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Vinstono Čerčilio politiniai priešai gana ilgokai jį>
vadino
skubančiu jaunuoliu". Tai tinka ne tik
jo politinės ir valstybinės veiklos stiliui, tai ir užuomina
dėl
gimimo. Jis, gimdamas dviem mėnesiais
anksčiau laiko, iš tikrųjų pasiskubino ateiti į šį pasaulį.
1874 m. lapkričio 30 d. jo motina, graži, energinga,
mėgstanti pramogas moteris, nepaisydama artimųjų at
kalbinėjimo, nutarė vykti į hercogo Malboro senuosiuose
Blenheimo rūmuose rengiamą balių. Per patį puotos įkarš
tį ledi Čerčil staiga sunegalavo, ir ją vos spėjo išvesti
į artimiausią kambarį, vakaro proga paverstą moterų rū
bine.
neįprastoje
ant suverstų pal
tų, skrybėlaičių,
ir gimė Vinstonas Čerčilis.
Kūdikis, kad ir nelaikšis, buvo labai energingas. Jis
taip pašėlusiai klykė, trikdydamas pernelyg prašmatnių
rūmų ramybę, kad
Malbor neiškentė nepasa
kiusi: „ A š ir pati susilaukiau daug vaikų, ir visi jie
puikius balsus. Betgi taip siaubingai klykiančio
kaip šis, aš dar niekad nesu girdėjusi". Netrukus, kaip
to reikalauja galiojančios valdančiųjų Anglijos visuome
nės sluoksnių tradicijos, laikraščio
puslapyje pasirodė trumpas skelbimas: „Lapkričio 30-ąją
Blenheimo rūmuose ledi
Čerčil pirma laiko pa
gimdė sūnų". Beje, reikia pažymėti, jog vienas paskuti
niųjų Čerčilio
abejojęs, ar tei
singa tokia skelbimo formuluotė. Tai svarstydamas, jis
daro išvadą: „Taigi kol kas nežinia, kas tuo norėta pasa5

kyti: ar Vinstonas ankstokai išvydo pasaulį dėl savo ar
dėl lordo Randolfo skubumo".
Blenheimo šeimininkai buvo nepatenkinti, kad
hercogo palikuonis gimė rūbinėje, o ne kurioje nors
labiau šiam įvykiui tinkančioje rūmų patalpoje. Dabar,
kai Blenheimo rūmai atverti turistams, visiems rodomas
kambarys, kuriame pasaulį išvydo Vinstonas Čerčilis. Šis
kambarys gana kuklus, bet kartu ir pakankamai turtin
gas, niekuo neprimenantis tos 1874 m. lapkričio 30 d.
sumaišties.
Kūdikis buvo rudaplaukis. Jo buka ir riesta nosis pri
minė Malboro giminės protėvius. Jo tėvas lordas Randolfas Čerčilis buvo trečias septintojo Malboro hercogo
Džono Vinstono Spenserio Čerčilio ir hercogienės Fren
sis, kilusios iš markizų Londonderių, sūnus. Be karališko
sios, Anglijoje buvo ne daugiau kaip dvidešimt hercogų
šeimų; pagal giminės senumą
buvo dešimtoje
vietoje. Anglijos, kaip, beje, ir kitų šalių, aristokratai
ypač daug reikšmės teikia giminės senumui ir, pasitai
kius menkiausiai progai, stengiasi įrodyti, kad jie kilę
iš normanų, prancūzų ir italų feodalų, kurie į Britų salas
atkeliavo su Vilhelmu Užkariautoju XI a. Hercogai Mal
borai taip pat save kildina iš Vilhelmo Užkariautojo
bendražygių normanų. Tačiau daugelis Čerčilio biografų
į šiuos genealoginius bandymus žiūri skeptiškai.
Pirmuoju tikru Čerčilio protėviu laikomas Džonas
Čerčilis, gyvenęs X V I I amžiuje, Dorseto grafystėje tar
navęs juristu ir garsėjęs kaip aršus rojalistas. Džonas
Čerčilis vedė sero Henrio Vinstono, gyvenusio Gločesteršyre, dukterį Sarą.
„seras" reiškė
buvus
baronetų kilmės. 1620 m. gimė Džono Čerčilio sūnus
Vinstonas, kuris, būdamas 22 metų, pradėjo tarnauti ar
mijoje, o vėliau, X V I I amžiaus Anglijos buržuazinės re
voliucijos metu, kariavo karaliaus Karlo I pusėje.
laikinai aprimus karo veiks
1643 m. gegužės
mams, Vinstonas Čerčilis, tuo metu jau išsitarnavęs ka
valerijos kapitono laipsnį, vedė ledi Dreik
Nuo
taka priklausė sero Frensio Dreiko, X V I amžiuje išgarsė
jusio savo piratiškais žygiais ir Vest Indijoje Ispanijos
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plėšimu, šeimai. Jis susikrovė didžiulius lobius,
kuriais pasidalijo su Anglijos karaliene Elizabeta I. Ka
ralienė globojo Frensį Dreiką, kuris per jos malonę gavo
riterio titulą.
Tuo metu įsiliepsnojusiame pilietiniame kare Vinsto
no Čerčilio ir Elizabetos Dreik šeimos priklausė priešiš
koms politinėms stovykloms. Kapitonas Čerčilis kovėsi
už karalių, o jo žmonos šeima grūmėsi Kromvelio revo
liucinės kariuomenės pusėje. Vis dėlto abi pusės sutarė,
kad jų politinis priešiškumas santuokai nesukliudys. Šis
būdingas tolimų laikų kompromisas Čerčilių giminėje
daug kartų pasikartos jų įpėdinių gyvenime. Asmeninės
naudos sumetimais Čerčilių giminė bet kada galėjo ne
paisyti politinės ištikimybės principų.
Anglijos buržuazinė revoliucija nugalėjo, karalius
Karlas I neteko galvos. Iš karo kapitonas Čerčilis grįžo
sužeistas ir, kaip aktyvus karaliaus šalininkas, buvo
nubaustas: jis turėjo sumokėti didžiulę tais laikais bau
svarus 8 šilingus. Čerčilio namai buvo nunio
koti. Be viso to, Dreiko šeimos dvarą dar užpuolė roja
listai ir labai apgriovė. Šiame dvare kapitonas Čerčilis
drauge su žmonos šeima ir įsikūrė. Kapitonas čia jau
tėsi saugiau, nes Dreikai, kovoję revoliucijos pusėje,
galėjo pasikliauti naujosios valdžios globa. Per 12 metų
kapitonas Čerčilis, domėdamasis genealogija, parašė kny
gą, kurioje pagrindė didingą karaliaus valdžios kilmę.
Vinstonas lūkuriavo geresnių laikų, tikėdamasis, j o g bus
sugrąžinta monarchija.
Ir iš tikrųjų 1660 m. įvyko ilgai laukta permaina:
gegužės 3 d. karalius Karlas II išsilaipino Duvre, ir ne
trukus Anglijoje buvo restauruota monarchijos valdžia.
Vinstonas Čerčilis su savo rankraščiais nedelsdamas išvy
ko į Londoną, tikėdamasis būti apdovanotas už ištikimy
bę karaliui. Tai buvo nelengva, bet kapitonas parodė ne
paprastą atkaklumą. Žinomas anglų istorikas Makolėjus
praminė
„smulkiu vargšu
kuris vi
są laiką trynėsi
ir apsijuokė išspausdindamas
nuobodžią, manieringą ir jau seniai užmirštą knygą mo
narchijos ir monarchų garbei". Vis dėlto Vinstono Čerči-

atkaklumas galų gale davė vaisių: jis buvo išrinktas
parlamentą, Londone įsigijo namą, vėliau Airijoje gavo
pelningą vietą, o grįžęs į Angliją, tarnavo valdyboje,
tvarkiusioje karaliaus turtą. Jo puikybę iš dalies patenki
no karaliaus jam suteikta teisė vadintis seru ir turėti
savo herbą. Tačiau Čerčilis manė, kad šios karaliaus
malonės toli gražu neatitinka jo nuopelnų. Dėl to jis
savo herbui parinko tokį devizą:
bet netu
pasisekimo". Šis devizas iki šių dienų išlikęs Čeršeimos herbe, nors praėję trys šimtmečiai byloja
atvirkščiai: Čerčiliams gana dažnai sekėsi, o dėl ištiki
mybės j i e niekada sau per daug nekvaršino galvos.
Su Elizabeta Dreik Vinstonas Čerčilis susilaukė 12
vaikų, iš kurių septyni mirė dar mažyliai, o kiti pasirodė
esą labai veiklūs ir vėliau savo gyvenime daug pasiekė.
Teisybė, kartais jie nesibodėdavo ir ne itin girtinais me
todais. Ypač tai liečia jo dukrą Arabelą ir 1650 metais
gimusį sūnų Džoną.
Liuisas Brodas, vienos mūsų herojaus biografijos au
torius, rašo: „Čerčilius, kaip ir kai kurias kitas hercogų
gimines, pradžioje iškėlė moters nuopolis". Moteris, ku
riai už sėkmę ir pagarsėjimą skolingi Čerčiliai, buvo
Čerčil. Nelengvai tėvui pavyko įtaisyti dukrą
į Karlo II brolio — Jorko hercogo, būsimojo karaliaus
Jokūbo
svitą. Iš pradžių Arabelai, Jorko hercogienės
freilinai, nelabai sekėsi. Ji buvo labai negraži.
blyškiaveidė būtybė, tiesiog viena oda ir
pažy
mi L. Brodas. Bet netrukus jos padėtis pasikeitė. A p i e
tai pasakoja prancūzų grafas Gramonas, tuo metu buvęs
hercogo svitoje. Kartą jodinėjant Arabelos arklys pasi
leido šuoliais, ir ji neišsilaikiusi išvirto iš balno. „Taip
rašo
tik
greitai jojant, kritimo
riausiai buvo stiprus ir suteikė Arabelai daug skausmo,
bet jis jai visapusiškai pravertė. Nė kiek nesusižeidusi,
ji visų akyse išsklaidė apie save susidariusią ne itin
kokią — ir tai dėl veido — nuomonę. Norėdamas padėti,
hercogas nulipo nuo
Visi, susispietę aplink Ara
belą, pamatė ją gulinčią gana keblokoje pozoje. Jie ne
galėjo patikėti savo akimis, matydami nepaprastai gra8

mis Čerčil, tokios nedailios būtybės, kojas. Po
baigia pasakojimą
kiekvie
šio
ną dieną hercogas Arabelai buvo vis švelnesnis." San
tykiai su Jorko hercogu gilėjo, Arabela pagimdė keturis
vaikus, Anglijos diduomenėje turėjusius nemažą vaid
menį, o jos broliui Džonui susidarė proga pasiekti pui
kią karjerą.
Jau 22 metų Džonas Čerčilis buvo kavalerijos kapi
tonas, o dar po poros metų tapo dragūnų pulko pulki
ninku. Būdamas 35 metų, gavo barono titulą. 1685 m.
birželio
ėmęsis svarbaus reikalo, parodė savo tikruo
sius gabumus. Į Anglijos sostą pretendavęs hercogas
Monmausas išsilaipino Britų salose ir pasuko Bristolio
pusėn. Vinstonas Čerčilis su sūnumi Džonu nedelsiant
atvyko pas karalių Jokūbą II, siūlydami savo paslaugas.
Čia pat Džonui buvo suteiktas brigados generolo ran
gas, ir jis gavo įsakymą nuslopinti maištą. Liepos 6 d.
kautynėse Monmausas buvo sutriuškintas, paimtas į ne
laisvę, vėliau jam nukirto galvą. Baronas Džonas Čer
čilis gavo generolo majoro laipsnį, po kelerių metų ir
grafo titulą.
Jaunasis generolas buvo energingas, gražus, gana
plačių interesų. Jis ypač domėjosi turtingomis dvaro da
momis, beje, ne be išskaičiavimų. „Cinikai
rašo
vienas Čerčilio biografų, Džozefas Mak
kad
nesunku gauti paaukštinimą, kai tavo
karaliaus
meilužė, arba, pasikapstę senuose archyvuose, tvirtina,
kad Džonas už paslaugas turtingoms damoms gavęs po
kelis tūkstančius ginėjų." Džono Čerčilio, arba, kaip tada
jį visi vadino, gražuolio Džono, dėka Čerčilių giminė tapo
garsi ir turtinga; jis ir pradėjo Malboro hercogų dinas
tiją. Didžiausių laimėjimų jis pasiekė karo už Ispanijos
sosto paveldėjimą metais. Tada jis Europoje vadovavo
kariuomenei, kovojusiai prieš Prancūziją.
Anglijos istoriografija apskritai Džoną Čerčilį kiek
galėdama liaupsina, paprastai jį laikydama didžiu karo
vadu, diplomatu ir nacionaliniu herojumi. Tačiau ne visi
istorikai su tuo sutinka. Antai Sviftas, Popas, Tekerėjus
ir
apie Džoną Čerčilį atsiliepia gana neigia9

autoritetingų
rašo anglų leibo
ristas
Hiuzas Vinstono Čerčilio
Malborą laiko banditu ir niekšu. Mat šis garsus genero
las mėgo ne tik kariauti, bet ir plėšikauti." Naujais lai
kais ir naujomis sąlygomis Džonas Čerčilis kartojo savo
protėvio, pirato Frensio Dreiko,
Naudodamasis savo, kaip koalicinės armijos Europoje
vado, padėtimi, Džonas Čerčilis ne tik plėšikavo Europos
žemyne, bet ir ėmė didžiulius kyšius iš pačios Anglijos
urmo tiekėjų, aprūpinančių armiją.
jis savo ka
rinę garbę paversdavo auksu.
Džonas Čerčilis buvo vedęs Sarą
energin
gą ir veiklią moterį, turėjusią didelę įtaką karalienei
Anai. Už įvairias pelningas vietas sutuoktiniai kasmet iš
valstybės iždo gaudavo 64 325 svarus sterlingų, o tais
laikais tai buvo didžiulė suma. Karalienė
do
vanų Džonui Čerčiliui. 1702 m. ji suteikė jam hercogo
titulą, ir jis pradėjo vadintis Malboro hercogu. Jam bu
vo paskirta 5 tūkst. sv. st. metinė pensija. Tačiau žemės
ir dvarų jis neturėjo. Po
m. rugpjūčio 13 d. kautynių
prie Blenheimo, kur Malboras vadovavo kariuomenei,
įveikusiai Prancūziją ir jos sąjungininkus, jis gavo do
vanų didelį žemės sklypą Vudstoko apylinkėje ir 500
tūkst. sv. st. prašmatnių rūmų statybai bei dvaro sutvar
kymui. Parkas, supęs Blenheimo rūmus, taip pavadintas
minėtos pergalės prie Blenheimo garbei, sudarė 15 tūkst.
akrų žemės. Be to, kaip dovaną už pergalę prie Blenhei
mo Vokietijos imperatorius hercogui Malborui suteikė
Romos imperijos kunigaikščio titulą, kuris ir dabar puo
šia Malboro hercogo palikuonis. Gaudami daug piniginių
dovanų iš valstybės, be to, kyšininkaudami ir spekuliuo
dami, hercogas Malboras su žmona susikrovė didžiulius
turtus, kurie atiteko Čerčilių šeimai.
Pirmasis Malboras mirė 1722 m. nuo apopleksijos.
Įpėdinio jis neturėjo, nes abu sūnūs mirė dar jauni. Mal
boro titulas ir valdos specialiu parlamento sprendi
mu atiteko jo dukteriai Henrietei, o netrukus juos pavel
dėjo jos giminaitis Čarlzas Spenseris. Nuo to laiko Mal
boro hercogų šeimos pavardė tapo Spenseris Čerčilis.
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Pirmojo Malboro palikuonys neatliko jokių ypatingų
žygių ir niekuo nepagarsėjo, o jų energija, valstybiniai
interesai neperžengė grafystės, kurioje buvo jų valdos,
ribų. Malboro hercogai sparčiai švaistė Džono Čerčilio
sukauptus turtus. Kai finansinė giminės padėtis pasidarė
kebli, jaunieji Malborai atsigriebė, vesdami turtingas
amerikietes. Pirmas taip pasielgė Randolfas Čerčilis
Vinstono Čerčilio tėvas.
Anglijos įstatymai titulo ir valdų paveldėjimo teises
pripažįsta vyriausiajam sūnui. Jaunesnieji sūnūs turi siek
ti karjeros ir susikrauti turtus, tarnaudami valstybei, ar
mijoje, kolonijų
arba bažnyčios hierar
chijoje. Randolfas Čerčilis, neturėjęs teisių į Malboro
titulą ir dvarą, gana sėkmingai baigė universitetą, ir
buvo manoma, kad jis sieks politinės karjeros.
1873 m. 24 metų Randolfas susitiko su keliaujančia
po Europą amerikiečių milijonieriaus Džeromo šeima ir
nutarė vesti vieną iš jo
Dženę. Dženės tėvas
Leonardas Džeromas buvo energingas, temperamentingas
žmogus, nemėgęs ir nenorėjęs ko nors atsisakyti. Jis buvo
apsėstas dvejopos
mėgo lenktyninius arklius ir
operos dainininkes. Todėl pirmasis Amerikoje įrengė du
hipodromus ir organizavo privatų operos teatrą. Jis buvo
vedęs gražuolę amerikietę, kurios gyslose daugiau buvo
indėnės kraujo. Vienu metu Leonardas Džeromas buvo
užėmęs Amerikos konsulo postą Trieste. Tačiau rami
diplomato tarnyba jam netiko. Metęs šį darbą, jis tapo
vienu iš laikraščio „Niujork taims" dailininkų. Biznio
reikalai Džeromą vertė būti Amerikoje, o jo žmona su
dviem dukromis daugiausia laiko praleisdavo Europoje.
hercogas Malboras gavo
1873 m. rugpjūčio
sūnaus Randolfo laišką, iš kurio sužinojo, jog tas ketina
Tėvas gana atsainiai sutiko tą skubų
vesti Dženę
sūnaus nutarimą, bet tas atkakliai laikėsi savo. Randolfas
turėjo sutikti su tėvo sąlyga — atidėti vestuves, kol bus
išrinktas į parlamentą Vudstoko apygardos, kurioje buvo
Blenheimo rūmai ir kur vieninteliai valdytojai buvo her
cogai Malborai. Į parlamentą Randolfas, be abejo, buvo
išrinktas, ir 1874 m. balandžio mėn. jis susituokė su Dže-

ne Džerom, gaudamas kraičio 50 tūkst. sv.
davusių
jam kasmet 3 tūkst. sv. st. pelno. Iš tėvo jis kasmet gau
davo 1100 sv. st. pajamų ir padorų namą Londone.
metu Randolfas Čerčilis domėjosi tik aukštuomenės gy
venimu ir visą laiką su savo jauna žmona
Londone.
1874 m. lapkričio 30 d. gimė jų sūnus, gavęs visus
tradicinius giminės vardus — Vinstonas Leonardas Spenseris Čerčilis. Leonardu buvo pavadintas senelio Leonar
do Džeromo garbei.
Motinos giminė pagal amerikiečių kriterijus taip pat
garsi. Kad ir kaip būtų, buvo nustatyta, kad V. Čerčilis
ir
F. Ruzveltas — tolimi
giminaičiai.
rašo
galėtų atsekti bendrą
F. Ruzvelto biografas D.
protėvį, kažkokį Džoną Kuką, pasiekusį Ameriką „Meiflauerio" laivu. Džonas vedė Sarą Voren; viena jų duktė
Saros Delano, F. Ruzvelto motinos, proproproprosenelė,
o antroji tiesioginė linija buvo Čerčilio motinos, ameri
kietės Dženės Džerom, prosenelė.
Vinstonas augo Londone, savo tėvo name, guvernan
tės, pavarde Everest, globojamas. Jaunieji tėvai dėl jo
nesuko sau galvos. Pagal ano meto Anglijos tradicijas
jų sluoksnio žmonės patys vaikais nesirūpindavo. Iš tiesų
Vinstonas tėvų beveik nematydavo ir vis labiau prisirišo
prie auklės, kurią karštai mylėjo iki pat jos mirties. V ė 
liau Čerčilis, jau būdamas stambus valstybės veikėjas,
auklės portretą visada laikė savo kabinete.
Mažojo Vinstono gimimas Blenheimo rūmų gyven
tojams sukėlė daug nerimo. Mat jo tėvo vyresnysis bro
lis, markizas Blendfordas, būsimasis aštuntas hercogas
Malboras, turėjo tik vieną sūnų, ir, jei vieninteliam pa
veldėtojui kas nors atsitiktų, hercogų Malborų titulas ir
valdos turėtų atitekti Vinstonui Čerčiliui. Daugiau kaip
20 metų Vinstonas neprarado teisių į Malboro titulą ir
giminės dvarus. 1895
aštuoniolikmetei Konsuelai
žinomo amerikiečių milijonieriaus dukteriai
ir devintojo hercogo Malboro žmonai, atvykus į
jos vyro ir Vinstono Čerčilio senelė, senoji hercogienė pareiškė jai: „Svarbiausia jūsų
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kūdikį, ir būtinai sūnų, nes būtų nepakenčiama, kad
tas nelaikšis Vinstonas paveldėtų hercogo titulą". KonVanderbilt sėkmingai atliko duotą užduotį, o „ne
Vinstonas visam laikui neteko galimybės tapti
Malboro hercogu. Vargu ar vėliau jis dėl to gailėjosi.
Jo ambicijos buvo kur kas didesnės, ir jis, be abejo,
pasitenkinęs šiuo aukštu titulu.
Vinstono motinos Blenheime nemėgo. Matyt, dėl to,
kad ir savo išvaizda, ir žavingumu, ir protu, ir gyvu būdu
ji pranoko tituluotas rūmų gyventojas. Randolfas Čer
čilis su žmona bevelijo gyventi Londone.
Metinių pajamų jaunai
visiškai pakako gy
venti ne tik nejaučiant nepriteklių, bet netgi su kom
fortu. Tačiau abu sutuoktiniai, nuo vaikystės įpratę ne
skaičiuoti išlaidų, peržengdavo savo biudžeto ribas. Dženė
nepaprastai mėgo brangiai kainuojančias aukštuomenės
pramogas, Randolfas — rengti savo namuose kviestinius
pietus, į kuriuos sukviesdavo draugus. Aistringai mėg
davo arklių lenktynes, kuriose azartiškai pralošdavo daug
pinigų.
Londono visuomenė išskėstomis rankomis priėmė jau
nuosius sutuoktinius. Čia daug prisidėjo Dženės grožis ir
sąmojis, puikios manieros, per daugelį metų įgytos Pa
ryžiuje, kur ji su motina sukinėjosi išrinktųjų sluoks
niuose. Be to, Dženė buvo nuostabi pianistė, talentinga
dailininkė, mokėjo rašyti įdomius ir grakščius laiškus.
Čerčilių namuose lankėsi žymiausi Anglijos diduomenės
žmonės. M ė g o čia viešėti ir konservatorių lyderis mi
nistras pirmininkas Dizraelis.
Tačiau netrukus jaunosios poros padėtis Londono
aristokratų visuomenėje griežtai
įvyko triukš
mingas aukštuomenės skandalas. Dauguma Vinstono bio
grafų jį nutyli. Pats Vinstonas šį įvykį aprašo keliomis
kruopščiai suredaguotomis frazėmis. „Su jam būdingu
įkarščiu ir neapgalvotu atsidavimu įsivėlęs į brolio gin
rašo
lordas Randolfas sukėlė nepapras
tą kilmingų asmenybių nepasitenkinimą. Aukštuomenė
jau nesišypsojo. Visagaliai priešai troško jį pažeminti.
Dėl jo paties jautrumo ir išdidumo santūrumas virsdavo
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įžeidimu. Londono jis dabar nekentė.
neužgijo
netgi daugiau kaip po aštuonerių
Ši tirada nieko tikra nepasako, ją gali suprasti tik
visą teisybę žinantys žmonės.
skandalingas įvykis, apie
kurį čia kalbama, apibūdina ne tik X I X amžiaus pabai
gos Anglijos papročius, bet ir
Čerčilio charak
terio savybes, kurios atsiskleidė jo tolesnėje politinėje
veikloje. Dar daugiau: manoma, kad, jei ne šis skanda
las,
ko gero, išvis nebūtų susidomėjęs politine
karjera ir, kaip daugelis anglų aristokratų, būtų visą gy
venimą lengvabūdiškai pramogavęs.
Įvyko štai kas. Vyresnysis Randolfo brolis
Malboro hercogo titulo ir valdų
vedęs ir jau turėdamas vaikų, atkakliai ėmė asistuoti
grafienei Editai Eilisford. Tai buvo eilinis įvykis, bet
sudėtinga buvo tai, kad karalienės Viktorijos sūnus, Vel
so princas, Anglijos sosto įpėdinis (būsimasis karalius
Eduardas V I I ) , taip pat labai domėjosi jaunąja grafiene.
Velso princas susidraugavo su grafu Eilisfordu ir pasi
kvietė jį savo oficialion kelionėn į Indiją. Pasinaudojęs,
kad jų nėra,
toli pažengė savo santykiuose
su jaunąja grafiene. Keliauninkams sugrįžus, Londone
kilo atviras skandalas. Velso princas primygtinai spyrė
grafą, kad tas iškeltų skyrybų bylą, kaip priežastį nuro
dydamas žmonos santykius su Blendfordu. Tai reikštų,
jog Malboro hercogų titulo įpėdinis būtų išjuoktas. Be
to, Velso princas reikalavo, kad
išsiskirtų
su žmona ir vestų grafienę Eilisford, o šito kategoriškai
nenorėjo grafas. Netrukus padėtis dar labiau susikomp
likavo, nes Edita Eilisford pagimdė kūdikį.
Aukštuomenė suskilo: vieni reiškė simpatijas
fordui, kiti palaikė sosto įpėdinio pusę. Randolfas Čer
čilis be išlygų stojo brolio pusėn ir, kovodamas už jo in
teresus, nesusilaikęs pasikarščiavo. Jis pareiškė: jei tik
reikalas pribręs iki teismo bylos, „dienos šviesą išvys
keli draugiški laiškai, kurie priklauso Velso princo
plunksnai". Jis turėjo galvoje princo meilės laiškus Edi
tai Eilisford. Šitoks bandymas įbauginti sosto įpėdinį buvo
didžiausias įžūlumas, sukėlęs jo įniršį. Per savo asmeninį
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sekretorių Frensį Nolansą, beje, Randolfo vestuvėse bu
vusį pabroliu, princas Čerčilį iškvietė į dvikovą. Čerčilis
atsakė, jog jis galįs kautis su kiekvienu, kurį princas
paskirsiąs vietoj savęs, bet nepakels rankos prieš būsi
mą karalių. Pagaliau apie skandalą sužinojo karalienė
Viktorija, ir jį apraminti ėmėsi ministras pirmininkas
bei opozicijos lyderis lordas Hartingtonas. Tai
gi Randolfas buvo priverstas raštu atsiprašyti Velso
princo taip, kaip padiktavo lordas kancleris. Bet princui
to neužteko, jis pareiškė, kad neįžengs į tuos rūmus, kur
bus pakviestas Randolfas Čerčilis. Be abejo, niekas ne
rizikavo atvirai pyktis su karaliaus rūmais, ir visų durys
prieš Randolfo ir jo žmonos nosį triukšmingai užsidarė.
Aukštuomenė griežtai palaikė boikotą.
Čerčiliams tai buvo katastrofa. Laikinai iš tokios pa
dėties išvadavo ministras pirmininkas Dizraelis. Jis Ran
dolfo tėvui, Malboro hercogui, pasiūlė Airijos vicekarapostą su ta sąlyga, kad hercogas sekretoriumi
pasiimtų Randolfą.
ši tarnyba buvo susijusi su dide
lėmis išlaidomis, bet kitos išeities nebuvo, ir hercogas
su pasiūlymu sutiko. Kartu su sūnumi ir marčia Malboras
išvyko į Dubliną. Ten jie gyveno trejus metus, o 1880 m.
į valdžią atėjusi liberalo Gladstono vyriausybė iš šio
posto hercogą atleido.
Supratęs, jog visos galimybės sublizgėti aukštuome
nėje iš jo atimtos visam laikui,
Čerčilis mirti
nai ėmė neapkęsti pasaulio. Bet viena neapykanta sotus
nebūsi, reikėjo kažko imtis, tuo labiau, kad Randolfas
jautėsi esąs nepaprastai gabus, jei ne genijus, galintis
imtis didelių dalykų. Jis didžiai troško ir žiauriai atker
šyti jį atstūmusiai aukštuomenei ir, atlikus kažką itin
ypatinga, įrodyti savo pranašumą. Šis garbėtroškiškas
noras paskatino jį imtis politinės veiklos ir pabandyti
siekti didelės valdžios. Istorikai pažymi, jog pirmą kartą
Randolfas Čerčilis politiniais reikalais rimčiau susidomėjo
Airijoje. Jis ne kartą reikalavo nedelsiant išspręsti A i 
rijos klausimą, ragindamas Anglijos parlamentą priimti
Airijai palankius įstatymus. Tuo metu Randolfas nebuvo
kuo nors ryški politinė figūra, ir į šiuos jo pareiškimus
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niekas nereagavo. Tiesa, jie suteikė kai kurių
numų jo tėvui, kuris laiške savo draugui pažymėjo, jog,
taip kalbėdamas, Randolfas tikriausiai arba buvo girtas,
arba laikinai neteko proto.
Į Dubliną Randolfas drauge pasiėmė savo dvejų metų
sūnų, bet ir čia tėvai juo nesirūpino. Mažasis Vinis (tokiu
maloniniu vardu Vinstoną Čerčilį vadino netgi sulaukusi
senyvo amžiaus) visiškai buvo paliktas auklių ir guver
nančių globai. Jis augo stiprus, nors toli gražu ne itin
gražus berniukas, turėjęs ryškų kalbos trūkumą: mikčio
jo ir švepliavo. Jis dar buvo ir didelis plepys, beveik
be paliovos kalbėjęs, kai tik išmoko ištarti žodžius. V i 
nis buvo pernelyg užsispyręs ir pasitikintis savimi. Ber
niukui augant, šios jo savybės ryškėjo.
pat pradžių
visiškai nenorėjo mokytis,
kaip mokėsi visi vaikai. Būdamas nuostabios atminties,
jis labai lengvai ir greitai įsisąmonindavo tik tai, kas jam
buvo įdomu.
to, kas jam nepatiko, kategoriškai vengė
mokytis. Vėliau Vinstonas pats pripažino buvęs labai jau
prastas mokinys. Nuo pirmų mokslo dienų nemėgęs skai
čių, jis taip niekada ir nepamėgo matematikos. Vinsto
nas negalėjo pakęsti klasikinių kalbų, per daugelį metų
įsidėmėjo tik graikų ir lotynų abėcėles, bet ir tai netvir
tai. Užtat jis labai mėgo ir gerai
anglų kalbą.
Čerčilio vaikystė ir jaunystė bėgo permainingu jo
šalies laikotarpiu. X I X amžiaus trečiasis ketvirtis Angli
Viktorijos am
joje buvo klestėjimo
žius. X I X amžiaus viduryje Anglijos padėtis, palyginti
su kitomis valstybėmis, buvo palanki. Ji turėjo pažan
giausią ir galingiausią anuo metu pramonę. Puikios ko
kybės ir palyginti nebrangios Anglijos prekės išstumdavo
iš rinkų kitų valstybių prekes. Todėl pasaulio rinkose
Anglija faktiškai buvo iškovojusi monopolį. Ji tapo
saulio dirbtuve", kuriai kitos šalys tik tiekė žaliavas,
pačios pirkdamos Britų salose gaminamas prekes. „ A n g 
lija viešpatauja pasaulio rinkose", ji „buržuazinio kos
moso
tvirtino Marksas ir Engelsas. Angli
jai priklausė pačios didžiausios pasaulio kolonijos. Jos
buvo ne tik nepaprastai pelninga rinka Anglijos prekėms,
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bet ir garantuotos pigių žaliavų tiekėjos. Visa tai
jos buržuazijai teikė didžiulį pelną. Tuo pat metu tai
reiškė, kad Anglija kur kas anksčiau už kitas šalis
žengti imperialistinio vystymosi keliu.
Labai plati prekių gamyba užsienio rinkai,
iš kitų šalių, arba, kaip sakoma Anglijoje, iš užjūrio,
gaunamų žaliavų ir maisto produktų spartino
užsienio prekybos augimą. Įkandin Anglijos prekių į
jūrio šalis skverbėsi Anglijos kapitalas. Britanijos
žuazija virto pasaulio bankininku, o Londonas tapo
nansiniu pasaulio centru. Anglijos svaras turėjo neprie
kaištingą reputaciją, ir tarptautinėse kredito bei prekybos
operacijose jis atliko svarbiausią vaidmenį.
Suprantama, monopolinė Anglijos padėtis pasaulyje
teikė naudos buržuazijai. Sičio auksas — tai ne tik dau
gelio milijonų kolonijinių vergų, milijonų darbo žmonių
iš kitų šalių, su kuriomis Anglija palaikė nelygiateisius
ir neabipusiškai naudingus ekonominius santykius, krau
jas ir prakaitas. Tačiau darbininkų, ypač jų viršūnėlės,
padėtis šiuo laikotarpiu šiek tiek pagerėja. Buržuazinės
Anglijos vadovai dar nebuvo užmiršę čartistų judėjimo,
iš pagrindų sukrėtusio šalį. Anglų buržuazija, išsigandusi
čartistų judėjimo ir revoliucinių įvykių Europoje, beve
lijo tam tikrą, ne itin didelę dalį iš didžiulių pelnų,
kuriuos ji gaudavo iš kolonijų ir užsienio rinkų, skirti
darbininkų klasės aristokratijos sąlygoms gerinti.
X I X amžiaus ketvirtyje Anglijos padė
tis radikaliai ima blogėti. Tačiau 1874
kai gimė Vins
tonas Čerčilis, net patys išmintingiausi buržuaziniai vei
kėjai nesuprato, kokia kryptimi pasuks Anglijos vysty
masis ir kokių sunkumų bei pavojų iškils
šaliai
artimiausiais dešimtmečiais.
Paskutinysis X I X amžiaus ketvirtis — tai Anglijos
perėjimo į imperializmą laikotarpis. Iš pažiūros galėjo
atrodyti, kad jos, kaip didžiosios valstybės, padėtis ne
pasikeitė. Ir vis dėlto galima buvo įžiūrėti
pasaulio
raidos tendencijas. Iškyla jaunos pramoninės
—
Vokietija ir J A V . Jos sparčiai veržiasi pirmyn, o Angli
ja vis labiau atsilieka nuo jų pramonės vystymosi tempų;
2. V,
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tai reiškė, kad greit, labai greit jos pasaulinė pramonės
monopolija turės nueiti į praeitį. Analogiška buvo ir už
sienio prekybos padėtis.
Rimtų padarinių ekonominiam Anglijos vystymuisi
X I X amžiaus paskutinį ketvirtį turėjo ilga ekonominė
krizė, su pertraukomis trukusi beveik 20 metų. Tai buvo
ilgiausia ir intensyviausia krizė, kokią kada nors patyrė
Anglija. Kartu su pramonės krize vyko krizė žemės ūkyje.
Dėl šių procesų šalyje
klasiniai
stiprėjo antagonizmas tarp Anglijos ir kitų šalių, šalies
politiniame gyvenime taip pat atsirado naujų tendencijų.
X I X amžiaus devintajame dešimtmetyje dėl ekono
minės krizės pagyvėjo Anglijos darbininkų judėjimas,
susikuria kelios socialistų organizacijos, plečiasi socializ
mo propaganda Anglijoje. Tai, kad sustiprėjo socializmo
idėjų įtaka, rodė susikūrusi Socialistinė lyga ir Social
demokratų federacija. Tuo pat metu pasirodo vadinamoji
draugija, iš pirmo žvilgsnio tarytum socia
listinė organizacija, iš tikrųjų siekianti atitraukti darbo
nuo revoliucinio socializmo. Sukuriama Nepri
klausomoji darbininkų partija, kurios oficialus kovos
tikslas — savarankiškai atstovauti parlamente darbininkų
klasei. Jos organizatoriai tvirtino esą pasiryžę kovoti už
socializmą, nors iš tikrųjų jie atmetė proletarinės revo
liucijos ir klasių kovos kelią, likdami buržuazinės ideo
logijos nelaisvėje.
oportunistinių organizacijų lyde
riai norom nenorom buvo buržuazinės ideologijos sklei
dėjai Anglijos darbininkų klasėje.
Naujos ekonominės ir politinės sąlygos privertė
Anglijos politines partijas radikaliai pertvarkyti savo
veiklą. Tokio pobūdžio konservatorių ir liberalų parti
jos, kokios jos buvo X I X ir XX amžių sandūroje ir ko
kios iš esmės jos esti ir dabar, susiformavo X I X amžiaus
Anglijoje
antrosios pusės pradžioje, kai
aiškiai atsiskyrė klasinės grupuotės. Maždaug tuo metu
susidarė ir dvipartinė politinė Anglijos sistema. Jos esmė
tokia: šalyje veikia dvi pagrindinės politinės
(ta
konservatorių ir liberalų),
pakaitomis valdo.
Viena jų, rinkimuose į bendruomenių rūmus gavusi dau18

gumą, sudaro parlamente „jo didenybės vyriausybę", o
didenybės opoziciją". Opozicinė partija visada
pasirengusi perimti iš valdančiosios partijos valdžios
vairą. Partijoms vadovauja palyginti siaura grupė lyderių,
kurie paprastai užima arba pasirengę ateityje užimti v y 
riausybės ministrų postus.
Liaudies masių vaidmens didėjimas šalies ekonomi
niame ir
gyvenime, tegu ir lėtas, jų raštingu
mo plitimas, taip pat klasių kovos vystymasis vertė abi
pagrindines Anglijos politines partijas įgyvendinti par
lamento reformas, pamažu išplėtusias rinkėjų kontingen
tą. 1867 m. rinkimų teisės reforma padidino rinkėjų skai
čių nuo 1 mln. iki 2 mln. ir rinkėjų teises šalia turtuolių
klasių suteikė darbininkų klasės viršūnei. 1884 m. po
naujos rinkimų reformos rinkėjų skaičius padidėjo dau
giau kaip dvigubai — buvo 5 mln. Gerokai
rinkėjų darbininkų.
Naujos Anglijos ekonominio vystymosi
ir plačiųjų masių dalyvavimas politiniame šalies gyveni
me įsakmiai reikalavo, kad konservatoriai ir liberalai
aktyviai ieškotų naujų vidaus ir užsienio politikos
kad besikeičiančiomis sąlygomis jos galėtų išlaikyti savo
įtaką nuolat besiplečiančiam rinkėjų kontingentui. Ieškant
idėjų, kartu buvo numatomos politinių partijų veiklos
organizacinės formos. Konservatoriai varžėsi su liberalais,
kurie iš jų geriausiai gali atstovauti liaudies masėms.
Konservatorių lyderis Dizraelis gana miglotai išdėstė va
dinamąją demokratinę torizmo programą.
Liberalų partija gyveno pirmą prasidėjusio irimo
t. y. laisvos
etapą. Anksčiau ji buvo iškėlusi
prekybos ir verslų iniciatyvos, vėliavą. X I X amžiaus vi
duryje, kai Anglija pasaulyje užėmė monopolinę padėtį,
ši koncepcija pasiteisino. Amžiaus pabaigoje, pasaulio
rinkose įsiliepsnojus aštriai konkurentų kovai,
jau neatitiko epochos reikalavimų ir dalis pramoninės
buržuazijos, išdavusi šį principą, persimetė į konservato
rių stovyklą. Bet vis dėlto fritredas liberalų partijai tikė
jimo simboliu išliko ilgiems metams.
19

