipaè bûdamas tokiam
darbe. Be to, d[raugas] L[a]d[as], matit gerai nesupranta, kad
tai ira politinë provokacija. Nejaugi bûtinai reikia kà nors
išdavinët, kad politinio provokatoriaus vardà uþsitarnaut? Ir
nejaugi provokatoriai uþsiima vien išdavistëmis, vien þiniø
rinkimu ir jø teikimu þvalgibai. Ira dar ir provokatoriai
dezorganizatoriai. O èia mes turim pavizdá politinës provokacijos. Jos esmë tame, kad fašistams parsidavæs niekšas prisidenges nauju vardu ir siunèia grinai provokacinio turinio
eiles, kuriø patalpinimas spaudoj atneštø mums daugiau þalos,
kaip dešimties eiliniø išdavikø darbas. Kas dël S[alomëjos]
N[ëries], tai pas mus nëra daviniø, ar sàmoningai ji parašë
savo provokacines eiles, ar Cvirka jà suprovokavo. Bet gana
to, kad abu tuo pat metu vienodai provokacines eiles parašë.
L[a]d[as] sako, kad Cv[irka] ligšiol nieko neišprovokavo. O
iš kur jis þino? Jei Cvirkai nepasisekë išprovokuot su eilëmis, tai ne jo nuopelnas, nes su tomis eilëmis jis išsišifravo, kaip uþsiimantis politine provokacija. Tiesa, Lietuvoj
daugelis net þodþio „išprovokuot“ gerai nesupranta. Daugelis
vieton „išduot“ sako „išprovokuot“. Kas išdavinëja, tas dar
ne provokatorius, o tik išdavikas. Ir ne kiekvienas uþsiiminëjantis provokavimu išdavinëja. Pavizdþiui, jei kas provokacijos sumetimais iš demonstrantø minios paleidþia šûvá, tai
jis išprovokuoja, ne išdavinëja. Su tokiais þmonëmis, kaip
Cvirka, mes ne tik nutraukiam rišius (ir jø uþmegzti negalima buvo), bet keliam juos aikštën. Toki þmonës, kaip Cvirka
ir jo sëbrai ne tik nepadeda plëst musø itakà inteligentijoj, bet priešingai, kliudo, nes savo politine provokacija,
savo niekšingais darbais tik kompromituoja kairiuosius. Kova
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„Valstiečių žodis“ buvo leistas Klaipėdoje 1925 m. rugsėjo–gruodžio mėn.
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su tokiais niekšais kaip sikis tur palengvit prisiartinimui
prie musø tikrai dorai inteligentijai. Pastaroji pamato, kad
mes be pasigailëjimo atmetam visokius niekšus ir nepriimam jø
prisimeilinimø. Kiek daug šiuo klausimu ira supuvusio liberalizmo, tai rodo nors ir „Aurora“, kuri po visø Sarapino
niekšišèiø, pirmam numery patalpino to niekšo Cvirkos eiles.
Tai rodo, kad dar grieþèiau reikia statyt šá klausimà. Jei
prie „M[ûsø] S[cenos]“ buvo einama su tokiais nusistatimais,
kokius išdësto L[a]d[as], tai buvo daroma didelë klaida. Tai
atidavimas kuriamos organizacijos á priešø rankas, tai palengvinimas priešui traukt i savo pusæ darbinikus. Mes negalim
steigt darbininkø organizacijø, kuriø vadovavimà atiduodam
„kitø politiniø paþiûrø“ þmonëms, butent burþuaziniø paþiûrø
þmonëms. Susikurë organizacija, kurios priešakin atsistojo
niekšas Cvirka (uþsiimantis politine provokacija, kuris veikiausia ir paprastas þvalgibos agentas – Gricius veltui pinigø
neduos jam, o davë nemaþai), padedanti Cvirkai S[alomëja]
N[ëris] ir ira (apie kurá irgi dar dideli átarimai – veikiausiai þv. agentas). O kaip ira su „Linija“? Keno ji rankose?
Iš viso ko matit, kad ji fašistø rankose, bet fašistø, kurie
imasi kairiai manevruot.
Klaida buvo su RKAL. Partijos nariai neturëjo teisës jos
kurt be partijos leidimo. (Stud[entø] biuras neturëjo teisës
pritart, be to, tai organas, kuris irgi isikurë be partijos
leidimo, – aplamai pas studentus dar per daug anarchistinio
priëjimo prie klausimø). Partija butø pritarus kurimui ivairiø organizacijø (vadovibes turëjo numatit atatinkami partijos organai, o ne patis studentai), bet be centro iš RKAL.
Jo ikurimas ne tik klaida, bet ir þalingas darbas. I visokias organizacijas ir galima buvo átraukt inteligentijà, bet
tam darbui vadovauja partija, o ne koki tai organai, isikuræ
be partijos leidimo ir pritarimo. RKAL isikurimas rodo, kad
pas kai kuriuos studentus buvo nusistatimo pasiliuosuot nuo
p[artijos] vadovavimo, likt savarankiškais ivairiose darbo
sritise. RKAL faktinai ne laiptai, o siena nuo partinio vadovavimo. (Prie progos: Bruno musø daviniais, jau toli nuo mus.
Kaip sako, išsigando). Kadangi ir su M[ûsø] S[cena] ir su
kitais dalikais buvo padaryta begalibes klaidø, tai dabar bus
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labai sunku jas taisit ir ileistus niekšus sunkiau bus išmest.
Veikiausiai su Cv[irkos] ir kitø niekšø išmetimu eis „M[ûsø]
S[cenos]“ likvidavimas (ir areštai – kol ten Cvirkos, tai per
anksti areštus darit, nors ne vienas areštas veikiausiai buvo,
jei ne dël Cvirkos, tai dël Cvirkø).
Pastaba: Šá laiškà pasiusk ir i „B[alsà]“.

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 1 6 , b . 6 , l . 5 − 6 .



K Ę S T U T I S R A Š K AU S K A S

N R . 9. V I N C O M I C K E V I Č I AU S  K A P S U KO L A I Š K A S Z I G M U I A N G A R I E Č I U I

1933 m. vasario 23 d.

Perskaitæs MB straipsná „Poetai ar politiniai provokatoriai“
ir da kartà Simaièio str[aipsná] ir Jûsø laiškutá iš 23. II –
aš visgi negaliu be niekur nieko balsuot uþ Simaièio išmetimà
iš part[ijos] dël minimo jo laiško. Aš sutinku su tuo, kad jis
per greitai buvo priimtas á p[artijà], sutinku, kad jo laiškas
yra smerktinas, bet iš tø daviniø, kurie pas mus yra, negaliu
sutikt, kad jis yra fašistø agentas; nesutinku taip pat su
sulyginimu jo laiško su þvalgybos agento Viktoro tardymø tonu
þvalgyboj; negaliu taip-pat pavadint Simaièio laiško antipartiniu (nors jame yra antipartiniø elementø) ir štai dël kokiø
prieþasèiø: 1) MB straipsnis „Poetai ir t. t.“, be abejonës, yra nevykæs ir net politiniai klaidingas. Tai pasireiškë
tame, kad ant vienos lentos pastatyta ten Giraitë su Cvirka
ir ji taip-pat pripaþinta polit[ine] provokatore. Ir išvada
padaryta apie abudu: „Tø „poetø“ provokacija“ taip biauri,
taip šlikšti, kad kiekvienas doresnis þmogus turi šalintis
tø niekšø...“ Jasenskio romanas „Deginu Paryþiø“, tikrai turi
savyje daug daugiau „politinës provokacijos“, „sadizmo“ ir
t. t., negu Giraitës eilëse, bet visgi jo autorius nebuvo
nustumtas á bendrà politiniø provokatoriø ir niekšø gurbà.
2) Prie kairëjanèiø smulkiai burþ[uaziniø] rašytojø, tarp jø
ir prie tokiø, kaip Simaitis, da tik vakar priimtas á partijà, reikia truputá kitaip prieiti, negu prie senø partijos nariø. Jie negali bût në 100-procentiniais komunistais,
në tokios disciplinos palaikytojais, kaip tai turi bûti mûsø
partijoj. Tas, kà MB parašë „Balse“, dargi pas Sekr[etoria]to
narius sukëlë dideliø abejoniø, ar tai yra P[olitinio] B[iuro]
nuomonë, ar tik MB nuomonë, ir dël to (tai aš dabar atsiminiau) Vincas68 dël to net uþklausimà davë. Ir mes, atsakydami
jam, toli graþu nemetëm á bendrà niekšø gurbà Giraitës; mes
árodinëjom tik mûsø nusistatymo teisingumà kaslink Sarapino.
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LKP(b) sekretoriato nario Aiziko Lifšico (1904−1943) slapyvardis.
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Tai juo labiau duoda galimybës ir Simaièiui priimt MB nuomonæ
nebûtinai kaip CK nuomonæ. 3) Sim[ai]tis parašë šiuo klau[sim]
u mums laiškà-straipsná. Kiek jis já kur kitur išnaudoja, mes
neþinom. Sim[ai]èio kl[ausim]o išrišimas turës didelës reikšmës visam mûsø darbui tarp kairëjanèios inteligentijos ir studentijos, uþtat juo labiau reikia pamatuot mûsø tarimà apie
já, kad jis galëtø tikrai padët mûsø darbui, o neapsunkint já.
Išeidamas iš to siûlau:
1) Da kartà aiškiai pastatyt Sim[ai]èiui klau[sim]à apie
jo santykius su Sarap[inu] ir jo nusistatymà kaslink mûsø
nusistatymo dël Sarapino. Sarapino kl[ausim]à reikia padaryt
centraliniu klau[sim]u, atskyrus já nuo Giraitës, kurios mes
nemetam á vienà gurbà su Sarapinu. Jis turi viešai pasmerkt
savo nusistatymà link Sarap[ino]. 2) Kartu dabar turi bût
pastatytas klau[sim]as apie pasmerkimà jo laiško-straipsnio,
kuriame jis faktinai atsistoja ant Korsako pozicijos apie
Maskvos „þiurkiø meilæ“, uþsistoja Cvirkà, niekina CK nará
d. MB (ir spaudoj). 3) Reikia pavest sekr[etoria]tui, kuris
geriau, negu mes, þino apie Sim[ai]èio veikimà, pasisakyt šiuo
klau[sim]u, išklausius P[olitinio] B[iuro] nariø nuomonæ. Jei
sek[retoria]tas pasisakys uþ jo tuojpatiná išmetimà, tuomet
tuoj išmest. Motyvuos ir straipsnyj nurodyt ypat[ingai] minimus aukšèiau dalykus: Cvirkos gynimà, faktinà atsistojimà ant
Korsako pozicijos apie Maskvos „þiurkiø meilæ“ ir CK nario
d[raugo] MB niekinimà.
Èia aš da noriu paþymët, kaip atsargiai prieina KIVK69 prie
rašytojø išmetimo iš mûsø eiliø. Nurodau nusistatymà kaslink
Barbiuso70 arba latviø Laiceno71, kurie labai daug nuodëmiø
turi. Pastaràjá latviø sekcija dël jo oportunizmo ir ávairiø prasiþengimø prieš part[inæ] disciplinà norëjo išmest iš
part[ijos], bet kai kurie vadov[aujantie]ji KIVK d[raugai]

69

70

71

Komunistinio internacionalo Vykdomasis komitetas (Исполнительный комитет Коммунистического
интернационала).
Henri Barbusse (1873−1935) nuo 1917 m. tarp kairiųjų Prancūzijos rašytojų išsiskyrė aiškiomis komunistinėmis pažiūromis ir aktyvia veikla.
Linards Laicens (1883−1938) – komunistinių pažiūrų rašytojas. 1932 m. iš Latvijos emigravo į SSSR. Didžiojo teroro metais sušaudytas.
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prieš tai pasisakë ir jis buvo paliktas partijoj, bet kartu
yra kritikuojamas uþ opor[tunizm]à72.

R a n k r a š t i s . LY A , f . 4 1 8 2 , a p . 4 , b . 8 , l . 1 6 3 − 1 6 4 .