Pamažu konservatoriai ir liberalai sukūrė modernes
nę savo partijų organizacinę struktūrą, kuri, tik šiek tiek
pakitusi, gyvuoja ir šiandien. Ji visiškai priklauso nuo
rinkiminės kovos uždavinių — pasiekti, kad kuo daugiau
partijos atstovų patektų į parlamentą. 1877 m. buvo su
kurta Nacionalinė liberalų federacija,
vietines
liberalų partijos organizacijas. Aktyvų vaidmenį ją ku
riant atliko žymus liberalų veikėjas Džozefas Čember
lenas — stambus Birmingemo pramonininkas. Organizaci
niai liberalų partijos pertvarkymai padėjo jiems įveikti
konservatorius visuotiniuose 1880 m. rinkimuose. Kon
servatorių sudarytoji Nacionalinė konservatorių asociaci
jų sąjunga tuo metu dar buvo nepakankamai aktyvi.
Po pralaimėjimo per 1880 m. rinkimus konservato
riams iškilo klausimas: dėl ko ištiko nesėkmė? Įsižiebdavo
tokiais atvejais būdingi vadovaujančių partijos veikėjų
ginčai. Padėtis susikomplikavo dėl pagarsėjusio konser
vatorių lyderio Dizraelio mirties. Partijoje nebuvo žmo
gaus, kuris jam prilygtų.
metu iš Airijos į Angliją
grįžo hercogas Malboras ir Randolfas Čerčilis, kuris nu
tarė išnaudoti konservatorių partijoje susidariusią situa
ciją ir išeiti į politinės kovos areną, kad pasiektų savo
trokštamą tikslą.
Randolfas Čerčilis nesilaikė kokių nors politinių prin
cipų. Jam buvo ne tiek svarbu, ką pasakyti; svarbu buvo
tik viena: savo kalba pagarsėti ir prasiskinti kelią į val
džią. Įvertinęs padėtį, Randolfas, pirma,
kaip skel
bėjas naujų idėjų, kurios, jo nuomone, turėtų grąžinti
konservatorių partijos autoritetą rinkėjų akyse, antra,
siekė tobulinti organizacinę partijos struktūrą, kad jos
veikla, pasak jo, atitiktų liaudies interesus.
Būtų neteisinga tvirtinti, kad Randolfo Čerčilio kal
bos buvo tik karjeristo demagogija. Savo pasiūlymus jis
formulavo atsižvelgdamas į tuo metu tam tikrai konser
vatorių partijos daliai būdingas nuotaikas. Rinkiminės
kampanijos vietinių konservatorių partijos organizacijų
veikėjams teikė daug rūpesčių ir nemažai kainavo. Ta
čiau, kai konservatorių lyderiai po pergalės per rinkimus
imdavo raikyti valstybinį pyragą ir skirstyti vietas suda20

vyriausybėse, antraeiliams partijos veikėjams ne
daug kas tekdavo. Jie turėdavo moraliai tenkintis tuo,
kad koks nors žinomas partijos veikėjas jiems paspaus
ranką ir padėkos už konservatoriams suteiktą
Randolfas, turėdamas
antraeilių veikėjų
pasitenkinimą dėl senų partijos vadų, arba, kaip jis
bandos", įsigalėjimo, gana mikliai tai
Nepaprastai kruopščiai parengtas ir po to išmoktas
atmintinai kalbas Čerčilis sakydavo kaip tikras
Jo ginklas buvo juokas. Randolfas iš karto atkreipė dė
mesį įžūliomis kalbomis; įžeidžiančiu tonu
ne tik liberalų vyriausybės veikėjus, bet ir konservatorių
partijos lyderius. Kampanija, kurią jis pradėjo prieš ži
nomus savo partijos vadovus, netrukus iš
rūmų persikėlė į laikraščių puslapius, į mitingų ir susi
rinkimų tribūnas. Savo kalbomis ir straipsniais spaudoje
Randolfas netrukus iškovojo didelį populiarumą. Tačiau
parlamente jis turėjo tik kelis pasekėjus, be to, toli gražu
ne nuoširdžius. Kartu su jais įkūrė
partiją".
Mirus Dizraeliui, konservatorių partijos vadovybė
iš esmės atsidūrė dviejų žmonių rankose: lordo Solsberio, kuris buvo konservatorių lyderis lordų rūmuose,
sero Stafordo Nortkoto, kuris vadovavo konservatoriams
bendruomenių rūmuose. Randolfas Čerčilis pasisakė
tai, kad lyderio vaidmens imtųsi du asmenys. Aiškiai
siekdamas konservatorių lyderio posto, per kurį, konser
vatoriams laimėjus per rinkimus, jis automatiškai
ministro pirmininko vietą, Randolfas reikalavo, kad būtų
panaikintas „kolektyvinis vadovavimas" partijai. Jis tvir
tino, kad partijoje pakanka talentingų žmonių, iš kurių
galima nesunkiai išrinkti lyderį, „nesibaiminantį susitikti
su liaudimi ir žinantį, kaip vesti didžiules darbininkų kla
sės mases". Nors tai tarytum buvo taikoma
bet visi suprato, jog tokiu žmogumi Randolfas laiko tik
patį save ir jog jis siekia partijos lyderio posto. Tada
jis buvo 34 metų.
Parlamento reforma išplėtė rinkėjų kontingentą, ir
konservatoriai buvo priversti meilikauti su darbininkų

klasės viršūne ir smulkiąja buržuazija, kad per rinkimus
gautų daugumą. Vadinasi, jų programinės kalbos iš da
lies turėjo atitikti šios rinkėjų dalies interesus.
Randolfas Čerčilis atkakliai flirtavo su darbininkų
klase. Dizraelis savo demagogiškomis kalbomis pasisaky
davo už visų klasių sąjungą siekiant išlaikyti valstybės
institutus, o Randolfas nuėjo toliau. „Konservatorių par
sakė
niekada neatgaus savo galios, jei neiš
kovos darbininkų klasės pasitikėjimo. Dėl savo interesų
mes būsime visiškai saugūs, jeigu ja pasitikėsime.
Mes
-turime pakviesti ją į partiją ir suteikti galimybes daly
vauti jos valdyme."
Randolfas Čerčilis ir jo vienminčiai taip pat reikala
v o , kad į konservatorių partijos vadovybę įeitų įvairių
klasių atstovai ir būtų panaikinta monopolinė grupės ly
derių aristokratų įtaka partijos gyvenimui. 1882 m. žur
nale „Fortnaitli reviu" buvo išspausdintas straipsnis, ku
riame du artimiausi R. Čerčilio
Volfas
ir D.
suformulavo kažką panašaus į jų grupuo
tės programą: „Jei valstybėje konservatorių partija nori
paimti valdžią, reikia, kad ji taptų
rašė
Konservatorių nelaimė, kad jų lyderiai priklauso vienai
klasei. Jie sudaro uždarą grupę, į kurią įeina aristokratai,
žemės savininkai bei paslaugūs jų šalininkai.
Liaudžiai
jie jaučia kažką panašaus tarp baimės ir paniekos".
Toliau pažymima, jog vietinės konservatorių asocia
cijos, neseniai sukurtos šalyje, pasiekė pergalę rinki
muose, bet, „vos tik laimėję, partijos vadovai aristokra
tai, nuo 1868 metų laikęsi nuošalyje, puolė dalyti laimikį.
Buvo sudaryta vyriausybė, į kurią įėjo tik
tuos,
kurie dalyvavo rinkimų kampanijoje ir pasiekė pergalę,
Luomų įtaka įgavo viešpataujančią padėtį.
Bet kokios savarankiškos politinės minties apraiškos bu
vo žiauriai persekiojamos.
Rezultatas aiškus: asociaci
jos neteko gyvybiškumo, vietoj tikrųjų darbuotojų sėdi
rėksmingi partiečiai, kurie tik ir stengėsi įtikti partijos
lyderiams. Netrukus buvo
Visa torių parti
turi būti iš esmės
22

Randolfas puolė partijoje
aristokratų
kliką, nors jis pats buvo tipiškas anglų aristokratų atsto
vas, hercogo sūnus. Taigi logiška manyti, kad, įvykdžius
Randolfo suformuluotus reikalavimus, būtų pašalinti iš par
tijos vadovybės jo tipo žmonės. Bet tai buvo tik taktinis
lozungas. „Senąją bandą" partijos vadovybėje Randolfas
numatė pakeisti naujais vadais, iš kurių jis turėtų atlikti
vadovaujantį vaidmenį. Tikriausiai tuo metu jis jau pa
kankamai įtikėjo esąs liaudies, o ne aristokratų atstovas.
Randolfo planas išaiškėjo, kai tik jis nusprendė, jog tiks
las čia pat. Išrinktas į Nacionalinės konservatorių aso
ciacijų sąjungos prezidento postą ir matydamas, jog par
tijos lyderio postas ne už kalnų, jis užmiršo lozungus
apie konservatorių partijos vadovybės sudemokratinimą.
Randolfas Čerčilis plačiai naudojosi pasiskolintais
liberalų lozungais. Jis mėgo kartoti: „Pasikliaukite liau
dimi, ir ji jumis pasitikės". Tuo pat metu, kartodamas
Dizraelį, Randolfas dažnai kalbėjo apie „demokratinį tonors tiksliai ir nežinojo, ką reiškia ši sąvoka.
„ A š vis
kartą prisipažino jis vienam iš savo
kad mane kas nors to paklaus viešai.
kad demokratinis
tai apskritai
Tačiau kita proga Randolfas išsamiai apibrėžė šį terminą.
„Demokratinis
pareiškė
tai demokratija,
palaikanti
Daugelis konservatorių nuoširdžiai tikėjo tuo,
kalbėjo Randolfas ir kiti „ketvirtosios partijos" veikėjai.
Kaip tik dėl to jam ir pavyko būti išrinktam į Naciona
linės konservatorių asociacijų sąjungos vadovo postą.
oficialiosios partinės mašinos Randolfas įkūrė neo
ficialią partinę organizaciją, pavadintą
snieguolės lyga.
Jos
atgaivinti partijoje Dizraelio idėjas
(jo mėgstama gėlė buvo
Kelis mėnesius Ran
dolfas ir jo šalininkai įtemptai kovojo su partijos lyde
riais. Pagaliau jis ir Solsberis sudarė sutartį, pagal kurią
Čerčilis, įsipareigojęs liautis pulti konservatorių partijos
viršūnę, buvo įtrauktas į jos vadovaujančių veikėjų są
rašus. Atrodė, jog įvykiai klostosi taip, kaip

Randolfas: praeis kažkiek laiko, ir jis vietoj Solsberio
taps partijos lyderiu, o po to ir Anglijos ministru pir
Konservatorių lyderiai labai atidžiai sekė Randolfo
Čerčilio veiklą. Taktiniais sumetimais jiems kartkartėmis
tekdavo atsitraukti ir sutikti, kad jis būtų prieky, bet
jie kantriai laukė momento, kai Randolfo padėtis bus to
kia, kad su juo, kaip su politiniu veikėju, bus galima
visiškai susidoroti. Įžūlumas, begalinė puikybė, visiškas
nenoras skaitytis su savo bendražygiais ir karjerizmas
Randolfą vis labiau atstumdavo nuo žmonių, kurie prie
šingu atveju galėjo
jo atrama. 1884 m. Arturas
Balfuras, Solsberio giminaitis ir būsimasis konservatorių
ministras pirmininkas, kalbėjo:
linkęs manyti, kad
mes turėtume vengti bet kokių susikirtimų, kol Randol
fas kokiu nors nelojaliu veiksmu partijos atžvilgiu galuti
nai ir negrįžtamai susidarys nepakenčiamą reputaciją".
1885 m. parlamento
laimėjo konservatoriai.
Būtų neteisinga manyti, jog pergalę nulėmė vien dema
gogiška R. Čerčilio ir
partijos" veikla. Ta
čiau aišku, kad konservatorių partijos veiklos pagyvė
jimas, susijęs su Randolfo kampanija, buvo vienas iš
konservatorių pergalės veiksnių.
Sutinkamai su rinkimų rezultatais vyriausybę sudarė
Solsberis, o R. Čerčilis gavo svarbiausią po ministro
pirmininko postą — finansų ministro portfelį. Jis taip pat
bendruomenių rūmų lyderiu. 35-erių metų Randol
fas užėmė antrąją vietą vyriausybėje, ir atrodė, kad ne
trukus jis pasieks aukščiausią valdžią valstybėje. Kai
1885 m. lapkričio
vienas jo draugų paklausė, kaip
jis įsivaizduojąs ateitį, Randolfas atsakė: „Opozicijai aš
vadovausiu penkerius metus. Po to
metus aš
tada mirsiu". Palyginti
būsiu ministras pirmininkas.
jaunas Randolfas skubėjo. Kadaise žymų liberalų lyderį
Gladstoną jis pavadino „skubančiu senuku". Anglų ju
moristinio žurnalo „Panč" karikatūristas Randolfą Čerčilį
pavadino „didžiuoju jaunuoliu", o netrukus iš jo šaipėsi
kaip iš „didžiojo skubančio jaunuolio". Vėliau šis epite
tas pritapo prie jo sūnaus Vinstono ir ilgam prilipo.

Randolfas nenorėjo veikti tik finansinėje sferoje.
Jis kišosi į užsienio politiką, viešai reikalaudamas suar
tėti su Vokietija ir Austrija. 1886 m. gruodžio mėn. Ran
dolfas pasisakė už karinių išlaidų sumažinimą. Admirali
tetas sutiko, bet karo ministerija atsisakė paklusti jo
reikalavimui. Randolfas pagąsdino Solsberį atsistatydin
siąs. Jis jau prieš tai du kartus šantažavo ministrą pir
mininką, grasindamas išeiti. Tas du kartus nusileido. Ran
dolfas absoliučiai buvo įsitikinęs, jog jam, jo nuomone,
nepakeičiamam vyriausybėje, ir šįkart Solsberis nusileis.
Tačiau senasis konservatorių lyderis turėjo savo planų,
ketindamas suduoti Randolfui lemiamą smūgį. Solsberis
nusitvėrė jo žodžių, ir karštakošiui karjeristui neliko nie
ko kito, kaip atsistatydinti. Finansų ministru jis išbuvo
vos penkis mėnesius.
Randolfas Čerčilis manė, kad jo išėjimas sukels są
myšį konservatorių partijoje ir iš Solsberio bus reika
laujama sutikti su Randolfo pasiūlymais dėl karinio biu
džeto, o jį patį grąžinti į vyriausybę. Jei taip įvyktų,
Solsberis
būtų priverstas
atsistatydinti. Tai reikštų
galutinę Randolfo pergalę. Jis tikriausiai taptų parti
jos lyderiu ir vietoj Solsberio užimtų ministro pirminin
ko postą.
Tik tuo galima paaiškinti, kad, 1886 m. gruodžio
22 d. parašęs atsistatydinimo raštą, Randolfas nedelsda
mas nuvyko į laikraščio
redakciją ir pranešė
redaktoriui sensaciją, leidęs ją tuoj pat paskelbti. Bet
jis apsiskaičiavo. Laukiamas konservatorių maištas prieš
Solsberį neįvyko. Randolfas pasijuto nusviestas nuo kon
servatorių laivo kapitono tiltelio, o laivas, tarsi nieko ir
neįvyko, plaukė toliau. Randolfo asmeninio sekretoriaus
iš finansų ministerijos žodžiais, „Čerčilis pats nušoko nuo
laiptų viršutinių pakopų, ir jam jau ten kitą kartą užlipti
nelemta". Vietoj Randolfo finansų ministru buvo paskir
tas Gošenas. Vėliau Randolfas, paklaustas, kodėl jis ry
žosi atsistatydinti, nors tai reiškė jo politinės karjeros
pabaigą, atsakė: „Visi didieji klysta. Napoleonas pamiršo
apie Bliucherį, aš pamiršau apie Gošeną". Beje, pastarasis
čia niekuo dėtas. Užtat čia įdomu, kaip Rondolfas ver25

tina save. Taip baigėsi žaibiška politinė Vinstono Čerčilio
tėvo karjera.
Randolfas Čerčilis sunkiai pergyveno savo privers
tinį politinį neveiklumą. Be to, ir jo sveikata greit pašlijo.
Jis bandė aktyviai dirbti konservatorių partijoje, kalbė
davo mitinguose, susirinkimuose, bet jo klausydavosi v i s
spauda apie jį mažai rašė. Randolfas bandė
išsiblaškyti keliaudamas. 1887 m. jis vyksta į Alžyrą,
Tunisą, Turkiją, Italiją, o po to su žmona į Rusiją ir
Vokietiją. Po trejų metų pabuvoja Egipte, o 1891 me
Afrikoje. Iš Afrikos jis siunčia labai brangiai
apmokamų, nors ne itin įdomių straipsnių laikraščiui
grefik". 1890 m. susilpnėjus Solsberio vyriausybės
ir konservatorių partijos autoritetui, Randolfas piktai
džiūgavo. Kai kuriuose konservatorių sluoksniuose, kri
tus konservatorių prestižui, buvo reikalaujama: „Grąžin
kite Randolfą!" Bet Solsberis buvo tvirtas, o rėksniai ne
susilaukė bent kiek rimtesnės paramos. Tai siutino Ran
dolfą. 1892 m. rinkimuose konservatoriai pralaimėjo.
Liberalų lyderis
užėmė ministro pirmininko
vietą vietoj Solsberio. Randolfas dėl tokių įvykių labai
džiaugėsi. Jis tikėjosi, kad konservatoriai, atsidūrę opo
zicijoje, vis dėlto paprašys jo pagalbos. Bet visos jo vil
tys liko bergždžios. Pats to neįtardamas, Randolfas jau
seniai buvo politinis lavonas.
Silpo jis ir fiziškai. 1882 m. vasarą užgriuvo ilgas
sunkios ligos priepuolis. Gera priežiūra, gydymas, gry
nas oras kiek padėjo atgauti jėgas, bet gydytojų nusta
tyta
bylojo apie
greitą ir neišvengiamą mirtį.
Mažojo Vinstono gyvenimas tuo metu
gana su
dėtingas. Septynerių metų jį atidavė į uždarą parengia
mąją mokyklą Askote. Tai buvo prašmatni ir labai brangi
čia
mokykla, kuri didžiavosi savo tradicijomis.
buvo
Mokyklos vadovai kur kas daugiau dė
mesio skyrė vaikų auklėjimui negu mokymui.
jau šiuo metu nepaprastai užsispyręs, visiškai nenorėjo
laikytis griežtų vidaus tvarkos ir drausmės taisyklių, ku
rių uoliai reikalavo auklėtojai. Netrukus jis patyrė, kur
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veda nedrausmingumas. Vieną kartą per savaitę berniu
kai turėjo rinktis
kur atrinkdavo užsispy
rėlius ir gretimame kambaryje negailestingai mušdavo.
Vinis netrukus atsiėmė savo rykščių dozę. Jis
buvo labai sukrėstas. Ilgus metus jis nekentė mokyklos
ir jį išplakusio auklėtojo. Jau mokydamasis karo mo
kykloje
metų), Vinstonas atvyko į Askotą, ke
tindamas atsilyginti savo senajam skriaudikui. Deja, tuo
metu mokyklos šeimininkas jau buvo miręs,
mokykla
uždaryta.
Mokymasis Askote neigiamai atsiliepė Vinstono svei
katai, ir šeimos gydytojo patariami, tėvai perkėlė jį
rengiamąją mokyklą Braitone. Čia buvo visai kitaip. Nors
berniukas toli gražu nebuvo drausmingas, bet fizinės
bausmės jam negrėsė. Braitono auklėtojai atsimena, kad
jis buvo labiausiai užsispyręs ir nedrausmingiausias mo
kinys. Čia Vinis jau pramoko prancūzų kalbos, istorijos,
atmintinai išmoko daugybę eilėraščių. Be to, jis įgudo
plaukti, ir jam itin patiko jodinėti.
Daugiau kaip trejus metus mokydamasis Braitone,
Vinstonas turėjo pasirengti pereiti į uždarą vidurinę mo
kyklą. Pagal Anglijos tradicijas aristokratų įpėdiniai ir
stambiosios buržuazijos vaikai išsilavinimą įgydavo spe
cialiose uždarose mokyklose, kur jie būdavo rengiami
universitetus. Mokymasis vienoje ar kitoje uždaroje
mokykloje rodo, jog tu priklausai aukštesniesiems anglų
visuomenės sluoksniams. Karta po kartos aukštuomenės
šeimos savo vaikus siunčia į tas pačias uždaras mokyklas.
Čerčiliams tai buvo Itonas. Tačiau, nepaisydami tradici
jos, jį nusiuntė į Herou. Jo biografai tvirtina, kad taip
pasielgta dėl to, jog Itonas išsidėstęs žemumoje, o He
ant kalvų. Herou sąlygos buvo palankesnės ne
stipriai Vinstono sveikatai. Bet vis dėlto galima daryti
prielaidą, kad, be mikroklimato, dar turėta galvoje ir
Vinstono nedrausmingumas, kurį vargu ar galima buvo.
suderinti su
mokiniams taikomais reikalavimais.
Herou šie reikalavimai buvo šiek tiek švelnesni.
Herou praleisti metai Čerčiliui paliko liūdnų prisi
minimų, dėl jų jis labai nepatenkintas. Jis čia pergyveno
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daug
kurie prasidėjo stojamojo egzamino
metu. Reikėjo parašyti rašomąjį darbą lotynų kalba. Čer
čilis pats ironizuodamas pasakoja, kaip jis per dvi valan
das savo egzamino lapelyje sugebėjo parašyti
sudėti kabutes, prie viso to pridėti kelias rašalo dėmes.
Tai ir viskas. Nors rezultatas buvo apverktinas, į mo
kyklą Vinstonas pateko.
Vinstonas Herou mokykloje mokėsi nepavydėtinai.
Jis atkakliai nenorėjo mokytis lotynų kalbos, nors mo
kykloje klasikinės kalbos buvo laikomos pagrindiniu da
lyku. Visiškai nenorėdamas ar nesugebėdamas jų išmokti,
Vinstonas nedarė jokios pažangos, taigi neturėjo per
spektyvos stoti mokytis į universitetą. Mokykloje Vins
tonas buvo paskutinis mokinys. Jis buvo laikomas buku
ir negabiu. Tačiau amžininkai ir
laikosi vienos
nuomonės, kad mokykloje Čerčilis atsilikdavo tik per
savo nepaprastą užsispyrimą. Herou mokykloje paaiškėjo,
kad iš tėvo Vinstonas paveldėjo puikią atmintį. Kartą,
nustebindamas dėstytojus ir mokinius, jis gavo premiją
už tai, kad nė trupučio nesuklydęs atmintinai padekla
mavo 1200 eilučių iš
knygos apie Senovės
Romą. Jis mokėjo atmintinai ilgų scenų iš Šekspyro pje
sių ir būtinai pataisydavo dėstytoją, kai tas, cituodamas
„Otelą" ar „Hamletą", suklysdavo.
Berniukas mokėsi tik tų dalykų, kurie jam patiko,
o kitus ignoravo. Jis net pasirinkdavo mokytojus, pas
kuriuos norėjo mokytis, atsisakydamas kitų, kurie jam
nepatiko. Vinstonas pažeisdavo beveik visas elgesio tai
sykles, ir tas, kurias nustatydavo dėstytojai, ir tas, ku
rias mokiniai. Pasakojama, jog kartą mokyklos vadovas
davė jam pastabą.
jis
tavimi nepa
tenkintas ir tam turiu rimtų priežasčių."
aš,
atsakė
rimtų priežasčių būti nepaten
kintas jumis."
Dėl
nesėkmių mokykloje labai sielojosi jo
tėvai. Tėvas net manė, jog sūnus nepakankamai protin
gas, kad galėtų padaryti juristo karjerą. Bet jei ne
sės mokslai, tai kas tada? Sakoma, kad teisingai nuspręsti
padėjo atsitiktinumas. Vinstonas su savo jaunesniuoju
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broliu mėgo karinius žaidimus. Jis turėjo apie pusantro
tūkstančio alavinių kareivėlių, kuriuos jis vesdavo į mūšį
gerai apmąstydamas, išradingai. Kartą tėvas įėjo į kam
barį, kur vaikai, kaip paprastai, buvo įsigilinę į kauty
nes. Pamatęs, kuo užsiėmę sūnūs, jis paklausė Vinstoną:
„Kuo tu nori būti?"
atsakė sūnus.
Tai ir nulėmė tėvų sprendimą: paskutiniuosius metus
Herou Vinstonas mokėsi tose klasėse, kuriose mokiniai
rengiami stoti į karo mokyklą.
Kadangi lotynų kalba jam nesisekė, reikėjo geriau
pasimokyti kokios nors užsienio kalbos. To siekdami,
tėvai Vinstoną mėnesiui išsiuntė į Prancūziją, kur jis vie
noje šeimoje gyveno Versalyje. Nors Vinstonas tos ke
lionės negeidė, ji pravertė jam: vėliau Čerčilis laisvai
kalbėjo prancūziškai.
Nors ir specialiai rengėsi, Vinstonas per stojamuo
sius egzaminus į žinomą Anglijos karo mokyklą
herste du kartus susikirto. Po antrosios nesėkmės šeima
nutarė imtis kraštutinių priemonių, kad tik jis patektų
į
Vinstonas išvyksta iš Herou ir perduoda
mas kapitono Džeimso, vadovavusio gana įdomiai įstaigai,
žinion. Jo „mokykloje" mokydavo mažiau išprususius ir
nepakankamai gabius jaunuolius, kad jie bendrais pagrin
dais išlaikytų egzaminus į karo mokyklą. „Buvo sako
rašo atsiminimuose
kad jeigu dar esi ne
visiškas idiotas, iš čia į armiją negali nepatekti."
dami absoliučiai visus klausimus, kurie gali būti pateikia
mi stojantiesiems į karo mokyklą, Džeimso įstaigos dar
buotojai tiesiog įkaldavo į savo klientų galvas atsaky
mus į
Naujasis mokinys kapitonui Džeimsui nepatiko, nes,
kaip jis rašė Čerčiliui vyresniajam, „labai jau norėjo
mokyti savo instruktorius". Vinstono mokymąsi Džeimso
įstaigoje reikėjo nutraukti dėl nelaimingo atsitikimo.
įkarštyje jis šoko nuo tilto ant šalia augančios
eglės, norėdamas jos šakomis sėkmingai nušliuožti ant
žemės. Neapskaičiavęs jis nukrito iš didelio aukščio ant
žemės ir neteko sąmonės. Vaikinas sunkiai susitrenkė

smegenis, tris dienas neatgavo sąmonės ir tik po trijų
mėnesių pabandė keltis iš patalo.
Kad atgautų sveikatą, prireikė metų. Per tą laiką,
gyvendamas tėvų pastogėje, Vinstonas stebėjo daugelį
aukštą padėtį užimančių politinių veikėjų, kurie dažnai
viešėjo Čerčilių namuose. Daugiausia būdavo svarstomos
politinės problemos.
Tuo metu Vinstonas pradeda domėtis politika. Pasvei
kęs jis ima lankyti bendruomenių rūmų posėdžius ir klau
sosi ginčų. Jis susimąsto dėl nepavydėtinos savo tėvo
padėties. Tikriausiai iš nuogirdų susidaro įspūdį, kad
tėvo atsistatydinimas iš Solsberio vyriausybės buvo tra
giška ir nepataisoma klaida. Jaunasis Čerčilis miglotai
svajoja apie tai,
kada nors Randolfas vėl pradės
politinę veiklą, o jis pats taip pat imsis politinės veik
los ir padės tėvui politinėse grumtynėse.
Pasveikęs ir išėjęs kapitono Džeimso kursą, Vinsto
nas trečią kartą bandė stoti į Sandherstą. 1893 m. rug
pjūčio
jis vis dėlto buvo priimtas į mokyklą, tik,
deja, ne į pėstininkų, kaip tikėjosi
Nors ir sąži
ningai pasidarbavo kapitonas Džeimsas,
žinių
pakako tik tam, kad patektų į kavalerijos mokyklą. Mat
čia tokie veiksniai, kaip gabumai ir žinios, turėjo antra
eilę reikšmę. Pėstininkų karininkas turėjo išlaikyti tik
save, o kavalerijos karininko išlaikymas brangesnis, be
to, jam reikėjo dar kelių arklių: tarnybai, sportui ir me
džioklei. Vadinasi, kandidatų į kavaleristus buvo kur kas
mažiau, ir čia svarbiausia viena: ar būsimasis kavaleris
tas turės pakankamą aprūpinimą.
Taigi didžiausiam savimylai tėvui Vinstonas vėl su
teikė labai daug skausmo. Ir tai ne todėl, kad plačiai
gyvenę Čerčiliai neturėtų pinigų ir dabar jiems tektų
ieškoti didelių papildomų lėšų būsimojo kavalerijos ka
rininko išlaidoms. Daug svarbiau kas kita. Būdamas tik
ras, kad jo sūnus vis kaip nors taps pėstininkų karinin
ku, Randolfas Čerčilis iš anksto kreipėsi į 60-ojo pėsti
ninkų pulko šefą hercogą Konautskį, prašydamas palaikyti
juk
laisvą vietą pulke savo sūnui. Hercogas sutiko.
dabar reikėjo atsisakyti šios vietos, ir svarbiausia dėl
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žeminančios
sūnus nesugebėjo išlaikyti eg
zaminų, būtinų tarnybai pėstininkų karininkui. Randolfui
Čerčiliui tai buvo didelis smūgis, jis jautėsi labai paže
mintas. Susierzinęs jis sūnui parašė laišką, kuriame įspė
jo Vinstoną, kad jis gali likti visiškas netikėlis ir visuo
menei nereikalingas žmogus.
Vinstonas mylėjo tėvą ir dėl jo laiško labai nusi
minė. Tačiau savo atsiminimuose jis visas peripetijas, su
sijusias su stojimu į Sandherstą, lengvai ironizuoja. Tiesa,
atsiminimus Čerčilis rašė praėjus 30 metų po aprašomų
įvykių, kai jis jau buvo vienas iš stambiausių Anglijos
veikėjų ir kai jau galėjo pasišaipyti iš kapitono Džeim
so elgesio.
Sandherste Vinstonas laisviau atsiduso. Lotynų, grai
kų kalbų ir kitų nekenčiamų dalykų, nuodijusių
jo gyvenimą, dabar ir kvapo nebuvo. Čia jo protas
pernelyg nebuvo apkrautas. Tiesa, karo klausimais jis
skaitė daug knygų. Tačiau nereikia manyti, kad Sand
herste Vinstonas gavo solidų karinį parengimą. Tai juk
buvo ne štabo koledžas, o tik kavalerijos mokykla, ku
rioje mokslas trunka 18 mėnesių. Labai patenkintas Čer
čilis buvo užsiėmimais hipodrome. Jo meilė jojimui ir
arkliams neišblėso ilgus metus. Tuo metu Vinstonas sva
j o j o apie kariškio karjerą, kuri prilygtų jo protėvio
Džono
pirmojo Malboro
karjerai.
Būsimasis kavalerijos karininkas tik pergyveno, kad pa
saulyje (XIX amžius ėjo į pabaigą) nėra didelių karų,
sudarytų jam galimybę pasirodyti ir pasiekti didelę
šlovę. „Bet,
susimąstydavo jis tai prisiminda
dar buvo laukinių ir barbarų tautų. Buvo zulusai,
afganai, taip pat Sudano dervišai. Kai kurios iš jų, apim
tos tam tikros nuotaikos, vieną sykį gali „surengti spek
taklį". Indijoje gali įsižiebti net sukilimas arba maištas."
Vinstonas svajojo, kaip jis vadovaus kariuomenei Indi
jos lygumose, gaus medalių ir pasižymėjimo ženklų, išsi
tarnaus aukščiausius vadų postus, kaip kadaise Klaivas,
Anglijos kolonijų administratorius ir karo vadas, padėjęs
paversti Indiją Anglijos kolonija.
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Tuo metu Vinstono tėvo sveikata vis silpnėjo. Vinstono Čerčilio biografai tvirtina, kad Randolfas sirgęs sifi
liu, nuo kurio jis išprotėjo. 1895 m. sausio 24 d. Randol
fas, būdamas 46 metų, mirė. Jo mirtis sūnui buvo didelis
smūgis. Liepos mėnesį Vinstonas vėl buvo sukrėstas —
mirė jo auklė misis Everest, kurią jis karštai mylėjo.
Tais metais vaikinas labiau subrendo. Išlaikęs paskutinį
egzaminą Sandherste, jis buvo dvidešimtas iš
absol
Tai buvo nemaža pažanga nevykėliui kapitono
Džeimso mokyklos auklėtiniui. Beje, labiausiai jam sekėsi
jodinėjimas. Baigęs kavalerijos mokyklą, Vinstonas nu
tarė, kad tinkamiausia vieta jam tarnauti yra 4-asis hu
sarų pulkas. Dėl Vinstono paskyrimo ledi Randolf pasi
sekė susitarti su Anglijos armijos vyriausiuoju vadu
Kembridžo hercogu ir pulko vadu pulkininku Brabazonu.
Dabar jaunas leitenantas pradėjo karinę karjerą. Kol kas
jis stovėjo ant žemiausios jos pakopos.

Sidabrinis

šaukštelis

Ir pats Čerčilis, ir jo biografai mėgsta pabrėžti, jog
Vinstonas savarankiško gyvenimo pradžioje paragavo
neturto. Ar taip buvo iš
Tiesa, Randolfas šeimai
turtų neužgyveno. Kad kaip nors atsikratytų skolų po
jo mirties, šeima
parduoti vertybinius popierius.
Skolas apmokėjus, šeimai daugiausia liko pajamų, kurias
davė kraitis, kadaise atsigabentas iš Amerikos. Tai buvo
pakankamai didelė suma, kad jauna,
gyvenimą
mylinti našlė galėtų linksmai gyventi Londono aukštuo
menės sluoksniuose. Iš motinos kraičio gaunamų paja
mų, pasak paties Čerčilio,
užteko, kad ji gyven
tų prabangiai, nepriklausomai ir savo malonumui". Ta
čiau Dženė Čerčil nemokėjo skaičiuoti pinigų. A p i e ją
sakydavo, kad čia ji nejautė saiko. Pinigai jai nieko ne
Likusi
reiškė: ji tik žinojo, ką galima už juos
našlauti, Dženė labai greit prisidarė daug naujų skolų,
bet sūnus jos nesmerkė.
užjaučiu jus dėl jūsų ne
rašė jis
gal labiau negu jūs ma
ne. Man irgi atrodo pražūtinga balinei sukniai išleisti
20 svarų, kaip
pirkti
žaidimui naują
už 100 svarų. Ir vis dėlto aš Įsitikinęs, kad jums būtinai
reikia suknios, o
ponio. Visa nelaimė, kad mes
velniškai neturtingi."
Vinstonas už tarnybą armijoje gaudavo 14 šilingų
per dieną. Norint gyventi taip, kaip gyveno jo pulko
draugai, reikėjo kur kas daugiau lėšų. Kasmet motina jam
duodavo 500
išmokėdama ketvirtadalį sumos kartą
per ketvirtį. Tais laikais tai buvo daug. Bet jaunajam hu3. V.