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 4 1 8 2 , a p . 4 , b . 9 , l . 2 5 2 − 2 5 4 .
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Įvairių pakraipų marksistinės propagandos žodynuose šis terminas vartotas siekiant pažeminti tuos, kurie atsisakė revoliucinių kovos metodų, atmetė proletariato diktatūrą, o kad pagerintų darbininkų padėtį pradėjo
siekti parlamentinių priemonių.
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N R . 10. Z I G M O A N G A R I E Č I O L A I Š K A S L K P  B  S E K R E TO R I AT U I K AU N E

1933 m. vasario 23 d.

Neþinau, ar sekretoriatas perskaitë Simaièio laiškà. Kreipësi vardu „Kritika ar provokacija“. Tame laiške Simaitis
teisina Sarapinà, tvirtindamas, kad jis padarë tik klaidà,
faktinai pritarë Korsakui, kuris „Kulturoj“ uþklupo „Priekalà“, šmeiþia M. B. ir faktinai sako, kad M. B. uþsiima provokacija, uþpuldinëja „Balsà ir t.t. Laiškas labai nachališkas ir antipartinis. Mano nuomone, jei s[ekretoria]to nariai
skaitë tà laiškà, tai turëjo grieþtai á já reaguot ir Simaitá
tuètuojau išmest iš partijos. Mano nuomone tame laiške kalba
atviras fašistø agentas, kuris ilindo i musø eiles ir pamatæs, kad pas kai kuriuos partijos narius ira daug neaiškumø
ivairiais klausimais, staèiai sunachalëjo, ir todël taip
drasiai išstojo ir prieš <...>, ne vien prieš “Priekalà“, bet
ir aplamai prieš vadovibæ, ir prieš „Balsà“, ir prieš M. B.
Mano nuomone, tas išstojimas turëjo këslà nešt dezorganizacijà. Kada sugriþo iš <...> Ser.73, aš tà klausimà pakëliau
P[olitinio] B[iuro] posëdij. Aš pasiuliau Simaitá išmest iš
p[artijos] (reikia parašit, kad jis neteisëtai buvo priimtas, ir dar priimtas tuo metu, kada dar nebuvo tikra, kad
jau uþsitarnavo). Simaitis, mano nuomone, mums visai svetimas þmogus, prisišliejëlis, kuriam nebuvo vieta partijoj ir
negal but vieta. Jau ir prieš tai jis daug veidmainiavo. Kada
buvo parašitas klausimas apie atsisakimà nuo Korsako, tai jis
tuo pat metu S-ai ir V[inc]ui a kam kitam sakë, kad bus sudaritos Korsakui tokios saligos, kad tas pats išeis iš T[reèio]
fr[onto] (tiesa, jam ir vieta buvo treèiajam fronte). Kartu
rupinasi jo palikimu ir dëjo savo parašà po dokumentais
greta Korsako parašo. Tas šlikštus veidmainiavimas rodë, kad
jis negal turët pas mus jokio pasitikëjimo. Be to, niekad
jis nebuvo viešai pasisakes prieš visà þalingà 3-ojo fronto
73

LKP(b) sekretoriaus Elijo Bilevičiaus-Sarino (1904−1986), tuo metu slaptai atvykusio į Maskvą, slapyvardis.
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politikà. Priešingai, jam ir toliau rupëjo treèiafrontinikus
lipdit, jei ne visus, tai likuèius, ir butinai su Sarapinu.
Nepaisant, tai jis priimamas i partijà. Kada buvo nurodita,
kad priëmimas buvo neteisëtas, klaida nebuvo pataisita. Jis
pasilieka. Kada pakilo aikštën ivairios Sarapino niekšibës
ir nieks Kaune tinkamai i tai nereagavo, jis sau isivaizdavo, kad dabar drasiai galës rupintis Sarapinu. Veikiausiai,
jo pagelba Sarapinas pakliuva i „Aurorà“ bendradarbiu (kaip
veikiausiai jo pagelba jis (Sar[apinas]) pakliuva i kitas
vietas). Tai Simaitis seniau reikalavo hegemonijos lietuviø prolet[ariniø] rašitojø eilëse 3-jam frontui (nors 3-is
fr[ontas] ir i palidovus netiko), o 3-jam fronte vadovavimo
sau. Tai jis, Sim[aitis], veikiausiai ikurë ir savo RKAL,
kad turet savo vadovavimà darbui kultûrininkø tarpe. Matot,
Sim[aitis] þmogus su dideliais uþsimojimais. Apie já sukasi
daug neaiškiø tipø. Neuþmirškim, kad tai jis „Vilties“ susirinkime këlë fašistinius obalsius ir (jo šalininkai, o gal
ir jis pats) ëjo ieškot paramos pas fašistiniø laikrašèiø
bendradarbius74. Fašistai (Krëvë-Mickevièius, Gira, Jakštas)
keli metai atgal, kada busimieji treèiafontinikai ruošësi
leist „Þalià vëtrà“75 rûpinosi išvaduot Korsakà iš kalëjimo,
kad jis stotø „Þal[ios] vëtros“ priešaki. Politinës saligos
pasikeitë, Voldemaras išlëkë iš valdþios, matit fašistam
„Þ[alia] v[ëtra]“ laikinai buvo nereikalinga, ir jis neišëjo. Vëliau, pasirodë „Þ[alios] v[ëtros]“ ipëdinis – „3-is
frontas“. Pamatiniai bendradarbiai buvo tie patis, kur buvo
numatiti ir „Þ[aliai] vëtrai“. 3-is [frontas] gauna „ideologiná“ vadà tà patá Korsakà. Jam i pagelbà sutelkiami þvalgibinikai, aferistai, fašistai, socialfašistai ir t. t. Kiek
laiko praslinkus, atsiranda ir „organizatorius“. Musø itaka
(nepakankama)76 priverèia išeit iš „3-jo fronto“ kelis þulikus (išëjimas draugiškas, be triukšmo) ir pakerta Korsako
pozicijà. Simaitis visaip stengiasi jo pozicijas tvirtinti
74
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Turima omenyje 1931 m. rugsėjo 13 d. „Vilties“ visuotinis susirinkimas, kurio metu kažkas iš trečiafrontininkų į salę pasikvietė „Naujo žodžio“ redaktorių Henriką Blazą.
1928 m. pirmoje pusėje K. Boruta, A. Venclova, J. Šimkus, K. Korsakas planavo leisti almanachą „Žalia
vėtra“. Planuota, jog dalyvaus ir S. Nėris. Politinio emigranto K. Borutos pavardė tarp leidėjų palaidojo
projektą. Z. Angarietis apie šį planą žinojo iš to meto spaudos anonsų.
Turima omenyje trečiafrontininkų reagavimas į „Balso“ ir „Priekalo“ publikacijas apie jų žurnalą.
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ir su S[ekretoriato] pagelba ieško keliø reabilituot já tarptautiniame „maštabe“. Simaitis rupinasi padët Sarapinui ir
Giraitei „isispraust“ i komunistø spaudà (i „Pr[iekalà]).
Tas jam dalinai pasiseka. Net, kada i viršø iškila Sarapino parsidavimas fašistams ir jo plagiatas, Simaièiui rupi
ispraust Sarapinà i mums artimà spaudà („Aurorà“ – kurià
kiti skaito ko[munistø] laikr[ašèiu]) ir kom[unistø] spaudà
(„Priek[alà]“), bet taip, kad „Pr[iekalo]“ redakcija neþinotø, kas slepiasi uþ naujai išgalvotø parašø. Mano nuomone,
tai irgi buvo kom[unistø] spaudos provokavimas. Be to, Sarapinas ir Giraitë su Simaièio pagelba siunèia „Priekalui“ savo
provokacines eiles. Mano nuomone tai buvo neeilinë provokacija, kuri galëjo duot medþiagos musø priešam, jei tos eilës
but tilpusios „Pr[iekale]“ ar kitam laikraštij, kurá skaititojai laikitø komunistiniu, k[aip] a[ntai] „Auroroj“. Kas dël
tø eiliø didesnæ atsakomibæ nešë, sunku pasakit. Bet, mano
nuomone, nešë atsakomibæ visi tris (Sim[aitis], Sar[apinas],
ir Gir[aitë]). Reikëjo i tai grieþtai reaguot, bet reaguot
su <...>. Kadangi Simaitis buvo p[artijos] nariu (nors jie
ir nebuvo partijoj) ir nebuvo tiesioginiø irodimu, kad jis
pridëjo savo rankà prie tø eiliø parašimo (man buvo aišku,
kad jis pridëjo), tai apie já reikëjo straipsná paskelbt ir
laukt, kaip jis reaguos i tà straipsná (kad paskui iškelt ir
parašit ir jo vardà), kartu pareikalaut, kad Sim[aitis] tuètuojaus nutrauktø rišius su tr[eèiafrontininkais] (apie tai
kelis kartus buvo rašita).
Kas77 dël Sar[apino] ir Gir[aitës] tai reikëjo viskà aiškiai pasakit. Reikëjo politinæ provokacijà pavadit politine
provokacija, kad kiti nedristø taip pakartot. Neuþmirškim,
kad panašiø provokacijø musø priešai jau ne vienà kart imdavosi ir Lietuvoj ir uþsienij. Visa Sar[apino] praeitis rodë,
kad jis niekšas, o iš niekšo gerø dalikø negalima laukt. Èia
nesvarbu, ar jis uþ pinigus tas eiles parašë, ar be pinigø,
tik kad parašius, ar savo iniciativa, ar pasitaræs su kitais,
ar be pasitarimo. Tai iš esmës nieko nekeièia. Gana to,
kad niekšas parašë provokacines eiles (tarp jo niekšišèiø).
77