33

jų buvo maža. Tarnyba itin
pramogų
daugybė, be to, kasmet buvo suteikiamos penkių mėnesių
atostogos. Visam tam reikėjo daug pinigų.
Čerčilis dažnai kartojo, jog prasimušė į aukščiausią
valstybinę valdžią ir iškovojo padėtį visuomenėje savo
jėgomis, pradėjęs beveik nuo nieko.
tai per
dėta. Jis nepaveldėjo didelio turto, bet pradėti karjerą
ir siekti jos jam buvo palyginti nesunku, nes jis turėjo
galingų globėjų. Čerčilis pats sakė, jog jis buvo narys
vienos iš „kelių šimtų žymių šeimų, kurios tuo metu val
dė Angliją ir viena su kita buvo glaudžiai susijusios ve
dybiniais ryšiais". Malboro hercogų,
ir Džeromų
šeimų ryšiai buvo gana platūs. Jie siekė karaliaus rūmus,
aristokratų sluoksnius, konservatorių ir liberalų partijų
viršūnes, žymesniuosius
atstovus ir meno
veikėjus. Dženė Čerčil buvodavo karalienės
priėmimuose Vindzore, palaikė draugiškus ryšius su ka
ralienės šeima, Bernardas Šou ir Oskaras Vaildas pietau
davo Čerčilių namuose.
Likusi viena, Čerčilio motina visą savo energiją ir
jėgas atidavė tam, kad sūnus padarytų karjerą. Visi jos
ryšiai pravertė šiam reikalui. „Savo sūnui ji atidarydavo
daugelį
rašo vienas Čerčilio
skynė
jam kelią." Tai daug reiškė, ypač turint galvoje tokią
Anglijoje gyvavusią tradiciją: jaunosioms žymių šeimų
atžaloms, negavusioms paveldėjimo, jų kasta visapusiškai
ir susikaupti turto valstybinė
padėdavo padaryti
je tarnyboje arba versluose.
Kaip sakoma Anglijoje,
gimė su sidabro
šaukšteliu burnoje. Gyvenime jam dažnai sekėsi jau nuo
pat pradžios. Jei jis būtų buvęs tiesioginis hercogų šei
būtų paveldėjęs titulą ir turtus, bet tada
mos
savo politinę veiklą turėtų apriboti lordų rūmais; taigi
didelės karjeros nebūtų galėjęs pasiekti. Jam būtų su
pernelyg dideli turtai ir gerovė, stabdanti akty
vumą. Be to, XX amžiuje tituluoti aristokratų šeimų at
stovai jau neturėjo šansų vadovauti Anglijos vyriausybei.
Politinio šalies gyvenimo vystymasis vertė sudemokratinti
valdžios fasadą. Priverstas savarankiškai
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karjeros, Vinstonas turėjo
at
skleisti savo, be abejo, didelius, nepaprastus sugebėji
mus. Pagaliau jis pasiekė didžiausią sėkmę, kurios kito
aplinkybėmis jis nebūtų galėjęs tikėtis.
„Sidabrinio šaukštelio" reikšmė iškilo netrukus po
to, kai Vinstonas, ėmęs tarnauti pulke, pabandė veikti
Jau nuo pirmųjų dienų paaiškėjo, kad
armijos gyvenimo rutina ir nuoseklus karinės karjeros
laiptelių skaičiavimas ne jam. Jo prigimčiai buvo sveti
mas toks lėtas judėjimas Į
Vinstonas buvo ypač
ambicingas žmogus, jis nekantraudamas troško greičiau
pasiekti valdžią ir turėti Įtakos. Nesivaržydamas, alkūnė
mis į šalis stumdydamas bendražygius ir varžovus, ne
slėpdamas, jog jis save laiko pranašesniu už kitus, Čerči
įgijo daug daugiau ir priešininkų, negu būtų jų
jei koptų valstybinės tarnybos
kaip dauguma
kitų. Tikriausiai visa tai jam, kaip ir tėvui, būtų baigęsi
jei jis savo gyvenime būtų sutikęs stipir gabesnius žmones ir jei jam nebūtų
bei atsitiktinumas.
Vinstonas, kaip vėliau jis pats rašė, svajojo apie tai,
kad „galimybių
karinės patirties, patirti daug nuoanglų armijoje labai maža". Artimiausioje ateityje
nebuvo numatoma didelio karo, atrodė, kad jo dar ilgai
Bent taip atrodė 1895 m. Tais metais šūviai buvo
tik Kuboje, kur su kariuomene buvo nusiųstas
maršalas Martinecas Kampas, turėjęs nuslopinti
išsivadavimo judėjimą prieš Ispanijos
tuo metu jau virtusį partizaniniu karu.
eilinių atostogų, Vinstonas su
nutarė pauostyti parako
SAVO draugu
leitenantu
K u b o j e . Bet tam reikėjo gauti Ispanijos vyriausybės
Leitenantas Čerčilis rašo laišką į Madridą Anglijos
senam tėvo draugui, ir netrukus gauna
leidimą. Jeigu reikalas liestų ne Randolfo
niui
ir Malboro anūką, jo didenybės
būtų dėl to kvaršinęs sau galvą ir jaunasis
nebūtų patekęs į Kubos frontą. Dar
reikėjo gauti formalų vyriausiosios

vybės sutikimą. Čia irgi padėjo tėvo ryšiai. Pats vyriau
siasis vadas lordas Vulslis, ką tik atėjęs į Kembridžo
hercogo vietą, prisiminęs savo draugystę su Randolfu,
priėmė jo sūnų ir patvarkė, kad
kelionė į Kubą
būtų laikoma lyg ir komandiruote, kurioje
turi išsi
aiškinti naujų kulkų, kurias
ispanų armija,
kokybę.
Vykdamas j Kubą, Vinstonas laikraščiui
grefik" pasisiūlė pabūti kariniu korespondentu. Pinigų jam
visada reikėjo. Jis, dar prieš rimtai pradėdamas politinę
karjerą, ėmė kaupti turtus. Sukilimas Kuboje anglų pub
liką ne itin domino, bet Vinstono pasiūlymas buvo pri
imtas. Už straipsnį jam pasiūlė 5 sv. st. honorarą. Jei šią
sumą palygintume su vėliau Čerčilio gaunamais pinigais,
ji atrodytų menkutė, bet ji buvo nė kiek ne mažesnė už
patyrusių žurnalistų honorarus.
juk
iki tol
nebuvo išspausdinęs nė vienos eilutės, ir niekas nežinojo,
ar sugebės jis pateikti įdomios medžiagos. Kodėl vis dėl
to laikraštis sudarė sutartį su jaunu, žurnalistikoje nepa
tyrusiu husaru? „Visiškai
rašo vienas Čerčilio
biografų — P.
kad jo vardas ir jo moti
nos ryšiai visuomenėje iš pat pradžių jam davė nepa
lyginti daugiau privilegijų negu jo Flitstrito kolegoms."
1895 m. lapkričio
Čerčilis ir Barnsas garlaiviu
pasiekė Niujorką, o iš ten atplaukė į Havaną. Ispanų
valdžia juos sutiko gana svetingai. Abu leitenantai drau
ge su ispanų žygio kolona tris dienas praleido Kubos
džiunglėse. Didesnėse kautynėse kolona nedalyvavo, bet
jaunieji husarai buvo šiek tiek apšaudyti. Pirmąjį kovos
krikštą Vinstonas gavo lapkričio 30-ąją, kai jam sukako
dvidešimt vieneri metai. Pauostę parako, Čerčilis su Barnsu grįžo į Angliją. Abu gavo Ispanijos Raudonojo Kry
žiaus ordinus „už drąsą" žygio, kurį jie stebėjo, metu.
Nuo 1895 m. gruodžio 13 d. iki 1896 m. sausio 13 d.
į „Deili grefik" Vinstonas spėjo nusiųsti penkias kores
pondencijas, kurios buvo išspausdintos. Apskritai pirmoji
išvyka baigėsi sėkmingai. Kuboje Čer
čilis įprato rūkyti cigarus ir ispanų papročiu vidurdienį
ilsėtis lovoje.
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Kai Vinstonas pradėjo savarankišką gyvenimą, Ang
lija plėtė ir stiprino savo kolonijų monopoliją, bet kitose
srityse jau prarasdavo vieną poziciją po kitos. Intensy
vus ekonominis J A V ir Vokietijos vystymasis, šių šalių
kova su pramoniniu ir prekybiniu Anglijos viešpatavimu
sukėlė kai kurių Anglijos prekybos struktūros pakitimų.
Lengvoji pramonė neteko pirmaeilio vaidmens, o sun
kioji pramonė įgaudavo vis didesnę reikšmę. Tai atitin
kamai veikė ir šalies užsienio prekybos struktūrą. Pasi
keitė ir finansinio kapitalo vaidmuo. Anksčiau Anglijos
buržuazija daugiausia stengėsi užgrobti ir išplėsti reali
zavimo rinką, o dabar ji jau siekė užvaldyti žaliavų šal
tinius ir įsigyti koncesijų stambioms įmonėms statyti
užsienyje. Todėl Anglijos politikoje sustiprėjo imperia
listinės tendencijos ir paspartėjo kolonijų užkariavimai.
Ideologija persisunkia kolonializmo dvasia. Britų
rija sparčiai plečiasi, 1880 m. jos plotas buvo apie 20
kur gyveno 200 mln. žmonių, o amžiaus pabaigoje
kolonijinės imperijos žemės jau apėmė 33 mln.
o
gyventojų skaičius 1900 m. išaugo iki 370 mln. Turint
galvoje, kad pačioje Anglijoje 1901 m. gyveno 37 mln.
žmonių, išeitų, kad kiekvienam anglui užjūryje dirbo
10 kolonijinių vergų.
Agresyvi Anglijos kolonijinė politika, pirma, sukel
davo prieštaravimus tarp Anglijos ir kitų imperialistinių
valstybių
Prancūzijos, J A V ir Rusijos), antra,
su stiprėjančia kolonijų tautų kova. Plėtėsi
arši kova
seniausioje Anglijos
kolonijoje.
Anglijos valdžia, žiauriai represuodama ir persekiodama
airių patriotus, laimėdavo tik laikinai. Anglijos valdan
tieji sluoksniai suprato, kad ilgiau taip tęstis negali, tad
aktyviai ieškojo kompromiso, kuris bent šiek tiek paten
kintų airių tautą ir kartu leistų išlaikyti anglų viešpata
vimą. Amžiaus pabaigoje plečiasi nacionalinis išsivada
vimo judėjimas Indijoje, ypač šiaurinėse jos srityse,
kurias sunkiau
buvo pasiekti anglų administracijai.
1881 m. įsiliepsnoja karas prieš anglų užkariautojus Su
dane, pasibaigęs visišku kolonizatorių sutriuškinimu. Tuo
metu Afrikoje ypač aktyvi Anglijos politika, siekianti už37

grobti naujų kolonijų. Visi šie įvykiai
nulėmė leite
nanto Čerčilio artimiausių metų veiklos geografinę sferą.
1896 m. rudenį 4-asis husarų pulkas, kuriame tar
navo Čerčilis, buvo
į Indiją. Išsilaipinant Bom
Vinstonui atsitiko nelaimė. Priplaukęs prie kranto
nedidele valtele, smarkiai banguojant, dešine ranka stvė
už didelio metalinio žiedo, įtaisyto prieplaukos
noje. Valtis išsprūdo iš po kojų, ir
pakibęs
ant vienos rankos, išsinarino
Vėliau tai jam visada
atsiliepdavo, ir dešinė ranka Čerčiliui tarnavo tik gana
ribotai. Jis aistringai mėgo žaisti
ir labai nusiminė,
kad išnarintas petys neleido reikštis sportiniams gabu
mams. Tačiau svarbiau buvo kita. Susilpnėjusi dešinioji
ranka trukdė Vinstonui naudotis įprastu kavaleristų gink
lu — kardu. Vietoj kardo reikėjo nešiotis automatinį
pistoletą mauzerį.
husarų pulkas įėjo į karinės įgulos, įsikū
rusios Bangaloroje, sudėtį. Šioje Indijos dalyje klimatas
nuostabus, o tarnyba pulke buvo nesunki. Jaunasis leite
nantas gyveno bungale, kurį supo didelis gražus sodas.
Polo žaidimams jis turėjo kelis nuosavus arklius, ir
vieną iš jų prižiūrėjo atskiras
Juo rūpinosi lio
ir dar patarnavo berniukas. Trims karininkams
buvo priskiriamas vienas sodininkas, trys vandens nešė
jai, keturios skalbėjos ir sargas. Šitiek žmonių tarnavo
leitenantui, užimančiam žemiausią savo
karjeros
pakopą! Taigi galima įsivaizduoti, kaip Indijoje gyveno
aukšto rango anglų kariškiai.
Polas buvo svarbiausias karininkų žaidimas. Čerčilis
rašė, kad tai buvęs net ne „žaidimas", o „rimtas gyveni
mo tikslas". Bet kokia kita veikla, net ir karinė tarnyba,
žaidimo nutraukimu.
buvo laikoma tik nemaloniu
Vinstonas buvo abejingas kariniams užsiėmimams, užtat
entuziastingai žaidė polą. Reikėjo labai stipriai prie kūno
priristi ranką, kad žaidžiant netrukdytų skausmas petyje.
Nuo tarnybinių pareigų ir pasirengimo polo varžy
boms likdavo daug laisvo laiko, kurį karininkai išnau
dojo įvairiai. Per dienos karščius Čerčilio pulko kolegos
lošė kortomis arba
atvėsintą viskį su
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soda. Vinstono garbei pažymėtina, kad tokiu gyvenimu
jis bodėjosi. Laisvalaikiu Vinstonas gaudė peteliškes savo
kolekcijai, o daugiausia skaitė. Tikriausiai jau tada jis
suprato esąs visai neišsilavinęs žmogus ir jog būtinai
reikia įgyti kokį nors žinių minimumą tam tikrose sri
kad galėtų įgyvendinti savo ambicingas užmačias.
Vinstonas motinai rašė, kad jo gyvenimas Indijoje
liūdnas ir neįdomus", prašydamas atsiųsti isto
rinių, filosofinių, religinių ir ekonominių knygų. Motina
patenkinta
vieną paketą po kito Gibono ir Makolėjaus, Platono ir Šopenhauerio,
ir Maltuso, Darvino
ir kitų kūrinių. „ N u o lapkričio iki
vėliau rašė
aš istorijos ir filosofijos knygas skaičiau po
4 ar 5 valandas per dieną." Tai, beje, ne tiek jau daug,
jei neužmiršim jo menko pasirengimo. Tačiau dėl savo
neeilinių gabumų Vinstonas per trumpą laiką iš šių kny
gų pasisėmė labai daug. Darbštumas, nepaprastas darbin
gumas, mokėjimas sukaupti dėmesį ir valią pasirinktam
uždaviniui išspręsti kartu su dideliais gabumais vėliau
leido Vinstonui intelektualiai prilygti žmonėms,
siems universitetus.
Vėliau, jau būdamas 76 metų, Čerčilis sakė: „ A š
niekada neturėjau galimybės baigti universitetą. Bet tai
ir yra didžiausias pranašumas, ir kuo labiau jis paplitęs,
tuo šaliai geriau". Taip kalbėdamas, jis, žinoma, koke
nes puikiai išmanė, ką reiškia aukštasis mokslas.
Kartą, grįžęs atostogų iš Indijos, jis Londone sampro
tavo, ar jam nenuėjus mokytis į Oksfordą ar Kembridžą,
kad gautų visapusišką sistemingą išsilavinimą, kurio ne
gali atstoti savarankiškas knygų skaitymas. Šis ketinimas
iiko neįvykdytas dėl to, kad, stojant į universitetą, būti
nai reikėjo mokytis klasikinių kalbų ir kitų dalykų, kurių
jis niekada nemėgo.
Čerčilis ypač domėjosi istorija. Jis su įkarščiu stu
dijuoja Makolėjaus, Gibono darbus ir visiškai pasiduoda
Pompastiškas, išpūstas, didingas Gi
šių
bono stilius ypač padėjo formuotis jo literatūriniam sti
liui. Vinstono prašoma motina atsiuntė jam kelis politinių
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metraščio tomus, kad jis turėtų galimybę anali
zuoti Anglijos politikos naujausių laikų istoriją.
Lavinimasis neatimdavo visos Vinstono energijos. Jo
energingos veiklos. Netrukus
prigimtis ieškojo
pasitaikė tinkama proga. Palei Indijos šiaurės rytų pa
netoli Malakandos perėjos, sukilo viena patanų
gentis. Sukilimo slopinti išvyko ekspedicija, kurią sudarė
trys brigados, vadovaujamos generolo Bindono
Dar anksčiau susipažinęs su generolu,
pasi
prašė priimamas į ekspediciją. Ji jau buvo sukomplek
tuota, tad generolas jam pasiūlė vykti kaip karo kores
pondentui. Leitenantas Čerčilis iš pulko gavo atostogų
ir susitarė su
Indijoje, išeinančiu laikraščiu
kad jį siųstų kaip karo korespondentą. Tuo pat
metu Londone Dženė Čerčil susitarė su laikraščio ,,Deili
telegraf" redakcija, kad jos sūnus iš Indijos siuntinės
korespondencijas.
Ekspedicija buvo sunki. Sukilėliai kovojo aršiai, ang
lai neteko daugelio savųjų. Čerčiliui teko dalyvauti tik
rose kautynėse, kur jis elgėsi kaip energingas, iniciaty
vus vadas, parodęs nepaprastą asmeninę drąsą, Abiejuose
laikraščiuose spausdinami jo straipsniai rodė, kad jis ne
blogai išmano bendrą padėtį, susidariusią palei Indijos
šiaurės rytų pasienį.
Korespondencijos, kurias pasirašinėjo
kari
ninkas", skaitytojams patiko. Tai davė Čerčiliui mintį
žygio metu surinktą medžiagą panaudoti, kaip jis vėliau
pažymėjo, „nedidelio literatūrinio namo statybai". Da
bar tomis valandomis, kuriomis anksčiau Čerčilis sten
gėsi lavintis, jis rašė knygą. Pradedantysis autorius dirba
greitai ir po dviejų mėnesių užbaigia savo pirmąjį darbą.
Rankraštį išsiunčia į Londoną motinai, ta įteikia leidyklai,
kuri sutinka knygą išleisti. 1898 m, kovo mėn. pasaulį
išvysta pirmoji Vinstono Čerčilio knyga, pavadinta „ A p y 
saka apie Malakandos lauko armiją, 1897 metai. Pasie
nio karo epizodas". Maždaug 300 puslapių knyga turėjo
pasisekimą. 1899 m. išėjo antrasis, autoriaus kruopščiai
perrašytas, leidimas.
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23 metų gana riboto išsilavinimo karininkui tai buvo
didelis laimėjimas. Savo knyga Čerčilis išgarsėjo žurna
listiniuose sluoksniuose ir tapo žinomas. Kartu jis įgijo
ir priešų. Jaunasis leitenantas kritiškai atsiliepė apie In
dijoje tarnaujančių karo vadų veiksmus, apie Anglijos
nacionalinės gynybos sistemą, o tai nepatiko anglų ka
riuomenės vadovybei Indijoje ir kariniams sluoksniams
Londone.
tai negalėjo neatsiliepti leitenantui
Čerčiliui, ir, kai 1898 m. jis pasiprašė dalyvauti naujoje
baudžiamojoje ekspedicijoje į
Indiją, jam buvo
šaltai atsakyta.
Pasirodžius pirmajai knygai, Vinstonas, kaip jis rašo,
„įprato rašyti". Žiemos mėnesius Bangaloroje jis praleido
rašydamas savo antrąją knygą. Į naują karinę ekspediciją
jo nepriėmė, taigi faktinės medžiagos knygai jis neturė
jo. Bet tai nesulaikė jauno autoriaus. Jis nutaria rašyti
romaną.
N e i anuo metu, nei vėliau Vinstonas nesirengė tapti
profesionaliu romanistu ar gyventi tik iš literatūrinio
darbo. Jis turėjo kur kas platesnių planų ir ketinimų.
Bet jis žinojo, jog įžymusis Dizraelis, vienu metu buvęs
konservatorių partijos numylėtinis, iš pradžių rašė ro
manus ir vėliau perėjo prie politikos. Negana to, visos
Dizraelio idėjos, vėliau žinomos kaip „demokratinis toriziš pradžių buvo išdėstytos jo literatūriniuose vei
kaluose. Galbūt tai ir buvo vienas iš motyvų, kuriais
rėmėsi Vinstonas, bandydamas jėgas grožinės kūrybos
srityje. Kad ir kaip būtų, jo pirmajame (ir paskutiniaja
me) romane, kaip ir Dizraelio knygose, atsispindi auto
riaus pažiūros į politiką ir į politinius veikėjus.
Čerčilis visada dirbo produktyviai ir sparčiai. Da
bar, kai jo bendražygiai karininkai ilsėjosi ir pramogavo,
Vinstonas vis rašė. Nereikėjo nė dviejų mėnesių, ir jis
romaną užbaigė. Tai buvo „Savrola".
Autorius pelningai, žinoma, ne be motinos paramos,
savo kūrybą. Iš pradžių žurnalui „Makmilans
pardavė teisę spausdinti romaną dalimis, po to,
skaitytojams gana teigiamai atsiliepus apie knygą, ją iš41

leido atskiru 345 puslapių tomu. Pirmasis jos leidimas
pasirodė 1900 m.
Kritikų nuomone, meninis romano vertingumas ne
itin didelis. Čerčilis ir pats skeptiškai atsiliepė apie savo
meno kūrinį ir todėl nesistengė išleisti jo ant
rą kartą.
vis dėlto vėliau jis buvo išleistas dar keletą
kartų, paskutinį kartą — 1954 m. lapkričio
autoriaus
80-mečio proga.
Romano siužetas neįprastas. Tiesa, ir jame yra meilės
istorija, kurią Čerčiliui, pasakojama, padėjusi sukurti
viena jo giminaitė. Tačiau tai tik šalutinė knygos linija.
Pagrindinė
liaudies revoliucinis judėjimas išgal
votoje Lauranijos šalyje, esančioje kažkuriame Vidurže
mio jūros rajone. Liaudis sukyla prieš reakcinį diktato
riaus režimą ir jį nuverčia. Bet liaudies iškovojimams
gresia revoliucija, kuriai rengiasi socialistai ir komunistai.
Didžiausią įtampą pasakojimas pasiekia Lauranijos
nės bombardavimo scenoje, šarvuočių laivynui stengiantis
pažaboti kairiųjų jėgas.
Neigiamiausi žmogaus prigimties bruožai romane
„Savrola" įkūnyti socialistų ir komunistų paveiksluose.
Tai įsidėmėtina. Taigi gili Čerčilio neapykanta socializ
mui ir komunizmui susiformavo jau tuomet ir nesusilp
nėjo iki paskutiniųjų jo ilgo gyvenimo dienų.
Autorius pasakoja, kaip, atsakydama į orumu per
sunktą Lauranijos vyriausybės notą, Anglija pasiunčia
prieš ją karinį laivą „Agresorius".
recen
zentai dėl tokio anglų laivo pavadinimo jaučiasi šiek tiek
nesmagiai. Jie išsisukinėja, tvirtindami, jog Vinstonas,
rašydamas savo romaną, terminui „agresorius" neteikė
tokios odiozinės reikšmės, kokią jis turi dabar.
Visi yra tos nuomonės, jog
nis kūrinys ir taip pat politinis autoriaus manifestas. Čer
čilis, aprašydamas Lauraniją, vaizduoja daugelį tuometi
nės Anglijos politinio gyvenimo bruožų. Savrolai, pagrin
diniam romano veikėjui, kilniam Lauranijos liaudies
revoliucijos
autorius suteikė daugelį savo bruožų.
Savrolos
tai būsimasis paties Vinstono kabi
netas. Net knygų lentynose esančios
— mėgstami
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Gibono ir
kūriniai — atspindi paties autoriaus
skonį ir simpatijas. Rašydamas apie Savrolos požiūrį į po
litinį judėjimą, jis išreiškia savo nuomonę.
Nupiešęs demonstrantų sušaudymo sceną aikštėje
priešais prezidento rūmus, štai kaip autorius parodo ro
mano herojaus reakciją į tai, ką jis ten pamatė. „Ner
vingas jo
negalėjo
likti
toms ryškioms scenoms, kurias jis nese
niai matė. Prislėgta būsena tik kurstė vidinę ugnį. Ar
verta pradėti? Kova, darbas, nenutrūkstantis įvykių srau
tas, atsisakymas daugelio dalykų, kurie gyvenimą padaro
lengvą ir
kam visa tai? Liaudies gerovė! Ji
mažai ji
Jis puikiai suprato, kad labiausiai jį
skatino garbės troškimas, kuriam jis nepajėgė priešintis.
Jis galėjo suprasti ir įvertinti dailininką, kuris patenkin
tas, kad gyvena ieškodamas grožio, arba sportininką, la
bai patenkintą savo užsiėmimais. Gyventi ramiai, filoso
fiškai susimąsčius kokiame nors puikiame sode, toli nuo
šurmuliuojančių žmonių ir visiškai atsiskyrus nuo to, ką
gali teikti menas ir intelektualus gyvenimas, būtų daug
ir maloniau. Bet jis gerai žinojo, kad neištvertų
tokio
neleistų jo
stiprus ir drąsus
protas. Nerimas, veržimasis, pavojai — štai ko reikia jo
gyvenimui. Jis turi eiti iki
Iš šio aprašymo išryškėja visas 23 metų Čerčilis —
ir po pusšimčio metų, kai jau
kai jis rašė
buvo bebaigiąs savo politinę karjerą. Begalinė Savrolos
puikybė, kurią tenkindamas jis atsisako įvairiausių gyve
nimo
ir pasiryžęs iki gyvenimo pabaigos eiti
sunkiausiais
štai kas skatino Čerčilį per visą
gyvenimą.
Net labiausiai Vinstonui palankūs biografai sutaria
dėl to, kad garbės troškimas buvo svarbiausia jo veik
los paskata.
X I X amžiaus
XX am
žiaus pradžios anglų publicistas ir valstybės veikėjas
Čarlzas Dilkas kartą rašė, kad X I X amžiaus pabaigoje
Anglijos ministras pirmininkas Rozberis buvęs pats di
džiausias garbėtroška, kokį jis kada nors matė. Praėjus

keleriems metams, Dilkas pridėjo:
po to pažinau
toną
Sakoma, kad, praėjus 50 metų nuo „Savrolos" para
šymo, išgarsėjęs politikas, jau senyvas, kartą užėjo į
bendruomenių rūmų rūkomąjį. Jis prisėdo prie jauno, ką
tik išrinkto į parlamentą deputato. Kažką sumurmėjęs
sau po nosim, Čerčilis staiga paklausė savo kaimyną:
manau, jūs kartais susimąstote, kokia velnia
va mane atvarė pas politikus?" Vaikinas droviai atsakė,
kad jis, be abejo, norėtų gauti paaiškinimą.
troš
kimas, jaunuoli! Absoliučiai grynas garbės
atsakė jam Čerčilis. Kai kas sako, kad tai anekdotas. Ta
čiau vis dėlto įsidėmėtina, kad jis pateko į Čerčilio bio
grafiją, parašytą jam gana palankių autorių. Tai atsitiko
dėl to, kad šis pasakojimas labai būdingas Čerčilio
gimčiai.
Pasirodžiusį romaną kritikai priėmė skeptiškai.
tonas
rašė anoniminis recenzentas laikraštyje
yra geras karinis korespondentas, bet jis ne
romanistas.
Jo rašliava neįdomi. Pirmoji knygos dalis
stačiai
Kitą kartą imdamasis rašyti romaną,
Čerčilis turėtų atsisakyti įvadinių dalių ir iškart pasi
nerti į kovos peripetijų aprašymą."
Čerčilio biografų nuomone, nereikia gailėtis, kad
jis parašė vienintelį romaną. Bet jie laiko labai teigiamu
dalyku, kad romanas išvydo pasaulį. Be jo būtų sunku
suprasti vidinį paties jaunojo Vinstono pasaulį.
Baigęs romaną, Čerčilis nutarė vykti į karą Sudane.
Siekdama užkariauti Sudaną, anglų ekspedicija rengėsi
kelerius metus. Prieš tai Londonas patyrė
rajone į pietus nuo Egipto. Aštuntojo dešimtmečio pra
džioje Anglija, užgrobusi Egiptą, į savo rankas paėmė ir
Sudaną. Bet 1881 m. Sudane prasidėjo sukilimas, vado
Mahdžio Sudaniečio. Mahdis pasiskelbė esąs
vietininkas žemėje, mesijas ir ėmė vadovauti Su
dano liaudies nacionalinei išsivadavimo kovai. Kova dau
giausia buvo religinio pobūdžio.
laimėjo ke
lias pergales ir 1885 m. beveik visai išvijo iš savo šalies
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užsienio kariuomenę. Anglų gubernatorius Sudane gene
rolas Gordonas buvo užmuštas.
Toks įvykių vystymasis Anglijoje sukėlė galingą šo
vinizmo protrūkį. Už Gordono nužudymą politiniai vei
kėjai ir spauda reikalavo griežtos bausmės.
už
pralietą kraują buvo kaltinami mahdistai, kurie išdrįso
savo gimtąją šalį ginti nuo kolonijinių grobikų. „Kerštui
už Gordoną" buvo rengiamasi ilgai, ir 1896 m. Anglija
pradėjo karą su Sudanu. Artėjo lemiamų šio karo mūšių
dienos, Čerčilis nusprendė būtinai turįs juose dalyvauti.
jam iškilo ne tiek nelaukta, kiek vis dėlto rimta
kliūtis.
Prisimindamas šį laikotarpį, Čerčilis rašo: „ A š dabar
supratau, jog tuo metu buvo daug blogai mane pažįs
tančių ir blogai manančių apie mane žmonių,
ne
palankiai vertino mano veiklą. Jie maždaug šitaip kal
bėjo: „Kas per velnias šis vaikinas? Kaip jis įsigudrina
prisišlieti prie šių įvairių žygių? Kodėl jis turėtų vienu
metu rašyti laikraščiams ir būti karininku? Kodėl jaunes
nysis karininkas leidžia sau girti ar kritikuoti vyresnius
savo vadus? Kodėl jį taip dažnai leidžia atostogų iš pul
ko?" Kai kurie mane tiesiog keiksnojo. Jie sakydavo
maždaug taip: „Medalių medžiotojas", „Save reklamuoja".
Vinstonas kreipėsi į vadovybę, prašydamas jį per
kelti į Egiptą, bet jam buvo
atsakyta. Ten
veikiančiai anglų armijai vadovavo gabus ir valdingas
generolas Kitčeneris. Čerčiliui neigiamai atsakė, pritarus
karo ministerijai, be abejo, pats Sardaras, kaip buvo
namas Kitčeneris (buvęs ne tik anglų, bet ir egiptiečių
armijos vadas). „ A š
egiptiečių armijos vado, sero Herberto Kitčenerio nepa
lankumą ir
Tada įsijungė energinga Vins
tono motina, panaudodama visus savo ryšius. V ė l buvo
kreiptasi į Kitčenerį, bet ir žavingosios ledi Randolf Čerprašomas, generolas atsakė visiškai neigiamai, nors
ir mandagiai. Ministras pirmininkas Solsberis, perskaitęs
Vinstono knygą apie žygį į Indijos šiaurės vakarų pasie
nį, savo iniciatyva pasišaukė pokalbiui jaunąjį leitenantą.
Niekada pernelyg nesivaržydamas, Vinstonas čia pat pa45

prašė Solsberį padėti jam patekti į armiją,
su Sudanu. Ministras pirmininkas nusiuntė
te
legramą, bet ir jam atsakė. Ir vis dėlto, nors, atrodė,
viskas baigta, ledi Čerčil nenusiminė. Sugebėdama naudo
tis nesutarimais tarp aukštųjų karo ministerijos valdinin
kų ir Kitčenerio, ji pasiekė savo, ir sūnus buvo
į pulką, vykstantį sardaro žinion. Be
Čerčilis,
laukdamas susitikimo su Kitčeneriu, labai jaudinosi. Bet
jis be reikalo nerimavo: nustebęs generolas tik gūžtelė
jo pečiais.
Senu įpročiu į Sudaną Vinstonas vyko ne tik kariauti,
bet ir aprašyti karo veiksmų. Kaip tik tuo metu jis susi
draugavo su konservatyvaus laikraščio „Morning
savininko sūnumi Oliveriu Bortviku ir su juo sutarė, kad
laikraštis spausdins jo straipsnių seriją apie Sudano kam
paniją. Už kiekvieną jo
skiltį redakcija
sutiko mokėti po 15 sv. st.
Vinstonas pačiu laiku atvyksta į veikiančiąją armi
ją ir dalyvauja
1898 m. rugsėjo kautynėse.
jau buvo miręs, o Sudano kariuomenei vadovavo
jo įpėdinis
Sudano armija buvo didelė, bet jos
ginkluotė ir taktika buvo viduramžių lygio. Su ja k o v o j o
negausi, bet puikiai ginkluota ir pagal ano meto pasku
tinį technikos žodį aprūpinta anglų armija, kurią palaikė
egiptiečių kariuomenė. Jau iš anksto buvo nulemtas feo
dalinės ir modernios armijų susidūrimo rezultatas. Kau
tynės virto žudynėmis. „Dabar mes patys matome
rašė Čerčilis
kadaise matė kryžiuočiai." Kautynėse
prie
Sudano dervišų armija buvo sutriuš
kinta, ir nugalėtojai, kelis kartus perėję mūšio lauką,
pribaigdavo sužeistus priešus. Čerčilis piktinosi tokiu
žiaurumu ir Kitčenerio nuolaidžiavimu. „Jis gali būti ge
rašė Vinstonas
bet niekada nebus
džentelmenas."
Čerčilis kautynėse dalyvavo su ulonų pulku. Tai buvo
gana įspūdinga ir paskutinė Anglijos karo istorijoje ka
valerijos ataka prieš pėstininkus. Kadangi trukdė išna
rintas petys, Čerčilis į ataką ėjo ne su kardu, o su
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zeriu. Tikriausiai tai jam buvo į naudą, nes, nušovęs
kelis dervišus, jis pats nenukentėjo.
Kitčenerio armija užėmė Omdurmaną, karas iš tiesų
baigėsi, ir Vinstonas laivu Nilo upe žemyn išplaukė
į Kairą. Čia jis tuoj pat pradėjo rašyti naują savo kūrinį.
Ieškoti siužeto nereikėjo: anglų karas nukariaujant Su
knygai teikė labai daug medžiagos.
Tuo pat metu Vinstonas mąsto apie savo tolesnę
tarnybą.
viltis galų gale tapti didelės ar
mijos vadu ir išgarsėti mūšio laukuose, kaip tai pavyko
jo protėviui, pirmajam Malboro hercogui, buvo labai
gundanti. Betgi dabar jau kiti laikai. Vinstonas suprato,
kad jo laukia daug karinės tarnybos metų,
galbūt
pačiuose atkampiausiose imperijos įgulose, kol jam pa
vyks išsitarnauti laipsnį, suteikiantį teisę vadovauti di
desniam ar mažesniam junginiui. Pagaliau ir ši perspek
tyva nutolo
to, kai jis, nepaisydamas galiojančios
subordinacijos, kritiškai atsiliepė apie aukštuosius Angli
jos karinius sluoksnius ir visiškai sugadino su jais san
tykius. Generolai aiškiai nebuvo linkę padėti kovingam
ir įžūliam leitenantui lipti karjeros laiptais greičiau negu
jie patys. Vadinasi, reikia ieškoti kitų, galbūt ir sunkes
nių, bet vis dėlto spartesnių būdų išsiveržti į priekį. Be
to, tarnyba armijoje ir materialiai jo nepatenkino. To,
ką jis gaudavo iš dviejų ledi
karalienės Viktorijos
už tarnybą armijoje ir iš motinos,
jam pagal
jam nepakako. Pamažu, bet vis labiau Vinstonas
klimpo
skolas.
Tuo pat metu jis įsitikino, kad žurnalistika, teikusi
galimybių išgarsėti ir lėšų, ateityje galėjo jam sudaryti
didelį prestižą. Už straipsnius, kuriuos kiekvieną mėnesį
iš Sudano siuntinėjo į „Morning post", jis gavo daugiau
kaip 300 sv.
o kaip leitenantas, jis per tą patį laiką
gavo tik 12,5 sv. st.
taip pat teikė vilčių pa
siekti politinę karjerą, nes Vinstonas vis dažniau svajo
davo apie politinę veiklą. „Kuo ilgiau aš stebiu kareivių
jis motinai
labiau jis man ne
patinka ir tuo labiau aš įsitikinu, kad tai ne mano pa
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Po Sudano kampanijos Čerčilis nutarė mesti
imtis literatūrinio darbo, o vėliau įsitraukti į politinę
veiklą. Bet prieš atsisakydamas kariškio profesijos, su
savo pulko komanda iš Anglijos jis vyksta į Indiją da
lyvauti
varžybose. Pulkas laimėjo varžybas, o Čer
čilis, sėkmingai jose pasirodęs, jau pradėjo mąstyti apie
knygą, kurioje bus vaizduojamas karas Sudane. Iš Indi
jos grįždamas namo, Vinstonas užsuka į Kairą, norėda
mas surinkti papildomos medžiagos apie karą, kalbasi su
geriausiais Sudano istorijos žinovais, gauna daug infor
macijos iš netolimų įvykių aktyvių dalyvių lūpų.
į Angliją, jis, atsiribojęs nuo visko, rašė knygą, pava
dintą
karas". Jos pirmas leidimas dviem tomais
pasirodė 1899 m. spalio
Visi
kad dvitomis Čerčilio veikalas
karas", kurį jis parašė, būdamas 24 metų, buvo didelis
jaunojo autoriaus laimėjimas. Knyga rodo
Čerčilio
domėjimąsi istorija. Jis ne tik dėsto kampanijos įvykius,
kuriuose pats dalyvavo, bet iš tiesų rašo istoriją, kaip
Anglija užkariavo Egiptą
Sudaną. Čerčilis, negavęs
bent kiek patenkinamo išsilavinimo, rengdamas šią kny
gą, pajuto didelį pomėgį mokslinio tyrimo darbui istorijos
srityje. Reikia pažymėti, kad autorius daug
skyrė
įvairiems šaltiniams. Jis kruopščiai numato knygos struk
tūrą, siekdamas maksimalaus dėstomų įvykių tikslumo,
aiškumo ir logiškumo. Pagaliau jis parengia gana solidų
savo dvitomį, kurį ir dabar įdomu skaityti. Kartu Čer
iki gyvenimo pabaigos neišnykučilis pirmąkart
sį didelį kūrybinį pasitenkinimą literatūriniu darbu, ypač
istorinio aspekto.
Generolai nemėgo jaunojo karininko žurnalisto, kuris
juos nesivaržydamas mokė. Jis jų — taip pat. Dabar, me
tęs armiją, Vinstonas nebesibaimino „bronzos šalmų" ne
malonės (taip anglai kartais pravardžiuoja aukšto rango
kariškius), ir naujoje knygoje jis jau laisvai liejo savo
Jis stulbinančiai kritikavo jam nepalankų generolą
Kitčenerį. Net ir dabar tie puslapiai įdomūs,
juose
atskleidžiami kai kurie ano meto Anglijos politikos tik48

rieji aspektai, parodomas grasus anglų kolonializmo
das. Čerčilis piktinasi, kad Kitčeneris išniekino
kapą ir palaikus. Jo veiksmus jis vaizduoja ne tik kaip
bjaurius ir barbariškus, bet kaip didžiausią sudaniečių,
Mahdžio kapas buvo šventenybė, įžeidinėjimą
tyčiojimąsi. „Sero Herberto Kitčenerio
rašo
kapas buvo išniekintas ir sulygintas su žeme.
Mahdžio palaikai buvo iškasti, galva atkirsta nuo
no.
ir, perduodant iš rankų į rankas, atgabenta į Kairą.
Čia
buvo paversta įdomiu
Galūnės ir l i e 
muo buvo
į Nilą. Tai toks buvo nugalėtojų rite
riškumas. Nė vienas žmogus, gerbiąs puikias
liberalų partijos
nė vienas
jantis pažangiojo torizmo idėjoms, tokio elgesio patei
sinti negali."
Vinstonui neužteko tik pasmerkti Kitčenerio veiks
mus. Iš dalies jis kritiškai vertino ir patį karą su
danu. „Daug žmonių Anglijoje ir turbūt
atrodo, negalėtų kariauti, siekdami tam tikrų poli
tinių tikslų, kol neįsitikintų, kad jų priešas tikrai bevil
tiškai yra niekingas. Šiais sumetimais Mahdžio ir Chalifo
dervišai buvo visaip niekinami, jiems priskirdavo visus
nusikaltimus, kokius tik buvo įmanoma sugalvoti.
tai buvo patogu Anglijos filantropams, bet kai karo lau
ke armijai įdiegiama mintis, jog priešai yra ne kas kita,
kaip parazitai, savo buvimu teršiantys žemę, tai viso
rezultatas gali būti barbariški veiksmai. Be to, šis
linis niekinimas neteisingas, pavojingas ir beprasmis.
Mums sakoma, jog anglų ir egiptiečių armijos
kad išvaduotų liaudį iš Chalifo jungo. Dar
niekada išvaduotojai nebuvo labiau nelaukiami. Būtų
veidmainystė tvirtinti, kad buvo kariaujama siekiant nu
bausti dervišus už blogą
Suprantama, tokios knygos vietos sukėlė
Londono pasipiktinimą. Netrukus Čerčilis ir pats suprato
persūdęs. Tokiais pasisakymais jis gana rimtai galėjo
supykdyti politinius šalies vadovus, o to jis nenorėjo.
1902 m. pasirodė naujas
knygos
4. V.
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Aukščiau minėtus ir kai kuriuos kitus samprotavimus au
torius praleido. Knygą jis sutrumpino trečdaliu.
1899 m. birželio
grįžęs į Angliją, Vinstonas ap
silankė konservatorių partijos Centriniame biure. Beje,
tai buvo jau ne pirmas vizitas į konservatorių štabą.
Prieš kiek laiko jis čia lankėsi, ketindamas išsiaiškinti,
ar gali iškelti savo kandidatūrą rinkimuose į parlamentą.
Randolfo
sūnų priėmė draugiškai, paaiškindami,
kad viskas priklauso nuo pinigų, reikia turėti pakankamai
lėšų rinkiminės kampanijos išlaidoms. Jeigu Vinstonas
norėtų gauti patikimą
apygardą, kuri jį būti
nai išrinktų į parlamentą, tai šiam reikalui metams reikia
maždaug tūkstančio sv. st. Abejotina rinkiminė apygarda
būtų pigesnė, o beviltiška jau visai nebrangi. Reikiamų
lėšų Vinstonas tada neturėjo, ir pokalbis nieko nedavė.
Susitarė tik dėl to, kad būsimasis kandidatas į deputatus
kol kas savo jėgas išbandys, kalbėdamas konservatorių
organizuojamuose mitinguose. Vieną kartą jis iš
tikrųjų kalbėjo, ir Vinstonui draugiškas laikraštis
post" netgi palankiai apie jį atsiliepė.
Dabar,
m. birželio
štabas pa
Cerčiliui iškelti savo kandidatūrą
rinkimi
nėje apygardoje, kur, mirus konservatorių deputatui, bu
apy
vo numatyti neeiliniai rinkimai į parlamentą.
garda buvo pačiame pramoninio
centre.
rinkėjai daugiausia buvo vietiniai tekstilės pramonės dar
visai svetimo Vinstonui pasaulio žmonės. Jis
nežinojo nei rinkėjų reikmių, nei jų interesų ir visiškai
priversti juos patikėti, jog
atžala deramai atstovaus jiems parlamente. Ba
kalbos rinkiminės kampanijos metu apie
nalios
tai, kad anglų nacija siekia pažangos, apie imperijos di
dybę ir
klausytojų nejaudino. Nieko nedavė ir pa
stangos jo ištikimos
ledi Randolf Čerčil,
kuri važinėjo po rinkiminę apygardą atviru lando ir karš
tai agitavo už savo
Pirmasis Vinstono bandymas
patekti į parlamentą baigėsi nesėkmingai.
Netrukus Vinstonas vėl atsidūrė veikiančiojoje ar
šįkart jau Pietų Afrikoje. Kelerius metus Anglija
59

užgrobti dvi Pietų Afrikos
ir Oranžinę Respubliką, kuriose gyveno būrai, išei
viai iš Olandijos, užvaldę vietinius gyventojus,
Anglijos bandymai šias nepriklausomas respublikas
versti savo kolonijomis baigdavosi nesėkmingai, neretai
padarydami nemaža politinės žalos. Dabar, 1899
Ang
lijos vyriausybė, siekdama savo tikslų, nusprendė
doti karinę jėgą. Ypač aktyvus šia prasme buvo
vatorių vyriausybės kolonijų ministras Džozefas
berlenas.
1899 m. spalio mėn. prasidėjo
karas,
kęs beveik ketverius metus. Vos prasideda
Čerčilis išvyksta i Pietų
tik šįsyk jau ne kaip
rininkas, o kaip
post" laikraščio karo
pondentas. Šiuo metu jam, susilaukusiam itin
po
puliarumo žurnalistui, buvo pasiūlytos ypač palankios
lygos. Per mėnesį jis turėjo gauti 250 sv. st. Be to,
jo išlaidas Pietų Afrikoje apsiėmė padengti laikraštis,
ris jam suteikė visišką judėjimo ir pažiūrų laisvę. N i e 
kada
savo kariniams
nebuvo mokėję tokio didelio atlyginimo. Prieš išvyks
tant
į Pietų Afriką, jį priėmė Džozefas
lenas. Iš Londono Vinstonas išplaukė tuo pačiu garlai
viu, kuriuo vyko į Pietų Afriką anglų vyriausiasis ka
riuomenės vadas generolas Buleris su savo štabu. Ir
Čerčilis, ir kariškiai, plaukę laivu, jaudinosi tik dėl v i e n o
dalyko: karas gali baigtis, kol jie ten nuvyks.
pinę
jie sužinojo, jog nerimauta
reikalo.
Anglai vis pralaimėdavo, ir buvo aišku, kad
truks
dar ilgai.
Vinstonas Čerčilis nemėgo ramybės, todėl, kai
nime jam netekdavo susidurti su nuotykiais, jis jų
davo pats. Taip buvo ir čia. Vos tik atvykęs į
jis su vienu kariniu daliniu šarvuotyje dalyvavo žvalgy
boje. Šarvuotis,
į būrų užimtą teritoriją,
apšaudytas, ir kelios jo platformos nuslydo nuo bėgių.
Garvežys ir kelios platformos buvo užblokuoti. Nors
čilis nebuvo karinėje tarnyboje, bet energingai stengėsi,
kad garvežys ir nepažeistos platformos būtų išvežti iš

apšaudomo ruožo,
būtų išgelbėti sužeistieji
į sau
gią vietą būtų pristatyta šarvuotojo traukinio
Kol
senas Čerčilio draugas Holdeinas, vadovavęs pėstinin
kams, šarvuotąjį traukinį pridengė ugnimi, Čerčilis orga
nizavo, kad vagonai būtų atkabinti, ir traukinys su svei
komis platformomis pradėjo važiuoti atgal. Tačiau atsi
traukti nepavyko: iš pradžių Holdeinas su kareiviais, o
paskui ir Čerčilis buvo paimti į nelaisvę.
Čerčiliui grėsė ypatingas pavojus. Mat jis, būdamas
civilis, dalyvavo kautynėse, ir būrai tai pastebėjo. Va
dinasi, pagal karo laiko įstatymus, jis tučtuojau turėjo
būti teisiamas karo lauko teismo ir po kokios valandėlės,
būgnams tratant, sušaudytas. Atrodė, kad taip ir bus, nes,
vos tik karo belaisviai anglai buvo pristatyti į būrų šta
bą, Čerčiliui buvo liepta atsiskirti nuo grupės. Jis parei
kalavo, kad būtų paleistas, teisindamasis esąs korespon
dentas. Bet pats Čerčilis, kaip ir būrai, gerai žinojo, jog
dalyvavimas kautynėse anuliuoja jo argumentus. Tačiau
netrukus Čerčilį prijungė prie bendros belaisvių grupės,
ir jis lengviau atsiduso. Vienas būrų vadas pabrėžė:
nelinkę tave, seni, paleisti, nors tu ir karo koresponden
tas. Betgi ne kasdien pasitaiko į nelaisvę paimti lordų
sūnų". Būrai nenorėjo, sušaudydami garsios giminės pa
likuonį, sukelti anglų rūstį ir kerštą.
ir apgyvendin
Belaisviai buvo atgabenti į
ti valstybinės pavyzdinės mokyklos pastate. Atkaklūs
Čerčilio reikalavimai, kad jis, kaip karo korespondentas,
būtų paleistas, buvo bergždi, ir jis su Holdeinu bei dar
vienu karininku ėmė rengtis bėgti.
Vieną naktį, užsižiopsojus sargybai, Vinstonas per
sirito per sieną, kuria buvo aptverta mokykla. Du jo
bendražygiai sekti paskui jį negalėjo. Jis naktį atsidū
priešų mieste be draugų, beginklis, toli nuo fronto
linijos, Vinstonas nutarė prasibrauti iki geležinkelio ir
traukiniu pervažiuoti būrų valdžios kontroliuojamą te
ritoriją, o paskui pasiekti Portugalijos koloniją. Pretorijos gatvėse jo niekas nesustabdė. Pasiekęs geležinkelį,
Čerčilis įsiropštė į lėtai važiuojančio prekinio trauki
nio vagoną ir pasislėpė po tuščiais anglių maišais. Auš-

tant jis iššoko iš traukinio, bijodamas, kad dieną,
nant maišus, jį gali kas nors pastebėti.
Jis baiminosi ne veltui. Būrai energingai ieškojo
lio. Už jo galvą buvo pažadėta 25 sv.
apskritai nedi
delė suma. Kitą vakarą Vinstonui nepavyko
į praeinantį traukinį ir keliauti toliau, kaip buvo suma
nęs. Naktį alkanas ir nusilpęs, nusiminęs, jis pasuko
kažkokio pastato lange sužibusios šviesos, aiškiai ri
zikuodamas patekti į būrų rankas arba būti išduotas.
vėl jam
jis pasibeldė į vienintelio per daugelį
dešimčių mylių čia gyvenusio anglo namo duris.
buvo palikę būrai, norėdami palaikyti tvarką užkonser
vuotose anglių šachtose. Anglas su savo draugais Vinstoną paslėpė šachtoje, o po kelių dienų, kai bėglio
ieškos buvo nutrauktos, įsodino į prekinio
važiuojančio į Portugalijos koloniją, vagoną. 1899
gruodžio 19 d. Vinstonas pasiekė Lorenco-Markišo uostą,
kuris priklausė Portugalijai.
Vinstono Čerčilio nuotykiai Pietų Afrikoje visai ne
tikėtai sukrovė jam didžiulį politinį kapitalą.
į laisvę, jis nedelsdamas nusiuntė į „Morning post" smul
kų savo pabėgimo iš karo belaisvių stovyklos aprašymą,
nutylėjęs tik apie jį slėpusį anglą, kad nesukeltų
pavojaus. Pasakojimas atrodė kaip nuotykių romanas ir
skaitytojams patiko.
Kai iš
Čerčilis atvyko į Pietų Afri
kos miestą Durbaną, anglų kariuomenės vadovybė jį
sutiko išskėstomis rankomis, kaip didvyrį. „Mane pri
rašo
tarsi aš būčiau pasiekęs
ėmė
džiausių pergalių." Minia, reikšdama savo susižavėjimą,
jo vos nesuplėšė į kąsnelius. „Jaunos moterys man siun
tė visokių vilnonių
prisimena
o pagy
venusios ledi užvertė savo
Viso šio triukšmo dėl Čerčilio asmens mįslė
Per savaitę, kol jis keliavo kaip bėglys, anglų armija Pie
tų Afrikoje kelis kartus stipriai pralaimėjo. Anglų nuos
toliai buvo tokie dideli, kokių nebuvo nuo Krymo karo
laikų. Į
karo istoriją ši savaitė įėjo kaip ang53

armijos „juodoji
Įžūlus ir sėkmingas Vinstono
pabėgimas buvo vienintelis šviesus spindulys „juodosios
savaitės" fone.
visuomenės dėmesį nuo pralaimėjimų
fronte, Anglijos spauda griebėsi Čerčilio nuotykių. V ė 
liau
ir pats pripažino, jog spauda medžiagą
apie jį pateikė
nepaprastai
jo nuo
leisdama sau išgalvoti vaizdingų smulkmenų.
Čerčilis nedelsdamas pasinaudojo pasikeitusia padė
Anksčiau nė nenorėdami jo pažinti, dabar kai ku
rie generolai mielai jį kvietėsi. Kartą jį priėmė
ir Čerčilis jį paprašė priimti į veikiančiąją armiją. Pra
šymą patenkinti buvo nelengva. Po to, kai Čerčilis savo
korespondencijose iš Indijos, o vėliau iš Sudano kritika
vo generolus, karo ministerija uždraudė tikrosios karinės
tarnybos karininkams bendradarbiauti spaudoje, Buleris,
tenkindamas Čerčilio norą ir nepaisydamas įsakymo, pri
ėmė jį į armiją, tik nepažadėjo atlyginimo.
Anglams vis pralaimint kare su būrais, Bulerį netru
kus atleido, o į jo vietą vyriausiuoju vadu atvyksta lor
das Robertsas. „Morning post"
korespon
buvo gana kandžiai kritikuojami Robertsas ir
kiti Pietų Afrikoje tarnaujantys anglų generolai, o tai
nestiprino karinių sluoksnių simpatijų Čerčiliui.
Vinstonas dalyvavo keleriose kautynėse Pietų Afriko
je, bet likimas jam buvo palankus. Jo brolis Džonas, at
vykęs į veikiančiąją armiją, buvo sužeistas jau pirmose
kare dalyvavo ir Vinstono pus
kautynėse.
brolis, devintasis Malboro hercogas, paskirtas į
štabą. Vinstono motina ir hercogienė Malboro bei kitos
aukštuomenės moterys, užsakiusios Amerikos
ninę
atvyko į Durbaną rūpintis sužeistaisiais.
Kai kurie Vinstono biografai leidžia suprasti, kad,
be tradicinės labdarybės ir filantropijos, Dženė Čerčil
Pietų Afrikoje turėjusi ir vieną ypatingą tikslą. Tuo me
tu ji domėjosi jaunu karininku
už ku
rio ji netrukus ištekėjo. Jaunikis buvo jos vyresniojo sū
naus bendraamžis. 1900 m. vasarą Vinstonas Čerčilis iš

Pietų Afrikos grįžo į Londoną ir kaip tik suspėjo į mo
tinos vestuves
Grįžęs iš fronto, Vinstonas, žinoma, pradėjo rašyti ei
linę knygą, kurios pagrindas, kaip ir kitų, buvo jo ko
respondencijos iš karo lauko, spausdintos „Morning
post". Jau tuo metu buvo išryškėjusi būdinga
literatūrinio stiliaus
daugiažodiškumas. „Upių
karas" pirmąkart pasirodė dviejų tomų.
karo aprašymai, kuriuose daug dėmesio skiriama
autoriaus nuotykiams, taip pat išėjo dviejų tomų. Abudu
tomai buvo išleisti 1900 m. Autorius galėjo v ė l save
pasveikinti. Mažiau kaip per trejus metus jis išspausdino
šešis tomus.
Pietų Afrikos dėka Čerčilis ne tik galėjo parašyti
dvi knygas, bet ir patekti į parlamentą. 1890 m. ministras
pirmininkas konservatorius Solsberis paleido parlamentą
ir paskelbė rinkimus į bendruomenių rūmus. Konser
vatoriai suprato, kad pergalės prieš būrus, kurios tuo
metu anglų armijai kainavo daug aukų, dar nereiškė,
karas baigėsi. Tik neinformuoti ir politikoje nenusima
nantys žmonės galėjo manyti, kad, anglams užėmus
abiejų būrų respublikų sostines, nurims karo veiksmai.
Būrai buvo labai atkaklūs priešininkai, ir kilo
kad jie toliau kovos partizaniškais metodais. Iš tikrųjų
taip ir įvyko.
Numatę tokią galimybę, konservatoriai pasinaudojo
karo
šovinistiniu tvaiku, apėmusiu Angliją
metu, ketindami organizuoti rinkimus į parlamentą ir
juose laimėti. Jie pasisakydavo už kariavimą Pietų Afri
koje iki pat pergalės. Jų priešininkai liberalai atsitraukė,
nes partija suskilo karo klausimu. Dar buvo liberalų im
perialistų grupė, būrų naudai nusiteikę radikalai, taip pat
tarpinė grupė. Čemberlenas, kalbėdamas rinkimų metu,
pareiškė: „Kiekvieną vyriausybės prarastą vietą
Savo atsiminimuose tolesnį motinos asmeninį gyvenimą Vinsto
nas
nutyli. Po 13 metų Dženė Cerčil, dvidešimčia metų v y 
resnė už savo vyrą, išsiskiria
1918
turėdama daugiau negu
šiasdešimt metų, ištekėjo trečią kartą. 1921 m. ji mirė ir buvo palai
dota
šeimos kapinėse
netoli Blenheimo, šalia savo
pirmojo v y r o Randolfo
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mente iškovos būrai". Tačiau liaudies masės nepritarė
konservatorių šovinizmui, ir rinkimuose jie gavo šiek
tiek mažiau vietų parlamente negu turėjo, nors vis dėlto
bendruomenių rūmuose jie išlaikė daugumą.
rinkimuose buvo konservatorių kan
Jo kandidatūra, kaip ir anksčiau, buvo iškelta
rinkiminėje apygardoje. Dabar jis buvo karo
•didvyris. Išreklamuotą jo pabėgimą konservatoriai rinki
muose panaudojo kaip įmanydami. A p i e jį buvo kuria
mos eilės ir dainos,
savo kupletuose apdainuoda
vo miuzikholų dainininkai. Didysis Džo —
—
atvyko į
paremti
pusbrolis,
hercogas Malboras, su juo atvykęs į Oldemą, pažadėjo
priešrinkiminės kampanijos išlaidoms 400 svarų ir dar
kasmet 100 svarų vietinei partijos organizacijai remti.
Tačiau, nepaisant tokios pagalbos,
rinkimuose
laimėjo nelengvai: jis nugalėjo tik 130 balsų dauguma.
Bet tai jau neturėjo reikšmės,
jis tapo
parlamento nariu.
Vinstono populiarumą konservatoriai panaudojo vi
sapusiškai. „Karo prieš būrus didvyris" nuolat kalbėda
vo įvairiose rinkiminėse apygardose, agituodamas bal
suoti už konservatorių kandidatus.
Arturas Balfuras
pakvietė Vinstoną paremti jo kandidatūrą mitinge Man
česteryje. Todėl Vinstonas turėjo daug klausytojų ir di
desnes galimybes išpopuliarinti asmeniškai save. Įsitiki
nęs, kad jo kalbų klausytojai noriai klausosi ir gerai jį
supranta,
sumano nors šiek tiek užsidirbti, skaity
damas mokamas paskaitas įvairiuose šalies miestuose.
Nori užsiiminėti politika — turėk pinigų. Tuo metu par
lamento nariai už savo veiklą bendruomenių rūmuose ne
gaudavo jokio atlyginimo. Jie privalėjo turėti savų lėšų
pragyvenimui ir išlaidų rinkiminėms kampanijoms. Tik
m. bendruomenių rūmų nariams buvo pradėta
nuo
mokėti.
Prieš išrenkant į parlamentą, už žurnalisto ir publi
cisto darbą Čerčilis gavo šiek tiek daugiau kaip 4 tūkst.
sv. st.
metų žmogui tai nemaži pinigai. To meto svaro
sterlingų vertė buvo
kartus didesnė kaip mūsų die-

o mokesčiai buvo tokie menki, kad apie juos
neverta ir kalbėti.
Bet Vinstonui atrodė, j o g šių lėšų maža, kad galėtų
laisvai imtis politinės veiklos ir gyventi, kaip tais lai
kais buvo priimta valdančiuosiuose Anglijos sluoks
niuose.
Po rinkimų jis išvyksta į turnė, kurios metu skaito
paskaitas apie
karą.
daugiausia dė
mesio paskaitose jis skyrė savo nuotykiams Pietų Afri
koje. Konservatoriams turnė politiškai buvo naudinga. Iš
esmės Čerčilis propagavo tai, ką ir rinkiminėje kampa
nijoje, todėl įtakingi žmonės jį palaikė. Be šios paramos
per vieną mėnesį Čerčilis nebūtų galėjęs, kaip jis pa
sakė, „pasidėti į banką 4,5 tūkst. sv. st." Be pinigų, pa
skaitos Čerčiliui teikė ir populiarumo. Pradedančiam po
litiniam veikėjui tai buvo gera reklama. Kad tokia rek
lama turi didelę reikšmę, įtikinamai parodė paties Čerčilio
kova dėl vietos parlamente.
Turnė
Angliją metu paskaitos turėjo pasisekimą,
ir Čerčiliui kilo mintis pabandyti tokią turnė J A V ir
Kanadoje. Dolerių užkalti čia vis dėlto buvo sunkiau.
Čerčilio antrepreneris išsijuosęs reklamavo sa
vo lektorių. Jis pristatydavo klausytojams Vinstoną kaip
karų didvyrį, šešių knygų autorių ir būsimąjį
Anglijos ministrą pirmininką". Net išpuikusiam Vinstonui
tai atrodė perdėta, nors širdies gilumoje
tvirtai tikėjo
kol kas šitokia reklama
kada nors pasieksiąs tą vietą.
kai ką galėtų šokiruoti Anglijoje, todėl jis pareikalavo,
kad antrepreneris šiek tiek sumažintų savo įkarštį.
Skaityti paskaitas J A V Vinstonui trukdė tai, kad
airių kilmės amerikiečiai nepraleido progos įgelti lekto
riui ir atkreipti dėmesį į Anglijos politikos Pietų Afri
koje ir kolonijinės jos politikos Airijoje paraleliškumą.
Bet vis dėlto ir Amerikoje materialiai buvo daug laimė
ta, nes, kaip rašė Amerikos laikraštis, Čerčilis „prekiavo
tokiais baisiais pasakojimais apie pabėgimą iš būrų ne
laisvės, kad net plaukai pasišiaušdavo".
Sugrįžęs iš Amerikos ir Kanados, iki 1901 m.
pabaigos Vinstonas važinėja po Angliją su paskaitomis.
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Taip jis surinko 10
sv.
kuriuos pasidėjo Ernsto Kaselio, kurio paslaugomis naudojosi dar jo tėvas, ban
ke. Pelnas, gaunamas iš šios sumos, turėjo sudaryti
limybes Čerčiliui visiškai atsidėti politinei veiklai.
1901 m. sausio
mirė karalienė Viktorija, išbu
vusi Anglijos soste
metus. Tai buvo didžiausio A n g 
lijos klestėjimo metais. Vietoj Viktorijos Eduardas V I I
į sostą įžengė pereinamuoju laikotarpiu, kai kapitalizmas
Anglijoje peraugo į imperialistinę savo vystymosi sta
diją. To laiko Anglija buvo viena turtingiausių ir ekono
miškai bei politiškai galingiausių šalių. Tačiau ir tada
jau buvo aišku, kad geriausi buržuazinės Anglijos laikai
praėjo, kad Anglijos kapitalizmo
Viktorijos
amžius pasibaigė, o ateitis atrodė niūri, neaiški,
laukė sunki kova su sparčiai stiprėjančiais impe
rialistiniais Anglijos priešais. Keitėsi ir vidaus politinė
Anglijos padėtis, kito klasinių jėgų santykis: didėjo dar
bininkų klasės ir liaudies masių vaidmuo; anglų aukštuo
menėje sumažėjo aristokratų įtaka ir atitinkamai
buržuazinių sluoksnių reikšmė. Visa
atsiliepė jėgų pa
siskirstymui parlamente ir vyriausybėje. Tokiomis
kybėmis Čerčilis pradėjo savo politinę karjerą.

Pirmas
perėjus į priešininko stovyklą

m. grįždamas iš karo Sudane, garlaivyje Čer
čilis susipažino su laikraščio
korespondentu,
garsiu žurnalistu Dž. V. Stivensu.
jam padarė
įspūdį. A p i e Čerčilį Stivensas papasakojo laikraš
čio savininkui Harmsvorsui. Sis pasiūlė, kad Stivensas
tinkamai aprašytų Čerčilį, tai jis mielai ir padarė. Taip
pasirodė straipsnis „Jauniausias vyras Eu
ropoje", kuriame gana įžvalgiai analizuojama to meto
asmenybė.
amžių ir temperamentą — jis dar berniukas,
bet, sprendžiant pagal jo ketinimus, pagal kruopščiai pa
rengtus planus, pagal numatytas priemones savo tikslams
įgyvendinti, jis jau subrendęs vyras. Bet kuris kitas,
būdamas husarų pulko jaunesniuoju karininku, būtų gy
venęs triukšmingai, paprastai, jausmingai, kaip paikas
berniūkštis. Bet Čerčilis — tvirtų ketinimų vyras, žinan
tis, kaip veikti, kad tie ketinimai būtų įgyvendinti, tu
rintis tikslią, beveik nuostabią nuomonę apie efektyvumą
24 me
priemonių, kurios jam turi padėti pasiekti
tų Vinstonas
tęsia
menkai susipa
su vyriausybės, parlamento darbu ir teisine veik
ia. Bet jis, bendraudamas su šių sferų žmonėmis, remiasi
jei ne savo patirtimi, tai veterano, valstybinio veikėjo,
Jis gali turėti ar neturėti būsimojo didžio
savybių, bet. šiaip ar taip jis niekad kaip rei
kiant juo nesistengs tapti, nes jam būdingos tokios sa
vybės, dėl kurių, jei norėtų, jis galėtų tapti arba žymiu
liaudies lyderiu, arba garsiu žurnalistu, arba stambios

reklaminės firmos savininku." „Vinstonas
net išore. Ypač
tiek pa
sitikėdavo savim, kad net jį pertraukdavo kalbantį. Bet
Vinstono Čerčilio sustabdyti neįmanoma. Jo pasitikėjimas
neįveikiamas, nors nei jo amžius, nei sveika nuovoka, nei
patys gyvenimo faktai tam neduoda
Jis am
bicingas ir apdairus. Jis ne tiek svarsto, kaip reikia sėk
mingai daryti
kiek nuodugniai išanalizuoja
save, ir ši vidinė analizė jam padeda suprasti, j o g jis
turįs tokių duomenų ir tokį charakterį, dėl kurių jo as
menybė darosi sensacinga. Jis nesimokė, kaip tapti de
magogu, bet jis gimė demagogu, ir atsitik taip, kad jis
tai
Dabar jis save vadina demokratišku
servatoriumi. Konservatyvumas, t. y. įsitikinimai, galį
pasikeisti, o
kaip metodas, niekad nepa
sikeis, nes jo
XX amžiuje."
Apskritai Stivensas nupiešė tikrovišką Čerčilio, koks
jis buvo dveji metai prieš patekdamas į parlamentą, port
retą. Čerčilio veiksmai vėliau patvirtino, kad žurnalistas
vertino jį teisingai. Be rizikos suklysti galima tvirtinti,
kad jaunojo Čerčilio bruožai, kuriuos pastebėjo Stiven
sas, iš esmės neišnyko per visą jo politinę karjerą.
noma, veikiant aplinkybėms, laikui, įvykiams ir patyri
mui, šie bruožai kažkiek pakito, nors iš principo liko
tie patys.
Kokių gi įsitikinimų buvo jaunasis garbėtroška, ener
gingai pradėjęs politinę karjerą X I X ir XX amžių san
dūroje? Nei savo karjeros
nei jos pabaigoje
Čerčilis neturėjo visiškai aiškios ir apgalvotos pažiūrų
sistemos ar pastovios pasaulėžiūros.
kas Čerčilį būtų
rašo jo biografas
kaip, jo
nuomone, reikėtų pakeisti pasaulį, jis būtų pasijutęs la
bai nepatogiai ir negalėtų
Trumpai kalbant,
jis neturėjo pasaulėžiūros, apgalvotų pažiūrų, bet jis lai
kėsi savo nuomonės. Jis neturėjo aiškios filosofinių pa
žiūrų sistemos, bet jis turėjo įvairių
Jis kun
kuliavo garbės troškimu ir energija, veržėsi į veiklą, ryž
tingai stengėsi patekti į patį įvykių centrą."
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Ypatingu religingumu Čerčilis nepasižymėjo. Bažny
čiai jis skyrė tik tiek dėmesio, kiek buvo būtina, ir ger
bė ją tik kaip vieną iš seniausių valstybės institutų, nau
dingų jo klasei.
rašo
jau gyvenimo pra
džioje susidariau tokią pažiūrų
tikėjau tuo, kuo
norėjau tikėti, kartu leisdamas protui suvokti tai, ką jis
galėjo suvokti. Man nekėlė nerimo tai, kad nesuderinama
yra galvoti apie vienus dalykus, o tikėti
Mes ir nebandysime nustatyti Čerčilio mokslinių pa
žiūrų į gyvenimą plačiąja šio žodžio prasme sistemos,
nes tokie mėginimai negali būti sėkmingi. Mat Čerčilis
nebuvo pasirengęs susidaryti tokią pažiūrų sistemą. Jo
išsilavinimas buvo labai paviršutiniškas, nesistemingas,
jame buvo spragų. Jis beveik nieko nenusimanė apie
ekonomiką ir finansus. Socialinės problemos jam buvo
neišaiškinama paslaptis, kurios jis nė nemėgino įspėti.
Čerčilis visada buvo įsitikinęs, jog istoriją kuria žy
mios asmenybės, didvyriai.
prielaida jis rėmėsi ir
politikoje, ir rašydamas daugelį savo knygų. Save jis
irgi laikė likimo išrinktuoju atlikti tokį svarbų vaidme
nį. Pirmi jo žingsniai parlamente ir rėmėsi šiais įsitikini
Jis buvo absoliučiai įsitikinęs, kad jo pašaukimas
yra anglų liaudies valdymas. Be Čerčilio, anuo metu Ang
parlamente jau darbavosi kitas gabus
—
Devidas Loid Džordžas. Vienas Čerčilio biografas rašo:
jei kas nors tada Čerčilį ir Loid Džordžą būtų paklausęs,
ko jie veržėsi į parlamentą, tai nuoširdumo valandėlę
kodėl mi
jie būtų atsakę: „Kad taptume ministrais".
nistrais? Abu būtų įsitikinę dėl vieno: „Norėdami tapti
ministru
kuriam tikslui? Čerčilis būtų
„Kad būčiau ministru pirmininku".
Bet 1901 m. iki to dar buvo labai toli. Kol kas Čerčiliui parlamente reikėjo žengti pirmąjį oficialų žingsnį:
kaip naujas bendruomenių rūmų narys, jis turėjo gauti
savotišką
pasakyti pirmą savo kalbą, vadina
mąją
spyč". Jaunasis Čerčilis, pakviestas į drau
giją, pernelyg daug kalbėjo, jo daugžodžiavimas ir kate
goriški sprendimai apie tai, ko jis neišmanė, sukeldavo
šeimininkų ir svečių šypsenas. Bet užstalės
—
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viena, o kalba
visai kas kita. Iš
spren
džiama apie pradedantįjį politiką. Svarbu ir dėstymo
forma, ir tartis, o ypač turinys.
Čerčilis, ypač pagyvenęs, buvo geras
sa, jo kalbos klausytojus labiausiai jaudino ne
gilumu ir logika, o emociniu poveikiu. Čerčilis suprato,
kad iškalbos menas — būtina politinio veikėjo sėkmingos
karjeros prielaida.
šioje srityje jis šio to pasiekė,
reikėjo didžiulių pastangų. Pirmiausia turėjo atsikratyti
kalbos trūkumo, kurio galutinai
jam nepavyko
iki gyveninio pabaigos: Čerčilis neištardavo
„s".
Todėl reikėjo griežtai ir nuolat kontroliuoti savo tarimą,
rasti metodų, kurie kuo daugiau paslėptų įgimtą trūku
mą. Be to, jam reikėjo išmokti kalbėti ir polemizuoti
siškai nepasirengus. Pagal Anglijos parlamento tradicijas
diskusijos čia turėdavo vykti ne dialogo, o laisvo
bio forma. Be abejo, pagrindiniai pranešimai būdavo
giami iš anksto, bet oratorių neretai nutraukdavo repli
komis ir klausimais. Įgudęs parlamento narys privalo tu
rėti žaibišką reakciją ir mokėti nedelsdamas
jei
bandytų jį supainioti ar įstumti į keblią padėtį.
Su tuo susidoroti pirmaisiais metais Čerčiliui buvo
sunku. Savo kalboms jis kruopščiai rengėsi raštu. Kadan
gi jis ne visada galėjo numatyti diskusijų eigą, jam rei
kėjo rašyti kelis kalbų variantus, kad būtų pasirengęs
įvairiems netikėtumams vykstančioje diskusijoje. Reng
damasis parlamentinėms kalboms, Čerčilis buvo itin
kruopštus ir darbštus. Per visą savo politinį gyvenimą,
net jau tapęs ministru pirmininku ir turėdamas didžiulį
Ne
valdininkų aparatą, Čerčilis savo kalbas rašė
gana to, jis tai darė uoliai, susidomėjęs ir su pasitenki
nimu. Kadangi kalbų skaitymas iš popierėlio Anglijos
bendruomenių rūmuose laikomas blogu tonu,
sa
vo kalbas turėdavo išmokti atmintinai, be to, neretai ir
kelis variantus. Nors jis turėjo puikią atmintį, šis darbas
nebuvo iš lengvųjų. Juk buvo pavojus kalbant supainioti
vieną variantą su kitu. Pirmaisiais parlamentinės veiklos
metais kartą Čerčilis, jau įpusėjęs savo kalbą, staiga už
miršo
tekstą ir neužbaigęs sumišęs turėjo
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ti. Nuo to laiko, baimindamasis tokių atminties akibrokš
tų, kalbėdamas jis rankose turėdavo visą savo kalbos
tekstą. Sakoma, jog politinės karjeros pabaigoje Čerči
lis liovėsi atmintinai mokęsis savo kalbų ir įgudo kal
bėti ekspromtu bei polemizuoti netikėtai iškilusiais klau
simais iš anksto nesirengęs. Tačiau visiškai aišku, kad
iki gyvenimo pabaigos visas
svarbiausias kalbas jis
iš anksto užrašydavo, kruopščiai apgalvodamas jų for
mą ir turinį.
Parlamento deputatai dar gerai prisiminė
Čer
čilį, todėl susidomėję laukė pasirodant rūmuose jo sū
naus.
užėmė rūmuose vietą, kurioje kadaise sė
dėjo jo tėvas, pasitraukęs iš
buvo kraštinė
vieta virš praėjimo, tuoj pat už pirmutinio suolo. Vienas
parlamento deputatas pasakojo, kad, „nepraėjus nė va
landėlei, kai Vinstonas Čerčilis pasirodė bendruomenių
rūmuose, mes pastebėjome, jog jis sėdi užsimaukšlinęs
cilindrą, sukryžiavęs ištiestas
iki alkūnių susiki
šęs rankas į kišenes, atsidrėbęs ir dairosi aplink taip,
tarsi jis būtų ne jauniausias, o seniausias deputatas".
Pagal parlamente galiojančią tradiciją nauji deputa
tai kalba ne iš karto, kai patenka į bendruomenių rūmus,
o mažiausiai po kokio mėnesio. Čerčilis šios tradicijos
nepaisė, nenorėdamas veltui gaišti laiko, ir jau po keturių
dienų išdrožė pirmąją kalbą.
Apskritai jo kalba pavyko, parlamento deputatai jį
priėmė draugiškai. Čerčiliui plojo abi bendruomenių rū
mų
ir konservatoriai, ir liberalai. Tačiau konser
vatorių lyderis raukėsi: jaunasis konservatorių deputetas kalbėjo visai prasilenkdamas su oficialiąja partijos
linija. Konservatoriai norėjo, kad iki galo būtų kariau
jama prieš būrus ir kad su jais būtų elgiamasi griežtai.
Čerčilis, savo pirmajai kalbai tema pasirinkęs
būrų
tai suprantama, nes nedaugelis taip gerai
kas vyksta Pietų
pasisakė už pa
lyginti švelnų elgesį su nugalėtaisiais. Jis kalbėjo su tam
tikra simpatija būrams. „ N ė vienai
sakė
žodžiais nebuvo reiškiama tiek daug užuojautos ir tiek
mažai praktiškos pagalbos, kaip būrams."

Baigus Čerčiliui kalbėti, Džozefas Čemberlenas, pa
silenkęs prie kaimyno ausies, tarė:
kaip tuščiai
mėtomos vietos parlamente".
Vinstono pasisakymas pirmoje kalboje prieš savo
tiją nebuvo vien tik jaunojo deputato
apraiška.
Tai buvo
šįkart aiškiai apskaičiuotas įžūlumas:
Vinstonas kartu tarytum pareiškė eisiąs savo tėvo pėdo
mis.
savo taktika, kaip žinoma, turėjo tikslą
puldinėti savosios partijos lyderius, norėdamas juos pri
versti
pasiūlant jam svarbią vietą partijos ir
vyriausybės vadovybėje.
nepakankamai susipažinę su Anglijos parla
mento tradicijomis ir anglų politiniais papročiais, gali
stebėtis, kaip Randolfui ir Vinstonui Čerčiliams taip greit
pavyko iškilti ir atlikti tokį svarbų vaidmenį parlamente.
Neginčytina, kad jie buvo gabūs žmonės, pavydėtinos
energijos, ypač Vinstonas.
Anglijos parlamente
buvo ir daugiau gana talentingų valstybės veikėjų. Bet
neteisinga manyti, kad visą parlamentą ar jo
daugumą sudarė tokie žmonės.
prasme Randolfas ir
Vinstonas, nors buvo gabūs ir apsukrūs, galėjo ir nieko
nepasiekti. Lordas Milneris, stambus konservatorių politi
nis veikėjas, XX amžiaus pradžioje apie Anglijos parla
mentą rašė, jog
supuvusią Vestminsterio asamblė
sudaro žmonės, kurie į parlamentą buvo išrinkti
todėl, kad jie sugebėjo sėkmingai vadovauti sostinės
tramvajams ir provincijos aludėms". Galbūt poleminiame
įkarštyje kai kas ir perdėta, bet iš principo su parlamen
tu Milneris buvo gerai pažįstamas.
Vinstonas ne tik paveldėjo savo tėvo taktiką parla
mente, bet ir daugumą jo lozungų. Savo partijos lyderius
jokiems
jis puolė iš „kairiųjų pozicijų".
riesiems" jis nepriklausė. Stivensas teisingai buvo numa
tęs, kad, būdamas reakcinių pažiūrų, Vinstonas numatytų
tikslų sieks „demokratiniais metodais", t. y. griebsis de
magogijos, neva gindamas plačiųjų liaudies sluoksnių
reikalus. Jau pirmoji Čerčilio kalba bendruomenių rū
muose
karą sukonstruota šitokiu prin
cipu.
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Tais pačiais principais remdamasis, netrukus Vinsto
nas puolė ir Anglijos armijos reorganizavimo projektą,
kurį pasiūlė vyriausybė. Karo ministras Brodrikas, dary
damas išvadas iš
karo, vyriausybės vardu
pasiūlė parlamentui įstatymo projektą, kuriuo numatoma
sudaryti šešis armijos korpusus, iš kurių trys visada bū
tų kovinėje parengtyje, kad juos būtų galima bet kada
pasiųsti už Anglijos ribų. „Mes tapome karine
pareiškė
ir ateityje mes turime tokia būti."
Tai ne naivus pasiūlymas: aktyvėjo nacionalinio iš
sivadavimo kova prieš Britanijos imperiją, taip pat aštrėjo prieštaravimai tarp
ir Vokietijos. Artėjo
didelis karas. Užsienio politikos klausimais konservato
rių vyriausybė, nesėkmingai pabandžiusi susitarti su V o 
kietija ir įsitikinusi, kad ji darosi vis priešiškesnė ir ne
nori eiti derybų keliu, pradėjo aktyviai kurti sąjungą
prieš Vokietiją. Šitokiomis aplinkybėmis, keičiantis tarp
tautinei padėčiai, visai logiška buvo idėja didinti ir reor
ganizuoti armiją.
Čerčilis puolė Brodriko pateiktą įsta
tymo projektą. Vėliau jis pasakojo, jog, rengdamasis
kalbai, sugaišo šešias savaites ir išmoko ją taip gerai,
kad galėjęs pradėti nuo bet kurios vietos ir bet kuria
tvarka.
Ginčui su Brodriku ta linkme, kuria Čerčilis numatė
pulti, reikėjo skaičių. Jis niekada nemėgo skaičių ir vis
ko, kas su jais susiję (suprantama, neskaitant asmeninių
pajamų). Todėl savarankiškai apskaičiuoti išlaidų armijai
Čerčilis negalėjo. Tam reikalui jis pasikvietė į pagalbą
serą Frensį Movatą, kuris tuo metu ir vėliau jam parū
pindavo
atitinkamų duomenų, faktinės medžiagos ir
argumentų. Šitaip pirmaisiais Čerčilio darbo metais par
lamente išryškėjo būdinga jo politinės ir valstybinės
veiklos savybė. Per visą savo gyvenimą jis, rengdamasis
viešoms kalboms ir rašydamas knygas, plačiai naudo
josi žinovų pagalba. Tik šitaip galima atsakyti į
mą, kaip Čerčilis galėjo parašyti tiek daug knygų.
Jaunasis parlamentaras kategoriškai pasisakė prieš
Brodriko pateiktą planą armijos išlaidoms didinti. Jis lei
do suprasti, kad, sutaupius išlaidas armijai, galima būtų
pagerinti darbo žmonių padėtį. Pažymėjęs, jog Brodrikas
5. V.