Šioje pastraipoje polemizuojama su pirmu V. Mickevičiaus-Kapsuko argumentu, grindžiančiu V. Drazdausko laiško „normalumą“.
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Negal kelt pasitikëjimo ir Gir[aitë]. Ji irgi veidmainiavo
(ne sviravo, o veidmainiavo, tik be to šlikštumo, kaip pas
Sar[apinà]). Dirbant jai kademams78 „pakairëja“ ir ketina
dirbt „Þ[alioj] vëtroj“. „Þ[alia] vëtra“ neišeina ir toliau
jau lieka pas kademus. Pasirodþius „3[-iam] fr[ontui]“ kiek
laiko praëjus ir ji tenai atsiranda, ir netrukus pasidaro
taip „kairi“, kad jau galvoja stot á k[omunistø] p[artijà],
nors Lietuvos politika jai dar neaiški, bet tarptautinë jau
aiški. Aš tada (1931 m.) maniau, kad ji galëjo pakairëti,
ir toj prasmëj rašiau (1931 m.)79. Bet vëliau, kada labiau
išsiaiškinau jos praeitá, kada suþinojau, kad po „išëjimo“
iš kademø spaudos, ji dar siuntë jai savo eiles, tik nauja
pravarde pasivadinus80, man tas jos „pakairëjimas“ ir noras
istot á k[omunistø] p[artijà] liko itariamas. Pas jà buvo
ne aiškus pakairëjimas (iš kademø i artimus k[omunistø]
p[artijai]), o mano nuomone, tikras veidmainiškumas, kad
apgaut tuos, kas per daug pasitiki. Todël ir tolimesnë jos
pozicija man pasidarë aiškesnë. Kada „3-já frontà“ uþdarë,
ji „sviravo“, kartais „lenkësi atgal“ ir „sutikdavo pasilikt“, – kaip Kaz. rašë. O mano nuomone, ji sviravo, nes dar
neþinojo, kaip toliau bus su kitais treèiafrontinikais, ir
ji neþinojo ko laikitis. Mano nuomone, pas Gir[aitæ] niekados jokio pakairëjimo nebuvo, o buvo vien manevras su pastangomis sëdët ant keliø këdþiø. Arba dar geriau kelias karves
melšt. Ir aš visai nenustebsiu, jei išgirsiu, kad ji, kaip
ir Sar[apinas], prisidengus naujais vardais dirba faš[istø],
kademø ar išdavikø spaudoj. Kada aš tà neaiškià jos praeitá
su veidmainiavimais ir tariamu „pakairëjimu“ iki stojimo i
p[artijà] paëmiau, tai mano nuomone, iš esmës tarp Sar[apino]
ir Gir[aitës] skirtumo nëra. Skirtumas ira tik detalëse. Štai
kodël aš minëjau mano straipsnije abu vardus. Štai, kodël
mano nuomone, mano straipsnis politiniai nebuvo klaidingas (nors d[raugas] K[apsukas] ir sako, kad jis politiniai
klaidingas, nes „ant vienos lentos pastatita ten Giraitë su
78
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Krikščionys demokratai.
Z. Angariečio laiškas LKP(b) sekretoriatui į Kauną. 1931 07 31 // LYA, f. 77, ap.14, b. 10, l. 52.
Katalikiškos pakraipos spaudoje nuo 1931 m. pavasario ji nespausdino savo kūrybos. Tik 1932 m. „Naujosios Romuvos“ nr. 7 išspausdintas jos verstas (vertėjas nenurodytas) R. M. Rilkės „Padavimas apie meilę ir
mirtį korneto Christofo Rilke‘s“.
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Cvirka ir ji taip-pat pripaþinta polit[ine] provokatore.“)
(?) Tuo labiau, mano nuomone, straipsnis politiniai nebuvo
klaidingas, kad, mano nuomone, jø eilës nepripuolamai atsirado. Dabar imperializmas irgi visokiais budais geriau daleis
visokias provokacines paskalas prieš SSRS, kad geriau ruošt
dirvà karui. Agentai darbuojasi ir spaudoj ir „visuomenëj“
(v „obšèestve“) ir visokiais kitais budais. Ir Sar[apinas],
ir Gir[aitë], matit, irgi tø kalbø prisiklausë ir tos kalbos ikvëpë juos parašit savo eiles apie komunistø þiaurumà. Sim[aitis] uþsipuldamas ant M. B., suligina tas eiles
su Jasenskio romanu „Deginu Pariþiø“. K[apsukas] panašiai
Sim[aièiui] tà dar suliginimà daro. Suliginimai klaidingi.
Pirma, Jasienskis iki savo parašimo neturëjo tokios šlikšèios praeities, kaip pas Sar[apinà]. Antra, pas Jasienská
tai buvo visai nevikes atsakimas i knigà „Deginu Maskvà“
(„Deg[inu] Par[yþiø]“ – kniga politiniai klaidinga). Treèia,
ji buvo parašita ne Maskvos komunistø spaudai, bet išleista
Pariþiuj (bukai parašë, Pariþiuj išleido, agitacijai prieš
Maskvà jos klaidø neišnaudojæ). Bet jei Jasenskis tos knigos išleidimo metu butø kartu bendradarbiavæs ir Francijos
oficioze arba valdanèios partijos centro organe (prisidengæs
kitais vardais)81 ir kartu tvirtinæs, kad jis su jais nieko
bendro neturi, – tai ko tuomet butø susilaukæs jis? Veikiausiai, iš Francijos ir nebûtø jo išvaræ ir i SSRS nebutø jo
priëmæ. To reik neuþmiršt. Be reikalo tik K[apsukas] pasiskolino argumentø pas Sim[aitá].
Kiti P[olitinio] B[iuro] nariai faktinai atmetë mano pasiulimà apie Sim[aièio] išmetimà iš p[artijos]. Buvo ivairiø
argumentø. Aš imu naud[ot] K[apsuko] argumentus, jo rašte
išdëstitus: 1) M. B. straipsnis „nevikæs ir net politiniai
klaidingas“ (vadinas, Sim[aitis] – aš piktinuos – turëjo
teisæ já kritikuot, – nors jis nekritikavo, o tik šmeiþë). 2)
Sim[aitis] dar jaunas p[artijos] naris, dël to „reikia truputá kitaip prieiti, negu prie senø partijos nariø“, nes toki,
kaip Sim[aitis], „negali bût në šimtaprocentiniais komunistais, në tokios disciplinos palaikitojais, kaip tai turi
bûti mûsø partijoj“. (þinoma, negalima vienodo mato statit
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Užuomina į tai, kad P. Cvirkos plagiatas pasirodė tautininkų oﬁcioze.
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jauniem ir seniem p[artijos] nariam, tuo labiau atëjusiems iš
svetimo liogerio, iš vienos pusës, ir staèiai darbinikams, iš
kitos). Tokiuose klausimuose tokiems nepraustaburniams, kaip
Sim[aitis], atëjusiems iš svetimo liogerio, tur bût aštriai
statoma, kaip jau šimtams musø partijos nariø. Dël tokiø,
kaip Sim[aitis], tuoj tur kelt klausimas, ar nëra jis mums
klesinis priešas, kuris samoningai išstojo, kad gautø vadovaujanèiø organø autoritetà ir nešt dezorganizacijà. Kas dël
senesniø p[artijos] nariø (jei jie panašiai pasielgë), tai
tur kilt klausimas, ar ne per toli jie nusuko i priešø pusæ,
ar nepasidavë jø itakai. Tokius, kaip Sim[aitis], uþ tokius
laiškus reikia tuètuojaus mest; antriesiem uþgint rašit82.
3) Sim[aitis] tik mums parašë, mes neþinom, ar jis išnaudoja
já (ir duoda kitiems skaitit? – jei Sim[aitis], neturëdamas
teisës, davë rankraštá skaitit Sar[api]nui, tai kas jam patikës, jei jis sakis, kad savo laiško niekam skaitit nedavë?).
Mano nuomone, atmetimas mano siulimo tuètuojau priimt laiškà
apie jo išmetimà (medþiagos išmetimui ir to išmetimo pamatavimui jau pakankamai) ir tuètuojaus pradët aiškitis tikrà
Sim[aièio] veidà ir jo þalingus, antipartinius nusiþengimus,
buvo didelë klaida, kuri duoda galimibës Sim[aièiui] toliau
test jo þalingà darbà ir labiau tvirtint savo pozicijas. Musø
pareiga buvo pasakit, kad þmonëms su tokiomis paþiûromis,
kurias išdëstë Sim[aitis] savo laiške, negal but vietos partijoj nei vienos dienos.
[...] Mano nuomone pas d[raugà] K[apsukà] ira visa eilë
klaidø83: 1) Dabar centralinis klausimas ira ne jo santikiai su Cv[irka], o jo laiškas. Iki to laiško klausimas jo
santikiø su Cv[irka] galëjo but jo bandimu. Bandimas pasisekë, Sim[aitis] parodë, kad jam Cv[irka] artimesnis, kaip
p[artija]. 2) Po tokio laiško i Sim[aitá] negalima kreiptis:
tai Sim[aiè]iui per daug garbës tik teikia. 3) Jei Sim[aitis]
dël to laiško (ir kitø laiškø Sim[aièio] naudai) dabar ir
pasisakitø prieš Sar[apinà] ir pasmerktø savo laiškà, tai tas
ne tik nebaltintø jo, bet, mano nuomone, paroditø já dar blogesnëj šviesoj. Iš jo laiško mes matom, kas jis toks ir kaip
82
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Galbūt užuomina į J. Bulavo laišką.
Polemizuojama su V. Mickevičiaus-Kapsuko pasiūlymais, kaip reaguoti į V. Drazdausko laišką.
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jis þiuri i Sar[apinà] dël jo padaritø niekšišèiø. Kreipimasi
i já su tuo, kà d[raugas] K[apsukas] siûlo, jis gal priimt,
kaip jam padarità reikalavimà. Jei jis dar šiek tiek liks,
jis gal atsakit „aš savo nuomonës apie Sar[apinà] nekeisiu, bet jei reik, aš su juo nutrauksiu rišius“ (bet ar mes
vien formalumø reikalaujame? Musø nuomone negana nutraukt
rišius su Sar[apinu], bet ir faktinai pasmerk Sar[apinà]
ir visus, kas tokiais pat keliais eina). Jei jis panašiai
pasakis: „traukiu su tr[eèiafrontininkais] rišius ir smerkiu j[uos] ir savo laiškà“, tai jis tuomet išein šlikšèiai
veidmainiaus. Jei Sim[aitis] ir pasmerks Sar[apinà], tai vis
vien Sim[aièiu] tikët negalima, kaip negalima buvo tikët jam
Korsako klausimu (lig šiol jis stovi ne musø pozicijoje, o
Korsako pozicijoje). 4) Jei Sim[aitis] pasmerks savo laiškà,
tai ar bus galima jam tikët? Mano nuomone, ne. 5) Dabar, kada
turim jo laiškà, tas mes turim puikià medþiagà iškelt jo tikrà
veidà ir pakirst jo autoritetà tenai, kur já dar tur. O jei
jis veidmainingai „atsimes“ nuo Sar[apino] ir veidmainingai
„pasmerks“ savo laiškà, ar mes matisim, kad tai jis daro veidmainingai? Kà gi tuomet dariti? Palikti partijoj? Jei dabar
nemest, tai kaip tuomet išmest? Jei jis veidmainingai išpildis tà, kà d[raugas] K[apsukas] reikalauja savo siulimuose,
tai tas tik apsunkins išmest já. Mano nuomone, d[raugo]
K[apsuko] siulimai naudingi vien Sim[aièi]ui átvirtint savo
pozicijas, o ne mums pataisit tà klaidà, kuri buvo padarita
su jo priëmimu. Taip jei kas mano, kad galima ir toliau laiškus rašit (ir šmeiþt partijà, ne tik C[entro] K[komiteto]
nará, dar ir „Balsà“ ir aplamai partijà, nes jo laiške po
priedanga puolimo ant M. B. faktinai uþsipuolimas ant partijos ne tik Sar[apino] ir Gir[aitës] klausimu) ir pasilikt
partijoj, tai tuomet tikrai reikia darit jam palengvinimus
išeit iš jo padëties, kad jis galëtø pasilikt partijoj. Bet
jei jis bus paliktas partijoj, kaip tuomet smuks C[entro]
K[komiteto] autoritetas, kurio narius visoká Simaièiai gali
šmeiþt? Tiesa, ant d[raugo] K[apsuko] jis atvirai neuþsipuldinëja, bet faktinai uþsipuldinëja, pritardamas Korsako raštams apie „þiurkiø meilæ“, nukreiptiems prieš „Pr[iekalà]“.
Kas dël uþsipuolimø ant M. B., tai jie, mano nuomone, tàsa
Sar[apino] ir Gir[aitës] provokaciniø eiliø.
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Tiesa, klausim[as], o kaip su sm[ulkiai] burþ[uazine] inteligentija. Mano nuomone, Sim[aitis], Sar[apinas], Gir[aitë]
ir panašus daug gadina mums átakos plëtimui tarp sm[ulkiai]
burþ[uazinës] inteligentijos. Dabar greta mus itakos plëtimo tenai eina ir Sim[aièio]-Sar[apino] itakos augimas musø
saskaita. Kuo ilgiau mes tilësim su musø išstojimu prieš
Sim[aitá], tuo jis labiau tvirtës savo pozicijose ir tuo sunkiau bus vëliau mušt. O jei dar jis paduos kokius nors veidmainingus pareiškimus, kuriems sm[ulkiai] burþ[uazinë] inteligentija tikës, kaip nuoširdiems, tuomet ir visai bus sunku
tà sm[ulkiai] burþ[uazinæ] inteligentijà itikit.
[...] Koks tai niekšas, klaidingai priimtas i partijà, þmogus su svetimais mums nusistatimais, niekšo Sar[apin]o globëjas, Korsako sëbras, gal šmeiþt CK nará, o kiti CK nariai gal
pasakit, visgi jis gal pasilikt partijoj, tik tegu pasmerkia
savo šmeiþtus! Koks gi gal tuomet but darbas to CK nario, kurá
gal šmeiþt koki tai praëjunai! Mano nuomone, kiti CK nariai
pirmiausiai turëjo pakelt klausimà apie jo išmetimà. To neiviko. Labai negerai. Tuom negerai tuo labiau, kad tai negal
tikt musø darbo gerinimui. Aš Ser. 23. II aiškiai pasakiau,
kad jis tur savo klaidà taisit. 23. II, kada jis nepasisakë
uþ savo klaidos taisimà, tai bûtinai turëjau primint jiem,
kad pas mus Kaune jau nedaug, o staèiai labai daug supuvusio
liberalizmo link itariamø ir nepatikrintø þmoniø. Tas supuvæs
liberalizmas neišbanditiems treèiafrontinikams padëjo isiskverbt i r[audonàjà] p[agalbà], o Sim[ai]èiui á p[artijà].
Tas supuves liberalizmas palengvino M[orkûn]ui pakliût ne tik
i r[audonàjà] p[agalbà], bet ir ant greitujø i r[audonosios]
p[agalbos] r[ajoniná] k[omitetà] ir jau paskelbtu tarimu ir
i r[audonosios] p[agalbos] konferencijà84. Tas supuves liberalizmas palengvino laikinai iškilt niekam Kaune neþinomam
Ipolitui ir ilist i partijà, palengvino ilist i partijà karo
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„Trečio fronto“ bendradarbis (ne aktyvistų kolektyvo narys) Pranas Morkūnas 1931 m. lapkritį už veiklą „Vilties“ klube kartu su V. Drazdausku buvo nuteistas 3 mėnesiams kalėjimo. Paskui, tikriausiai V. Drazdausko
rekomenduotas, buvo priimtas į MOPR’ą. Po kiek laiko kooptuotas į MOPR’o Kauno rajono komitetą.
Kilus įtarimui, kad praeityje jis buvo šaulių kuopos vadas, iš Raudonosios pagalbos 1932 m. pabaigoje
pašalintas. Žr.: Jankelio Vinickio (slap. Šturmas) laiškas LKP(b) vadovybei Maskvoje. Gauta 1932 12 14. //
LYA, f. 77, ap. 28, b. 7607, l. 17−19.
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teismo nariui, kuris išnešë mirties sprendimà, palengvino
pakliut kriminalinës policijos agentam ir t.t. Aš tame nekaltinu vieno þmogaus. Kalbëdamas su kauniškiais priëjau prie
išvados, kad daug kas tame kaltas. O jei norëtum rast kaltinikø, kas padëjo iškilt M[orkûnui] arba I[politui], tai ir
nerastum vieno kaltiniko. Sistema kalta. Dar per daug pas
mus tiki atëjunams iš svetimo liogerio, jei tik jie pradeda
revoliucines kalbas kalbët. Vieton to, kad labiau sustiprint
traukimui i partijà darb[inin]kø ir ipaè iš didesniø ámoniø, per daug dar „voziatsia“ su išoriniais perëjûnais, kad
juos pritraukt ir neišbanditus iškelt. Tiesa, mes taip turim
dirbt, kad ir tarp sm[ulkiai] burþ[uazinio] elemento turët
musø itakas, bet jokiu budu nenaudot tø metodø, kurie padeda
Sim[aiè]iams, M[orkûnam]s ir kitiems. Kad uþaštrit klausimà
apie tà þalingà praktikà traukt S[imaiè]ius, M[orkûnu]s ir
kitus, tuo labiau reikëjo P[olitiniame] B[iur]e uþaštrit
klausimà su Sim[aièiu] ir já panašiais, greta panašiø su
M[orkûnu], I[politu] ir k[itais], parodit, kokias mes darom
klaidas, kada mes priimam i p[artijà] Simaièius, I[politus]
ir panašius, kad leidþiam r[audonojoj] p[pagalboj] iškilt
M[orkûnam]s. Šis laiško galas ir ira visa centralinë viso
laiško vieta. Viskas kitas tik komentarai, kurie rodo, kaip
mes kartu nemokam taisit jau padaritas klaidas.
[...] Baigdamas dar priduriu: mano nuomone nepakanka išmest
patá Sim[aitá]. Mano nuomone reikia pašalit nuo slaptø organizacijø ir visus tuos, kuriuos jis rekomendavo, kaip ligiai
gerai pašalint visus tuos, su kuriais jis draugavo. To reikalauja musø p[artijos] reikalai.
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N R . 11. Z I G M A S A N G A R I E T I S . „ P O E TA I A R P O L I T I N I A I P ROVO K ATO R I A I “

1 9 3 3 m . v a s a r i o 1 d . 85

Imam kelias Petro Sarapino ir Marijos Giraitës eiles. Nors
jos netilpo spaudoj, bet jos buvo paskirtos komunistø spaudai. Vienas ir kitas „poetas“ vadina save proletariniais.
Jiedu mano, kad jei jie parašis vienas kitas eiles su skambiomis frazëmis, tai jau ir išeis jø proletariniai poetai. Iš
tikrøjø gi iš jø išëjo politiniai provokatoriai. Imam Petro
Sarapino eiles „Raudonieji raiteliai“. Paskirtos eilës neva
Budiono raiteliams, bet P. Sarapinas reikalauja, kad apie
raudonuosius raitelius Lietuvoj dainuotø taip, kaip „Geleþinio vilko maršà“. Tai juk butø vien pasitièiojimas iš raudonujø raiteliø. Išsišoko P. Sarapinas ir su eilëmis „Mašina“.
Pradeda mašinos paliginimà su „graþia moterimi, ištepta kvepianèiom skaniom alivom“ ir faktinai gavosi pas já mašinos
pritaikinimas prie prostitutës. Gal toki paliginimai ir tinka
paleistuvistës poetams, bet jie netinka komunistinei spaudai.
Tai dar butø tik pusë bëdos. Petras Sarapinas rupinasi ákalbëti, kad komunistai geidþia burþujø galvø ir todël sako: „O
graþiausià dainà paskirèiau giljotinai, kuri galvas burþujø
kapotø nuvarius á eilæ...“. Vadinas, pas P. Sarapinà komunistai tai kraujo pageidautojai, – tai sadistai. Iš tikrøjø gi
tai tik politinë Sarapino provokacija. Mat Sarapinui rupëjo,
kad tas eiles atspausdintø koks nors komunistø þurnalas, o jei
atspausdintø, tai komunistø priešai gautø medþiagos kovai su
komunistais. Tuoj jie pradëtø šaukti: þiûrëkite, komunistai
dar nenuvertë burþuazijos valdþios Europoj, o jau pageidauja
burþujø kraujo ir svajoja apie giljotinas burþujams. Kas link
sadizmo, tai jis išlindo pas patá P. Sarapinà. Tai patvirtina
nors ir šie jo eiliø þodþiai: „Aš, saldþios neapykantos man
smegenis pritvinæ, – poeto meilë – revoliucijos graþuolei, –
giljotinos peiliui.“
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Ši data užrašyta ant „Balso“ 3-io numerio. Vis dėlto iš V. Kapsuko ir Z. Angariečio vasario 23 d. laiškų panašu, kad tuo metu šis numeris dar nebuvo pasirodęs, nes buvo svarstoma, ar skelbti abiejų poetų pavardes.
Taigi numeris galėjo išeiti jau po vasario 23 d.
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Kad tai ne tik sadizmas, bet ir politinë provokacija, tai
patvirtina ir „poeto“ Petro Sarapino vardas. Petras Sarapinas
ne kas kitas, kaip ta politinë prostitutë, kuri savo eiles
siuntë ir komunistø spaudai ir bendradarbiavo fašistø spaudoj. Tai P. Cvirka-Pavilionis.
Marija Giraitë neatsilieka nuo Petro Sarapino (P. Cvirkos).
Ji irgi rašo eiles („Europa“), kurias negalima kitaip pavadint, kaip politine provokacija. Jos eilëse skaitom: „Elektros këdëje ar pragaro mašinai sprogstant pabaigei netikëtai
savo buitá. Tu (Europa) savo puotose nusprogai, nugriaus tave,
kurie dabar kankinami, uþguiti“. Ir dar atkartoja: „Elektros këdëje ar pragaro mašinai sprogstant“ Europai burþuazinei nulemta þût“. Jei komunistø spaudoj butø tilpæ tokios
eilës, tai komunistø priešai butø galëjæ pasakit: þiûrëkite,
komunistai dar nenuvertë burþuazijos valdþios Europoj, o jau
rengiasi Europos burþujus i elektros këdes sodint ir pragaro
mašinom sprogdint.
Ir Petro Sarapino (Cvirkos) ir Marijos Giraitës eilës ne
kas kitas, kaip politinë provokacija, kad tø eiliø pagelba
sukompromituot komunistø spaudà, padët komunistø priešams
apšmeiþt komunistus, kaip kraujo geidikus, nupiešt juos
sadistais, ir kuomi sustiprint kontrrevoliuciná frontà prieš
komunistus. Tai kartu gera medþiaga ir karo ruošëjams prieš
Sovietø Sàjungà. Þiurëkite, koki komunistai þiaurûs, jie tik
ir svajoja apie giljotinas, elektros kedes ir pragaro mašinas...
Ta „poetø“ provokacija taip biauri, taip šlikšti, kad kiekvienas doresnis þmogus tur šalintis tø niekšø, nes jie gal
ávelt i kokius nors nešvarumus kiekvienà, kas su jais susiduria. Ir visgi dar Lietuvoj ira tokiu naiviu þmoniø, kurie
jiems tiki. Jie mano, kad Cvirkos niekšingo veidmainiavimo ir
bendradarbiavimo pas fašistus nepakanka, kad kratytis jo, ir
vël galvoja, ar negalima suvienit pavienius treèiafrontinikus, surinkt P. Cvirkas ir panašø elementà, nors pastarieji
jau visai susibankrutijo.
Dabar, kai eina kairëjimas ir nekuriuos inteligentijos
sluogsniuos, tuo labiau reikia kratitis nuo tokiø niekšø ir
iš toli jø neprileist, tokiø asmenø kaip Cvirka.
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Darbinikai ištiesa rankà kairëjanèiai inteligentijai, kad
parodit jai tikrà kovos kelià ir su panieka atmeta visus tuos,
kas šliejasi prie darbinikø, kad ardit jø darbà.
M. B.

S k e l b t a : B a l s a s , 1 9 3 3 , n r. 3 , p . 5 9 .
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N R . 12. VA LY S D R A Z D AU S K A S . „ AT S A RG I AU PA S I S U K I M U O S “
1 9 3 3 m . S p ė t i n a , k a d p a r a š y t a s a n t r o j e m e t ų p u s ė j e 86.