reikalaująs padidinti šias išlaidas 2 kartus, Čerčilis su
„Nejaugi šalyje nebeliko skurdo?" Jis priminė, jog
ir jo tėvas taip pat pasisakė prieš išlaidų armijai didi
Kovodamas prieš armijos reformą, Čerčilis turėjo ke
lis uždavinius. Jis norėjo įrodyti vyriausybei, jog jis yra
rimta figūra, su kuria reikia skaitytis. Čerčilis, pasisaky
damas už liaudies interesus, norėjo pelnyti autoritetą ma
sėse ir sustiprinti įtakingumą partijos lyderiams. Be to,
puldamas Brodriką, jis savotiškai keršijo konservatoriams
už tai, kad jie kadaise akiplėšiškai išmetė už politinio
borto jo tėvą. Konservatorių deputatas parlamente Ar
turas Li griežtai atšovė Čerčiliui: „Sūnaus pareigų ne
reikia painioti su visuomeninėmis pareigomis.
ne
vieta ir ne
propaguoti šeimos tradicijas".
pasisakymas prieš armijos reformą buvo
labai prieštaringas. Jau anuo metu Čerčilis pasirodė esąs
agresyvus imperialistas. Jis manė, kad Anglijos pareiga
yra valdyti kolonijinę imperiją. Dėl to jis dalyvavo karo
veiksmuose Indijos šiaurės vakarų pasienyje, Sudane, Pie
tų Afrikoje. Vyriausybės pasiūlymą sudaryti daug galin
gesnę armiją taip pat padiktavo imperialistiniai tikslai.
Vadinasi, Čerčilio pasisakymas prieš šiuos pasiūlymus
buvo visai nelogiškas, žinoma, jeigu neatsižvelgtume
į savotišką karjeristo logiką, Brodrikas jam atsakė gana
taikliai: „Į bendruomenių rūmus Čerčilis atėjo propaguo
ti imperializmo, bet jis nesirengia tempti išlaidų naštą,
kurios reikalauja imperialistinė politika. Tai paveldėtas
ketinimas koketuoti imperialistine politika". Į tokią pa
stabą ką nors tinkama atsakyti Vinstonas
Armijos reformos projektas parlamente ir už jo ribų
buvo svarstomas dvejus metus. Čerčilis aktyviai veikė.
Savo kalbas šiuo klausimu jis išleido nedidele knygute.
Vyriausybės pasiūlymas buvo sužlugdytas. Žinoma, ne
vien per Čerčilį. Čia prisidėjo ir tai, kad buržuazinė vie
šoji šalies nuomonė dar neįsivaizdavo, jog galingos ar
mijos Anglijai prireiks po
metų. Buvo labai ti
kima, kad šalies interesus sėkmingai gali apginti vien tik
karinis jūrų
idėją Čerčilis triukšmingai pro-
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pagavo. Ateitis parodė, kad jis labai klydo, nors jis ir
laikomas karinio jūrų laivyno žinovu. Kariniams Angli
jos tikslams pasiekti vien tik laivyno aiškiai nepakako
nei Pirmojo, nei Antrojo pasaulinių karų metais. Angli
jos vyriausybė buvo priversta masiškai didinti armijas
jau vykstant karo veiksmams.
Vinstono pasisakymas prieš armijos reformą dar kar
tą parodė, jog jis pasirinko tėvo politinę taktiką ir stra
tegiją. Tačiau, priešingai tėvui, jis neturėjo sąlygų pa
čioje konservatorių partijoje sukurti savo partiją. Bet
vis dėlto jam pavyko suburti vienminčių grupę, į kurią
įėjo jam artimi jauni garbėtroškos. Vienas iš žymesnių
narių šioje grupėje buvo lordas Hiu Sesilis, jaunesnysis
ministro pirmininko sūnus. Jo vardu ir buvo praminta
ši
Netrukus šis pavadinimas buvo
pakeistas, ir pats Čerčilis
grupės narius
vadina tiesiog
Labai jau atkakliai stengėsi
grupės nariai gauti šį vardą.
Čerčilio grupė dažnai organizavo susitikimus su įvai
rių partijų žymiais veikėjais ir svarstė politinius klausi
mus. 1902 m. balandžio
„chuliganai" pasikvietė pie
tų Džozefą Čemberleną. „Didysis Džo" kvietimą priėmė,
nors ir pasakė šeimininkams, jog jis „pietausiąs labai
blogoje kompanijoje". Atsisveikindamas jiems tarė: „Jau
nieji džentelmenai! Jūs mane priėmėte karališkai. Už tai
aš jums pranešiu neįkainojamą paslaptį. Tarifai! Čia atei
ties, artimiausios ateities politikos esmė. Išnagrinėkite
juos deramai, išstudijuokit kaip dukart du, ir jums ne
teks gailėtis savo svetingumo, kurį man parodėte".
1903 m. gegužės 15 d. savo Birmingemo rinkiminėje
po
apygardoje Čemberlenas pasakė kalbą, kuri
litiniame gyvenime susilaukė didžiulio rezonanso. Tuo
metu Anglija laikėsi prekybos laisvės, t. y. principo, kad
valstybė nesikiša į šalies ekonominį gyvenimą, į laisvas
ekonominių jėgų varžybas. Šitam principui pritarė ir
konservatoriai, ir liberalai. Kol pasaulio ekonomikoje
Anglija užėmė monopolinę padėtį, fritredo principas ati
tiko epochos sąlygas ir Anglijos kapitalizmui davė daug
naudos.
Anglijai prarandant monopolinę padėtį pa-

saulinėje rinkoje ir pramonėje, ypač paaštrėjus konku
rencinei kovai su imperialistiniais priešininkais, fritredas
jau negalėjo atitikti pasaulyje susiklosčiusių naujų są
lygų. Čemberlenas tai suprato, kaip ir daugelis kitų
veikėjų.
Anglijos varžovų, pirmiausia Vokietijos ir J A V , pra
monę ir vidaus rinką saugojo galinga muitinė tarifų sie
na. Jų pavyzdžiu, Čemberlenas pasiūlė sudaryti muitinę
sąjungą, kurią sudarytų Anglija ir jos valdos. Buvo siū
loma Britų imperijos šalis atitverti nuo trečiųjų šalių
prekių antplūdžio muitiniais tarifais, o imperijos šalyse
pagamintoms prekėms turėtų būti taikomos muitinės leng
preferencijos. Čemberlenas tvirtino, jog šitokia
sistema Anglijos ekonomikai padės pasiekti neregėtą su
klestėjimą.
Priėmus
pasiūlymą, iš esmės pasikeistų ekonominė
šalies politika. Vienoms pramonės šakoms, ypač sunkio
sios, su kuria buvo susijęs Džozefas Čemberlenas, tarifai
gana greitai duotų pelno, o lengvoji pramonė ir laivų
statyba iš to negautų jokios naudos. Prekybiniai sluoks
niai taip pat nebuvo tikri dėl tarifų naudingumo. Taikant
preferencijas, pakiltų j Angliją įvežamų maisto produk
tų kainos, taigi
darbo žmonių gyvenimo lygis.
Todėl jie nenorėjo atsisakyti fritredo. Čemberleno pa
siūlytai politikai šalis dar nebuvo subrendusi. Tik po
trijų dešimtmečių vidinė kova šalyje dėl tarifų baigėsi,
ir Anglija, atsisakiusi nuo laisvos prekybos, perėjo prie
protekcionizmo.
Džozefo Čemberleno kalba tučtuojau pakeitė šalies
politinį gyvenimą. Dabar ištisais metais tarifų klausimu
karštai buvo ginčijamasi parlamente ir spaudoje. Suskilę
karo klausimu liberalai, vos tik kilo pavo
jus jų credo, kaipmat susivienijo. Konservatorių partija
ir vyriausybė pasiskirstė į tarifų šalininkus ir priešinin
kus. Iš pradžių šis skilimas nebuvo labai žymus, bet il
gainiui jis vis ryškėjo. Džozefas Čemberlenas pasisakė
už
o ministras pirmininkas Balfuras palaikė lais
prekybos principą. Ir vienas, ir kitas įgijo karštų
šalininkų.
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Čerčilis teisingai įvertino padėtį. Protekcionizmo idė
ja turėjo daug priešininkų. Vadinasi, pasisakant prieš ją,
galima padaryti daug nemalonumų vyriausybei, kurioje
dauguma palaikė protekcionizmą, ir susilaukti tarifų prie
šininkų paramos.
Praėjus savaitei, kai Birmingeme Čemberlenas pasa
kė kalbą, prieš jį pasisakė Čerčilis. Vinstonas naudojosi
liberalų argumentais, kuriais jie gynė fritredą. Kaip pa
prastai, Čerčilio kalboje buvo daug painiavos. „Laisvos
prekybos ir pigių maisto
sakė
padėjo anglų liaudžiai iš didelio skurdo ir kančių iškop
ti į pirmaujančią vietą tarp pasaulio tautų." Čerčilis apsi
metė nežinąs, kad tuo metu Čarlzas Butas ir Sibomas
ištyrę kai kuriuose rajonuose Anglijos darbo
žmonių gyvenimą, neginčijamai įrodė, jog trečdalis A n g 
lijos gyventojų stovi prie bado slenksčio. Galimas daik
tas, kad jis, iš tikrųjų būdamas abejingas ir netgi prie
šiškas socialinėms problemoms, apie tai neturėjo supra
timo. Tačiau tai netrukdė Čerčiliui pompastiškai tvirtinti,
esą anglų liaudies gyvenimo sąlygos puikios. Čia
nepastebėdamas prieštaravimų, jis pasisakė už naujas so
cialines reformas. „Konservatorių partijos
kal
bėjo
turėtų būti imperialistinė politika. Tik ne vien
Lordas Bikonsfildas
pusiško imperializmo.
V.
nevengė didžiųjų socialinių reformų problemų.
Pirmiausia jis galvojo apie anglų liaudies likimą ir kles
tėjimą.
Pasekę šiuo pavyzdžiu, mes geriausiai pasitar
partijos ir valstybės interesams." Tarifų klausi
mą siedamas su „demokratiškojo torizmo" problema, Čer
čilis norėjo dar labiau komplikuoti vyriausybės
jos padėtis ir taip buvo gana sunki.
grasindamas atsistatydinti, reikalavo, kad Balfuras
liai gintų protekcionizmą. Laisvos prekybos šalininkai
vyriausybėje Balfurą spaudė iš kitos pusės. 1903 m. rug
sėjo 9 d. Čemberlenas ir
fritredo šalininkai
Balfuras ėmė sudarinėti naują kabinetą.
sulaukė lemiamo momento.
Iki Čerčilio daugelis, bandydami daryti karjerą, taip
pat nuolat kritikuodavo senosios partijos vadovybę.

metodu geriau ar blogiau naudojosi ir dabar naudojasi
konservatoriai, liberalai ir leiboristai.
atvejais
ministras pirmininkas ir partijos lyderis, susidūrę su tik
rai rimta politine figūra, kuri, likdama partijoje arba per
ėjusi
politinių priešininkų stovyklą, savo antpuoliais
gali padaryti daug nemalonumų vyriausybei ir partijai,
turi patikimą būdą maištininkui nuraminti: duoda jam
vietą vyriausybėje. Tada maištininkas, norėdamas joje
išsilaikyti, iš vyriausybės priešininko tuoj pat virsta
nėju ir laikosi kolektyvinės atsakomybės už vyriausybės
veiksmus principo. Tokiu būdu tam tikrų laimėjimų buvo
pasiekęs Randolfas
o dabar tokios taktikos lai
kėsi jo sūnus.
Jeigu Balfuras, sudarydamas naują vyriausybę, būtų
pasiūlęs Vinstonui ministro
tas tikriausiai būtų
stvėręsis pasiūlymo, kaip kadaise darė jo tėvas, atsa
kydamas į tokį Solsberio pasiūlymą. Tačiau Balfuras ne
norėjo suteikti Vinstonui tokio šanso ir, sudarydamas v y 
riausybę, jį aplenkė. Tai, žinoma, padarė neatsitiktinai.
Kad Čerčilis nevertinamas, geriausiai rodė tai, kad vy
riausybės postas buvo pabrėžtinai paskirtas Bonarui Lou,
tokiam pat jaunam, bet kur kas mažiau garsiam ir ener
gingam pradedančiam konservatorių politikui.
Kai Balfuras nepakvietė Čerčilio į vyriausybę, tuo
pabrėždamas, kad nenori jam nusileisti, Vinstonas nuta
rė iš konservatorių partijos pereiti pas liberalus.
Džozefas Čemberlenas manė, jog Balfuras galėjęs
Čerčilį nuraminti tradiciniu būdu. „Vinstonas — vienas
protingiausių
kalbėjo
Arturas su
klydo, leisdamas jam pasitraukti." Ši pastaba įtikinamai
rodo, jog Džozefas Čemberlenas nė valandėlės neabejojo,
kad Čerčilis perėjo į liberalų pusę ne dėl kokių nors
principinių sumetimų, o dėl karjeros. Negalima nepažy
mėti, kad Anglijos politiniame gyvenime šitaip pabėga
ma gana dažnai. Kai vienas ar kitas veikėjas iš vienos
partijos pereina į kitą, pasikeitus jo pažiūroms, jį vargu
ar galima smerkti. Bet šiuo atveju, kad ir kaip Čerčilis
norėtų įrodinėti priešingai, kad ir kaip jį gelbėtų bio70

grafai, viskas buvo kitaip. Jis buvo konservatorius im
perialistas, toks jis buvo ir perėjęs į liberalų pusę.
Esama pagrindo manyti, kad Čerčilis jau pirmomis
dienomis parlamente suprato, jog tokie perėjimai galimi.
Konservatorių partijos vadovaujančiuose sluoksniuose tuo
metu susidarė tokia aplinka, kad vargu ar buvo šansų,
joje pasilikus, greitai padaryti karjerą.
juk Čerčilis
buvo itin nekantrus. 1901 m. rudenį, poilsiaudamas vie
name Škotijos dvare, jis susipažino su Sesiliu Rodsu,
nomu kolonijų veikėju. Vinstonas visai atvirai su juo
svarstė savo padėtį konservatorių partijoje. Savo atsi
minimuose grafienė Vorvik rašo, jog „Čerčilis troško val
džios, bet konservatyvų kelią į valdžią jaunuoliui už
tvėrė Sesiliai ir kiti jauni konservatorių veikėjai. Sesilis
Rodsas pritarė, kad Čerčilis pereitų į liberalų pusę". Tik
šitaip teisingai galima paaiškinti, dėl ko Čerčilis perėjo
j kitą politinį frontą, konservatoriaus tikėjimą iškeitęs
į liberalo.
Čerčilio persimetimas turėjo kelias pakopas. 1903 m.
gruodžio
jis, kaip paprastai, puldamas konservato
rių politiką, kartą savo kalbą užbaigė šitaip: „Ačiū die
vui, mes dar turime liberalų partiją!" 1904 m. kovo mėn.
jis ėmė save vadinti „nepriklausomu konservatoriumi".
Jo kalbos buvo vis „kairesnės" ir demagogiškesnės. Kar
tą, Čerčiliui pakilus kalbėti apie tarifus, didesnioji vy
riausybės šalininkų
kartu su ministru pirmininku
tuoj pat išėjo iš rūmų. Užtat jo kalbą šiltai sutiko libe
ralai, ypač Devidas Loid Džordžas. 1904 m. balandžio mėn.
Čerčilis oficialiai nutraukė santykius su konservatorių
partija. Po to pustuzinis rinkiminių apygardų pasiūlė būti
jų kandidatu į deputatus ateinančiuose rinkimuose į par
lamentą kaip nepriklausomą laisvos prekybos šalininką.
Bet šiais pasiūlymais Čerčilis nesusižavėjo.
„Tai buvo pasiūlymas principingam, tvirtų įsitikini
pažymėjo vienas Čerčilio
mų
šiuo keliu eidamas, nepasieksi posto ir valdžios. Čerči
lis suprato, kad, jeigu jis nori ko nors greitai pasiekti,
jam reikia didelės partijos
Jis turėjo
bandyti viską iki galo ir įstoti į liberalų partiją."
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Parlamentarai suprato, kodėl Čerčilis perėjo į libe
ralų pusę. Jo elgesys buvo nemalonus dar ir dėl to, kad
tuo metu konservatorių partija iro ir, daugelio nuomone,
buvo
j skęstantį laivą. Tikriausiai tada Čerčilis
ir buvo pramintas
Kaip teigia biogra
fai, tai dar švelnus vardas, palyginti su įžeidžiamomis
pravardėmis, kurių jam tada nešykštėta.
Serui Čarlzui Dilkui Čerčilis prisipažino, jog jis ne
patenkintas dėl kai kurių liberalų politikos
Ka
dangi jis šitaip pasakė tik ką perėjęs į liberalų stovyklą,
Dilkas jam tvirtai atsakė: „Vinstonai, tau reikia apie
save rimtai pagalvoti. Skęstantį laivą žiurkė gali pa
likti vieną kartą, bet antrąkart jai nepasiseks tai pada
ryti. Jeigu tu šitokią operaciją pakartosi, tau bus galas".
Dilkas apsiriko. Po 20 metų Čerčilis padarė neįmanomą
dalyką: jis antrą kartą paliko skęstantį laivą (šįsyk
liberalų) ir apskritai sėkmingai išplaukė su konservato
rių luotu,
Nutraukęs ryšius su konservatoriais, Čerčilis ėmė
dėstyti savo naują politinę programą. Jo kalbose pastebi
mos dvi ryškios linijos. Pirmiausia jis visokeriopai plūdo
konservatorių partiją ir įrodinėjo, jog ji esanti priešiška
liaudies interesams. Žinoma, Čerčilis puikiai žinojo, kokia
konservatorių partija, ir polemikos įkarštyje pasakydavo
daug
1904 m. gegužės 16 d. kalboje, pasakytoje
Mančesteryje, konservatorių partiją jis pavadino
ga federacija", ginančia stambaus kapitalo interesus.
partija
tai partinės tironijos mašina:
rupcija šalies viduje ir agresija už jos ribų, siekiant už
maskuoti korupciją". Konservatorių
tai „mi
lijonams brangios maisto prekės, o milijonieriams — pigi
darbo jėga". Šitaip įvertinęs konservatorių partijos veik
lą, Čerčilis iš po katedros, kur kalbėjo, ištraukė kąsnelį
duonos (maždaug tris ketvirčius svaro) ir, jį rodydamas,
pareiškė: „Tokį gabaliuką jūs gausite, kai konservatoriai
įgyvendins savo prekybos politiką".
po to ištraukė
kur kas didesnį gabalą (apie 2
sakydamas:
tiek duonos gausite, jei bus išsaugota laisva prekyba".
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Bet Čerčilis neaiškiai kalbėjo apie būtinumą įgyven
dinti stambias socialines reformas ir gerinti liaudies gy
venimą. „Mes turime visiškai aiškiai pasakyti apie dide
les ir neatidėliotinas socialines problemas, — sakė jis, —
kai
privilegijos prieštarauja visuomeniniams
pastariesiems reikia teikti pirmenybę.
Mes
privalome siekti pažangos, kurdami teisingai organizuotą
visuomenę.
Tai bus nauja, šviesi, kilni epocha."
Netrukus po to jis iš konservatorių pusės bendruo
menių rūmuose perėjo į liberalų suolą, atsisėsdamas šalia
Loid Džordžo. Vėliau jie labai susidraugavo. Bent taip
teigė pats
1904 m. savo kalbose Loid Džordžą
jis vadino „geriausiu, kovingu liberalų armijos generolu".
Tais metais liberalų tarpe buvo įžymių politinių veikėjų:
Askvitas, Morlis, Grėjus,
ir kt. Todėl jiems
nereikėjo kitur ieškoti gabių politikų. Kai kurie jų gana
skeptiškai žiūrėjo į Čerčilio atėjimą į jų eiles. Tačiau
jis dėl tokių dalykų mažai jaudinosi ir drauge su Loid
Džordžu energingai puldinėjo konservatorių vyriausybę.
Jie elgėsi taip, kad niekas neabejojo: tai pretenzijos ar
timiausioje ateityje gauti ministrų postus.
Netrukus jie iš tikrųjų tuos postus gavo. Konserva
torių vyriausybę paraližavo vidaus kova užsienio pre
kybos klausimais. Čemberlenas kategoriškai reikalavo,
kad Balfuras paleistų parlamentą ir paskelbtų naujus rin
per kuriuos išaiškėtų rinkėjų pažiūra į protekcio
nizmą. Delsti su nutarimu buvo negalima, ir Balfuras su
manevro. 1905 m. gruodžio 4 d. jis atsista
manė
tydino. Buvo apskaičiuota, kad dabar liberalai turi
sudaryti vyriausybę, neturinčią parlamente daugumos. To
kia vyriausybė netrukus sužlugtų, nes liberalų eilėse
nebuvo vienybės. Tačiau Balfuras netiksliai apskaičiavo.
Jis perdėjo liberalų partijos vadovybės nesutarimus.
Baner1905 m. gruodžio 5 d. liberalų lyderis
sudarė vyriausybę ir iškart paleido parlamentą,
paskyręs kitus rinkimus 1906 metų sausio mėnesiui. Su
atsistatydinimu baigėsi dešimtmetį trukęs konser
vatorių valdymas. Kitą dešimtį metų Anglijos valdžioje
buvo liberalų vyriausybė, o ištisus 17 metų jos
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rai pirmininkai buvo liberalai. Taigi Čerčilis, perėjęs į
beralų pusę, neapsiriko.
Kempbelas Banermanas buvo kilęs iš stambių Glazgo
prekybininkų šeimos, kurioje vyravo konservatyvios pa
žiūros. Bet politinę karjerą jis pradėjo liberalų partijoje,
o 1899 m. tapo liberalų lyderiu. Jo vyriausybėje buvo
nemaža liberalų imperialistų, įsitikinimais labai artimų
konservatoriams, ir radikalų, kurie laikėsi pažangesnių
pozicijų. Užsienio reikalų ministerijai vadovauti buvo pa
vesta Edvardui
Askvitas tapo finansų ministru,
taigi ministro pirmininko įpėdiniu. Loid Džordžas, tuo me
tu turėjęs 41 metus, gavo prekybos ministeriją.
kartą neaplenkė ir Čerčilio. Iš pradžių jam buvo
pasiūlyta finansų ministro pavaduotojo vieta. Tai buvo
solidus postas, ir Čerčilis, priėmęs pasiūlymą, būtų tapęs
dešiniąja Askvito ranka bei jo pavaduotoju bendruome
nių rūmuose. Jaunesniesiems ministrams tai buvo pati
reikšmingiausia vieta, už kurią per metus buvo mokamas
5 tūkst. sv. st. atlyginimas, t. y. kur kas
negu
eiliniams ministrams. Be to, užėmus šią vietą, atsivertų
aiški perspektyva patekti į kabinetą, kai tik pasikeistų
vyriausybė.
Nepaisydamas to, Čerčilis atsisakė tokio pasiūlymo
ir paprašė skirti jį kolonijų ministro pavaduotoju. Atsa
kydamas į sveikinimą, kai buvo paskirtas, senajam mo
kytojui iš Herou rašė:
pareigos ne pačios atsakin
giausios, bet jos teikia tam tikrų
arba visiš
kai žlugti, ar stambiai išlošti".
Kolonijų ministerija iš tikrųjų teikė daug galimybių
plačiai reikšti iniciatyvą, savarankiškumą ir energiją. Tie
sioginis Čerčilio viršininkas, kolonijų ministras lordas
menkai nusivokė kolonijų reikalais, be to, po
sėdžiaudavo lordų rūmuose. Vadinasi, kolonijų ministeri
jai bendruomenių rūmuose atstovavo Čerčilis, jau garsėjęs
kaip vienas geriausių ano meto oratorių.
„Priimdamas Čerčilį
rašė El
aš žinojau, kad man nebus lengva." Dinamiškas,
kupinas idėjų Čerčilis iš tiesų jam teikė daug rūpesčių.
Vienas ministerijos bendradarbis vėliau prisiminė, kad

paprastai po pusvalandį įtikinėdavo ministrą vie
nu ar kitu klausimu, vaikštinėdamas pirmyn ir atgal po
kabinetą ir neleisdamas įsiterpti savo patronui. Eldžinas
laukdavo, kol jo pavaduotojas išsikvėps, po to
paskelbdavo: „ A š nesutinku su jumis ir to ne
darysiu". Ir jo jau niekas negalėjo priversti pakeisti savo
Kartą Čerčilis savo patronui vienu klausimu
parašė platų, argumentuotą informacinį raštą, kuris bai
gėsi žodžiais: „Tokios esu nuomonės". Vietoj rezoliucijos
Eldžinas prie Čerčilio žodžių prirašė: „Bet ne aš". Ne tik
bet ir pavaldiniams nebuvo lengva sugy
venti su Čerčiliu.
manė, kad jis pernelyg jaunas tu
rėti tokį valdingą būdą. Jiems nepatiko ir jo įprotis sa
vaip pertvarkyti medžiagą, kruopščiai jam parengtą de
batams parlamente. Bet vargu ar Čerčilį dėl to vertėjo
smerkti. Kaip pabrėžė H.
Čerčilis, toks talen
tingas žurnalistas, būtų parodęs savo bevališkumą, tin
gumą ar politinį pasyvumą, jeigu vidutinių gabumų
dininkams būtų leidęs nuspręsti jo viešų kalbų stilių.
Pagal anglų tradicijas, ministrams ir jų pavaduoto
jams skiriamas asmeninis sekretorius, kuris yra ministro
padėjėjas, rengiąs jam įvairią medžiagą. Tai toli gražu
ne techninis darbas. Savo asmeniniu sekretoriumi Čerči
lis pakvietė Edvardą Maršą, kuris visai nebuvo panašus
į savo patroną. Aukštas, liesas, nesiskiriantis su monok
sirgęs sun
liu, kalbąs plonu, cypiančiu balsu
kia liga), Maršas buvo plačiai išsilavinęs žmogus, pri
klausęs „intelektualų" grupei.
buvo snobas, dendis,
daug išmanęs apie meną, literatūrą, redagavęs poeziją.
Asmeniniu Čerčilio sekretoriumi Maršas, pereidamas su
Juo iš vienos ministerijos į kitą, išbuvo iki 1929 m. Nu
trūkus jų oficialiems ryšiams, Čerčilis pasirūpino, kad tai
jų asmeniniams santykiams. Subtilus stilistas,
turėjęs gerą literatūrinį skonį, Maršas skaitė ir taisė Čer
čilio knygų skiltis, gerokai tobulindamas jų literatūrinį
Šį bendradarbiavimą, trukusį iki
nutraukė
Maršo mirtis.
Santykiai su Maršu dar kartą rodo, jog Čerčilis mo
kėjo pasitelkti į pagalbą ir panaudoti žmones, turėjusius
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žinių ir tokių savybių, kurių jam
1903
kalbė
damas su Beatriče Veb, žinoma anglų darbininkų judėji
mo ir socialinių problemų tyrinėtoja, Čerčilis jai pasakė:
„ A š niekada
proto, kai už mane tai gali pa
daryti kas nors kitas". Remdamasi šia pastaba, Beatričė
V e b savo dienoraštyje įrašė, jog Čerčilis daugiau turi
„organizacinių, o ne
sugebėjimų".
Tuo metu pasirodė pirma Vinstono Čerčilio biografi
ja, kurią parašė Makalumas Skotas. Si nedidelė knygelė
pradėjo daugelio Čerčiliui paskirtų tyrinėjimų seriją. Per
tolesnius 50 metų apie Čerčilį Anglijoje buvo parašyta
ir išleista daugiau kaip 40 knygų. Maždaug kas 15 mėne
sių pasirodydavo nauja knyga apie Čerčilį. Čerčiliu buvo
domimasi ir kitose šalyse, leidžiama daug knygų apie jį.
1902 m. liepos
Vinstonas pradėjo rašyti savo
tėvo biografiją. Tai jam buvo naujų knygų tipas, kurių
dar niekad nebuvo ėmęsis. Sėdėdamas už tėvo rašomojo
stalo, apsikrovęs kruopščiai surinkta medžiaga apie jo
gyvenimą, amžininkų atsiminimais, jų laiškais, Vinstonas
įsigilino į pasaulį, kuriame gyveno Randolfas Čerčilis.
1905 m. lapkričio mėn. darbą baigė.
knygą Vinsto
nas rašė ilgiau negu bet kurią kitą anksčiau. Sakoma,
rašęs net parlamento posėdžiuose, kai oratorių
j°g
kalbos buvo neįdomios.
Randolfo Čerčilio biografiją sudarė du tomai, ji iš
ėjo 1906 m. sausio mėn. Ši knyga rodo Vinstono, kaip ra
šytojo, brandumą. Iki šiol, nors jau buvo išleidęs šešis
tomus, jis buvo laikomas diletantu, o dabar jį pripažino
literatūriniai sluoksniai. Vėliau viskas susiklostė taip, kad
naują knygą Čerčilis galėjo išleisti tik po 20 metų. T ė v o
biografija jam davė apie 8 tūkst. sv. st. pajamų. Tai gana
solidi suma, kurią jis, kaip ir anksčiau gautas pajamas,
pasidėjo Ernsto Kaselio banke.
Pirmas stambus klausimas, su kuriuo Čerčilis susidūrė
kolonijų ministerijoje, buvo tolesnis buvusių būrų res
publikų likimas. Pagal taikos sutartį, kurią dar konser
vatorių vyriausybė sudarė su nugalėtais būrais 1902 m.
gegužės 31
Transvalį ir Oranžinę Laisvąją valstybę
aneksavo Anglija ir įjungė į kolonijinės imperijos sudėtį.
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Tačiau tai nebuvo galutinis sprendimas. Anglijoje dauge
lis suprato, kad, palikus šias teritorijas eilinių kolonijų
teisėmis, galima susilaukti naujo ginkluoto pasipriešini
mo. Be to, liberalai, būdami opozicijoje, atkakliai kritika
vo konservatorių politiką šiuo klausimu, taigi tarsi įsipa
reigojo, atėję į valdžią, savaip spręsti problemą.
Sutriuškinusi ginkluotą būrų pasipriešinimą, Anglijos
vyriausybė ėmė rūpintis užgrobtų teritorijų ekonomika.
rūpinosi dėl to, kad Anglijos pramonininkams ypač
rūpėjo išplėsti Pietų Afrikoje aukso ir deimantų gavybą,
teikusią jiems didžiulį pelną. Reikėjo darbo jėgos, todėl
buvo verbuojami darbininkai Kinijoje ir vežami į Pietų
Afriką, kur patekdavo į vergiškas gyvenimo sąlygas. „Ki
nų vergų darbo" naudojimo organizatorius buvo lordas
Milneris, valdęs užgrobtas teritorijas. 1906 m. rinkimų
išvakarėse Pietų Afrikoje jau dirbo maždaug 50 tūkst.
kinų kulių, be to, daugelis tūkstančių papildomai užver
buotųjų buvo pakeliui į Afriką.
Per rinkimus liberalai kiek įmanydami priekaištavo
konservatoriams už „kinų vergų darbo" naudojimą. Bet,
atėję į valdžią, jie nepanoro atsisakyti šios pigios darbo
jėgos. Jie apsikeitė vaidmenimis. Politiniai liberalų prie
šininkai juos kaltino, kad jie toliau tęsia vergų darbo
panaudojimo politiką. Čerčiliui, kalbant bendruomenių
rūmuose kaip kolonijų ministerijos atstovui, teko visaip
gudrauti.
tiesiai paklaustas, ar kinų darbininkų nau
dojimą Pietų Afrikoje galima pavadinti vergove, jis ban
dė išsisukinėti, aiškindamas, jog tokios tvarkos „nega
lima klasifikuoti kaip vergovės.
netiksliai
pavartoti terminą".
1906 m. Anglijos vyriausybė nutarė užkariautoms
būrų respublikoms suteikti savivaldą Britų imperijos ri
bose. Paskelbti ir apginti bendruomenių rūmuose atitin
kamą įstatymo projektą buvo pavesta Vinstonui Čerčiliui.
esą Ang
Anglijos politikai ir istorikai atkakliai
lija, būrams suteikusi savivaldą, parodė didžiausią kil
numą. Iš tikrųjų jokio pagrindo taip tvirtinti nėra. Iki
anglų užkariavimo būrų žemės buvo nepriklausomos.
Anglija jėga atėmė iš jų nepriklausomybę, prijungdama
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jas prie kolonijinės imperijos, o paskui suteikė tam tikrą
savivaldą.
buvo užgrobtos naudojimui, todėl rei
kėjo tvirtai įsitikinti, ar bendradarbiaus būrai. Savival
dos suteikimas ir buvo minimali kompensacija už bend
radarbiavimą. Pagaliau užkariautose žemėse reikėjo su
daryti palankias sąlygas darbo jėgai augti, verslininkų
iniciatyvai ir anglų kapitalui plėstis. Čerčilis rašė kara
liui, kad „perėjimas iš kolonijos padėties prie atsakingos
vyriausybės naudingas anglų emigrantams".
Po Anglijos vyriausybės ir būrų derybų 1909 m. par
lamentas pasirašė aktą, kad sudaroma Pietų Afrikos Są
junga, susidedanti iš keturių provincijų. Aktas įsigaliojo
1910 m. gegužės 31
Pietų Afrika tapo
kolonija, Britų imperijos dominija. Anksčiau šį statusą
gavo Kanada (1867
Australija (1901 m.) ir Naujoji
Zelandija (1907
Sandėris su būrų lyderiais buvo sudarytas neatsi
žvelgiant į vietinių negrų, kurie sudarė daugumą Pietų
Afrikos gyventojų, interesus. Jie negavo jokių teisių.
Būrai vietinius gyventojus valdė diktatoriškai, negailes
tingai juos išnaudodami. Anglų liberalai palaikė būrus,
vietiniai gyventojai jiems nerūpėjo. Aborigenai netru
kus tai suprato ir kovai dėl politinių teisių 1912 m.
rė savo
nacionalinį kongresą.
1906 m. sausio
įvyko parlamento rinkimai, ku
riuos laimėjo liberalai. Čerčilis savo kandidatūrą iškėlė
Mančesteryje. Kartą, vaikštinėdamas su Maršu šio pra
moninio rajono gatvėmis, Čerčilis atsidūrė darbininkų
kvartaluose.
kalbėjo
kad jūs gy
venate štai tokioje gatvėje. Taigi niekada nematote nieko
gražaus, niekada nevalgote skanaus kąsnelio ir niekada
negalite pakalbėti apie ką nors protinga". Jis nesijaudino
dėl lūšnose gyvenančių žmonių likimo, bet jam reikėjo
jų balsų rinkimuose. Rinkiminė kampanija skelbė lozun
gą „Laisva prekyba prieš protekcionizmą", ir Čerčilis,
atrodė, turėjo visus šansus laimėti, nes Mančesteris vi
sada gynė
idėjas.
Svarbi buvo ir kita aplinkybė. 1902 m. Solsberio vy
riausybė sudarė karališkąją komisiją imigracijai į
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tirti. Kai 1903 m. rugpjūčio
komisija paskelbė
ryškų savo antisemitinėmis idėjomis, Čerčilis
pasisakė prieš daugelį jo teiginių. Tada jam parašė laiš
Mančesterio žydų kongregacijos pre
Atsakydamas Čerčilis reiškė pritarimą Laskio
tttslovaujamai organizacijai. Jis neprieštaravo, kad jo
t sakymas būtų paskelbtas spaudoje. Pasisakydamas prieš
komisijos pranešimą, Čerčilis pelnė Man
česterio žydų, kur jie turėjo didelę įtaką, bendruomenės
palankumą. 1905 m. gruodžio mėn. Čerčilis kalbėjo Man
česteryje įvykusiame protesto mitinge prieš žydų po
Rusijoje.
Tapęs kolonijų ministro pavaduotoju, Vinstonas Čer
čilis sustiprino ryšius su Natanu Laskiu ir jo draugais
Mančesteryje. Jis simpatizavo jų idėjai įkurti žydų na
cionalinį centrą vienoje iš Anglijos kolonijų Afrikoje.
Todėl Čerčilį, atvykusį į Mančesterį ryšium su parla
mento rinkimais, Laskis pakvietė į savo namus kaip gar
bingą svečią. Ir rinkiminėje kampanijoje žydų bendruo
parama Čerčiliui labai pravertė.
rašė
vienas jo
Čerčilis dar labiau negu bet kada
buvo jiems artimas. Laskis, pirmininkavęs visų žydų mi
sušauktame Čerčiliui paremti, aiškių aiškiausiai
„Bet kuris žydas, kuris balsuotų prieš
būtų žydų reikalų išdavikas".
rinkimuose Čerčilio padėtis buvo nelengva.
Politiniai priešininkai, diskredituodami kandidatą, meist
panaudojo jo perėjimą į liberalų pusę. Mitinguose
daug sykių citavo jo anksčiau pasakytas kalbas, ku
riose jis su jam būdingu temperamentu ir
liberalų partiją, gyrė konservatorius. Pateikdami
iš jo atsakyti, kaip jas suprasti.
kiek tik galėjo atremdavo šias atakas. Jis pa
kad, būdamas konservatorių partijos eilėse,
įkalbėjo daug kvailysčių, bet, perpratęs, jog
t
I „kvaila partija", iš jos išėjo.
etiketė Čerčiliui nedavė ramybės. Kaltina
Čerčilis atsakydavo: „Taip, visiškai
kadaise aš buvau konservatorius. Visa siela,
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širdimi priklausiau šiai partijai. Bet tada aš nežinojau,
kaip konservatorių partija pasielgė su
Čerčiliu:
dar nebuvau išstudijavęs jo dokumentų".
Mančesteryje Čerčilis visiškai netikėtai susidūrė su
nauju priešininku. Tada Anglijoje labai išsiplėtė
moterų, kovojančių dėl rinkiminių
ju
dėjimas. Mančesteryje šiam judėjimui vadovavo Emelina
Pankherst ir dvi energingos jos dukterys — Kristabela ir
Silvija. Mitinge, kur kalbėjo Čerčilis, sufražistės parei
kalavo tvirtai pažadėti, jog jis, išrinktas į parlamentą,
kovos dėl to, kad moterims būtų suteiktos rinkiminės
teisės. Iš pradžių Čerčilis, deramai neįvertinęs šio rei
kalavimo rimtumo, vengė atsakyti. Todėl visą laiką rin
kiminės kampanijos mitinguose jį puolė sufražistės, kel
damos baisų Čerčilio įtūžį, o vėliau ir neapykantą.
Laisvos prekybos šūkis Čerčiliui padėjo laimėti rin
kimuose
Į parlamentą jis pateko 1241 bal
so persvara. Į bendruomenių rūmus pateko 400 liberalų
deputatų, gavę, palyginti su visomis kitomis partijomis,
daugumą. Konservatoriai gavo tik 157 vietas.
Konservatorių sutriuškinimas ir įtikinanti liberalų per
galė nebuvo vienintelis dalykas, kuo šie rinkimai skyrė
si nuo praėjusių.
m. rinkimams būdinga ir tai, kad
naujajame parlamente leiboristai sugebėjo gauti 30 vie
tų. Daugelį jų į parlamentą pasiūlė 1900 m. sudarytas
Darbininkų atstovų komitetas. Leiboristų sėkmė rinki
muose rodė, kad kaip savarankiška jėga į politinės kovos
areną išeina Anglijos darbininkų klasė. Tai buvo aki
vaizdus pavyzdys, kad darbininkų judėjimas Anglijoje
sparčiai aktyvėja, įgaudamas vis aiškesnį politinį pobūdį.
Gana stiprią įtaką Anglijos darbininkų judėjimui tada
turėjo 1905 m. revoliucija Rusijoje. Kartą Balfuras pa
sakė, kad leiboristų pergalė 1906 m. parlamento rinki
tai
judėjimo, dėl kurio įvyko žudynės SanktPeterburge, atgarsis". Jis turėjo galvoje sausio 9-osios
įvykius.
Leiboristų sėkmę daugiausia nulėmė liberalų suteikta
parama. Ir anksčiau Anglijos darbininkų atstovai būdavo
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renkami į parlamentą, tiesa, jų buvo labai nedaug. Pa
prastai ten jie būdavo liberalų partijos pakeleiviai. Da
bar įvykiai brendo taip, kad greitu laiku Anglijos dar
bininkų klasė turės įkurti savo politinę partiją, kuri jai
atstovaus parlamente. Liberalai tai puikiai suprato. Jie
nepaprastai stengėsi, norėdami būsimą partiją iš karto
pajungti savo įtakai ir padaryti parlamento rūmuose ją
galingą sąjungininkę. Štai kodėl jie 1906 m. rinkimuose
padėjo Darbininkų atstovų komiteto kandidatams patekti
į parlamentą.
1903 m. komiteto sekretorius
Makdonaldas
su vienu liberalų
suda
rė slaptą sandėrį. Liberalai pažadėjo 35-iose rinkiminėse
apygardose palaikyti Darbininkų atstovų komiteto pasiū
lytus kandidatus. Atsilygindamas Makdonaldas pažadėjo
liberalams komiteto paramą kai kuriose kitose rinkimi
nėse apygardose. Šis sandėris jauną leiboristų partiją
darė iš dalies priklausomą nuo liberalų. Jis rodė leibo
ristų vadų neprincipingumą ir suartėjimą su
1903 m. paktas, ilgai slėptas nuo visuomenės, g y v a v o iki
1914
ir, kaip pažymi vienas Čerčilio biografas,
boristų laivą gerokai apkrovė liberalų balastu".
Darbininkų atstovų komiteto reorganizavimas į lei
boristų partiją ir gana solidžios leiboristų frakcijos atsi
radimas parlamente bylojo, jog šalies vidaus politinė pa
dėtis iš pagrindų keičiasi. Anglijoje daugelis naująją
partiją, kaip ir kitas Europos šalių socialdemokratų par
tijas, laikė socialistine. Socialistinis judėjimas Europos
šalyse audringai augo, o Rusijoje kilo 1905 m. revoliu
cija. Anglijoje tuo metu veikė įvairios socialistinės or
ganizacijos ir draugijos. Čerčiliui kilo klausimas, kaip
visa tai vertinti.
Sekretorius Maršas šiek tiek nustebo, kai 1906 m.
Šveicarijoje poilsiavęs Čerčilis jo pa
rugpjūčio
prašė atsiųsti Prancūzijos vidaus reikalų ministro
kalbos, nukreiptos prieš socializmą, tekstą.
1906 m. spalio mėn. Čerčilis, kalbėdamas Glazge, su
formulavo savo požiūrį į socializmą. Jis tvirtino, j o g
Anglijos darbininkų klasei nereikia politinės partijos, o
6. V.
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jos interesus gins ir jiems atstovaus tredjunionai. „Dar
bas! Tai didingas
sakė
Kas turi teisę
kalbėti darbo vardu? Aš linkęs manyti, kad tredjunionai
labiau negu kokia nors kita organizacija turėtų būti už
tai atsakingi ir
bendruomenių rūmus siųsti darbo
vus." Čia pravartu priminti, jog tuo metu parlamente
profsąjungų atstovai glaudėsi prie liberalų, o leiboristų
frakcija bandė išlaikyti šiokį tokį savarankiškumą.
Kalbėtojas primygtinai teigė, kad darbininkų klasei
nereikia turėti parlamente savo organizuotų atstovų, nes
bendruomenių rūmuose darbininkams deramai atstovauja
liberalai. Negana to, savarankiškų darbininkų klasės at
stovų buvimas parlamente dar galįs pakenkti jai. Čerčilis
ragino, kad darbininkų klasė savo politinius ir kitus in
teresus patikėtų liberalams, t. y. Anglijos buržuazinei par
tijai. Šitaip ragindamas atsisakyti savarankiškų darbininkų
atstovų parlamente, iš esmės jis ragino atsisakyti sava
rankiškos politinės kovos.
Čerčilis žinojo, kad iš darbininkų klasės at
siras nemaža žmonių, kurie pasirinks savarankiškos kovos
už savo interesus kelią, revoliucinį kelią. Klausytojams
neliko jokių abejonių, kad jo pažiūra į revoliucinį judė
jimą yra visiškai neigiama ir priešiška. „Bet koks judėji
mas, paremtas
pareiškė
neišven
giamai susidurs su daugumos pasipriešinimu.
sutriuškins tokį judėjimą." 1906 m. užėmęs tokią pozi
ciją revoliucinio judėjimo atžvilgiu, jis jos laikėsi visą
savo gyvenimą.
Tada Glazge Čerčilis pareiškė, jog jis nematąs bū
tinumo „dalyvauti diskusijoje apie filosofinius skirtumus
tarp socializmo ir liberalizmo". Nieko nuostabaus! Jis ne
buvo pasirengęs teoriškai kovoti su socializmo idėjomis.
Jis niekada neskaitė Markso ir vargu ar buvo susipaži
nęs su populiariais marksizmo darbais.
Čerčilis ne visai suprato, kuo skyrėsi revoliucinis
socializmas nuo anglų leiboristų oportunizmo, todėl, kal
bėdamas apie socialistus, dažnai vienus su kitais painio
tai kolektyviz
jo. Socializmo doktrina, jo
mas, o liberalizmą jis tapatino su individualizmu ir at82