I
Revoliucinës kultûros ir literatûros darbas Lietuvoj nëra
ir niekuomet nebuvo tinkamoj aukštumoj. Tai, kad per penkiolika metø mûsø kultûrinë ir literatûrinë politika nedavë jokiø
þymesniø atsiekimø, aiškus dalykas, árodo ne marksistinës
kultûrinës ir literatûrinës politikos nepajëgumà, bet mûsø
nesugebëjimà ir net nenorà šiam reikalui kà nors padaryti.
Bûtø labai negudru visà atsakomybæ uþ nepasisekimus suversti
objektingosioms sàlygoms. Revoliucinës kultûros ir literatûros reikalams Lietuvoj mes skyrëm nepaprastai maþai dëmesio ir
dar maþiau jëgø. Tuo tarpu, taip vadinamais demokratijos laikais buvo galima bent šis tas kultûros ir literatûros fronte
padaryti. Taèiau tada buvusios galimybës mûsø nebuvo tinkamai išnaudotos. Net paskutiniais metais mes turëtume Lietuvoj
þymiai didesniø laimëjimø, jei tuos klausimus spræstume ne tik
su reikiamu grieþtumu, bet ir su deramu ir bûtinu atidumu.
„Supuvæs liberalizmas“, kuriuo „Balso“ nuomone87 kai kas
Lietuvoj sunkiai serga, þalingas, kaip kituose, taip ir kultûros ir literatûros fronte. Taèiau ir tas neatsakingumas, kuris
reiškiasi pas daugelá draugø iš „Balso“ prie jokiø laimëjimø
neveda. Kaip su supuvusiu liberalizmu Lietuvoj, taip ir su
neatsakingais draugais iš „Balso“ turi bûti vedama grieþta
kova. Vartant „Balsà“ atrodo, kad nëra to, ko bûtø negalima
rašyti apie „Treèià Frontà“, treèiafrontininkus, „Viltá“,
„Linijà“, „Mûsø scenà“. Atrodo, kad viskas leistina ir niekuomet nebus perdëta. Be to, niekuomet nesistengiama net paprasèiausius faktus patikrinti ar bent kiek sàþiningiau surinkti
þinias. Toks neatsakingumas negalëjo teigiamai veikti tuos
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„Balsas“ nebeišėjo 1933 m. balandį, bet čia polemizuojama ne su leidiniu, o su jo leidėjais. Taigi tekstas
galėjo būti parašytas ir uždarius žurnalą. Straipsnyje užsimenama apie J. Grybausko ir P. Andriusevičiaus
pasitraukimą iš prokomunistinės veiklos. 1933 m. gegužę J. Grybauskas dar siuntė laišką apie „Mūsų scenos“
veiklą į Tarptautinio revoliucinių teatrų susivienijimą Maskvoje.
[Angarietis Z.], Kairisis šlamšto manevras / R. T. // Balsas, 1933 03 16, nr. 6, p. 106−108.
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þmones, kurie dirbo mums artimose kultûrinëse ir literatûrinëse organizacijose. „Balsas“, tvirtindamas, kad „Vilèiai“,
„Mûsø scenai“, „Linijai“ vadovauja šlamštas, niekuomet nedráso
pastatyti klausimo, tai kodël mes tam šlamštui leidþiam vadovauti ir kodël mes patys nevadovaujam. Suversti kaltes uþ tai
„supuvusiems liberalams“ bûtø lengva, jei jø bûtø bent keletas. Toliau, nelaimingas supuvæs liberalas yra tik vienas, ir
todël uþ tai, kad tose organizacijose buvo leista vadovauti
šlamštui, atsakingi draugai iš „Balso“, kurie tai þinojo, bet
nieko nedarë, kad reikalà sutvarkyti.
Taèiau bent kiek arèiau susipaþinæ su mums artimø kultûriniø
ir literatûriniø organizacijø padëtim, turim pripaþinti, kad
nieko, kas galëtø kompromituoti revoliucines organizacijas,
ten neatsitiko. Buvo protarpiø, kada vienas kitas iš smulkiø burþua vienoj ar kitoj organizacijoj bûdavo arèiau prie
vadovavimo, bet tuo metu tai bûdavo inteligentai su palinkimais kairëti. Vëliau neištesëdavo ir nuriedëdavo á renegatø ir dezertyrø eiles (Raila, Grybauskas, Pulgis-Andriusevièius). Kada smulkus burþua apsispræsdavo, kad jis šlamštas,
tai jis ne tik tose organizacijose nevadovaudavo, bet bûdavo
iš tø organizacijø rûpestingai valomas. Ne pilnà išimtá sudaro
Sarapinas, kuris ir po savo þinomo þygio buvo paliktas valdyboj. Taèiau jis ten buvo paliktas ne dël savo graþiø akiø,
bet dël to, kad ne taip lengva Lietuvoj pravesti reikalingi
formalumai. Pagaliau nejaugi tai, kad Sarapinas formališkai
ir buvo kokioj valdyboj88, davë uþtektinai pagrindo tvirtinti,
kad „Mûsø scenoj“ šlamštas, o „Linijoj“ prisiplakëliai ir kad
kaþkur kitur yra tie tikrai sukairëjæ menininkai ir inteligentai. Gal bût, kad kaþkur kitur ir yra tie „tikrieji“, bet jie
neþinomi ir nejauèiami ir todël kalbëti apie tokius paslaptingus ir mistiškus daiktus draugai iš „Balso“ turëtø vengti.
II
Mûsø kultûrinei ir literatûrinei politikai patikrinti daugiausiai duoda medþiagos susirëmimai su treèiafrontininkais.
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Turima omenyje „Linija“.
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Tada draugai iš „Balso“ varë, taip vadinamà, niekinimo politikà. Tai buvo aiškiai matoma iš to, kaip buvo vertinamas
„Treèio Fronto“ kolektyvas. „Treèio Fronto“ ir jo bendradarbiø
adresu daþniausiai buvo mëtomi paprastai pasenæ, daþnai nepatikrinti, o dar daþniau treèiafrontininkams nesuprantami kaltinimai. Tuo metu pas draugus iš „Balso“ jautësi tendencija ne
tiek treèiafrontininkus iškritikuoti, kiek juos nuþeminti89.
Nors vëliau „Priekalas“ ëmësi kiek rimèiau treèiafrontininkus
„tvarkyti“90, bet kai kurie to sadizmo (ne liberalizmo) likuèiai pasiliko. Kaip tai, kad „Treèiam Fronte“ buvo ásivëlæ
tamsiø asmenybiø, taip ir smulkmenos iš kurio nors treèiafrontininko literatûrinës praeities buvo išnaudojamos ne tam,
kad atkirsti netinkamus ir ne tam, kad atrinkti geresnius, bet
tam, kad visus juos suniekinti ir kad në vieno iš jø nebûtø
be šešëlio. Prieš kuriuos trûkdavo bent kiek stipresniø argumentø, tai tiem sunaikinti uþtekdavo to, kad tai smulkûs burþua ir „mëlyno kraujo ponaièiai“. Taip buvo stengiamasi uþkariauti geresnës dalies simpatijas ir taip tai buvo dirbama
su simpatikais. Tai buvo labai savotiški darbo metodai ir tai
buvo ne vien tik marksistinës kritikos kompromitavimas, bet
ir tiktai minusus duodanti literatûrinë politika. Èia visai
nemanoma treèiafrontininkø ginti. Ne visada stiprûs tie, kurie
muša, stiprûs bûna ir tie, kurie atlaiko. Treèiafrontininkai
neatlaikë ir jø niekas neapgins. Èia nieko neginama, èia tik
statomas klausimas ar visada buvo uþtektinai tikslûs tie smûgiai, kuriais draugai iš „Balso“ dauþë treèiafrontininkus.
Reikalus su treèiafrontininkais draugai iš „Balso“ pasirûpino nepaprastai greit ir nepaprastai lengvai sutvarkyti.
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Žr. straipsnius apie trečiafrontininkus, kurie „Balse“ paskelbti 1931 m.: [Pauliukevičius B.], Smulkiai-buržuazinės žiurkės / Džugas // Balsas, 1930 03 25, nr. 6, p. 271−273; [Angarietis Z.], Kas tai ira tas „Trečias
frontas“? / J. B. // Balsas, 1931 05 10, nr. 9, p. 300−301; [Angarietis Z.], Fašistų pagelbos frontas / J. B. //
Balsas, 1931 05 10, nr. 9, p. 301; [Angarietis Z.], Kelios pastabos dėl „Trečio fronto“ / Be parašo // Balsas,
1931 09 10, nr. 17, p. 479; [Angarietis Z.], Dėl Trečiojo fronto // Balsas, 1931 10 25, nr. 20, p. 532.
Žr. straipsnius apie trečiafrontininkus, kurie „Priekale“ paskelbti 1931 m.: [Užkalnis P.], Apie „Trečiąjį frontą“ / V. K. Varnėnas // Priekalas, 1931, nr. 1−2, p. 19−22; Fašistų „Sekmadienis“ garbina „Trečią
frontą“ // Priekalas, 1931, nr. 1−2, p. 64; Kapsukas V., „Trečio fronto“ tikrasis veidas // Priekalas, 1931,
nr. 3/4, p. 92−97; [Pranskus-Žalionis B.], Bibliograﬁja. Bronis Raila „Barbaras rėkia“ / V. V-inis // Priekalas,
1931, nr. 3/4, p. 135−137; [Pranskus-Žalionis B.], Trečiafrontinikų „tarptautinė politika“ / V. // Priekalas,
1931, nr. 3/4, p. 143−144; Pranskus-[Žalionis] B., Menševikiškas marksizmas // Priekalas, 1931, nr. 5,
p. 174−178; Kapsukas V., Dar apie trečiafrontininkus // Priekalas, 1931, nr. 5, p. 178−179; Kapsukas V.,
Dar apie trečiafrontininkus // Priekalas, 1931, nr. 5, p. 178−179; [Pranskus-Žalionis B.], J. Radžvilas-Korsakas „savikritikuojasi“ / V. V-inis // Priekalas, 1931, nr. 6, p. 234−235.
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Svyruojanti ir besiblaškanti literatûrinë radikalinës inteligentijos grupë draugø iš „Balso“ buvo skubiai ir be maþiausiø
rezervø priskirta prie socialfašistø. Ta aukšèiausioji bausmë
buvo taikoma ne kai kuriems iš treèiafrontininkø, bet visiems
treèiafrontininkams be išimties. 1931 m. „Balse“ rašoma: „Iš
treèiafrontininkø pastangø nieko gera neišeis. Gal „Treèiame
Fronte“ þmonës savo metais ir jauni (nors ne visi), bet jie
jau iš visø pusiø pelësiais dvokia. Jie jau tampriai susirišæs pûvanèiu kapitalizmu“91. Taèiau treèiafrontininkai su tuo
nenorëjo sutikti, valë savo sàstatà ir vis labiau brido lauk
iš savo literatûrinëj vaikystëj padarytø klaidø. Išëjo kiek
labiau ideologiškai brendæs 4, o kiek vëliau ir 5 „Treèio
Fronto“ numeris. Taèiau draugai iš „Balso“ á treèiafrontininkø pastangas pasistengë uþsimerkti. Kas kartà vis maþiau
rasdami „Treèiame Fronte“ kompromituojanèios medþiagos draugai iš „Balso“ visà laikà verèia treèiafrontininkams ant galvø
tas klaidas ir tas nesàmones, kurias jie padarë leisdami pirmuosius „Treèio Fronto“ numerius. Draugai iš „Balso“ ir „Priekalas“ neávertino, kad be revoliuciniø darbininkø moralinës
paramos, be grieþtos, bet ir rimtos ir teisingos kritikos,
net ir geresnës treèiafrontininkø dalies susmukimas neišvengiamas.
Po to, kaip „Socialdemokratas“ išsiþadëjo92, o draugai iš
„Balso“ pasmerkë amþinam socialfašizmui, treèiafrontininkø
vienintelis atspirties taškas buvo kolektyvas. Taèiau draugø
iš „Balso“ svarbiausi smûgiai, kaip tik ir buvo tokio pobûdþio, kad sutrupinti kolektyvà. Bûtø Lietuvoj buvus bent kokia
literatûrinë grupë, ar bûtø pasirûpinta tokià grupæ organizuoti, tai trupinimo taktika bûtø buvus visai vietoj. Bet
nieko panašaus nebuvo daroma. Net išëjus ketvirtam ir penktam numeriui nebuvo pasirûpinta gauti su treèiafrontininkais
ryšius. Taèiau kada vëliau tie ryšiai visai pripuolamai buvo
gauti93, jokios konkreèios programos, jokiø aiškiø reikalavimø
91
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[Angarietis Z.], Kas tai ira tas „Trečias frontas“? / J. B. // Balsas, 1931 05 10, nr. 9, p. 300.
Turima omenyje „Socialdemokrate“ 1931 m. rugsėjį pasirodę priešiški trečiafrontininkams straipsniai. Tai
buvo susiję su tuo, kad kai kurie trečiafrontininkai rugsėjo 13 d. sporto draugijos „Viltis“ visuotiniame
susirinkime dalyvavo iš valdybos išstumiant socialdemokratų sparną.
Turima omenyje A. Gudaičio-Guzevičiaus pastangos užmegzti ryšius tarp trečiafrontininkų ir MORP’o
1931 m. gruodį.
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jiems nebuvo išstatyta. Sutrupinus „Treèio Fronto“ kolektyvà
treèiafrontininkai subankrutavo ir kaip rašytojai, ir idëjiniai. Nebeturëdami jokiø literatûriniø pozicijø, jie susmuko
ir savo ideologinëse pozicijose. Tenka pripaþinti, kad daugelis draugø iš „Balso“ pranašysèiø išsipildë, bet dauguma jø
dëlto, kad buvo pranašaujama su nepaprastu uþsispyrimu, o dar
daugiau dëlto, kad nebuvo nieko daroma, kad tos pranašystës
neišsipildytø. Todël tai iš „Treèio Fronto“ liko tik kelios
skeveldros, bet jau ir tas draugai iš „Balso“ baigia likviduoti savo neatsakingumu. Vieni treèiafrontininkai dabar po
savo þygiø ramiai ilsisi socialfašistinëj „Kultûroj“94, kiti
stengiasi išsilaikyti rezervuotai. Vieni ir kiti tvirtina, kad
tai geriau, nes kol esi „Kultûroj“ arba laikais nuošaliai, tai
nieko, draugai iš „Balso“ pakalba ir uþmiršta, bet pabandyk
bristi iš socialfašistinës balos, tai tuoj koks nors draugas
iš „Balso“ paskelbs, kad prisiplakëlis ir kad jau bûtinai nori
padaryti karjerà, lyg taip jau tikra, kad ryt apie dvyliktà
valandà ávyks revoliucija. Aiškus dalykas, kad tokiom kalbom
treèiafrontininkai stengiasi pridengti savo socialfašizmà ir
savo kelià atgal. Taèiau draugai iš „Balso“ padarë viskà, kà
tik galëjo, kad smulkûs burþua savo socialfašizmà galëtø pridengti ir panašiom kalbom.
III
„Treèio Fronto“ pasirodymas iškëlë visà eilæ principiniø
ir taktikos klausimø. Taèiau draugø iš „Balso“ taktika kultûros ir literatûros fronte, kaip buvo, taip ir pasiliko taktika iš peties. Ne tiek geriau buvo sprendþiami ir principiniai klausimai. Šiandien lygiai taip pat, kaip ir „Treèio