kakliai įrodinėjo, jog jokio principinio skirtumo tarp
individualizmo ir kolektyvizmo nėra, jog šį skirtumą pra
simanė socialistai, jog iš tiesų liberalų individualizmas
ir socialistų
kolektyvizmas
kasdieniniame
gyvenime
yra glaudžiai susiję.
gatves ir aprūpinda
mi
kalbėjo Čerčilis
mes veikiame
kolektyviai. Bet, pavyzdžiui, meilėje moteriai kolektyvi
niai metodai netinka, ir moterys kolektyviai už mūsų
Idėjas, kurias tada plėtojo Čerčilis, daugiausia kėlė
anglų leiborizmo teoretikai, gyvenę
amžiaus pra
džioje, ypač sutuoktiniai
Su Sidnėjumi ir Beat
riče Vebais Čerčilis buvo pažįstamas, nors arčiau nesu
sidraugavo. Jis niekada nelinko į problemas, kurių tyri
nėjimui Sidnėjus ir Beatričė Vebai paskyrė visą savo
gyvenimą. Čerčilis skolinosi minčių ir iš Vebų, ir iš atitin
kamos tada populiarios literatūros. Artimiausias jo drau
gas, konservatorius F. E. Smitas kartą bendruomenių
rūmuose pasakė: „Socialistai verčiau neminėtų Čerčilio
vardo, nes jis, ko gero, nukniauks jų drabužius, kai jie
jeigu jie išvis prausiasi, dėl ko aš tikrai abejo
ju". Čerčilio kalba Glazge visiškai patvirtina F. E. Smito
žodžius, Čerčilis iš tikrųjų be ceremonijų užsitempė ant
savęs Anglijos leiboristų rūbus. Pripažindamas, kad mo
nopolijos priešiškos darbo žmonių interesams, Čerčilis
siekė, kad valstybė kištųsi į ekonominį gyvenimą, kont
roliuotų jį. Jis pasisakydavo už tai, kad valstybė, būdama
atsarginis darbdavys, kištųsi į tokius klausimus, kaip dar
bo jėgos naudojimas, kad perimtų savo žinion geležinke
lius, kad rūpintųsi socialiniais reikalais.
tai siūlydamas Glazge, buvo
Ar
Be abejo, ne. Net jam palankūs biografai mano, kad idė
jos, kurias jis skleidė Glazge, neatitiko nei jo paties, nei
jo tėvo įsitikinimų.
Per trumpą laiką Čerčilis pasireiškė kaip energingas
jaunesnysis ministras, darbštus ir sumanus. Šio pasaulio
galingieji pradėjo suprasti, kad Vinstonas, gavęs valdžią,
nuoširdžiai tarnautų kapitalistinės Anglijos interesams, nes
Jo asmeninių ambicijų tenkinimas glaudžiausiai susijęs su
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imperialistinės Anglijos valstybės gerove. Vienas kara
liaus Eduardo V I I favoritas 1906 m. rugpjūčio 15 d. Čerrašė: „Jo didenybė patenkintas, kad jūs tampate pa
tikimu ministru ir, be
rimtu politiniu veikėju.
taip
bus tik tada, kai valstybės interesais jūs rūpinsitės labiau
kaip partijos". 1907 m. gegužės
buvo oficialiai pri
pažinti Čerčilio nuopelnai. Jam buvo suteiktas slapto pa
tarėjo titulas, o tai nedažnai atsitinka 32 metų veikėjui,
einančiam ministro pavaduotojo pareigas. Nuo to laiko
šalia savo pavardės, be raidžių „ M . P." (parlamento na
rys), galėjo parašyti raides „P. C." (slaptas patarėjas). Da
bar kolegos parlamente į jį turėjo kreiptis žodžiais „gar
bingasis džentelmene".
Tada Čerčilis ėmė domėtis kariniais klausimais. Ir ne
veltui: jau kvepėjo paraku. Didžiųjų valstybių santykiai
vis blogėjo. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą baigė persigru
puoti jėgos. 1907 m. Anglija pagaliau sudarė sutartį su
Rusija, t. y. užbaigė kurti Antantę — karinę sąjungą prieš
Vokietiją ir jos sąjungininkus. Karo klausimams Čerčilis
niekad nebuvo abejingas. Jis buvo įsitikinęs, kad, kilus
karui, pagrindinis Anglijos ginklas bus karinis jūrų lai
vynas. 1907 m. jis užmezgė glaudžius ryšius su admirolu
Fišeriu, kuris tuo metu buvo atsakingas už Anglijos lai
v y n o reorganizavimą. Anksčiau laivynas buvo taip kuria
mas, kad,
kolonijinių valdų uostuose, veiktų
vandenynų platybėse, o dabar jis turėjo telktis Europos
vandenyse. Laivyno taikinys taip pat buvo Vokietija. Pa
lyginti maži laivai, galintys atlikti tik „policijos funkci
jas" kolonijose, buvo pakeisti galingais laivais, galinčiais
veikti prieš Vokietijos laivyną. Anglijos laivyną Fišeris
papildė galingais laivais, vadinamais drednoutais, apgink
luotais 13,5 colio kalibro artilerija. Bendraudamas su Fi
šeriu, Čerčilis smulkiau susipažino su Anglijos karinio
jūrų laivyno būkle ir vystymosi perspektyvomis.
įtikino Čer
Pirmi ir gana ryškūs laimėjimai
čilį, kad likimas jam skyrė didžią ateitį. Tais metais jis
ypač domisi Napoleonu, kuriuo visada žavėjosi, o 1907 m.
išvykdamas į ilgą kelionę po Anglijos valdas Afrikoje,
Čerčilis pasiima glėbį knygų apie Napoleoną ir jas stu84

dijuoja. Nors eina ministro pareigas, Čerčilis susitaria su
liberalų žurnalu „Strend megezin" siuntinėti jam kelionių
apybraižas. Už apybraižą sulygsta 150 sv. st. honorarą.
Vienas Čerčilio draugas, Mastermanas, kelių laikraš
čių leidėjas, prisimena, kad Čerčilis, prieš išvykdamas
į Afriką, atėjo į redakciją baigti parašyti straipsnį „Par
tija
Savo straipsnį jis baigė tokiais žo
džiais: „Kur rasti valstybės veikėją, kuris atitiktų laiko
reikalavimus?" Vinstonas laukė, kad skaitytojai į šį klau
simą pateiks vienintelį galimą atsakymą, paminėdami jį.
Atsitiktinumui padedant, Čerčilis dar kartą žengė ar
čiau valdžios. Ministras pirmininkas Kempbelas Banermanas sunkiai sirgo, ir 1907 m. pabaigoje buvo aišku, kad
jo dienos suskaičiuotos. Tai reiškė, kad reikės naujo mi
nistro pirmininko ir bus reorganizuojama vyriausybė. Čer
čilis tikėjosi pasiekti, kad jį išrinktų kabineto nariu. A n g 
lijos vyriausybę sudaro dviejų rangų ministrai. Minist
kabineto nariai sudaro siaurą grupę, iš tikrųjų at
stovaujančią vyriausybei. Jiems ir priklauso visa valdžia.
Eiliniai, arba antrojo rango, ministrai vadovauja atitin
kamiems departamentams, bet neįeina į kabineto sudėtį.
Jų vaidmuo ir įtaka ne tokie reikšmingi.
Kempbelas Banermanas žinojo, kad Čerčilis stengiasi
įeiti į kabineto sudėtį, bet apie tai ir girdėti nenorėjo. Jis
negalėjo pakęsti „skubančių jaunuolių". Karalius taip pat
žinojo apie Čerčilio norą, bet jis manė, kad šis turėtų
laukti, kol bus laisva pirmojo rango ministro vieta.
1980 m. balandžio mėn. Kempbelas Banermanas atsi
statydino. Ministru pirmininku tapo Askvitas, sudaręs
vyriausybę savo nuožiūra. Čerčiliui jis pasiūlė karinio
jūrų laivyno ministro vietą. Viską apsvarstęs, tas nutarė
atsisakyti. Kada prasidės karas, kol kas buvo neaišku, ir
neatrodė, kad nekantrios, dinamiškos prigimties Čerčiliui
admiralitete būtų didelių perspektyvų. Tada Askvitas
jam pasiūlė vietinės savivaldos ministeriją, kur buvo ga
lima nemaža nuveikti, sprendžiant socialines problemas.
Bet Čerčilis šiomis problemomis niekad nesidomėjo, to
dėl jis atsisakė ir šio pasiūlymo. Čerčilis nusprendė pri
imti prekybos ministro postą, nors jis nebuvo labai
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Jis nesutriko, kad prekybos ministras gau
davo 2 tūkst. sv. st. per metus, o daugelis kitų ministrų —
po 5 tūkst. sv. st. Jo apsisprendimą nulėmė tai, kad pre
kybos ministras įėjo į kabinetą. Be to, prekybos ministe
rija galėjo būti geras tramplinas naujam šuoliui į viršų.
Nuo Kromvelio laikų galiojo taisyklė: ministras, pa
keltas į kabineto nario rangą, vėl turi dalyvauti rinkimuo
se į parlamentą ir gauti savo parlamentaro mandato pa
tvirtinimą. Todėl Čerčiliui reikėjo organizuoti sunkią ne
eilinę rinkimų kampaniją.
Tos kampanijos sąlygos susiklostė gana nepalankios:
liberalų partija neištesėjo beveik nė vieno savo pažado,
duoto rinkėjams per praėjusius rinkimus. Apskritai
būdingas Anglijos visuomenės politinio gyvenimo reiški
nys, tačiau šįkart liberalų padėtis buvo sudėtingesnė, nes
kainos, taigi mažėjo realusis darbo žmonių užmokes
tis. Be to, stiprėjant Amerikos ir Vokietijos sunkiosios
pramonės bei Japonijos laivininkystės konkurencijai, pa
blogėjo svaro sterlingų padėtis: perkamoji svaro galia
lėtai, tačiau nuolat krito. 1908 m. anglų darbininkai gy
veno kur kas blogiau kaip 1900
o liberalų vyriausybė
to tarytum nematė. Blogėjo profsąjungų ir
santykiai. Salyje aštrėjo klasiniai prieštaravimai.
Kaip ir praėjusiuose rinkimuose, aktyviai veikė sufražistės. Jos reikalavo, kad Čerčilis įsipareigotų pasisakyti
už rinkiminių teisių suteikimą moterims. Jis
jų miglotais pažadais: „Pasikliaukite manimi, moterys".
Rinkimuose Mančesteryje Čerčilis pralaimėjo. Kai bu
vo paskelbti rezultatai, viena sufražistė griebė jį už ran
kos ir sušuko: „Tai moterų darbas". Čerčilis, be galo įpy
kęs, šiurkščiai jai atsakė. Tačiau viską lėmė ne tik ener
gingos kovotojos už moterų lygybę, persekiojusios joms
netinkamą kandidatą. Jo padėtį dar vis sunkino šviežia
renegato ir perbėgėlio dėmė. Konservatoriai jo nekentė
ir laikė savo klasės išdaviku. Konservatorių spauda, anks
čiau mielai spausdinusi Čerčilio straipsnius, dabar griežtai
pasisakydavo prieš jį. Biografų nuomone, rinkimuose Čer
čilis pralaimėjo daugiausia todėl, kad konservatoriams pa-
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vyko Čerčilį pavaizduoti kaip nepatikimą ir visai neprincipingą žmogų.
Rinkimų rezultatai buvo paskelbti miesto rotušėje.
Padėtis atrodė niūri ir be išeities. Bet ne veltui buvo
manoma, kad Čerčiliui
Per kokias penkias ar še
šias minutes Čerčilis iš rotušės nuėjo į reformų klubą.
Ten jo jau laukė
Dandžio miesto liberalų tele
grama, kurioje jis buvo kviečiamas būti jų kandidatu
į parlamentą. Toks aplinkybių sutapimas rodo, jog Dan
džio liberalai numatė, kad Čerčilis gali pralaimėti Man
česteryje. Liberalų požiūriu Dandžio rinkiminė apygarda
buvo kur kas labiau patikima. Daugiau kaip per pusšim
tį metų ten į parlamentą visada patekdavo liberalų kan
didatai. Čerčilis priėmė pasiūlymą ir nedelsdamas išvyko
į Škotiją.
Apygarda buvo patikima, bet laukė sunki kova. Iš
Mančesterio sufražistės paskui Čerčilį nusekė į Dandį ir
ten nutraukdavo jo kalbas. Jų metodas buvo paprastas:
vos tik Čerčilis imdavo kalbėti, jo priešininkės pradėda
vo be paliovos skambinti specialiai pasiimtais varpeliais.
Turbūt todėl, kad jį atstūmė darbininkiškame Mančeste
ryje, Čerčilis dabar, kalbėdamas
užsipuolė socia
listus. Kaip tik čia jis pasirodė kaip tikras ir nuoseklus
socializmo priešas.
Gavęs reikšmingą daugumą rinkimuose Dandyje, Čer
čilis laimėjo. Nuo to laiko jis visus 15 metų parlamente
atstovavo šiai apygardai. Po pergalės Dandyje netrukus
jis vedė.
Čerčilio gyvenime įvyko svarbi
Jaunasis ministras buvo ryški figūra. Atrodė, jo laukė
puiki politinė karjera, todėl nuotakų stygiaus jis nejau
tė. Tiesa, pats Čerčilis labai moterimis nesidomėjo. Pa
grindinis jo tikslas buvo politinė karjera. Iš savo dėdės
lordo Blendfordo praktikos jis žinojo, kad neatsargūs mei
lės ryšiai gali sugriauti politinę karjerą, ir užtat jis buvo
gana atsargus. Lankydamasis klubuose ar būdamas sve
čiuose, jis siekė to paties: susitikti su draugais ir pakal
bėti juos dominančiais politiniais klausimais. Vienas geras
pažįstamas, Dž. B.
pasakoja: „Jis buvo
darbe. Kai jis nesprendė politinių klausimų, skai-

tė arba
Jo gyvenimas skyrėsi nuo kitų Londono
jaunuolių gyvenimo. Jis lankė politinius klubus, bet aš
jo niekada nemačiau paprastame klube". Vakaruose jis
nesižavėjo aukštuomenės pramogomis ir šokiais. Čerčilis
buvo ištikimas Savrolos papročiams, kuriuos pats buvo
aprašęs.
jis rašė
nešoka." Jis turi
kitų rūpesčių ir malonumų. Amžininkų liudijimu, net sve
čiuose Čerčilis dirbo. Vykdamas kur nors savaitgaliui, jis
pasiimdavo nedidelę metalinę dėželę, prikimštą knygų ir
įvairių užrašų. Kiekvieną laisvą valandėlę jis skaitė.
Dėl tokio
gyvenimo būdo draugai manė, kad jis
nutaręs likti viengungiu. Bet 1908 m. rugpjūčio 15 d.
laikraščiuose pasirodė pranešimas, kad jis susižadėjo su
23 metų Klementina Hozjė. Nuotaka buvo kilusi iš labai
neturtingos šeimos, bet priklausė Vinstono draugijos
žmonėms. Jos velionis tėvas buvo dragūnų pulkininkas,
o motina — lordo Eirlio duktė, kilusi iš žinomos airiųškotų aristokratų giminės. Ši šeima
naujojo
je Čerčilio rinkiminėje
turėjo didelę įtaką.
Klementina laisvai kalbėjo prancūziškai ir vokiškai,
buvo puikiai išsilavinusi, guvaus proto ir turinti subtilų
jumoro jausmą. Ji labai domėjosi politika ir, kaip sako
amžininkai, buvusi ne tik patraukli, bet ir tikrai graži
Negalėjo būti abejonių, kad jie apsivedė, mylėdami
vienas kitą. Čerčilio biografai sako, kad Klementinai di
džiulį įspūdį padarė jo nepaprasta drąsa gaisro metu
lendo miestelyje, kur jis vasarą poilsiavo su savo pus
broliu. Ugnis plykstelėjo vidurnaktį, gaisrininkai užtruko,
ir namo jau nebuvo galima užgesinti. Užsidėjęs gaisri
ninko šalmą, Čerčilis čia pat ėmėsi vadovauti gelbėjimo
darbams ir, rizikuodamas pats, iš degančio namo nešė
daiktus. Kai jis jau kelintą kartą išbėgo iš liepsnojančio
pastato, čia pat už jo nugaros sugriuvo stogas. „Jeigu
būtų nors sekundę
buvo rašoma apie šį gais
rą
jis būtų palaidotas po degėsiais."
Sužinojusi apie šį įvykį, Klementina
nu
siuntė telegramą, į kurią jis taip atsakė: „Gaisras buvo
nuostabi pramoga, mes šauniai pasilinksminome".
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Tuoj po vestuvių iškilmių jaunavedžiai išvyko į po
vestuvinę kelionę — iš pradžių pas hercogus Malborus į
o po to į Šveicariją ir Italiją. Jau pirmomis
dienomis po vestuvių Klementina galėjo susidaryti įspūdį,
koks bus jų tolesnis šeimyninis gyvenimas: dar neišėjęs
bažnyčios, tuoj po sutuoktuvių ceremonijos, jaunikis
Su Loid Džordžu gyvai pradėjo kalbėti apie politiką;
jis niekaip negalėjo atsitraukti nuo savo naujos
knygos rankraščio; iš Šveicarijos savo kolegoms rašė il
gus laiškus įvairiais einamaisiais reikalais. Pagaliau net
Venecijos kanalais jis būtinai norėjo plaukioti motorine
valtimi, o ne romantiška gondola.
Kabineto nario vestuvės buvo neeilinis įvykis. Jau
navedžiai gavo daugybę vestuvinių dovanų, net karalius
padovanojo auksu papuoštą lazdą su Malborų emblema.
Bankininkas Kaselis jaunavedžiams vestuvių proga įteikė
500 sv. st. grynais.
Čerčilio vestuvėse liudytojas buvo Loid Džordžas, o
lordas Hiu Sesilis, senas jo draugas iš konser
vatorių partijos „chuliganų" grupės, o 1908 m. vienas nuo
jo priešininkų bendruomenių rūmuose. Čia ir
yra vienas įdomiausių dalykų Anglijos politiniame gyve
nime. Bendruomenių rūmuose, politiniuose mitinguose
žmonės gali vieni kitus plūsti, pasisakyti kaip priešai ir
tuo pat metu artimai draugauti, bičiuliautis asmeniniame
gyvenime. Tokie Čerčilio ryšiai susidarė su daugeliu kon
servatorių. Turbūt tokį reiškinį galima paaiškinti tuo, kad
politikams parlamente vykstanti
tai
atžvilgių gerai apgalvotas spektaklis, vaidinamas
tikrais politiniais sumetimais. Čerčilio biografas H. Pe
pastebi: „Jo polinkis bendrauti su opozicijos lyde
riais rodė, jog jis partijų sistemos rimtai nevertina". Jau
nystėje Čerčilis rašė motinai: „Politinis
puikus
Todėl nenuostabu, kad užkulisiuose aktoriai
dažnai susitinka kaip geriausi draugai. Viską lemia jų
bendri klasiniai interesai, bendri tikslai ir tai, kad jie
priklauso tiems patiems sluoksniams. Tokie politiniai
votojai vienas nuo kito skiriasi tik metodikos ir taktikos
Kad tai teisinga, rodo praktika: kai dėl kurių
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klausimų iš tikrųjų kyla prieštaravimų tarp vienų ar kitų
politinių veikėjų, susidūrimų parlamente, paprastai tie
susidūrimai virsta priešiškumu, dėl kurių nutrūksta
neoficialūs santykiai.
Taigi sukakus 33 metams,
Čerčilio gyveni
mas
buvo įėjęs- į vėžes. Jis neginčijamai daug
pasiekė politikoje; parlamente atstovavo patikimai apy
gardai, buvo kabineto narys, turėjo didelę įtaką, sukosi
įvykių centre. Dabar jau visiems buvo aišku, kad „sku
bantis jaunuolis" įžengė į brandos laikotarpį.

politikas

Pasirodęs savo naujame kabinete, jaunasis prekybos
ministras savo veiklą pradėjo, ant rašomojo stalo padė
damas nedidelį bronzinį Napoleono biustą. Pirmuoju po
litinės Čerčilio karjeros, arba vadinamuoju napoleoniš
kuoju, laikotarpiu šį biustą savininkas nešiojosi iš vienos
ministerijos į kitą.
Prekybos ministerija, kuriai Vinstonas Čerčilis ėmė
vadovauti 1908 m. balandžio
buvo organas, turėjęs
nemaža skirtingų funkcijų. Jos kompetencijoje buvo pre
kybos, pramonės, laivybos, taip pat geležinkelių, autorinių
teisių, patentų, darbo klausimai, taigi ir darbininkų bei
įmonininkų ginčų reikalai.
Vadinasi, prekybos ministerijoje Čerčilis galėjo ne
tik spręsti grynai šios žinybos kompetencijai priklausan
čius klausimus, bet ir kištis į kitas sferas, iš
so
cialines problemas. Čerčilis aktyviai tuo naudojosi, no
rėdamas susidaryti plataus diapazono politinio veikėjo re
Naujojo prekybos ministro iniciatyva parlamente pa
tvirtintu aktu buvo įsteigta vieninga Londono uosto val
dyba, iš dalies sutvarkyta jo veikla. Po to jis stengėsi,
kad anglies pramonėje būtų nustatyta 8
darbo diena.
Taip liberalų vyriausybė atsakė į klasių kovos paaštrė
jimą anglies rajonuose. Įdomu, kad prieš įstatymo pro
jektą pasisakė pradedantis parlamento narys, su kuriuo
vėliau Čerčilis ir glaudžiai bendradarbiavo, ir įtemptai
konservatorius Stenlis Bolduinas.
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Salyje augantys klasiniai prieštaravimai valdantie
siems Anglijos sluoksniams kėlė didelį nerimą. Liberalų
vyriausybė buvo pasirengusi padaryti kai kurių toli sie
kiančių nuolaidų, kad tik būtų klasinė santarvė. Čerčilis
pajuto,
šioje srityje ateityje galimi dideli įvykiai, ir
nutarė juose aktyviai dalyvauti. Nei tuo laiku, nei vėliau
jis nebuvo socialinių problemų žinovas. Todėl, būdamas
prekybos ministras, Čerčilis ėmėsi audringos veiklos so
cialiniais klausimais, naudodamasis kitų idėjomis. Jis ple
čia savo ryšius su žmonėmis, kurie
socialines
problemas, ir visų pirma su Vebų grupe bei Loid Džor
džu, kuris geriau negu bet kas
vyriausybėje supra
to, koks pavojingas socialinių problemų paaštrėjimas ang
lų buržuazijos klasiniams interesams. Loid Džordžas buvo
kilęs iš pačių žemiausių liaudies sluoksnių, augo dėdės,
batsiuvio, šeimoje ir tik vėliau išgarsėjo kaip advokatas.
Čerčilis rašo, kad, pirmąkart susitikęs su Loid Džordžu, jis
labai nustebo, jog pastarasis taip gerai pažįsta liaudies gy
venimą. Kaip tik to ir trūko pačiam Čerčiliui, todėl jis
visapusiškai naudojosi žiniomis ir patirtimi savo draugo,
puikiai nusituokiančio socialiniais klausimais, turinčio tur
tingą vaizduotę ir bet kada galinčio pasiūlyti, kaip elgtis
su liaudies masėmis. Vėliau Loid Džordžas pasakojo, kad
su savo šios srities planais Čerčilį supažindinęs, kai pas
tarasis buvo prekybos ministras. Čerčilis tuojau ėmė gi
lintis į kai kurias Loid Džordžo išreikštas idėjas ir
ministro pirmininko Askvito leidimą
atitinka
mus įstatymus. Pirmas iš jų buvo įstatymas dėl darbo
biržos įkūrimo.
sumanymu, darbo biržos iš
galėjo su
mažinti šalyje nerimą, atsiradusį augant nedarbui. Jos
turėjo padėti bedarbiams susirasti darbą, o
samdyti darbo jėgą. Reikalas tas, kad kartais tuo pačiu
metu viename rajone būdavo daug bedarbių, o kitame
trūkdavo darbo jėgos. Darbo biržos turėjo padidinti darbo
jėgos išteklių naudojimo mobilumą. Kartu jos įmoninin
kams mažindavo išlaidas, susijusias su darbo jėgos pa
ieškomis. 1909 m. rugsėjo
Čerčilis į prekybos mi
įsteigtą darbo biržų direktoriaus postą pakvietė
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Viljamą Biveridžą, vėliau plačiai pagarsėjusį savo pasiū
lytomis socialinėmis reformomis.
Paskui buvo priimtas įstatymas dėl nedarbo draudimo.
Buvo pradėta mokėti pensijos nusenusiems, taip pat drau
dimas dėl ligos, invalidumo ar susižalojimo gamyboje at
vejais.
reikalais Čerčilis rūpinosi trejus ketverius
metus.
Loid Džordžas ir jo idėjomis persiėmęs Čerčilis pasi
sakydavo už socialines reformas, siekdami patraukti Ang
lijos darbininkų klasę į liberalų partijos pusę. Jie norėjo
užkariauti darbininkų simpatijas ir neutralizuoti leiboristų
partijos, tuo metu buvusios kairiajame Anglijos politinio
fronto sparne, įtaką. Loid Džordžo ir Čerčilio strategiją,
pažymi žinomas tyrinėtojas E. Halevis, sudarė noras „už
bėgti už akių darbininkų klasės reikalavimams" ir pa
rodyti, kad iš liberalų ji gali gauti gerokai daugiau negu
iš leiboristų.
Tuo laikotarpiu Čerčilis ir Loid Džordžas, buvęs
nansų ministras, liberalų partijoje atstovavo grupei, nuo
sekliau už kitas kovojusiai dėl socialinių reformų įgyven
dinimo.
tokie veikėjai, kaip Askvitas, Grėjus arba
Holdeinas, šiais klausimais kur kas mažiau domėjosi. Jie
vyriausybėje atstovavo dešiniajam sparnui.
Loid Džordžo ir Čerčilio pažiūros į reformas labai
skyrėsi. Išeivis iš liaudies Loid Džordžas, žadėdamas dar
bo žmonėms daug daugiau, ir už reformas pasisakydavo
dažniau negu aristokratas Čerčilis, kuris rimtai baiminosi,
kad jo kolegos pareiškimai nesukeltų liaudies masėse bur
žuazijai nemalonių siurprizų.
Konservatorių partija šiuos du politikus praminė
ir Alkibiadu", šios pravardės jiems tvirtai pri
gijo. V amžiuje p. m. e. Atėnų batsiuvys Kleonas buvo
pirmas
vadinamųjų demagogų, grupės vadų at
stovas, o
Atėnų aristokratas renegatas, ne
kartą išdavęs Atėnus Spartai ir atvirkščiai.
Kleonas ir Alkibiadas XX amžiuje buvo laikomi ne
atskiriamais draugais. Taip bent galėjo atrodyti amžinin
kams. Tačiau įžvalgesnieji spėjo, jog tarp Čerčilio ir Loid
Džordžo vyko slapta kova dėl teisės gauti ministro pir93

vietą ir po Askvito būti liberalų partijos ly
deriu. Tikriausiai šiuose spėliojimuose buvo gana nemaža
teisybės.
labai plačiai suprato savo ministerijos funk
cijas. Nereikėjo nė dvejų
kai prekybos ministerija
iš tikrųjų tapo dar ir darbo ministerija. Ministerijos funk
cijų išplėtimui oficialiai pritarė ir vyriausybė. Specialiu
parlamento aktu buvo leidžiama padidinti ministro algą
nuo 2 tūkst. iki 5 tūkst. sv. st. per metus. Taigi prekybos
ministras pateko į pirmojo rango ministrų tarpą.
lis pasiūlė, kad sprendimas apie algos pakėlimą prekybos
ministrui įsigaliotų tik po to, kai į jo vietą ateis kitas
asmuo. Jo gestas padarė įspūdį.
Konservatorių partija kovojo prieš liberalų vykdomą
socialinių reformų politiką. Vyriausybės siūlomus, o bend
ruomenių rūmų, kur liberalai turėjo daugumą, priimamus
projektus vieną po kito atmesdavo lordų rūmai,
sudaryti iš
Lordų rūmų nariai, skirtingai nuo bendruomenių rū
mų deputatų, nebuvo renkami
savo vietas jie
užimdavo, paveldėję atitinkamus titulus. Lordų rūmų vir
šūnę sudarydavo ir iki šiol sudaro hercogai, gaunantys
didžiules pajamas iš milžiniškų žemės valdų. Hercogas Sazerlendas XX amžiaus pradžioje valdė dvarus, kurių plo
tą sudarė 1250 tūkst. akrų. Panašius plotus valdė
do, Vestminsterio, Bedfordo, Portlendo, Devonšyro ir
Nortumberlendo hercogai. Lordas Derbis, vadinamas Lankašyro karaliumi, turėjo 70 tūkst. akrų žemės, kasmet da
vusios apie 100 tūkst. sv. st. pelno. Tad suprantama, ko
dėl šie ir kiti perai laikėsi konservatyvių pažiūrų ir buvo
patikima konservatorių atrama. Iš tokių žmonių sudaryti
lordų rūmai turėjo teisę vetuoti kiekvieną
rūmų priimamą įstatymą. Buvo viena išeitis: lordai ne
galėjo pakeisti finansinių įstatymų. Taigi lordų rūmai ga
lėjo sužlugdyti beveik kiekvieną vyriausybės priemonę,
kuriai pritardavo bendruomenių rūmai.
1906 m. rinkiminės kampanijos metu, liberalams bend
rais bruožais kalbant apie savo numatomas
re
formas, konservatoriai juos gąsdino lordų rūmais. Arturas
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pareiškė:
konservatorių partija būtų
ar opozicijoje, ji visada savo rankose laiko šios
didžiulės imperijos likimo kontrolę". Patyrę žmonės tai
suprato kaip grasinimą, jog lordų rūmai bus panaudoti
liberalų vyriausybės pastangoms, nepriimtinoms konser
vatoriams, blokuoti. Netrukus ateitis parodė, kad taip ir
buvo. Pirmaisiais liberalų valdymo metais lordai trukdė
įgyvendinti iš tikrųjų visus įstatymus, netgi kuklią liau
dies švietimo reformą.
Liberalai suprato, kad, net turėdami bendruomenių rū
muose daugumą, jie įgyvendins savo reformas tik tada,
jeigu jiems pavyks palaužti lordų rūmų pasipriešinimą.
1906 m. gruodžio
Kempbelas Banermanas pareiškė,
jog lordų elgesys „visai
taigi būtinai
reikia surasti būdus parlamento rinkimuose išreikštai rin
kėjų valiai įgyvendinti.
tuoj suprato, kad šiuo
klausimu vyks aštri ir ilga kova. Jis, aistringas kovos
mėgėjas, neabejojo, kad jam reikia joje kuo aktyviausiai
dalyvauti.
1907 m. vienas
draugas, Mesingemas, pra
dėjo leisti radikalų savaitraštį „Neišn". Antrame jo nu
meryje, išėjusiame kovo 9-ąją, Čerčilis paskelbė savo
straipsnį apie lordų rūmus. Jis tvirtino, kad iškilusius
sunkumus galima išspręsti dvejopai: kiekvienu atveju lor
dų rūmų dauguma politiškai turi atitikti bendruomenių
rūmų daugumą arba reikia atimti iš lordų rūmų teisę
žlugdyti bendruomenių rūmų daugumos priimamus nuta
rimus.
1907 m. birželio mėn. Kempbelas Banermanas bend
numatančios lor
ruomenių rūmams pateikė
dų rūmų teisių apribojimą, projektą. Bendruomenių rūmų
bet kurio įstatymo projekto turi būti ga
lutinis. Diskusijose dėl rezoliucijos projekto
ak
tyviai dalyvavo, energingai palaikydamas Kempbelo Banermano pasiūlymą. Bendruomenių rūmų balsų dauguma
rezoliucija buvo priimta.
Tai buvo pirmas konservatorių rėmėjų lordų rūmuo
se puolimas. Čerčilis ėjo pirmose puolėjų gretose. Lai
kytis tokios pozicijos jam nebuvo
paprasta. Pasi95

sakydamas prieš lordų rūmus, į kuriuos visų pirma įėjo
Anglijos „didžiųjų šeimų" atstovai, Čerčilis kartu pasi
sakė ir prieš aplinką, kurioje pats gimė, išaugo ir kuri
jį patikimai rėmė, kai jis siekė karjeros armijoje, žur
nalistikoje ir politikoje. Hercogai Malborai buvo labai
artimai susiję beveik su visomis šalies aristokratų šei
momis. Stodamas prieš lordų rūmus, Čerčilis pažeidė
šiuos sudėtingus giminystės ryšius. Dabar aristokratų šei
mų durys triukšmingai užsitrenkė prieš jo nosį. Jis buvo
kaltinamas, kad „teršiąs savo lizdą". 2inoma, Čerčilis ži
nojo, kas jo laukia, bet vis dėlto laikėsi su liberalais
prieš lordų rūmus. Jis suprato, kad ateitis priklauso bend
ruomenių rūmams.
Įgyvendinti priemones, apribojančias lordų rūmų tei
ses, liberalai galėjo tik pateikę ginčą rinkėjų teismui.
Todėl taktiniais sumetimais jiems buvo naudinga, kad
lordai ir toliau atmesdavo visus jų įstatymų projektus.
Tačiau konservatoriai, supratę, koks pavojus gresia, el
gėsi atsargiai. Lordų rūmai staiga ėmė pritarti įstatymo
projektams dėl profsąjungų, pavyzdžiui, dėl 8
darbo
dienos įvedimo šachtininkams. Šitaip konservatoriai sten
gėsi užsitikrinti darbininkų paramą būsimuose parlamen
to
Čerčilis kovojo dėl lordų rūmų reformos, bet dabar
stengėsi būti atsargesnis. Jis nekalbėjo taip aštriai, kaip
Loid Džordžas. Pastarasis kartais atskleisdavo lordų rū
mų problemos klasinį pobūdį, o Čerčilis ją nagrinėjo tik
juridiniu požiūriu, laikydamas ją išimtinai konstituciniu
klausimu. Čerčilis pasisakydavo neįprastai santūriai, ne
liesdamas asmenų. Šios pozicijos jis laikėsi keletą me
tų, kol diskusijos apie lordų rūmus buvo Anglijos v i 
suomenės dėmesio centre.
Klausimais dėl lordų rūmų Čerčilis palaikė poziciją,
kuri galų gale laimėjo, o dėl armijos ir laivyno asigna
vimo jis padarė didelę taktinę klaidą. Apskritai jis, bū
damas prekybos ministras, galėjo aktyviai nedalyvauti,
sprendžiant asignavimo klausimą. Bet Čerčilis laikėsi sa
vo taisyklių: bet kuriuo ginčytinu klausimu jis nega
lėjo būti neutralus.
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Santykiai tarp Anglijos ir Vokietijos vis blogėjo.
Artėjo Pirmasis pasaulinis karas. Armijos ir laivyno va
dovybė rūpinosi, kad Britanijos ginkluotosios pajėgos
pa
Imtų padidintos. 1908 m. karo ministrui
reikalavus padidinti armijos išlaidas, Čerčilis ir Loid
Džordžas pasipriešino. Jie pasisakė už karinių lėšų tau
pymą, kad tam tikrą sumą galima būtų skirti sociali
reformoms. Loid Džordžas šiuo klausimu buvo at
sargesnis negu draugas, buvo pasiruošęs eiti į kompro
misą.
Čerčilis stojo už
poziciją.
m. birželio 18 d. jis pateikė memorandumą, kuria
me įrodinėjo, jog Anglijos armija ir taip pernelyg di
delė, jog ji daug kainuojanti, kad ją reikėtų sumažinti.
Holdeinas, žinodamas, kad jį palaiko įtakingi vyriausy
bės
Askvitas, Grėjus ir kiti, nutarė kovoti prieš
ir Loid Džordžą iki galo. Holdeinas
kad
Anglijos armija proporcingai mažesnė už bet kurią iš
septynių didžiųjų valstybių armiją. Kabineto posėdyje jis
pareiškė, kad plėsti armiją reikalauja ir „kai kurie su
tartiniai įsipareigojimai, kurie
gali priversti kištis
į žemyno reikalus". A p i e tai, kad Anglija turi sutartimis
patvirtintų įsipareigojimų, apie kuriuos užsiminė Holdei
nas, žinojo tik nedidelė pagrindinių ministrų grupė.
į ją neįėjo.
Dalyvaudamas ginčuose dėl asignavimų armijai, Čer
čilis neišvengiamai turėjo domėtis užsienio politika. V ė 
liau jis šiais klausimais labai noriai domėjosi ir neblo
gai nusimanė. Bet tuo metu Čerčilis nesugebėjo teisin
gai įvertinti Anglijos padėties pasaulyje ir jos santykių
su Vokietija pobūdžio. Kalbėdamas 1908 m. rugpjūčio
jis išreiškė apgailestavimą, kad plinta
15
dėl didėjančio Vokietijos pavojaus, ir kategoriškai
smerkė idėją, kad karas su Vokietija neišvengiamas. Jo
nuomone, pasaulyje nėra vietų, kur galėtų susidurti A n g 
lijos ir Vokietijos interesai. Panašiai kalbėjo ir Loid
Džordžas.
Tokie jų tvirtinimai atrodė
Be to, jie griež
tai kirtosi su
linija. Pagrindiniai kabineto
nariai ir karalius buvo įtūžę. Užsienio reikalų ministras
V.
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Edvardas Grėjus siūlė Loid Džordžui ir Čerčiliui susi
protėti, nurodęs Čerčiliui, kad ateityje viešai nekalbėtų
apie užsienio politikos problemas.
Čerčilio pasisakymas prieš asignavimų armijai didi
nimą buvo nesėkmingas. Vyriausybė palaikė Holdeiną, ir
atsidūrė mažumos pusėje. Analogiškai baigėsi ir
jo
prieš karinio jūrų laivyno plėtimą.
Sunku pasakyti, kodėl Čerčilis tuo metu staiga
tarė pasisakyti prieš admiraliteto karinę jūrų programą.
Jis visada manė, kad Anglija būtinai privalo turėti ga
lingą karinį jūrų laivyną. Kaip tik dėl to 1907 metais jis
arčiau susipažino su admirolu Fišeriu.
dabar, 1909 m.
pavasarį karinio jūrų laivyno ministrui
už ku
rio pečių stovėjo Fišeris, pareikalavus, atsakant į 1908 m.
vokiečių priimtą karinę jūrų programą, statyti še
šis drednoutus, Čerčilis netikėtai pasisakė prieš admi
raliteto planus. Fišeris įvairiais kanalais spaudė vyriau
sybę, siekdamas laivyno padidinimo. Šiam reikalui jis
plačiai panaudojo spaudą. 1908 m. sausio
Džozefo
antroji ranka laikraštininkų tarpe Dž. L. Harvinas ėmė leisti savaitraštį
Fišeris, užmez
gęs ryšius su Harvinu, pranešė jam slaptas žinias apie
vyriausybiniuose sluoksniuose vykstančią kovą dėl kari
nio jūrų laivyno programos.
mokėjo panaudoti
šias žinias savo laikraštyje, pasisakydamas už Anglijos
karinio jūrų laivyno stiprinimą.
Čerčilis ir Loid Džordžas labiausiai pasisakydavo
prieš tai, kad būtų statoma daugiau karinių laivų. Jie
buvo pasirengę nusileisti, kad būtų statomi keturi nauji
drednoutai, bet kategoriškai stojo prieš admiraliteto rei
kalavimą pradėti šešių laivų statybą. Prieita iki to, kad
ir
1909 m. vasario mėn. Čerčilis, Loid Džordžas,
pagrasino atsistatydinsią, jei vyriausybė
sianti admiraliteto planus. Iš visos šios grupės Čerčilis
labiausiai nesileido į jokius kompromisus. Tačiau lemiamu
momentu Čerčilis susilaikė ir neatsistatydino. Jeigu Vinstonas būtų laikęsis pažado, jis būtų susilaukęs tėvo li
kimo. Tikriausiai karti
patirtis ir sulaikė jį nuo
pavojingo žingsnio.
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Vyriausybės ginčai pasibaigė tuo, kad buvo nutarta
aštuonis drednoutus, t. y. dviem daugiau, negu
prašė admiralitetas. Čerčilis padarė didelę klaidą. Per šiuos
vaidus pašlijo jo santykiai ne tik su užsienio reikalų mi
nistru, bet ir su įtakingais admirolais. Vėliau Čerčilis pats
prisipažino klydęs.
Kovodamas prieš Makeną ir Fišerį, Čerčilis užmezgė
ryšius su jų priešininkais admiralitete, su admirolo Begrupe. Dėl to Fišeris labai pasipiktino. Juk jį ne
taip seniai Čerčilis
kad visiškai pritaria admi
rolo pažiūroms ir planams. „Vinstonas
rašė ta
da
šįkart pasirodė esąs dvigubas išdavikas." Prieš
tai žavėjęsis Čerčiliu, admirolas dabar jį baisiai niekino.
Visi Čerčilio mėginimai
buvusius santykius su
silaukdavo ryžtingo atkirčio. Į jo meilikaujančius laiškus
Fišeris atsakinėjo mandagiai, bet neigiamai. Viename laiš
ke jis rašė, kad būtų įdomu drednoutus pavadinti
tonu", „Čerčiliu", „Loidu" ir „Džordžu",
1909 m. balandžio 29 d. finansų ministras Loid Džor
džas bendruomenių rūmams pateikė svarstyti eilinio biu
džeto
projektą,
kuriuo
buvo
numatomi
papildomi
14
sv. st. mokesčiai. Tai netgi tais laikais ne itin
didelė suma, turinti padengti papildomas karines išlaidas,
taip pat išlaidas socialiniam draudimui. Be abejo, Loid
Džordžas,
valandas kalbėdamas šia proga parla
mento posėdyje, nutylėjo apie karines išlaidas, visaip pa
brėždamas poreikių tenkinimą pagal socialinius straips
nius. Biudžete buvo numatytas tolesnis pajamų ir
nystės mokesčių didėjimas, taip pat naujas mokestis už
žemę. Absoliučios
mokesčių sumos buvo nedidelės,
bet žemvaldžiams netiko pats principas, ir jie prieš Loid
Džordžo biudžeto planą pasišiaušė. Įsiliepsnojo aštri
politinė kova, netrukus peraugusi į kovą dėl lordų
rūmų
Konservatoriai energingai pasisakė prieš liberalų biu
džeto planą, nors Loid Džordžas ir numatė atitinkamus
asignavimus jiems taip mielo karinio jūrų laivyno staty
bai. Jie kaltino Loid Džordžą, kad jis pradedąs socialinę
revoliuciją. Leiboristų finansų žinovas Filipas Snoudenas
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tvirtino,
Džordžo biudžeto plano idėjos pasisko
lintos iš jo brošiūros „Socialistinis biudžetas". Leiboristų
kaltinimai dėl plagiavimo Loid Džordžą mažai jaudino.
Jis šia proga atrėžė, jog liberalai geriau sugebės įgyven
dinti leiboristų idėjas negu patys leiboristai. Biudžetas
buvo sudarytas taip, kad lengviau būtų gauti liaudies
masių paramą. Loid Džordžas jį plačiai išreklamavo, va
dindamas „liaudies biudžetu".
Buvo aišku, kad lordų rūmai pateiktą biudžetą be
veik neabejotinai atmes ir liberalai bus teisūs, tvirtindami,
kad būtinai reikia sumažinti jų teises. Konservatorių lyde
riai Balfuras ir Lensdounas, tai supratę, buvo linkę sank
cionuoti biudžetą. Bet dauguma konservatorių buvo prieš.
Politinė kova peržengė parlamento ribas, paplito visoje
šalyje. Buvo sukurta „Biudžeto lyga", kovojusi dėl jo pa
tvirtinimo. Čerčilis tapo lygos prezidentu. Bet įsiliepsno
jusios aistros jį išgąsdino: širdyje kartais jis baimindavosi,
kad Loid Džordžas savo demagogiškais pasisakymais ne
išprovokuotų Anglijoje revoliucijos. Kartą per vakarienę
Loid Džordžas pajuokavo, kad visai neblogai būtų iš tik
rųjų pradėjus revoliuciją ir Londono Trafalgaro aikštėje
įtaisius giljotiną. Visi svečiai tuos Loid Džordžo juokus
puikiai suprato. Bet Čerčilis paniuro. Grįždamas namo, jis
vienam savo pakeleiviui pasakė: „Jei tuo viskas baigtųsi,
būkit tikri, kad aš jus palikčiau". Nors ir palaikydamas
naująjį biudžetą, Čerčilis buvo nepatenkintas, kad Loid
Džordžas kėsinasi į tradicines žemvaldžių ir stambio
sios buržuazijos teises. Taip pat jam nepatiko, kad reika
laujama atimti iš lordų rūmų teises. Todėl Čerčilis pasi
sakė už lordų rūmų reformą, pagal kurią būtų apribotos
jų konstitucinės galimybės.
Loid Džordžo pateiktą biudžetą bendruomenių rūmai
patvirtino 1909 m. lapkričio 4
o lapkričio 30
ne
paisydami kai kurių konservatorių lyderių ir karaliaus pa
tarimų, lordų rūmai jį atmetė. Tai buvo konstitucinių
normų ir tradicijų pažeidimas, Anglijoje negirdėtas per
du su puse šimtmečio. Gruodžio mėnesį bendruomenių
rūmai priėmė rezoliuciją, kurioje kaltino lordų rūmus
pažeidus konstituciją ir uzurpavus bendruomenių rūmų
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teises. Vyriausybė paleido bendruomenių rūmus ir 1910
sausiui paskyrė naujus parlamento rinkimus.
Tai buvo neapgalvotas vyriausybės žingsnis, rodan
tis jos neryžtingumą kovoje su lordais. Vyriausybė, tu
rėdama
rūmuose daugumą, užuot ryžtingai
kovojusi prieš lordų rūmus, kreipėsi į rinkėjus, kurių
verdiktas galėjo jai būti ir nenaudingas. Taip iš tikrųjų
ir atsitiko.
įvykę 1910 m. vasario 9
liberalų
partijai buvo beveik pralaimėjimas. Liberalų mandatų
skaičius parlamente nuo 400 sumažėjo iki 275. Konser
vatoriai savo atstovų skaičių nuo 157 padidino iki 273.
Airijos nacionalistai gavo 82 vietas, o
40. Taigi liberalai, netekę daugumos, galėjo veikti tik
airių ir leiboristų frakcijų remiami.
tai juos visapusiš
kai varžė.
Čerčilis, sėkmingai baigęs savo rinkiminę kampaniją
Dandyje, vėl buvo išrinktas į parlamentą. Ir vėl jam daug
nemalonumų pridarė kovotojos dėl moterų rinkiminių tei
sių. Anksčiau jos stengėsi nutraukti jo priešrinkiminius
mitingus, o dabar savo antipatiją išreikšdavo fiziškai.
Sufražistės Čerčilį apmėtydavo anglies gabaliukais, o vie
ną sykį net bandė suduoti jam į veidą vytele. Buvo pri
eita iki to, kad jį turėjo lydėti du asmens sargybiniai.
Reikėjo saugoti ir jo šešių mėnesių dukrelę Dianą, kurią
sufražistės grasino pagrobti. Diana buvo pirmas Čerčilio
kūdikis, ir tėvas labai ja didžiavosi. Jai gimus, Vinstonas pasigyrė Loid Džordžui, jog ji esanti „pats gražiau
sias kūdikis pasaulyje". „Tikriausiai panaši į
paklausė tas.
išdidžiai atsakė
tikra aš."
Po rinkimų liberalai liko valdžioje. Askvitas nematė
reikalo radikaliai pertvarkyti vietas vyriausybėje. Jam
atrodė, kad būtina pakeisti tik Airijos ir vidaus reikalų
ministrus. Pirmuoju atveju šito būtinai reikėjo dėl to, kad
vyriausybės priklausomybė parlamente nuo airių frakcijos
vertė ją v ė l svarstyti klausimą dėl
t. y. Airijos
nepriklausomybės. Kai dėl vidaus reikalų ministerijos, tai
kasdien didėjantis darbininkų klasės streikų ir kitokių
veiksmų, įgaunančių vis aštresnį pobūdį, skaičius rodė,
kad ministerijai reikia tvirtos valios žmogaus. Čerčiliui
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buvo pasiūlyta pasirinkti vieną iš šių ministerijų. Airijos
klausimas buvo sudėtingas, sunkus, jau ne
minist
ras dėl jo nusisuko sprandą, ir Čerčilis tai gerai suprato.
Jis baiminosi, kad, tapęs ministru Airijos reikalams, laurų
negaus, o suklupti gali, todėl pasirinko vidaus reikalų
ministeriją.
Būdamas 35 metų, Čerčilis atsidūrė vidaus reikalų mi
nistro, to meto Anglijoje turėjusio plačius įgaliojimus,
kėdėje. Šios ministerijos žinioje buvo visi kalėjimai ir
nepilnamečių nusikaltėlių kolonijos, Londono policija ir
priešgaisrinė apsauga, imigracijos ir kelių kontrolė, tiltai,
kanalai, šachtos, žemės ūkis, žvejyba, visuomenės saugu
mas, visuomenės moralė ir t. t. Ministerija turėjo tam tik
rų įgaliojimų parlamento rinkimuose, ji duodavo karaliui
patarimų dėl nusikaltėlių pasigailėjimo. Vidaus reikalų
ministras turėjo dalyvauti, kai gimdavo
ir princesės. Jis paskelbdavo sosto įpėdinį ir naują kara
lių. Be šių visų įvairių funkcijų, Čerčilis kasdien priva
lėjo rašyti karaliui informacinius laiškus
diskusijas
parlamente. Šį pavedimą jis atlikdavo su ypatingu malo
numu.
Po paskutinių rinkimų liberalai ir konservatoriai par
lamente turėjo balsų po lygiai. Tai vertė liberalus taiks
tytis su konservatoriais. Jėgų lygybė bendruomenių rū
muose iškėlė idėją sudaryti koaliciją. Sujungti abiejų
partijų jėgas reikėjo visų pirma dėl galingo streikų judė
jimo pakilimo. Tai vertė daryti įtempti santykiai tarp
Anglijos ir kai kurių kitų šalių ir artėjančio karo grės
laikraštyje
pasi
mė. 1910 m. gegužės
rodė raginimas „dieviškai susitaikyti", siūlant sušaukti
tarppartinę konferenciją, kuri išspręstų lordų rūmų prob
lemą, Tam tikrą laiką ši idėja buvo nutylima, ir Čerči
lis su Loidu ėmė ją energingai skelbti.
Planas sudaryti koaliciją su konservatoriais Čerčiliui
ir Loid Džordžui buvo priimtinas ir dėl kai kurių asmeni
nių priežasčių. Loid Džordžas su juo siejo viltis išstumti
Askvitą iš ministro pirmininko ir partijos lyderio postų ir,
savaime aišku, pačiam užimti abi kėdes. Su
susijusi
Loid Džordžo idėja sudaryti „biznesmenų vyriausybę" ir,

„solidžiu pagrindu" bei
baze",
išspręsti gyvybines problemas.
su konservatorių partija Čerčiliui padėtų
grįžti į konservatorių partiją arba bent padėtų susitai
kyti su ja. Neapykantos kampanija, kurią organizavo
prieš jį konservatoriai, dar vis intensyviai tęsėsi. Čer
čilis apsimesdavo, kad dėl to jis mažai jaudinasi, ir ban
dė nuo konservatorių puolimų atsipirkti juokais, bet šie
juokai darėsi vis niūresni. Šiaip ar taip, jis jau visiškai
kad su senąja partija būtinai reikia rasti kažkokį
modus vivendi. Kai Loid Džordžas iškėlė koalicijos su
konservatoriais idėją, Čerčilis savo kolegai ėmėsi ener
gingai padėti.
Abu veikėjai dažnai susitikdavo su žymiu konser
vatoriumi F. E. Smitu, su kuriuo svarstydavo, kaip su
reguliuoti bendradarbiavimą su konservatorių partija.
Loid Džordžas parašė memorandumą, kuriais pagrindais
remiantis galima būtų sukurti koaliciją. Kadangi svar
biausia to meto santykių su konservatoriais problema bu
vo lordų rūmų reforma, Čerčilis ėmė kurti abiem parti
joms priimtiną projektą. Čerčilis ir Loid Džordžas su
savo planais turėjo supažindinti Askvitą. Ministras pir
mininkas suprato, kad būtinai reikia koalicijos su kon
servatorių partija, arba, tiksliau, matė, jog liberalai ne
gali savarankiškai išspręsti stambių problemų, iškilusių
to meto valdantiesiems sluoksniams. Todėl Loid Džor
idėja jam patiko, ir jis užmezgė ryšius su
taip pat pritarė
konservatorių lyderiu Balfuru.
„dieviškojo susitaikymo" idėjai.
Deryboms vesti abi partijos paskyrė grupę žymių vei
kėjų, kurie sudarytų vadinamąją konstitucinę konferenci
ją. Čerčilio į ją neįtraukė. Tai buvo stiprus smūgis jo
savimeilei, bet liberalai kitaip pasielgti negalėjo: pasiun
savo atstovu į derybas su konservatoriais, jie
tę
sukeltų didelį savo politinių priešininkų pasipiktinimą
tik atitolintų susitarimo viltis. Konferencijoje reikėjo ieš
koti to, kas abi partijas jungtų, o ne skirtų.
Čerčilio likimas daug priklausė nuo konferencijos
rezultatų. Jeigu ji baigtųsi sėkmingai, būtų priimtas nu103

tarimas dėl koalicinės vyriausybės sudarymo. Turint gal
v o j e konservatorių
į Čerčilį, pagrįstai galima
manyti, jog tie galėtų reikalauti, kad Čerčilis neįeitų
į koalicinę vyriausybę. Kadangi, išėjęs iš konservatorių
partijos, prie liberalų jis nepritapo, iš tiesų buvo jiems
svetimas, liberalai greičiausiai dėl to nesipriešintų ir
paaukotų. Tai būtų jo politinės karjeros žlugimas.
Taigi Čerčilis, pirma, norėjo, kad būtų sudaryta koali
cija su konservatoriais, šitokiu būdu tikėdamasis atkurti
santykius su jais ir vėl suartėti su partija, kurios įsi
tikinimai jam buvo artimi, antra, labai bijojo, kad, su
darius bloką su konservatoriais, asmeniškai jo neištiktų
politinė katastrofa,
1910 m. liepos
Loid Džordžas parengė didžiulį
memorandumą, kuriame argumentuotai pagrindė liberalų
ir konservatorių koalicijos sudarymo būtinumą. Anksčiau
buvo manoma, kad koalicijos reikia dėl krizės, kurią
sukėlė lordų rūmų pozicija, o dabar Loid Džordžas teigė,
kad ši koalicija turi būti ilgalaikė. Jos būtinai reikia,
kad būtų galima atlaikyti Anglijos ekonomikai vis di
dėjantį pavojų, kurį kėlė ekonominis
JAV
stiprėjimas. Ekonominį Anglijos gyveni
ir
mą reikėjo pertvarkyti taip, kad šalis galėtų sėkmingai
kovoti prieš pavojingus konkurentus. Koalicija padėtų
ir nemaža radikalių reformų, kurios sustab
dytų revoliucinį judėjimą šalyje ir stabilizuotų vidaus
politinę
„Neatidėliotinų ir svarbių specialiųjų
klausimų" grupei Loid Džordžas priskyrė lordų rūmų,
Airijai, nacionalinės gynybos problemas, so
cialinio draudimo, žemės naudojimo, imperijos politikos
ir užsienio politikos klausimus.
problemoms išspręs
ti reikėjo kelerių metų, ir, Loid Džordžo nuomone, šalį
valdyti tais metais turi koalicinė vyriausybė.
Daugelis memorandumo idėjų, be abejo, buvo pa
ties Loid Džordžo. Tačiau nedera abejoti, kad kai kurios
tezės buvo Čerčilio. Šis
tai abiejų liberalų
politikų bendrų pastangų rezultatas. Nemaža jo teiginių
buvo suformuluoti siekiant patraukti konservatorius ir su
kurti pagrindus susitarimui su jais.
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Iš pradžių Čerčilis energingai stojo už memorandume
išdėstytų idėjų įgyvendinimą. Tačiau netrukus jis supra
to, kad Loid Džordžas neketina jo įtraukti į vyriausybės,
kurią buvo numatoma sudaryti remiantis koalicija, sudėtį.
Tai iš karto atšaldė Čerčilį, ir jis, ką tik buvęs karštas
šalininkas, tuoj pat tapo jos priešininku. Po
audringo ginčo su Čerčiliu Loid Džordžas, norėdamas nu
raminti bendražygį, buvo priverstas jam pasiūlyti būsi
mos vyriausybės karo ministro postą. Tada Čerčilis vėl
entuziastingai ėmė ginti koalicijos idėją.
Anglai teigia, jog kiekviena lazda turi du galus. Taip
atsitiko ir šį kartą. Koalicijos sudarymas priklausė ne
nuo liberalų pasirengimo ją sudaryti, bet ir nuo
konservatorių pozicijos. Balfuras nebuvo prieš bloką su
liberalais, bet jo nepalaikė dauguma kitų konservatorių
lyderių. Priežasčių buvo įvairių, bet svarbiausia, ko ge
ro, buvo ta, jog šiuo metu konservatoriai jokiu būdu ne
norėjo dalyvauti vyriausybėje drauge su Loid Džordžu,
kurį jie laikė pernelyg „kairiuoju" ir pavojingu aristo
kratų bei didžiojo biznio interesams. Tada jie dar ne
suprato, kad Anglijos valdantiesiems sluoksniams labai
paranku vykdyti savo antiliaudinę politiką, prisidengus iš
liaudies kilusio Loid Džordžo vardu. Po kelių metų kon
servatoriai tai supras ir tada jau sutiks su juo
darbiauti.
kol kas, 1910
jie atsisakė koalicijos su
liberalais ir sužlugdė
Džordžo planą. Tai
sužlugdė konstitucinę konferenciją ir nutraukė politines
dviejų partijų paliaubas.
1910 m. pabaigoje įvyko Čerčilio pažiūrų ir įsitiki
nimų perversmas. Jo trumpalaikis, nenuodugnus domėji
socialinėmis reformomis šiuo metu galutinai užge
so. Aštrėjanti klasių kova kėlė vis didesnį jo pyktį
darbininkams, kuriems jis visai neseniai siūlė liberalų rū
pestį ir globą. Įvykių raida, sukėlusi Anglijoje politinę
krizę, nubloškė Čerčilį į kraštutines reakcines pozicijas.
Tai buvo svarbiausia, dėl ko Čerčilis per koaliciją
su konservatoriais norėjo grįžti į savo senosios partijos
glėbį. Nesukalbami konservatorių lyderiai artimiausiam
laikui atėmė iš jo šią perspektyvą. Čerčilis buvo taip

nusiminęs, kad draugų būrelyje samprotavo, ar nevertė
tų jam, metus politiką, imtis biznio. Jis manė,
su
sidėjęs su Ernstu Kaseliu ir padirbėjęs ketvertą metų, ga
lėtų gerokai praturtėti. Tačiau kažin ar rimtai apie
galvojo. Pinigus Čerčilis labai vertino, bet vis dėlto svar
biausia jo aistra buvo politika.
Labai nuliūdęs Čerčilis nutarė, kad geriausia bus
gesniam laikui išvažiuoti iš Londono. Jis jachta
i kelionę po Viduržemio jūrą. Jachta priklausė vienam
jo draugui — grafui de Forestui. Čerčiliai visada
daug draugų.
dar vis palaikė ryšius su
mais tėvo
su bankininku Ernstu Ka
seliu). Jis buvo labai atsidavęs savo giminaičiams
net labiausiai užsiėmęs, visada rasdavo laiko su jais
sitikti. Turbūt geriausias jo draugas tada buvo
iš
konservatorių partijos oratorių — F. E.
tas, būsimasis lordas
daug vėliau, jau po Smito mirties, rašė
puiki. Tai buvo mano didžiausias turtas." Kelionė
buvo įdomi ir maloni, išskyrus tai, kad Čerčilį visą
nervino įvykiai Londone.
Iki šiol Čerčilis mažai domėjosi užsienio
Tai buvo neįtikėtina, nes XX amžiaus pirmojo dešimt
mečio Anglijos vyriausybės užsienio politika
dideliu aktyvumu. Dabar, nors ir pavėluotai, Čerčilis
ypač susidomi.
jis susitinka su V o k i e 
tijos pasiuntiniu
Biberšteinu, aptaria su
juo Anglijos ir Vokietijos klausimus bei Bagdado
tiesimą. Pokalbis rodo, kad Čerčilis naivus ir
nepatyręs tarptautiniuose reikaluose. Jis pasiūlė
šteinui, kad Anglija ir Vokietija drauge kontroliuotų
geležinkelį ir kartu garantuotų draugiškus abiejų
santykius. Biberšteinas atsakė:
patalas paklotas, ne
verta tam, kas jį paruošė, pasitraukti, užleidžiant vietų
kitam". Čerčilis į tai atsakė, kad galbūt „patalą
taip, kaip vyras su žmona". Tokia idėja V o 
kietijos pasiuntinio nesužavėjo.
Nuo 1910 m. pabaigos Čerčilio kalbose vis dažniau
pasigirsta užuominų apie artėjantį karą su Vokietija. Šios,
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jo kalbos tiesiogiai prieštarauja tam, ką jis viešai skel
bė prieš dvejus metus ir dėl ko jam griežtai atkirto už
sienio reikalų ministras Grėjus.
Per pastaruosius metus Čerčilis, būdamas ministras,
kelias klaidas. Kelis jo pasiūlymus didžiosios po
litikos klausimais, nepriklausančiais jo ministerijos kom
petencijai, vyriausybė atmetė. Atkaklumas, su kuriuo jis
gynė savo idėjas, erzino kitus kabineto narius. Čerčilis
galėjo kelias valandas dėstyti ministrui pirmininkui savo
mintis, nė nepastebėdamas, koks nemalonus Askvitui toks
jaunojo ministro akiplėšiškumas. Jis dažnai kurdavo ilgus
memorandumus, kuriuos siųsdavo kabineto nariams, kad
susipažintų su jo idėjomis. Dėl šitokio jo spaudimo
kiti ministrai, visi už jį gerokai vyresni, buvo nepaten
Kartą, kai Čerčilis „švietė" užsienio reikalų
rą Grėjų užsienio politikos klausimais, tas pasakė: „Vins
tonas yra tokio aktyvaus proto, kad jis netrukus vy
riausybėje negalės atlikti jokių kitų funkcijų, išskyrus
ministro
kol kas Čerčilis energingai vykdė vidaus reikalų
ministro funkcijas. Anglijos darbininkai netruko supras
ti, kad jis ne socialinių reformų gynėjas, o vienas pačių
atkakliausių ir nuosekliausių jų priešų.
Per kelis dešimtmečius dėl daugelio priežasčių Ang
lijoje susiklostė
tradicija: konfliktai pramonėje,
t. y. ginčai tarp darbininkų ir įmonininkų, paprastai bū
davo sprendžiami kompromisiniais susitarimais. Ir bur
žuazija, ir profsąjungų vadovai buvo suinteresuoti, kad
ginčai būtų sprendžiami kaip tik šitokiu būdu. Per XX am
žiaus pirmąjį dešimtmetį ir ypač antrojoje jo pusėje
vietoj šio kompromiso Anglijos darbininkų judėjime vis
dažniau įvykdavo aštrūs klasiniai susidūrimai, tada konf
liktus išspręsdavo įtempta kova, o abi
įvairiais
būdais siekė pergalės. Būdinga buvo tai, kad ne tik di
dėjo streikų ir dėl jų prarastų darbo dienų skaičius,
patys streikai.
vis dažniau
policijos pagalbos, dėl to per streikus įvykdavo
streikuojančiųjų susidūrimai su policininkais.
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Būdamas vidaus reikalų ministras, Čerčilis tiesiogiai
negalėjo panaudoti jėgos streikininkams slopinti. Dauge
lis
biografų sutaria,
šioje
buvo ypač
uolus ir jog jo taikomos griežtos priemonės, kurių jis
dažnai imdavosi, ne
būdavo taip jau būtinos.
Velse kilo konfliktas tarp
1910 m. lapkričio
šachtininkų ir anglies gavybos kampanijų. Darbininkai
visai pagrįstai reikalavo padidinti atlyginimus. Atsaky
dami į šiuos reikalavimus, įmonininkai išmetė darbinin
kus į gatvę ir į streiko rajoną ėmė vežti policijos sau
gomus streiklaužius.
kai darbininkai mėgino pasinau
savo teisėmis statyti piketus, norėdami sutrukdyti
streiklaužiams užimti savo vietas, jie
su poli
cija. Užvirus aistroms, prieita iki muštynių vienas prieš
vieną. Policija panaudojo daugiau jėgos, negu jos rei
kėjo tvarkai palaikyti. Darbininkus negailestingai mušė.
Į streiko rajoną Čerčilis iš Londono pasiuntė tūkstantį
policininkų, o netrukus, susitaręs su karo ministerija, ir
kariuomenės dalinius.
Čerčilio veiksmai sukėlė v ė 
liau vis augusį Anglijos darbininkų klasės priešišku
mą jam.
Netrukus Čerčilis policiją panaudojo prieš moterų
demonstraciją Londone. 1910 m. lapkričio 18 d. sufražistės, vienoje Londono salėje susirinkusios į mitingą, pa
suko į parlamentą, ketindamos įteikti peticiją ministrui
pirmininkui. Jų buvo ne daugiau kaip 300. Parlamentą
apsupo policijos būriai, iš viso apie 1200 žmonių. Kai
moterys bandė prasiveržti pro sargybą, policija kelias
scenos sukėlė di
valandas jas žvėriškai mušė.
delį pasipiktinimą mieste.
Iškilus klausimui, kas dėl to kaltas, moterys tuoj nuro
dė Čerčilį. Jos turėjo pakankamą pagrindą. Anksčiau poli
cija niekada šitaip nesielgė su demonstrantais. Paprastai
sufražistės, bandžiusios sužlugdyti kokį nors mitingą, bū
davo suimamos ir kelioms dienoms uždaromos į kalėji
mą. Londono mitingo dalyvės manė, kad jos, bandyda
mos prasibrauti į parlamentą, blogiausiu atveju tik per
nakvos policijos nuovadoje. Tačiau šį kartą jų nesuėmė,
o žiauriai sumušė. Policijos metodai pasikeitė, atėjus Čer108

vidaus reikalų ministeriją.
judėjimo
vadovės teigė, jog nurodymą jas mušti 1910 m. lapkričio
18 d. davė kaip tik jis.
Dėl uolumo, kurį rodydavo stengdamasis „palaikyti
tvarką", Čerčilis kartais patekdavo į juokingą padėtį.
1910
gruodžio mėn. Londone įvyko sensacingas at
sitikimas. Policija netikėtai susidūrė su plėšikais, mėgi
nusiais įsibrauti į juvelyrinę parduotuvę. Nusikaltėliai
ėmė šaudyti, ir trys policininkai iš karto buvo užmušti,
o dar trys sunkiai sužeisti. Šaudžiusieji dingo. Nusikalti
mas sukėlė didelį triukšmą, nes anglų policininkai ne
nešiojo šaunamojo ginklo ir paprastai jų susidūrimai su
nusikaltėliais baigdavosi be kraujo.
Įvykį tirti ėmėsi pats Čerčilis. Policijai buvo išduoti
revolveriai ir šautuvai.
buvo sukeltas ant
kojų. Buvo manoma, jog nusikaltimą padarė anarchistai,
ir Čerčilio akyse jis iškart įgavo politinį atspalvį.
m. sausio 3 d. Čerčiliui buvo pranešta, kad po
licininkus nušovę asmenys rasti ir apsupti Sidnėjaus strite Nr. 100. Policija pranešė, kad nusikaltėliai atsišaudo ir
tikriausiai turi daug šovinių. Kiek jų tūnojo
—
nežinia. Netrukus artimiausias gatves užplūdo šimtai po
licininkų ir kareivių, atvykusių Čerčilio nurodymu. Iš
Tauerio net buvo atgabentas artilerijos pabūklas.
Operacijai vadovauti nutarė pats Čerčilis. Į įvykio
vietą jis atvyko apsirengęs paltu, su kailine apykakle ir
šilkiniu cilindru. Policininkai ir kareiviai tingiai atsišau
dė su apsuptaisiais, tai buvo juokingas vaizdas. Čerčilis
aktyviai rūpinosi pastiprinimu, svarstė, kaip šturmuoti na
mą, iš kurio šaudė. Niekas nežinojo, kiek žmonių apsup
Netrukus namas užsidegė, ir
bu
ta
vo priversti nusileisti į pirmą aukštą. A t v y k ę gaisrinin
kai jau mėgino atlikti savo pareigas ir gesinti degantį
Bet vidaus reikalų ministras, kurio žinioje buvo ir
policija, ir gaisrininkai, įsakė gaisro negesinti. Kai na
mas visiškai sudegė, po degėsiais buvo rasti du apdegę
lavonai. Paaiškėjo, kad galingos policijos ir karinės jė
gos su artilerija, kurioms vadovavo pats vidaus reikalų
ministras, buvo nukreiptos iš viso tik prieš du žmones.
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elgesys šioje
žurna
listų pavadintoje
Sidnėjaus strite", gražiai buvo
išjuoktas laikraštyje. Daugelis fotografijų rodė jo, kaip
vadovo, vaidmenį apsiaučiant namą Nr. 100. „ A š supran
tu, ką darė
ironizavo ta proga Arturas
ką ten veikė garbusis ministras?" Iš
juokėsi Prancūzijos spauda, taip pat perspausdinusi dau
gelį nuotraukų. Tada Londone jau buvo demonstruojama
primityvi kino kronika, taigi kino teatruose buvo rodo
ma, kaip
vadovavo operacijai.
tiesiog
klykė, šaipydamiesi iš pernelyg uolaus ministro.
gavo Sidnėjaus strito Napoleono pravardę. Vyriausybei
nepatiko toks vieno iš jos narių „populiarumas", o kara
lius pasakė, kad ne ministro, kuris yra ir kabineto narys,
funkcijos asmeniškai dalyvauti susirėmime
Ende. Kai
pasipiktinęs paklausė
tonai, kurių velnių jūs ten
atsakė:
tės, Čarli! Tai buvo puiki pramoga!"
Jau tuo metu prie Čerčiliui iš jaunų dienų būdin
go pakumpimo prisidėjo apkūnumas. Liežuvingi žurna
listai nepraleisdavo progos apie tai užsiminti spaudoje.
Jis beveik visai liovėsi medžiojęs ir žaidęs
vė
pramogai — golfo žaidimui. Čerčilis nebuvo
itin meistriškas žaidėjas, nes labai mėgo žaisdamas kal
bėti: neretai, žaisdamas golfo aikštelėje, jis konfidencia
liai kalbėdavosi su savo kolegomis ministrais, dažniau
siai su Loid Džordžu.
Kai paliaubos su konservatoriais nutrūko, liberalų
vyriausybė vėl grįžo prie lordų rūmų klausimo. 1910
lapkričio
Askvitas kreipėsi į karalių, siūlydamas
paleisti parlamentą ir paskirti naujus rinkimus. Tai
neeilinis Įvykis: vyriausybė ketino tais pačiais metais su
rengti antrus parlamento rinkimus. Be to, Askvitas
reikalavo, kad karalius pažadėtų, jog, po rinkimų libera
lams likus valdžioje, jis, vyriausybės prašomas, i lordų
rūmus paskirs tiek naujų perų, kiek reikės, kad juose su
sidarytų liberalų dauguma.
Tuo metu į Anglijos sostą atėjo naujas karalius.
1910 m. gegužės mėn. mirė Eduardas V I I , Viktorijos sū110

aus, karaliavęs dešimt metų. Jo įpėdiniu buvo paskelbtas
Jurgis V.
Čerčiliui nepatiko, kad vyriausybė naują, nepatyrusį
karalių stumia į nepatogią padėtį, reikalaudama kelių
šimtų naujų perų. Juk šitaip daugelis niekuo labai nepa
sižyminčių žmonių gali būti prilyginti tituluotiems didi
kams, laikantiems save žemės druska. Čerčiliui neimpo
navo ir tai, kad karalius buvo verčiamas daryti tai, kas
jam buvo labiausiai nemiela. Karaliui patenkinus Askvito reikalavimus, taip pat būtų smarkiai pakirstas monar
chijos prestižas, o tai Čerčiliui nepatiko. Bet jo padėtis
buvo kebli, todėl neprieštaravo.
Karaliui nieko kito neliko daryti, kaip sutikti su Askvito reikalavimu. Jis tik prašė, kad jo sutikimas būtų
kuo ilgiau laikomas paslaptyje ir vyriausybė panaudotų
jį tik kraštutiniu atveju.
1910 m. gruodžio mėn. įvyko antri per metus rinki
mai į parlamentą, pakartoję sausio rinkimų rezultatus.
Liberalai ir konservatoriai gavo naujame parlamente po
272 vietas. Čerčilis v ė l sėkmingai baigė kampaniją Dandžio apygardoje.
Kadangi liberalai bendruomenių rūmuose galėjo tikė
tis airių ir leiboristų frakcijų paramos, Askvito vyriausy
bė vėl liko valdžioje. Naujajam parlamentui buvo lemta
gyvuoti ilgai. Karas sutrukdė nustatytu laiku surengti ei
linius rinkimus, ir jie įvyko tik 1918 m.
Jėgų pasiskirstymas parlamente neleido konservato
ilgiau priešintis reikalavimui apriboti lordų rūmų
buvo ir tai, kad bendra politinė padėtis
teises.
šalyje buvo palanki liberalams. Todėl 1911 m. gegu
jie trečią kartą bendruomenių rūmuose galėjo
žės
patvirtinti įstatymą, apribojantį lordų rūmų teises.
Dabar viskas priklausė nuo pačių lordų pozicijos. Iš
pradžių jie taip perredagavo įstatymo tekstą, kad jis įga
vo atvirkščią prasmę. Bet prieš lemiamą balsavimą kon
servatorių lyderiai sužinojo apie karaliaus pasižadėjimą
suteikti perų rangą tokiam skaičiui liberalų, kiek jų rei
kės, kad lordų rūmuose liktų konservatorių grupuotės
mažuma. Karštesni konservatoriai tvirtino, jog tai libera111

blefas, todėl ragino kovoti iki galo, o jeigu
tai ir „mirti paskutinėje tranšėjoje". Pagaliau
torių vadovai vis dėlto įtikino daugumą savo
lordų rūmuose, kad gauta informacija tikra. Nedidele
sų persvara lordų rūmai patvirtino įstatymo projektą, ap
ribojantį jų teises. Lordai neteko teisės vetuoti
klausimus ir tik dvejiems metams išlaikė teisę
įstatymų projektų patvirtinimą visais kitais klausimais
dinamąjį atidedamą veto).
1911 m. vasarą Anglijoje vienas po kito kyla dauge
lis streikų. Streikavo prekybos laivyno jūreiviai ir uostų
darbininkai. Judėjimas išslydo iš senųjų oportunistinių,
buržuazijos papirktų, vadų kontrolės.
neretai
dabar vadovavo nauji, jauni, kovingai nusiteikę
Įmonininkai kreipdavosi į vidaus reikalų ministeriją, rei
kalaudami apginti nuo darbininkų. Čerčilis kovą tik ašt
rino. Jis atmesdavo pasiūlymus spręsti ginčus senomis,
kompromisinėmis priemonėmis, pasikliovė tik kariuome
nės naudojimu prieš streikuotojus, bandydamas jėga pri
versti būti paklusnius.
Vos tik Londono uosto valdyba paprašė paramos
streikui nuslopinti, Čerčilis nedelsdamas kreipėsi
karo
ministrą Holdeiną ir gavo 25 tūkst. kareivių. Tai sukėlė
didelį uosto darbininkų įtūžį. Dokininkų vadovai
vyriausybę, kad, jeigu tik į dokus bus pasiųsta
nė, įvyks ginkluotas susirėmimas ir kraujo
Čerčilio tai nesulaikė.
Tačiau Loid Džordžas suprato, jog į kraštutinumus
krypti negalima.
įvykių šalyje ypač reikėjo veng
ti, nes santykiai su Vokietija vis labiau blogėjo. Loid
Džordžas įkalbėjo
įsikišti ir sulaikyti Čerčilį, kol
„jo įprotis karine jėga reguliuoti konfliktus pramonėje dar
nesukėlė atviro karo gatvėse". Loid Džordžas turėjo pa
kankamai pagrindo kalbėti apie tokį Čerčilio
Dar
visi gerai prisiminė, kaip Čerčilis į Rondos slėnį prieš
šachtininkus pasiuntė Londono policiją ir kariuomenę.
1911 m. rugpjūčio
streikuojančius jūreivius ir
palaikė geležinkelininkai, nutarę paskelbti v i 
suotinį streiką. Čerčilis, norėdamas jį sužlugdyti, panau112

dojo kariuomenę. Jis panaudojo kariuomenę ir užtikrin
damas transporto darbą, ir tai darė savo iniciatyva,
laukdamas, kada prašys pagalbos vietos valdžia.
su profsąjungų atstovais, Čerčilis elgėsi
didžiai. Artimai bendravusieji su Čerčiliu pasakoja: „Jis,
apžiūrinėdamas šalies
ir vadovaudamas kariuo
menės
jautė didžiulį pasitenkinimą.
tai jis darė labai
neteisingai. Net spausdino
biuletenius,
kraujo". Prieš geležinkelinin
kus, kurie siekė, kad jų profsąjungas pripažintų
to kompanijos, Čerčilis mobilizavo 50 tūkst. kareivių,
vienam iš jų buvo išduota po 20 kovinių šovinių, ir
šią armiją išdėstė strateginėse vietose. Jis naudojo ka
riuomenę ir demonstracijoms vaikyti. Trijuose
(Londone, Liverpulyje ir
kareiviai
nužudė kelis žmones.
Čerčilio veiksmai buvo griežtai kritikuojami
te. Leiboristų lyderis Ramzėjus Makdonaldas 1911 m. rug
pjūčio 22 d. kalbėjo: „Jeigu vidaus reikalų ministras
putį geriau išmanytų, kaip kritiškais momentais elgtis
masėmis, šiek tiek geriau suprastų, kas yra pilietinės tei
sės, ir sugebėtų šiek tiek geriau naudotis turima vidaus
ministro valdžia, mes turėtume kur kas
sunkumų, negu jų buvo per paskutines
dienas".
Kariuomenės naudojimas prieš darbininkus reiškė, kad
„liberalusis" politikas ir „socialinis reformato
rius", kurį laiką koketavęs su profsąjungomis ir darbinin
kų klase, prarado pasitikėjimą visiems laikams.
Čerčilio veiksmai padarė savo. Darbininkai jo v i s
labiau nemėgo, didėjo abipusė neapykanta. Tuo pat me
tu valdantieji šalies sluoksniai įsitikino, kad Čerčilis yra
patikimas jų interesų gynėjas, žmogus, sugebąs ener
gingai veikti ir sunkią valandą, turįs didelę valios jėgą,
ryžtingas, turįs organizatoriaus gabumų. Taigi
autoritetas, nepaisant jo ekstravagantiškų veiksmų ir per
dėto uolumo, valdančiųjų sluoksnių akyse neabejotinai
pakilo. Netrukus tai atsiliepė jo gyvenimui.
Tuo tarpu įvykiai pasaulyje neišvengiamai artino di
delį karą. 1911 m. liepos mėn. Vokietijos kaizeris
S. V.