Fronto“ laikais visai neaišku, kur baigiasi revoliucinë frazë
literatûroj ir kur prasideda revoliucinë kûryba. Draugai iš
„Balso“, kaip kitus, taip ir šá klausimà išsprendë labai
paprastai reikalaudami „darbø“, bûtinai darbø. Taèiau kokius
revoliucinius stebuklus turëjo treèiafrontininkai padaryti,
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Turimas omeny K. Korsakas, kuris gyvendamas ir studijuodamas Kaune redagavo „Kultūros“, ėjusios Šiauliuose, literatūrinį skyrių.
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draugai iš „Balso“ nesiteikë nurodyti. „Balsas“ reikalavo ne
literatûriniu darbu, bet tiesioginiai dalyvauti revoliucinëse
darbininkø klasës kovose. Taèiau kaip tada suprasti Amerikos revoliucinio rašytojo John Dos Passos95 pareiškimà: „Aš
nematau, kad dabartinëse sàlygose romanistas arba istorikas
galëtø bûti partijos narys. Kai kurie asmens, iš prigimties,
taip sakant, partijos nariai, kiti eina uþpakaly nedalyvaudami kovose. Tai temperamento klausimas. Aš pats priklausau
prie antro tipo“. Pasirodo, kad kitur tiesioginis dalyvavimas
revoliucinëse kovose nëra bûtinas revoliuciniam rašytojui.
Jei pas mus negali bûti kaip kitur ir jei pas mus bûtinai reikia, tai draugai iš „Balso“ ir „Priekalas“ turëjo išaiškinti,
kodël pas mus kitaip, kaip kitur. Taip sakant, kokios gi
šiandien pareigos revoliucinio rašytojo Lietuvoj. Ar uþtenka
to, kad jis priklausys revoliuciniø rašytojø grupei, ir esant
galimybëms dirbs kultûrinëse darbininkø organizacijose? Tas
klausimas visai vietoj, nes partieèiai á neorganizuotà inteligentà þiûri kaip kariškis á civilá: su neslepiama panieka uþ
tai, kad jie neorganizuoti ir nedisciplinuoti ir todël á juos
þiûrima su neslepiamu nepasitikëjimu. Todël radikalinës inteligentijos tarpe, kuri norëtø dirbti kultûros ir literatûros
darbà, bet netinka atsakingoms partijos nario pareigoms, ásigalëjus nuomonë, kad be pastojimo á partijà neturësi draugø
iš „Balso“ malonës. Negali bûti maþiausio abejojimo, kad tiesioginis rašytojo dalyvavimas revoliucinëse darbininkø klasës
kovose duoda rašytojui tà tikslø tikrovës pajautimà, kurio
jis niekur kitur neásigys ir praturtina jo kûrybà darbininkø
klasës revoliuciniu patyrimu. Taèiau taip ir palieka neaišku
ar Lietuvoj revoliucinis rašytojas turi bûtinai bûti pirmose
pozicijose, ar jis gali vilktis su gurguolëmis. Berods priimtoj MORP lietuviø sekcijos rezoliucijoj dël „Treèio Fronto“
lyg ir numatytos revoliucinio rašytojo pareigos Lietuvoj, bet
kaip tie tarimai turi bûti taikomi Lietuvos sàlygose nelabai
aišku ir apie tai nei „Balse“, nei „Priekale“ nebuvo pasirûpinta atspausdinti në vieno straipsnio.
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John Roderigo Dos Passos (1896−1970) – amerikiečių rašytojas, literatūroje pagarsėjęs sąmonės srauto ir
nelinijinio pasakojimo metodais, o visuomeniniame gyvenime (po 1928 m. apsilankymo SSSR) prokomunistinėmis pažiūromis, kurios pamažu įgavo trockistinį atspalvį.
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Dar labiau tamsus pasiliko ir kitas nemaþiau svarbus principinis klausimas. Tai bendradarbiavimo burþuazinëj spaudoj
klausimas. Draugai iš „Balso“ labai kategoriškai treèiafrontininkams tvirtino, kad burþuazinëj spaudoj bendradarbiauti
negalima. Taèiau kodël negalima, taip ir nesiteikë paaiškinti. Reikia manyti, kad tas klausimas draugams iš „Balso“
buvo ir yra aiškus, bet juk jis galëjo bûti neaiškus treèiafrontininkams, nes ir šiuo klausimu kitur kita ir tvarka.
Revoliucinis rašytojas Bruno Jasienski tuo pat metu prancûzø
komunistø laikrašty „Humanite“ spausdina savo romanà „Deginu
Paryþiø“ ir tuo pat metu Tysliavos þurnale „Mûboj“96 spausdina
savo eilërašèius. O vokieèiø revoliucinis rašytojas Oskar
Maria Graf97 savo pastabas ir Henri Barbusse savo straipsnius
spausdina vokieèiø radikalinës ir aiškiai socialfašistinës
inteligentijos þurnale „Weltbund“98. Andre Gide savo atsiliepimus ir linkëjimus iš Sovietø Sàjungos spausdina labai
konservatyviškame þurnale „Nouvelle Revue Francaise“99. Egon
Ervin Kiš100 savo kelioniø áspûdþius spausdina aiškiai burþuaziniuose laikrašèiuose. Atrodo, kad Vakarø Europos revoliuciniai rašytojai to seno Puškino nusistatymo: rankraštá parduot
galiu, bet ákvëpimo niekuomet. Nesuvokdami kur èia tiesa,
treèiafrontininkai buvo nutaræ burþuazinëj spaudoj nebendradarbiauti: neduoti burþuaziniams laikrašèiams ir þurnalams
savo apysakø ir eilërašèiø ir nieko, kur bûtø „kûrybos“.
Taèiau dirbti tam tikrà darbà burþuaziniuose laikrašèiuose ir
þurnaluose kolektyvo turëjo bûti leista. Toká leistinà darbà
sudarë vertimai, kompiliacijos, šachmatø ir kai kurie ávairenybiø skyriai, mokslinës kelionës, geografija. Be to, visos
„Treèio Fronto“ nariø slapyvardës turëjo bûti þinomos kolektyvui. Tas nusistatymas buvo ir bepradedàs „Treèiam Fronte“
ásigalëti. Koks gi mûsø tuo klausimu nusistatymas? Atrodo,
96
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Juozas Tysliava 1928 m. Paryžiuje leido žurnalą „Mūba“ prancūzų ir lietuvių kalbomis.
Oskar Maria Graf (1894−1967) save laikė kairiuoju bavarų rašytoju, 1919 m. Miunchene dalyvavo prokomunistinėje revoliucijoje.
Tekste „Veltbund“.
André Gide (1869−1951), pagarsėjęs kaip kraštutinis individualistas ir imoralistas, tuo metu buvo susižavėjęs komunistinėmis idėjomis. Jų atsisakė po apsilankymų Sovietų Sąjungoje. Jis buvo vienas iš pagrindinio
tarpukaryje Prancūzijos literatūrinio žurnalo „La Nouvelle Revue Française“ įkūrėjų 1909 m.
Egon Erwin Kisch (1885−1948) − vokiškai rašęs čekų žurnalistas, nuo 1918 m. iki pat gyvenimo pabaigos
komunistų simpatikas ir veikėjas. Nuo 1925 m. ne kartą lankėsi Sovietų Sąjungoje.
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kad labai neaiškus. Ir šiandien dar prieš mus stovi klausimas ar agronomas pastojæs á mûsø kultûrinæ organizacijà gali
rašyti „Ûkininko Patarëjuje“ apie bulviø sodinimà ar negali?
Jei mes norësim šioj srity pravesti nuogà nekaltybës politikà,
tai prieisim nuostabiø dalykø. Nes jei kas rašo apie bulviø
sodinimà ir negali bûti mums artimoj kultûrinëj organizacijoj, tai ir muzikantas iš operos ar kito kokio orkestro negali
dalyvauti darbininkø orkestre, negali net imtis iniciatyvos
jam sudaryti, ir choristë iš kokio nors burþuazinio choro, kur
ji dirba, negali bûti darbininkø chore ir negali bûti MOPRe.
Vadinas, taip pat negali bûti mûsø kultûrinëse organizacijose
ir neturtingi Meno Mokyklos mokiniai, kurie daugumoj verèiasi
darydami laikrašèiams vinjetes, knygoms viršelius, etiketes
ir prekybinius plakatus. Nepadarysi nei prekybinio plakato,
nei etiketës be estetikos tuo paèiu be ideologijos. Jei taip,
tai tada iš viso tarp profesionalø menininkø ir maþiau ar
daugiau rašytojø dirbti nëra nei galimybës, nei prasmës. Nes
juk nerasi në vieno, kurs mistø mana iš dangaus. Galima bûtø
sutikti, kad tø kategorijø inteligentai negali bûti priimti
partijon, bet uþdaryti jiems duris á mums artimas kultûrines ir literatûrines organizacijas nebûtø tikslu. Draugai iš
„Balso“ ir „Priekalas“ èia turëtø ánešti reikiamos šviesos.
Kitaip gali bûti uþmarintas prasidëjæs radikalinës inteligentijos tarpe kairëjimas. Su tais klausimais dirbant Lietuvoj
kultûros ir literatûros darbà tenka daþnai susidurti. Todël
èia bûtinai reikalinga šviesos. Draugai galëtø þinoti, kad
dvigubai sunkesnë kova patamsëjæ, nes su savais visai nereikalingai tenka stumdytis.
IV
Kur pasireiškia mûsø literatûrinë ir kultûrinë politika Lietuvoj šiuo metu? Skaitant „Balsà“ ir net „Priekalà“ nesimato,
kad mes bûtume uþsibrëþæ bent kokius uþdavinius kultûros ir
literatûros fronte. Visam kultûros ir literatûros darbui Lietuvoj „Balsas“ darosi šaltas ir abejingas, kaip kad buvo prieš
„Treèià Frontà“. Atrodo, kad draugai iš „Balso“ mano, kad jau
visi darbai kultûros ir literatûros fronte baigti. Bent kiek
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dar draugus iš „Balso“ jaudina „niekšas Sarapinas“. Be to, dar
kartais teikiasi pasiøsti koká maþai átikinantá „šlamštà“ mums
artimø kultûriniø organizacijø adresu. Taèiau kaip anksèiau,
taip ir dabar nestatomas klausimas apie kultûrinio aktyvo
organizavimà Lietuvoj. Tuo tarpe „Priekale“, kartais „Balse“
tenka skaityt iš Lietuvos prisiøstas apysakas, straipsnius.
Matyt, kad Lietuvoj šiokiø tokiø jëgø esama. Taèiau draugai
iš „Balso“ nedaro maþiausiø pastangø jas surišti. Kada buvo
pabandyta, gal ir nevykusiais, organizuoti „Kultûrinës Revoliucijos avangardà“, tai šitam darbe buvo áþiûrëta kaþkoks
neteisëtas „valdþios pasisavinimas“ ir kad „pas studentus
esà dar nepaprastai daug anarchizmo“ (tikri studentai, kurie
tebëra universitete prie kultûrinio darbo visai neprisideda,
kultûros darbà daþnai dirba šiaudiniai studentai, kurie universitetà arba jau baigë, arba metë). Balsas savo neatsakinga
ir nerûpestinga politika prives prie to, kad mes Lietuvoj vël
atsidursim prieš koká nors naujà „Treèià Frontà“ ir në kiek
nepasistûmëjæ kultûros ir literatûros fronte pirmyn.
Draugas Angarëtis kartà rašë, kad reikia radikalëjantiems
menininkams ir rašytojams atidaryti duris á mûsø spaudà101.
Taèiau to nelabai laikomasi. Mûsø spauda nelabai jau maloniai
tuos radikalëjanèius priima. Kada vietoj to, kad ištaisyt ir
paaiškint padarytà eilërašty ar apysakoj klaidà iš paties
rašytojo skubiai stengiamasi padaryti politinæ prostitutæ,
politiná provokatoriø, ar net þvalgybininkà, tai tokiø narsiø inteligentø, kurie drástø dalyvauti mûsø spaudoj sunku
surast. Keblioj padëty tie pradëjæ radikalëti rašytojai. Burþuazinëj spaudoj dirbti negalima. Pradësi leisti koká „Treèià Frontà“ – dirbsi dar labiau þalingà darbà. Pasiøs kà mûsø
spaudai, tai turint galvoj, kaip paprastai ir skubiai riša
klausimus draugai iš „Balso“, uþ kokià nors klaidà pasidarysi
politinis provokatorius ar politinë prostitutë. Kada treèiafrontininkai ruošësi leisti „Treèià Frontà“, prieš juos
stovëjo tokia dilema: arba išleisti þurnalà, vadinas, arba
bristi iš fašistinës ir socialfašistinës balos, arba pasikarti102. Atrodo, kad „Balso“ nuomone smulkûs burþua ir geriau
101
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padarytø ir maþiau þalos padarytø, jei išsikarstytø. Nors
smulkus burþua labai daþnai ir „tampriai susirišæs su pûvanèiu kapitalizmu“103, bet tokioj kultûrinëj ir literatûrinëj
politikoj nemaþiau sadizmo, kaip Petro Sarapino eilërašèiuos.
(Berods, svajonëse su giljotina kapoti burþujams galvas ne
tiek sadizmas, kiek anachronizmas).
Kairëjimas radikalinës inteligentijos tarpe, kuri ir galëtø
ir norëtø dirbti revoliucinës kultûros darbà kasdien didëja.
Bûtø duodami nurodymai, bûtø išspræsti kai kurie principiniai klausimai, bûtø galima kai kas pradëti. Taèiau svarbiausia imtis priemoniø, kad uþ maþiausius niekus negrëstø jiems
pavojus pakliûti á „šlamštà“ ar kur dar blogiau. Be to, reikëtø sudaryti bent maþas ratelis iš tø, kurie bendradarbiauja
„Priekale“ ir yra Lietuvoj, ir kurie izoliuotø bent kiek tada
nuo to „supuvusio kapitalizmo“. Reikëtø juos aprûpinti mûsø
spauda (Rusijos ir Amerikos), nes dirbti spaudoj, kurios niekuomet nematai, ne tik malonumo, bet ir galimybës daþnai nëra.
Be to, reikëtø pasirûpinti, kad siuntinëtø bent porà þurnalø
MORPas. Taèiau uþ vis svarbiau, kad á kultûros darbà bûtø
átrauktas bent vienas kitas draugas iš „Balso“. Netenka abejoti, kad tada draugams iš „Balso“ paaiškëtø, kad nors šlamšto
kultûros ir literatûros fronte pasitaiko, bet kad yra ir tokiø
þmoniø, su kuriais ir galima ir reikia dirbti rimèiau, kaip
iki šiol kad buvo dirbama. Be to, tada bûtø galima lengviau ir
tas supuvæs liberalizmas nugalëti apie kurio græsiantá pavojø
rašo susirûpinæs „Balsas“.
A. Kaminskis-Simaitis

M a š i n r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 2 4 2 8 , l . 2 6 − 3 5 .
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N R . 13. Z I G M O A N G A R I E Č I O L A I Š K A S L K P  B  S E K R E TO R I AT U I K AU N E

1934 m. vasario 12 d.

Iš viso ko matit, kad sekretoriatas neatkreipë pakankamos
domës á D[razdauskà], dël kurio pas mus buvæ rimtos kalbos
dar su Kl. Iš pasikalbëjimø su Vi[ncu]104 aš supratau, kad
jis uþ jo pašalinimà nuo bet kokio musø darbo. Kaip pasirodo, jis net tam tikroj vietoj net vadu skaitosi. Iš pasikalbëjimo su Sa átarimai prieš já dar labiau didëja. Kaip
ligiai vis labiau ir labiau aiškëja ir tikras kairiujø iš
„Vil[ties]“ ir „3 fr[onto]“ veidas. Vis nauji daviniai rodo,
kad ir vienur ir kitur buvo þv[algybos] arba faš[istø] agentûros. Kada f[ašist]ai pamatë, kad „Vil[tyje]“ eina kairëjimas, jie pasirupino tà kairëjimà pasukt i sau pageidaujama vaga. Tai jie (ju þvalgiba) davë vadus. Taip plaèiai
elgias ir Lenkijos þvalgiba. Jei tik pamato kairëjimà, tuoj
duoda vadus, tie vadai susiriša su k[omunistø] p[artija],
kad su pagalba k[omunistø] p[artijos] paskui vadovaut tiems
kairëjantiems (o kada bus patogus laikas, tai þv[algyba]
su tø vadø pagelba suardis tas kairesnes organizacijas).
K[aip] a[ntai] Michailovski, Suchocki, Šumski, Maksimoviè, Turianski ir daug kitø pasirodë paprastais Lenkijos
þv[algybos] agentais. Panašiai, išmokæ iš Lenkø, tik maþesniam maštabe, elgiasi ir Lietuvos þvalgiba. Ji davë kairëjantiems „Vilties“ nariams vadus (Mozelá, Morkunà, ir k[itus],
tarp jø veikiausia buvo ir D[razdauskas]), kad jie imtusi
kovos „iš kairës“ prieš senà vadovibæ. Taip jie ir padarë,
senø s[ocial]f[ašistø] vadovibæ nuvertë, bet naujoji buvo ne
kairiujø rankose, o fašistø agentø, prisidengusiø kairiujø
vardais. Kada tas darbas liko atliktas, „Vilt[is]“ buvo
uþdarita, o vadai gavo „vardà“, uþsitarnavo pasitikëjimo ir
dabar, pagal þv[algybos] instrukcijas, gal keliaut darbui i
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kitas vietas, kad tenai ilist dirbt (taip daro ir Lenkijoj).
Morkunas ir k[iti] provokacijos tikslais lenda i r[audonajà]
p[agalbà], D[razdauskas] pasirenka ilist i p[artijà]. Del
dideliø klaidø iš musø p[artijos] pusës tas jiems dalinai
pasiseka. Ju uþdavinis ne tik šnipaut, ir gal ne tiek šnipaut, kiek itraukt daugiau fašistø (ir þv[algybos] agentø)
ten nešt dezorganizacijà. Panašiai dedas ir 3-jam fronte,
iš kurio vis daugiau aiškëja, kaip fašistai ir þvalgibos
agentai (nors imkime paskutiná Railà105). Uþdaro 3-já frontà,
kairiujø vardas kai kuriø akise dar labiau kila. Ir štai jie
jau teatralai ir dailininkai. Ir iš visø tø vietø smirda
fašistais (pas dailininkus visa eilë atvirø fašistø), pas
teatralus visa eilë átartø tarnavime þvalgiboj. M[orkûnas]
veikiausiai þv[algybos] agentas. B[runo], aiškiai matit, kad
jis þvalgibos agentas (já jo dëdë ar kas kitas nuveda i þvalgibà darbo ieškot ir jis tenai uþpildo anketà), neþinau kuris
budamas M[askvoje] spekuliavo ir t. t. Dar nauja kompanija
su Paleckiu ir prielanki kniga apie SSRS106. Net pranešimus
manoma darit. Bet kniga išleista su þv[algybininko] Þilinsko
pritarimu ir pats Paleckis – þv[algybos] agentas. Ir visur,
kur tik paþiurësim, visur jiems artimas ir D[razdauskas].
Jis visur arba tiesioginiai, arba kitaip vadovauja. Jam rupi
visokius vadovaujanèius centrus kurt ir paèiam but centre.
Sarapinas iškeliamas kaip didþiausias niekšas, bet jis ir
toliau su juo draugauja ir Sarapinas jo nuolatinis sveèias.
Jis draugauja ir su augšèiau minëtu B[runo]. Dabar nauji
dalikai. Buvo kada tai legali studentø draugija „A[urora]“.
Jà uþdaro. Pradeda leist nelegalø laikraštukà „A[urora]“.
Tai jau negerai. Paskui pavadina já st[udentø] kom[unistø]
vardu. Tai jau kvepia provokacija, nes tai duoda medþiagà
prieš savuosius „A[uroros]“ narius, kad kaltit juos priklausime prie k[omunist]ø, nors jie komunistais nebuvo. Ir
pasirodë, tame visame aktingas D[razdauskas]. Jei kas manë
leist viešus leidinius (periodinius), D[razdauskas] prieš.
Jis net literatûriná þurnalà rupinos leist, kaip nelegalø.
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Iš seniau jam rupëjo susirišt su musu leidimu Vokietijoj
(tai buvo itariamas dalikas). D[razdauskas] pasirodo ir kaip
avantiuristas. Išleidþia be p[artijos] þinios slaptà lapelá
apie reikalingumà šaukt mokitojø suvaþiavimus. Bet tai ir
provokacinis dalikas, nes jis uþkerta kelià tiems, kas
tikrai norëtø šaukt mok[ytojø] suvaþiavimà. Jis nesilaiko
p[artijos] disciplinos. Jis dezorganizatorius ir kartu meilinasi prie tø, kas jam tiki. Ir augšèiau minëti dalikai ir
daug kitø veda prie išvados, ar nëra jis kartais specialiai
pasiustas þv[algybos] agentas, kurio pareiga padët þvalgibai
ardit musø darbà, visokiais budais kompromituot kairëjantá
elementà (sm[ulkiai] burþ[uazinæ] intel[igentijà]) ir kartu
nešt nepasitenkinimà prieš tuos, kam labiausiai rupi kova
prieš provokacijà, kad kliudit tai kovai. Kadangi susirinko
labai daug medþiagos (bet ji visa dar nepakankamai ištirta),
tai jau rimtai reikia ištirt, nes rast tik vienà provokatoriø nepakanka. Matit, ira ivesta visa eilë provokatoriø.
Kol bus ištirtas visas klausimas, tur but pavartotos šios
priemonës: 1) D[razdauskas] tuètuojau tur but nuimtas nuo
bet kokio slapto darbo, jis negal priklausit net slaptoms
organizacijoms, kaip ligiai tur but nuimtas nuo bet kokio
darbo tarp st[udentø]. Tà nuëmimà jam motyvuot tuo, kad musø
daviniais já labai seka, kad to sekimo pagelba gal padarit
didelius areštus. Uþdraust jam palaikit rišius su bet kuo iš
buv[usio] 3-jo fr[onto], iš teatrø ir pan[ašiø] vietø. Tai
tur but pravesta labai greit, nes klausimas labai rimtas.
Jei jis lauþitø nutarimà, já tuètuojau išmest iš p[artijos]
uþ disciplinos lauþimà ir uþdraust partijos nariams palaikit
su juo bet kokius rišius. Jei jus dar ir naujø daviniø turit,
tai nelaukdami tyrinëjimo galo galit išmest iš p[artijos]
ir iš visokiø slaptø organizacijø. 2) Atsiuskit mums vardus
tø, kà jis bet kur rekomendavo. 3) Atsiuskit vardus tø iš
inteligentø, su kuo jis draugauja. 4) Gerai ištirkit asmenis paminëtus 2 punkte. Dar priduriam: jo tëvas buvo policistas, geras kišinikas, isigijo (rodos, su kitais) saldainiø fabrikà, paskui dvarà107. Jis paturi gerus santikius
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su tëvais (seniau kas mënuo pinigus gaudavo iš tëvo; dabar
sakosi, kad gauna iš motinos).

R a n k r a š t i s . LY A , f . 7 7 , a p . 2 8 , b . 2 4 2 8 , l . 5 9 − 6 2 .
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N R . 14. VA L I O D R A Z D AU S KO L A I Š K A S L K P  B  K AU N O R A J O N O KO M I T E T U I

1935 m. sausio 16 d.

1934 m. „Tiesos“ 12 nr.108 Kauno raikomas paskelbë, kad su
manim nutraukiami ryšiai, ir perspëja partinius draugus ir
visus dorus darbininkus manæs saugotis, nes aš esàs ideologiškai svetimas, lauþæs konspiracijà ir varæs dezorganizaciná
darbà.
Prisipaþástu, jog savo vos keliø metø revoliuciniame veikime pridariau klaidø. Ne visai tvarkoj ir mano ideologiniai
reikalai: nenugalëtas inteligentiškas galvojimas ir áproèiai. Taèiau tvirtinu, kad revoliuciniame veikime man niekuomet netrûko geros valios ir pasiryþimo. Kiek tik pajëgdamas
stengiausi ir burþuazinës ideologijos pasireiškimus pas save
nugalëti. Visuomet mokiausi iš revoliucinio judëjimo ir mûsø
spaudos ir mark[sistiniø] leninistiniø raštø. Dviejø metø partinis darbas man irgi turëjo didelës auklëjamosios reikšmës.
Todël negaliu sutikti, kada skelbiama, jog aš buvau nesàmoningas ar sàmoningas kenkëjas dezorganizatorius, ideologiškai
svetimas ir prisiplakëlis.
Daugelis inteligentø parsiduoda fašistams ir aktingai prisideda prie darbininkø klasës naudojimo ir priespaudos organizavimo. Aš gi ásitraukiau á revoliuciná judëjimà suprasdamas,
jog kelias á fašizmà nëra doro inteligento kelias. Su savo
pasaulëþiûra, su savo siekimais neradau kapitalistinëj santvarkoj, fašistiniame reþime sau vietos. Todël stojau dirbti
revoliucinio darbo, todël ástojau á partijà. Nes aš giliai
ásitikinæs, kad tiktai Sovietø Lietuvoj bus ir man tinkamai
išspræsti darbo, duonos ir kultûros klausimai.
Visuomeniná darbà pradëjau „Treèiam Fronte“. Áëjæs á „Treèià
Frontà“ stengiaus já savo átaka ir pirmos plunksnos straipsniais priartinti revoliucinës literatûros uþdaviniams. Kada
pasiskaitæs „Balso“ ir „Priekalo“ supratau, jog maþa rašinëti
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á „Treèià Frontà“, bet reikia ir revoliucinis darbas dirbti,
gavau ryšius su socialfašistine sporto organizacija „Viltimi“.
Visos mano pastangos buvo tà organizacijà išplëšti iš socialfašistiniø rankø ir jà paversti revoliucine organizacija. Ne
visà atsakomybæ uþ darbà „Vilty“ imuosi sau. „Vilty“ visà
laikà nebuvo partinës frakcijos ir tik savaitæ prieš uþdarymà susirinko posëdþiui. Vëliau dirbau ir vadovavau „Mûsø
scenai“, „Linijai“. Kiek ilgiau dirbau spaudos darbininkø ir
teplioriø profsàjungose. Paskutiniais metais daugiausia dirbau aukštesnëse fašistinëse mokslo ástaigose: Universitete,
Meno Mokykloj, Þemës Ûkio akademijoj. Visur, kur tik dirbau,
man atrodë, jog buvo bent kiek pasistûmëta á prieká. Gal kitas
mano vietoj bûtø geriau dirbæs, bet aš dirbau kaip mokëdamas,
kiek sugebëjau.
Pasirodo, kad daugiausia klaidø aš esu pridaræs savo literatûriniu veikimu. Taip bent rodo apie mane „Tiesos“ 12 nr.
paskelbta medþiaga. Èia norëèiau atkreipti Kauno Raikomo
dëmesá á tai, kad Lietuvoj sunkiausia ir painiausia dirbti
fašistø demoralizuotuose ir demoralizuojamuose literatûriniuose sluoksniuose. Be to, nors revoliucinës literatûros
reikalui Lietuvoje šis tas padaryta „Skardo“109, bet su smulkiai burþuaziniais rašytojais man teko dirbti pirmam. Norëèiau, kad tai galëtø bûti mano padëtá palengvinanèios aplinkybës. Nes iš dalies ir tai prisidëjo prie mano literatûriniame
veikime pasireiškusio klaidø daþnumo.
Turiu pripaþinti, kad dël treèiafrontininkø revoliucingumo
ir patvarumo savo darbo pradþioj „Treèiam Fronte“ turëjau
iliuzijø. Taèiau ástojæs á partijà daugumà tø iliuzijø likvidavau ir visumoj mano informacija apie „Treèià Frontà“ buvo
teisinga ir buvo išspausdinta „Priekale“. Negaliu sutikti
su tvirtinimu, jog aš nesàmoningai ar sàmoningai slëpæs nuo
komunistø „Treèiam Fronte“ aiškius fašistus ir traukæs juos á
revoliuciná judëjimà tikslu vëliau jø pagalba tà judëjimà kompromituoti. Kad aš á partijà netraukiau ir neátraukiau jokio
brudo, rodo ir mano vëlybesnis darbas.
Kiek
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anksèiau jis galëtø bûti revoliucinei literatûrai naudingas. Partijos nusistatymas tuo klausimu buvo aiškiai priešingas. Grieþtai pareikalavus nutraukti su Sarapinu ryšius,
aš organizacinius ir literatûrinius nutraukiau, bet norëjau
pasilikti sau paþintá. Pripaþástu, kad aš èia nepasielgiau
su tokiu drausmingumu, koks tikëtinas iš organizuoto, o juo
labiau iš partijos nario.
„Tiesos“ 12 nr. sakoma, kad aš kompromitavau „Balsà“ ir jo
redakcijà. Manau, jog èia turima galvoj straipsnis „Atsargiau
pasisukimuose“, pasiøstas „Priekalui“. Šitam mano straipsniui
labiausiai trûksta partiškumo. Sutinku, jog ir diskusijos
su „Balso“ redakcija vietomis buvo vedamos neleistinu tonu.
Taèiau niekuomet nesiekiau kompromituot „Balso“ ir jo redakcijos. Niekuomet nesiekiau savo diskusijomis su „Balso“ litkritikais dþiuginti fašistø ir þvalgybos.
Be šiø mano literatûrinio veikimo klaidø man dar nurodoma,
jog aš „Vilty“ gynæs sporto apolitiškumà. Kiek pamenu per
„Vilties“ vadinamàjá skilimo susirinkimà110, tarp kitø motyvø,
kodël socialdemokratai neturi á „Viltá“ jokiø teisiø, uþuot
pasakæs nepartinë organizacija, nepratæs susirinkimuose kalbët pasakiau apolitiška. Nors èia kiek pasitaisiau, bet šis
mano išsireiškimas buvo pagriebtas socialfašistinës spaudos
ir panaudotas prieš „Viltá“ ir prieš mane. Vëliau „Vilty“ savo
darbu stengiaus šità apsirikimà, kuris þinoma, turëjo politinës reikšmës, atitaisyti. Rodos, kad kiek ta linkme buvo
padaryta, nes po poros mënesiø darbo, „Vilty“ buvau priimtas
á partijà.
Kas dël gaunamos paramos iš tëvø, tai man bûnant partijoj
niekuomet nebuvo pareikalauta, kad jos atsisakyèiau. Nebut
buvo, net pareikšta, jog tai bûtø pageidautina. Pats visuomet
stengiuos bûti maþiausiai materiališkos tëvø paramos reikalingas.
Èia aš prašysiu Kauno Raikomo atkreipti dëmesá á tai, kad
kai kurias „Tiesos“ 12 nr. iškeltas klaidas iš mano literatûrinio veikimo ir pareiškimà apie nepolitiškà sportà „Vilty“
aš padariau dar nebûdamas partijoj. Kada buvau priimtas á
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partijà, jos negalëjo bûti Kauno Raikomui neþinomos, nes apie
jas ne kartà teko kalbëti su atsakingais draugais. Todël šiandien jos negalëtø turëti lemiamos reikšmës.
Bûdamas marksistas suprantu, kad mano veikimo klaidos reikalauja grieþto pasmerkimo. Taèiau vis dël to manau, jog Kauno
Raikomo nutarimas, kuriuo aš išmetamas iš partijos, kuriuo
man atimama ir maþiausia revoliucinio darbo galimybë ir kuris
mûsø sàlygose artimas boikoto paskelbimui, perdëtai grieþtas.
Todël prašau Kauno Raikomà turimà apie mano veikimà medþiagà
ir paskelbtà apie mane nutarimà perþiûrëti.
Á revoliuciná judëjimà verþiuos giliausiø ásitikinimø vedamas. Þinau, kad prieš Lietuvos darbininkø klasæ stovi nelengvesni uþdaviniai, kaip ir prieš pasauliná proletariatà.
Darbininkø klasë, kuri šiandien stovi dideliø laimëjimø akivaizdoje, tuo pat metu stovi prieš tokius laikus ir ávykius,
kada iš jos bus pareikalauta nepaprastai didelio pasiryþimo ir
milþiniškø aukø. Bet darbininkø klasei kito kelio nëra! Giliai
ásitikinæs, jog kito kelio nëra ir man. Taèiau jei Kauno Raikomas kokiø nors faktø yra verèiamas átarti, jog aš verþiuos
á revoliuciná judëjimà tamsiø ir juodø sumetimø vedamas, tai
aš neþinodamas kuo tas manimi nepasitikëjimas remiamas galiu
tik tiek pasakyti: jei aš nepasirinkau ir nepasirenku kad ir
fašistinio þurnalisto ar dvarininko duonà, tai neþinau kodël
turëèiau valgyti šlykšèiausià ir niekšiškiausià – provokatoriaus. Neilgai pora mënesiø sëdëjau, bet kalëjimas manæs
niekuomet negàsdino ir negàsdina. Pats matau, jog nëra jokiø
objektyviniø ir subjektyviniø aplinkybiø, kurios mane verstø
pasirinkti šlykštø ir niekšingà kelià.
Taèiau jei Kauno Raikomas perþiûrëjæs apie mane turimà
medþiagà vis dël to nerastø galimybës mane gràþinti á partijos eiles, tai aš prašau, kad bent išvestø mane iš izoliacijos
ir duotø man bent maþiausià revoliucinio darbo galimybæ. Jei
Kauno Raikomo nuomone aš aiškiai nenaudingas partiniam darbui ir netinku organizaciniam darbui, tai tegu man bent bûva
leista dirbti literatûrinis darbas „Priekale“, kurio redakcija visuomet pajëgtø mano klaidoms uþkirsti kelià.
Ateity aš pasistengèiau pagerinti savo revoliuciná darbà.
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Šiuo metu aš turëjau rimtos progos perþiûrëti ir savo veikimà
ir savo klaidas.
P. S. Jei atsakymas á kurá nors klausimø Kauno Raikomui
pasirodytø neišsamus, arba jei turëtø man pastatyti naujø
klausimø, tai aš visuomet pasiruošæs duoti visus reikalingus
ir bûtinus paaiškinimus.
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