II, demonstruodamas Vokietijos pretenzijas Afrikos
žemyne, pasiuntė
laivą
į Agadirą
(Maroke). Anglijoje tai sukėlė sąmyšį.
šuolis"
ne tik labai aiškiai parodė, kokie aštrūs ir gilūs
Vokietijos prieštaravimai, bet ir išryškino kai kurių li
beralų vyriausybės narių pažiūras
politikos klau
Daugelis, net ir Vokietijoje, manė, kad Loid Džor
džas ir Čerčilis nepritaria agresyvios imperialistinės už
sienio politikos šalininkams ir nesutinka su Askvito, Grėjaus, Holdeino bei su kai kurių kitų vyriausybės narių,
vadinamųjų liberalų imperialistų, pažiūromis. Dabar jau
visiškai paaiškėjo, kad šitaip galvoti klaidinga. Loid Džor
džas Sičio bankininkams pasakė pagarsėjusią kalbą, ku
rioje įspėjo Vokietiją, kad Anglija stos į karą, jeigu v o 
kiečiai ją privers tai daryti. Čerčilis Loid Džordžui vi
siškai pritarė.
Berlynas nesitikėjo, kad Anglijos vyriausybės radi
kalų sparnas laikysis tokių pažiūrų, ir todėl iš Londono
buvo atšauktas Vokietijos pasiuntinys grafas Meternikada pasikeitė Loid Džordžo pažiūros.
gerai pažinojo grafą ir jo išvykimo iš Londono
išvakarėse su juo vakarieniavo. Jis pasakė grafui, kad
Vokietija nedrįstų varžytis su Anglija jūrose.
pareiškė
jei reikės, po du karinius
laivus vietoj pastatyto Vokietijoje
Radikalai ir
kad ir ką jie kalbėtų vieni apie kitus, šiuo klau
vieningi." Čerčilis, vykdydamas vidaus reikalų mi
nistro pareigas, ėmėsi priemonių, kurios karo atveju
turėjo sutrukdyti Anglijos teritorijoje Vokietijos šnipų
ir
veiklą. Po „Panteros" šuolio" jis padarė iš
vadą, j o g karas su Vokietija neišvengiamas. Visos kitos
problemos nusistūmė į šalį. „Septynerius
rašė
aš apie nieką kitą negalėjau galvoti."
metu Čerčilis vis daugiau domisi užsienio po
litikos klausimais. Jis daug laiko praleidžia, gvildenda
mas Anglijos santykius su Europos šalimis. Jis vis daž
niau lankosi ir ilgiau užsibūna užsienio ministerijoje ir
ministerijoje. Ministras Holdeinas leidžia savo paA14

valdiniams supažindinti jį su Anglijos kariniu
Ypač dažnai Čerčilis susitikinėja su karo
jos operatyvinės valdybos viršininku generolu
Vilsonu. Remdamasis iš karinių specialistų
idėjomis ir informacija, Čerčilis parašė memorandumą
„karinius žemyno problemos aspektus" ir įteikė ji mi
nistrui pirmininkui.
Sis dokumentas — tai neabejotinas Čerčilio
mas. Jis rodė, kad Čerčilis, turėdamas gana kuklų
išsilavinimą, gautą kavalerijos karininkų mokykloje, su
gebėjo greitai ir profesionaliai orientuotis daugeliu svar
bių karinių klausimų. Čerčilis pajėgė surinkti įdomiau
sias žymių karinių specialistų nuomones bei išvadas
pažvelgti į jas per savo sveikos nuovokos prizmę. Vaiz
duotės ir sveikos nuovokos, kaip paaiškėjo, jis tikrai ne
stokojo. Čerčilis atsikratė iliuzijų pakreipti
įvykių vystymąsi ir minties, kad kalbos apie karo su
Vokietija neišvengiamumą nepagrįstos.
tvirtindamas, kad pagrindines
karo
atliks Prancūzijos ir Vokietijos armijos,
siūlė
Pran
cūziją pasiųsti
divizijų Anglijos ekspedicinį kor
pusą, su pagalbiniais daliniais sudarantį 300 tūkst. žmo
nių. Vadinasi, ankstesnių išprotavimų, kad būsimajame
kare daugiausia turi kautis Anglijos karinis jūrų
nas ir kad negausi anglų armija neišvengiamai
žemyno valstybių didelių armijų masėje, dabar
atsisakė. Visa tai rodė, kad Čerčilis gerokai subrendo
politikas. Bet memorandumas kartu parodė, kad nei Čer
čilis, nei jo kariniai patarėjai, rengę memorandumą,
apytikriai neįsivaizdavo tikrųjų artėjančio karo
ir aiškiai nepakankamai vertino Rusijos
ji turėjo jame atlikti.
Čerčilio memorandumą Askvitas išdalijo nariams
perijos gynybos komiteto, į kurį įėjo žymiausi parlamento
nariai ir kai kurie karo veikėjai. Komiteto posėdis
m. rugpjūčio 23 d. Buvo išklausyti pranešimai
karo ministerijos ir admiraliteto strateginius planus. Siū
lymui karo veiksmų pradžioje nusiųsti ekspedicinį
pusą į Prancūziją buvo pritarta. Admiralitetui buvo

vesta parengti planą, kaip išlaipinti korpusą Prancūzijos
pakrantėje.
Imperijos gynybos komiteto posėdis parodė, kad ka
rinis jūrų laivynas būsimam karui rengiamas prastai. Askėmė mąstyti, ką pasiuntus
admiralitetą pakeisti
karinį jurų ministrą Makeną. Geriausiai ten tiko Holdeinas.
Tačiau šis gerokai nesutarė su admirolais, o tai reiškė,
kad nuo pirmų dienų jam admiralitete susidarytų ne
lengva padėtis. Reikėjo kito žmogaus.
Ryžtingos Čerčilio priemonės kovoje su darbininkų
judėjimu, taip pat jo sugebėjimai, išryškėję nagrinėjant
karinius klausimus, Askvitui ir kitiems žymesniems ka
bineto nariams davė mintį pasiūlyti Čerčilio kandidatūrą.
Rugsėjo pabaigoje Askvitas paklausė Čerčilį, ar jis ne
sutiktų eiti į admiralitetą.
kad pats Askvitas to
paties paklausė Čerčilį prieš kelerius metus. Dabar laikai
ir sąlygos pasikeitė, admiralitetas įgavo didelę svarbą, čia
buvo daug galimybių aktyviai veikti karo srityje. Čerči
lis iškart sutiko.
m. spalio 23 d. Makena priėmė iš
vidaus reikalų ministeriją, tą pačią dieną
atiduodamas karinę jūrų ministeriją.
Galbūt Čerčilis sutiko pereiti į admiralitetą dar ir
dėl to, kad jo pernelyg ryžtingi, o kartais tiesiog net
avantiūristiški veiksmai vidaus reikalų ministerijoje sukė
lė neigiamą visuomenės reakciją. Pasak Ostino Čember
jam
leno, Čerčilis pajuto, kad „vidaus reikalų
darosi pernelyg karšta", ir padarė labai aiškią išvadą, jog,
negalėdamas demagogiškumu varžytis su Loid Džordžu,
turįs imtis valstybės veikėjo ir tvirtos rankos žmogaus
vaidmens".
Čerčilis, pereidamas į karinę jūrų ministeriją, jau
buvo susiformavęs kaip valstybės veikėjas. Jo uždavinys
kuo greičiau parengti Anglijos karinį
naujoje
jūrų laivyną karui su Vokietija, kuris, jo manymu, ga
lėjo kilti bet kuriuo momentu.

karvedžius

Nuo Čerčilio paskyrimo kariniu jūrų ministru iki Pir
mojo pasaulinio karo pradžios praėjo 33 mėnesiai. Per
tą laiką Čerčilis išplėtė audringą veiklą. Admiralitete jis
sudarė tokią aplinką, kuri karinio jūrų laivyno vadus tu
rėjo įtikinti, kad gresia pavojus, jog Vokietija puls ne
trukus. Buvo įvestas štabo karininkų budėjimas. Prireikus
karininkai turėjo tuoj pat skelbti pavojų. Savo kabinete
už nugaros Čerčilis liepė pakabinti didžiulį Šiaurės jūrų
žemėlapį. Kasdien štabo karininkas žemėlapyje vėliavė
lėmis žymėjo Vokietijos laivyno išsidėstymą. Savo darbo
dieną ministras pradėdavo detaliai susipažindamas
po
tencialaus priešininko laivyno dislokavimu. Jis turėjo ir
kitų informacijos apie Vokietijos laivyną šaltinių, bet
didžiulį žemėlapį apžiūrėdavo tam, kad jo bendradarbiai
jaustų
gresiantį pavojų".
Tada Čerčilis apie karinio jūrų laivyno reikalus ne
itin išmanė. Todėl, kaip ir kitais atvejais, pirmiausia su
siieškojo gerų patarėjų. Čerčilis iškart prisiminė admiro
lą Džoną Fišerį, su kuriuo kadaise palaikė
ryšius, kurie vėliau, Čerčiliui pasisakius prieš išlaidų ka
riniam jūrų laivynui didinimą, nutrūko. Dabar jam pa
vyko susitaikyti su admirolu, kuris tapo neoficialiu
jojo ministro patarėju.
Čerčilis buvo energingas ir nenuorama, daugiausia
savo laiko praleisdavo plaukiodamas admiraliteto jachta
„Enšantres". Jis aplankė svarbiausias karines jūrų
apžiūrėjo beveik visus stambiausius laivus, puikiai žinojo
laivyno išsidėstymą ir poreikius. Čerčilis reikalavo Ang
lį?

laivyną rengti taip, kad jis galėtų greitai ir ryžtin
gai sutriuškinti Vokietijos laivyną. Vokietijoje ne iš kar
to suprato jo planus. Kai 1912 m. sausio
buvo kilusi
idėja surengti derybas su Anglija karinio jūrų laivyno
apginklavimo klausimais, Berlynas buvo pasirengęs pri
Tačiau
vykti į Berlyną nepanoro.
Tikriausiai ir Anglijos vyriausybė
jog į Berlyną
siųsti labiau susivaldantį ir patyrusį politiką. Buvo
parinktas karo ministras Holdeinas.
Galimas dalykas, kad Anglijos vyriausybė ir norėjo
susitarti su Vokietija dėl karinio jūrų laivyno ginkluotės
•sureguliavimo Anglijai priimtinomis sąlygomis. Čerčilis ši
visai nenorėjo. Nusprendęs, jog viskas pranašauja
rą, jis jam ir rengėsi. Dar daugiau: kai kuriais savo
davė pagrindą manyti, jog jis nenorėjo, kad
•Holdeino misija pasisektų. Holdeino vizito į Vokietiją
metu kaizeris Vilhelmas II reichstage paskelbė apie labai
didelius asignavimus armijai ir kariniam jūrų laivynui.
„Mano nuolatinė pareiga ir
pareiškė
yra palaikyti ir stiprinti vokiečių tautos gynybinę galią
sausumoje ir vandenyje." Kaizeris pridūrė, jog vokiečių
tautai „netrūkstą jaunimo, galinčio laikyti ginklą".
Cerčiliui šie žodžiai buvo proga pareikšti savo
ras į didėjančias Anglijos ir Vokietijos karinio jūrų lai
vyno ginklavimosi varžybas. Nepasitaręs nei su ministru,
nei su kabineto nariais,
Glazge pasakė kalbą,
sukėlusią daug triukšmo. Jis pareiškė, jog Anglija nieka
da nestokojo jūreivių, nes anglų vaikai auklėjami meilės
jūrai ir pasirengimo tarnybai kariniame laivyne dvasia.
laivyno karinė
kalbėjo
išim
tinai gynybinio pobūdžio." Po to Čerčilis mėgino aptarti
Anglijos ir Vokietijos karinių jūrų laivynų skirtumus.
„Anglijai
pabrėžė
būtinai reikalingas, o
tikru požiūriu
yra prabanga. Mūsų ka
rine laivyno galia remiasi pats Anglijos gyvavimas. Jis —
mūsų egzistencijos laidas.
vokiečiams karinė jūrų ga
ekspansija."
pareiškimas, kad vokiečiams „laivynas — tai
prabanga", sukėlė Berlyne pasipiktinimo audrą. Vokietijos
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vadovai suprato labai klydę, naująjį Anglijos karinį jūrų:
ministrą laikydami savo draugu. Apskritai taip klysti j i e
turėjo šiokį tokį pagrindą. Juk 1906 ir 1909 m.
asmeniškai kaizerio pakviestas, dalyvavo Vokietijos
jos manevruose, buvo susitikęs su Vokietijos sosto įpėdi
niu. Anuo metu vyriausybėje Čerčilis priklausė
grupei ir palankiai atsiliepdavo apie Vokietiją. Kaizeris
buvo labai patenkintas, sužinojęs, jog Čerčilis
į admiralitetą. Tai jis laikė
elementų pergale
vadovaujančiuose sluoksniuose.
dabar paaiš
kėjo, jog seni įsitikinimai dėl Čerčilio pažiūrų
neteisingi.
Anglijoje Čerčilio kalba
kas buvo
Vyriausybė ją laikė pernelyg aštria ir neatsargia.
piktinę konservatoriai piktai džiūgavo: „ K o kito iš
tipo galima laukti?" Buvo baiminamasi,
Čerčilio kal
bos nesutrukdytų Holdeino derybų su vokiečiais. Tačiau
Vokietijos vyriausybė anaiptol ir nesiekė susitarti, todėl
Holdeino kelionė iš anksto buvo pasmerkta nesėkmei.
Pirmiausia naujajam kariniam jūrų ministrui
admiralitete sukurti štabą jau turimo armijos štabo
vyzdžiu. Prieš tai
teko pakeisti kelis admirolus,
svarbiausioms laivyno grandims. Buvo
šalintas pirmasis jūrų lordas Arturas Vilsonas, kuris
daug kuo atsakingas dėl laivyno
Po
išėjo kai kurie kiti admirolai,
dėl
tvarkos.
reikėjo daug ryžto
valios
nusenusius, atsilikusių pažiūrų
Jo draugas
nas Fišeris džiūgavo. „ A š nežinau istorijoje nė vieno
mojo
rašė
kuris būtų. galėjęs tai padaryti."
Norint sudaryti karinio jūrų laivyno štabą, reikėjo
įveikti nemaža kliūčių. Čerčilis norėjo, kad štabas
tiesiogiai jam pavaldus. Admirolai kategoriškai
Jie manė, jog vadovauti organui, kuris
spręsti
grynai karinius klausimus, turi karinis jūreivis, o ne ci
vilis. Juos palaikė Holdeinas. Fišeris patarė
su
tikti, kad admirolas, jo pirmasis pavaduotojas
reikalams, kartu būtų ir
jūrų laivyno štabo vir
šininkas. Čerčilis jokiu būdu su tuo nenorėjo sutikti.

tas klausimas šitaip ir buvo išspręstas, bet jau
čiliui išėjus iš admiraliteto.
Pagaliau karinis jūrų štabas buvo sukurtas. Jo funk
cijos buvo karinių planų parengimas ir laivyno vadovy
bės aukščiausių postų skirstymas. Tačiau naujasis orga
nas nepateisino į jį įdėtų vilčių, jo veikla nedaug tedavė
vaisių: trūko štabo darbui specialiai parengtų karininkų
ir tradicijų.
Čerčilis su admirolais nesutarė. Tai nestebino. Jiems
nepatiko klausytis buvusio jaunesniojo kavalerijos ka
rininko nuolatinių pamokymų, kaip geriau vadovauti ka
riniam jūrų laivynui. Ypač erzino Čerčilio pretenzijos
sprendžiant tuos klausimus, kurie paprastai priklausė ad
miraliteto kolegijos kompetencijai. Antrasis jūrų lordas
admirolas Dželiko tada tvirtino, jog Čerčilis, būdamas v i 
sai civilis žmogus, nesupranta savo ribotų galimybių ir
„visiškai neišmano karinio jūrų laivyno reikalų". Dželiko
sakė, kad jis žavisi, kaip Čerčilis motyvuoja vieną ar ki
tą pasiūlymą, pateikiamą svarstyti kabinetui arba Impe
rijos gynybos
Šioje srityje jam negali prilygti
net
teisininkai. Tačiau kai jis šitaip admiralitete
bando spręsti karinio pobūdžio klausimus, tai darosi pa
vojinga. Karinio jūrų laivyno karininkai — prasti polemis
tai, jie tam nesirengė, ir todėl jiems sunku tvarkyti rei
kalus su karinio jūrų laivyno ministru. Čerčilis nepaiso
savo kolegų nuomonės, nepakantus jų pažiūroms, jei jos
kitokios negu jo paties.
Net admirolas Fišeris, Čerčilio pastangomis paskirtas
admiralitete pirmuoju jūrų lordu, nors buvo Čerčilio
draugas, apskritai buvo tos pačios nuomonės apie karinio
jūrų laivyno ministrą, kaip ir admirolai. Jis piktinosi, kad
Čerčilis rašo nepaprastai daug įvairių memorandumų, raš
tų, versdamas admiraliteto vadovus juos studijuoti. Paga
liau, pažymi Fišeris, admiralitetas virsta „karinio jūrų
„ A p i e tai aš pasakiau vakar
ministro
rašo vienam savo
ir nors tai jam ne
patiko, bet tai teisinga."
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Anglijos karinia
me jūrų laivyne Čerčilis ir Fišeris padarė du rimtus pa120

keitimus. Laivuose jie 13,5 colio kalibro pabūklus pakeitė
15 colių pabūklais. Naujai konstrukcijai galutinai baigti
ir išbandyti trūko laiko, ir reikėjo nepaprasto ryžtingumo
prisiimti visišką atsakomybę už galimas neigiamas pasek
mes, laivyną apginklavus galingesnio kalibro pabūklais.
Bet konstruktorių apskaičiavimai buvo teisingi, ir viskas
baigėsi gerai.
Be to, Čerčilio ir Fišerio iniciatyva laivyne anglys
buvo pakeistos nafta. Šis kuras turėjo garantuoti
greiti ir mobilumą. Anglijos laivynui tai suteikė daug
pirmenybių. Tačiau kilo klausimas, kur imti naujo kuro.
Anglies buvo iki soties pačioje Anglijoje, o naftos čia
nėra. Čerčilis ėmėsi priemonių gauti naftos iš Ira
no. Tam reikalui įkurta
naftos kompani
ja už Irano vyriausybei mokamą nedidelę sumą gavo
monopolinę teisę ieškoti Irane naftos, išgauti ir perdirbti
ją. Dauguma kompanijos akcijų priklausė Anglijos vy
riausybei.
Čerčilio įgyvendintos priemonės, be abejo, sustiprino
Anglijos laivyno karinę parengtį, o tai, artėjant karui,
turėjo ypač didelę reikšmę. Tačiau jos brangiai kainavo,
ir dėl to tarp Čerčilio ir finansų ministro Loid Džordžo
kilo konfliktas. 1913 m. pabaigoje Čerčilis pateikė v y 
riausybei svarstyti karinio jūrų laivyno biudžeto projektą,
viršijantį 50
sv. st. Tai buvo pats didžiausias karinio
jūrų laivyno biudžetas per visą Anglijos istoriją. Loid
Džordžas kategoriškai pasipriešino. Vyriausybė pateko į
keblią padėtį.
nuomone, pagrindinė smogiamoji laivyno jė
ga turi būti sunkieji laivai, kurie kartu buvo ir brangiau
si, o Loid Džordžas labiau pasikliovė lengvaisiais kreise
riais ir minininkais, kurie kainavo pigiau. Ginčai taip įsi
liepsnojo, jog jau buvo pradėta kalbėti, kad abu grasina
atsistatydinti. Tiesa, Loid Džordžas buvo nusiteikęs kiek
taikingiau, jis net pareiškė, kad Čerčilio buvimas vyriau
sybėje „vertas
Grasinimas atsistatydinti — tai būdas, kurio dažnai grie
biamasi Anglijos politiniame gyvenime. Tačiau toks gra
sinimas neretai būna tik blefas. Taip buvo ir šį sykį. N e i
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nei
Džordžas atsistatydinti anaiptol
Spausdamas savo priešininką,
paleido gandą, kad,
girdi, jei jau jam reiks atsistatydinti, tai jo pavyzdžiu
paseks visi admiraliteto vadai. Be to, jis davė suprasti,
kad galvojąs apie grįžimą į konservatorių partiją,
už
siminė, kad pasirengęs eiti į kompromisą su konserva
torių partija Airijos homrulio klausimu. Šie grasinimai
buvo gana
Jie rodė, kad širdies gilumoje
puoselėjo mintį grįžti į konservatorių
Li
beralams tokios komplikacijos nebuvo naudingos, ir
gale ginčai tarp
ir Loid Džordžo, jiems asmeniš
kai pasikalbėjus penkias valandas, baigėsi
sumažino biudžetą vienu
sv.
o Loid Džor
džas sutiko, kad kariniam jūrų laivynui būtų asignuojama
52 mln. sv. st.
Ir vis dėlto
vis labiau tolo nuo Loid Džordžo.
buvo kaltas ne vien biudžetas.
galutinai
negrįžtamai atsisakė savo trumpalaikio susižavėjimo so
cialiniais klausimais ir daugiau prie jų negrįžo. Dabar dau
giausia jis domisi karo ir užsienio politikos problemomis.
Loid Džordžas su ne mažesniu dėmesiu sekė vidaus
politikos problemas, neužmiršdamas klasinių santykių
simų. 1913 m. sausio
jis pasakė apie
„Iš tiesų
jis ne liberalas. Liberalų pažiūrų jis nesupranta".
Šiai nuomonei pritarė daugelis žymių liberalų parti
jos vadovų. Tokia padėtis Cerčiliui buvo labai pavojinga,
nes prireikus jis negalėjo tikėtis besąlygiškos partijos
jo santykiai su konservatoriais ir toliau
nekokie.
jo karinė jūrų politika konservatoriams
imponavo, kaip ir jo kalbos užsienio politikos
Tačiau jie vis dar laikė jį neprincipingu, nepatikimu, po
litiškai pavojingu žmogumi. Tam iš tikrųjų buvo prie
žasčių. Juk iki to laiko, kalbėjo konservatoriai, kai Čer
čilis tapo kariniu jūrų ministru, jis pasisakydavo
laivyno išlaidų didinimą.
dabar, kai,
laivyną, gali asmeniškai išgarsėti, jis stoja už karinio j ū 
rų laivyno biudžeto plėtimą. Vienas to meto laikraštis,
turėdamas galvoje jo manierą greitai keisti politines
žiūras, jį pavadino „bestubure pabaisa".
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Būtinai reikėjo imtis priemonių savo politinėms po
zicijoms sustiprinti. Sandėris su konservatoriais tada buvo
negalimas, tad Čerčilis nutaria sustiprinti savo pozicijas
liberalų partijoje. Šiuo tikslu jis aktyviai dalyvauja prieš
kariniais metais išsiplėtusioje kovoje Airijos klausimu.
m. rinkimai, liberalams ir konservatoriams sutei
kę po lygų skaičių mandatų parlamente, padarė
vyriausybę priklausomą nuo airių ir leiboristų frakcijų
balsų. Už airių palaikymą reikėjo mokėti, ir liberalų v y 
riausybė 1912 m. nutarė Airijoje paskelbti riboto pobūdžio
savivaldą. To reikalavo ir Airijoje susidariusi revoliucinė
padėtis, dėl kurios Anglijai grėsė dideli keblumai, ypač
negeistini karo išvakarėse. Lordų rūmai dukart atmetė
homrulio įstatymo projektą, ir jis buvo patvirtintas tik
1914 m.
Konservatoriai nutarė jėga sutrukdyti homrulio patvir
tinimą, Remdamiesi Šiaurės Airijos žemvaldžiais ir stam
biąja buržuazija, 1913 m. jie ėmė kurti ginkluotus būrius,
kurių uždavinys buvo sužlugdyti savivaldos įvedimą
Šiaurės Airijos provincijoje. Būrius apmokė Ang
lijos armijos ir laivyno karininkai, o ginkluoti jie buvo
pistoletais, šautuvais ir netgi kulkosvaidžiais.
Kai 1914 m. kovo mėn. vyriausybė įsakė kai kuriems
kariniams daliniams rengtis į Olsterį slopinti ten organi
zuoto pasipriešinimo teisėtai valdžiai,
jis bus orga
nizuotas, 57 karininkai tuoj pat atsistatydino. Daugelis
kitų pareiškė padarysią tą patį, jeigu vyriausybė pamė
gins naudoti kariuomenę prieš
maištininkus. Tai
buvo konservatorių organizuotas karininkų maištas prieš
vyriausybę. Vyriausybė bevelijo kapituliuoti.
triukšmingai pasisakė, palaikydamas
ir bendruomenių rūmuose aktyviai kovojo dėl homrulio
įstatymo projekto patvirtinimo. Po to už homrulį agitavo
važinėdamas po šalį. 1912 m. vasario mėn. Čerčilis pasa
kė kalbą Olsterio sostinėje Belfaste. Savivaldos priešinin
kai jam neleido kalbėti patalpose, tad Čerčilis pasakė
kalbą didelei žmonių miniai po atviru dangumi. Aistros
įkaito, ir homrulio priešininkai grasino susidorosią su ora
toriumi. Tvarkai mitinge palaikyti buvo
10 tūkst.
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kareivių. Tuo metu buvo kalbama, kad, jeigu Čerčilio
nebūtų lydėjusi žmona, olsteriečiai
būtų
į upę.
Bendruomenių rūmuose vos neprieita prie
Vie
nas deputatas metė į Čerčilį knygą. Tik įsikišus kitiems
deputatams, išvengta muštynių. Ir vis dėlto, vieno Čer
čilio biografo nuomone, „negalima nepadaryti išvados,
kad šis klausimas nepalietė jo širdies; jis tiesiog žaidė
politiką".
Taip žaisdamas, Čerčilis nesusigrąžino buvusios radi
kalaus politiko reputacijos, bet pasiekė, kad karinio jūrų
laivyno biudžetas bendruomenių rūmuose buvo patvirtin
tas be rimtesnio pasipriešinimo. Kai dėl Airijos, tai
m.
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas leido vyriausybei ati
dėti homrulio akto įgyvendinimą. Taigi Airijos klausimo
sprendimas buvo atidėtas pokariui.
Maždaug tuo pat metu Čerčilis aistringai susidomi pi
lotažu. Pirmą kartą jis aeroplanu skrido 1912
eidamas
tarnybines pareigas, ir tai jam taip patiko, kad kitais me
tais jis pradėjo mokytis vairuoti lėktuvą. Instruktoriai ne
leido jam vienam skristi, nes, pulkininko Trenčardo, bū
simojo aviacijos maršalo žodžiais, Čerčilis „buvo perne
lyg nekantrus, kad būtų geras mokinys". Draugai,
žmona, baiminęsi su skridimais susijusių pavojų,
nėjo Čerčilį mesti šį užsiėmimą. Atlikęs beveik 140 skry
jis Klementinai pa
džių, pagaliau 1914 m. birželio
žadėjo daugiau nerizikuoti gyvybe.
Liepos 30 d. Austrija-Vengrija paskelbė Serbijai ka
rą. Pakvipo paraku. Čerčilis tomis dienomis žmonai rašė:
„Viskas artina katastrofą, žlugimą. Man įdomu, nuotaika
pakili, aš laimingas. Baisu, tiesa? Pasirengimas karui man
nepaprasta pramoga. Meldžiu dievą, kad atleistų šias ma
no bjaurias, lengvabūdiškas nuotaikas".
Jau karo pradžioje paaiškėjo teigiami Čerčilio darbo
admiralitete rezultatai. Laivynas buvo parengtas karui. A d 
mirolas Fišeris buvo įsitikinęs, kad karas gali prasidėti
antrojoje 1914 m. pusėje. Tikriausiai taip manė ir Čerči
lis, nes 1914 m. Anglijos laivynas nedalyvavo, kaip pa
prastai, savo kasmetiniuose manevruose. Vietoj to Čer
čilis davė įsakymą atlikti bandomąją laivyno mobilizaci124

ją, kurios metu laivai ir asmeninė sudėtis buvo parengti
Pratybos prasidėjo liepos viduryje ir baigėsi tra
diciniu paradu liepos
Normaliomis sąlygomis po
parado laivynas būdavo paleidžiamas, o laivai grįždavo
į savo bazes. Tačiau liepos 20 d. admiralitetas paskelbė,
kad pirmajam laivynui įsakoma neišsiskirstyti. Kai 1915 m.
Čerčilis išėjo iš admiraliteto, Kitčeneris, tada karo mi
nistras, jam pasakė: „Jūs visada galėsite didžiuotis, kad
mūsų laivynas buvo visiškai parengtas karui".
Dešimt dienų prieš Anglijai įsijungiant į karą, vy
riausybė svarstė klausimą apie savo požiūrį į jį. Čerčilis
tvirtai laikėsi nuomonės, kad nedelsiant reikia įsijungti į
karą. Jis reikalavo skubios
Kadangi kai ku
rie vyriausybės nariai svyravo, Čerčilis paprašė savo drau
gą F. E. Smitą atsiklausti konservatorių partijos lyderius,
ar tie nesutiktų sudaryti koalicinę vyriausybę, jei libe
ralų kabinetas suskils dėl pažiūros į karą. Kai rugpjū
čio 1 d. Vokietija paskelbė karą Rusijai, Čerčilis savo
atsakomybe, negavęs vyriausybės sankcijos, įsakė mobi
lizuoti visą laivyną. Tikriausiai šitaip jis norėjo paska
tinti vyriausybę, kad ji paskelbtų karą Vokietijai. Tai
buvo drąsus žingsnis, nors toks savavaliavimas galėjo ir
nepatikti. Bet jam viskas baigėsi gerai. Kitą dieną vyriau
patvirtino Čerčilio sprendimą dėl laivyno mobiliza
cijos.
m. rugpjūčio 4 d. Anglija paskelbė V o 
kietijai karą.
„Niekas nenorėjo
Loid Džordžas pavadi
no vieną savo karinių memuarų skyrių. „Iš vadovų ir
rašo
nebuvo nė vieno.
kas
valstybinių
būtų norėjęs karo."
tai netiesa. Atsakomybė už
Pirmąjį pasaulinį karą, kuris kilo dėl kapitalistinės san
tvarkos prieštaravimų, tenka visoms imperialistinėms vals
iš jų ir Anglijai. Tiesa, karo išvakarėse Anglijos
vyriausybė laikėsi gudrios politikos, kuri, jei kiltų karas,
turėjo panaikinti jos atsakomybę.
„Anglijos
buvo pažymima
I
kongreso
iki pat karinio sprogimo slapukavo.
Sičio vyriausybė baiminosi parodyti savo ketinimą ka
riauti Antantės šalių pusėje, kad neišgąsdintų Berlyno

vyriausybės ir nepriverstų jos atsisakyti karo. Londonas
norėjo karo. Todėl elgėsi taip, kad Berlynas ir Viena ti
kėtųsi Anglijos neutraliteto, o Paryžius ir Petrogradas
tvirtai tikėjo, kad ji
Dešimtmečiais rengtą karą tiesiogiai ir sąmoningai iš
provokavo Didžioji Britanija. Jos vyriausybė manė padė
ti Rusijai ir Prancūzijai tik tiek, kad, joms išsekus, iš
sektų
mirtinas priešas. Bet Vokietijos karo
mašinos galia pasirodė tokia baisi, kad pareikalavo ne
riamo, o tikro Anglijos įsikišimo į karą. Paskutiniojo, be
vaidmuo, į kurį pagal seną tradiciją pre
tendavo Didžioji Britanija, atiteko J A V " .
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje atrodė, kad Čerčilikimas atveria puikias perspektyvas. Būdamas 39 me
tų, jis — vienos didžiausių valstybių vyriausybės
vadovavo stipriausiam pasaulyje kariniam jūrų
jo įtaka vyriausybėje ir šalyje kaip niekada buvo iabai
didelė. Ministras pirmininkas Askvitas jam buvo palan
kus. Ne tik Čerčilio draugai, bet ir priešai laikė jį vienu
iš labiausiai galimų Anglijos ministro pirmininko A s k v i to įpėdinių. Tuo metu niekas nemanė, kad vos po 10 mė
nesių Čerčilį išvarys iš admiraliteto, o dar po 5 mėnesių —
ir iš karinio kabineto, kad jis neteks valdžios bei įtakos ir
kad vėliau, 1917
kai Loid Džordžas, tapęs ministru
mininku, grąžins Čerčilį į vyriausybę, jo įtakos Anglijos
politikai niekaip negalima bus lyginti su 1914 m. laiko
tarpiu. Dėl visko kaltas pats Čerčilis. Dėl jo puikybės ir
pasitikėjimo negalėjo su juo bendradarbiauti kiti minist
rai, visur atsirasdavo jo priešų, kol pagaliau politinė
karjera ilgam nutrūko.
Čerčilio asmenyje nuostabiai derinosi sveikas protas
ir protingi sprendimai su, švelniai tariant, neatsargiu
elgesiu. Tai ypač būdinga tiems pusantrų metų, kai A n g 
lija stojo į karą.
1914 m. rugpjūčio mėn. Čerčilis neįsivaizdavo, koks
sunkus ir ilgas bus prasidėjęs karas. Jis tada pasakė fra
zę: „Paprastas biznis". Tai reiškė, kad, nepaisydama karo,
šalis turi gyventi įprastu būdu. Šitaip klydo ne vienas
Čerčilis. Taip manė visi Anglijos vadovai. Pavyzdžiui,
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rugpjūčio 3 d. bendruomenių rūmuose pasakė:
„Jei mes dalyvausime kare, nukentėsime šiek tiek
negu jame
Anglijos ministrai manė, kad
jų šalis kariaus daugiausia savo karinio jūrų laivyno jė
gomis. Anglijos laivynas vandenynuose ir Šiaurės jūroje
sutriuškins vokiečių laivyną, o Anglijos sąjungininkai že
myne tuo metu nugalės Vokietiją sausumoje. Viskas pa
sibaigs per kelis mėnesius, o galbūt net per kelias savai
tes. Karas iš esmės nepalies įprasto šalies gyvenimo.
Nuo pirmųjų kovos veiksmų dienų Čerčilis siekė le
miamų kautynių su Vokietijos laivynu. Tačiau vokiečiai
nenorėjo sudaryti galimybės, kad vienu smūgiu anglų lai
vynas paskandintų jų silpnesnį laivyną. Anglams pavyko
sėkmingai užpulti kai kuriuos vokiečių laivus prie
salos. Buvo paskandintas vienas kreiseris, keli apgadinti,
sunaikintas vienas eskadrinis minininkas.
Laivynas sėkmingai nugabeno į Prancūziją anglų eks
pedicinį korpusą. Plaukiant kareivių aukų nebuvo. Bet
mūšių žemyne eiga buvo nepalanki sąjungininkams. Pran
cūzų armijai, patyrusiai daug nuostolių, teko toli atsi
traukti. Kitčeneris, tuo metu tapęs Anglijos karo minist
ru, ėmė baimintis, kad vokiečiai bandys panaudoti cepe
linus antskrydžiams į Angliją. Tuo metu anglai šiokią
tokią karo aviaciją turėjo. Tai buvo primityvūs lėktuvai,
kare jiems teko nežymus vaidmuo. Armijos aviacija da
l y v a v o kautynėse žemyne. Čerčilio žinioje buvo
jūrų aviacija, kuri 1914 m. rudenį nieko neveikė. Kitčene
pasiūlė Čerčiliui panaudoti jo lėktuvus cepelinų ba
zėms sunaikinti. Kadangi to meto lėktuvų veikimo spindu
lys buvo nedidelis, Čerčilis karinio jūrų laivyno aviaci
jos bazes įkūrė Prancūzijos
Diunkerke ir
Kalėje. Iš ten anglai ir puldinėjo vokiečių angarus.
Šiomis operacijomis Čerčilis rimtai domėjosi. Paaiš
kėjus, kad anglų aviacijos bazėms gresia vokiečių patru
lių antpuoliai, jų apsaugai jis organizavo šarvuotų auto
mobilių, ginkluotų kulkosvaidžiais, gamybą. Netrukus
pasirodė, kad apkasų išraižytoje vietovėje automobiliai
sėkmingai veikti negali. Čerčiliui kilo mintis sukurti auto
mobilį, vežantį portatyvinį tiltą, kuriuo galima būtų perva12?

žiuoti tranšėjas. Šarvuoto automobilio su savo tiltu idėja,
gerai išnagrinėjus, buvo atmesta, bet ne visai. Vienas ar
mijos majoras pasiūlė sukurti „sausumos linijinį laivą".
Jis ir buvo būsimojo tanko prototipas.
1914 m. rugsėjo
kilo pavojus, kad
esan
čius
Lamanšo sąsiaurio pakrantėje, gali už
grobti vokiečiai. Prancūzai paprašė Kitčenerį pasiųsti į
jūrų pėstininkų brigadą vietinių jėgų pastip
rinimui. Kitčeneris kreipėsi į Čerčilį, ir karinis jūrų mi
nistras mielai sutiko. Karo jūreiviai buvo perkelti per
sąsiaurį; tam Čerčilis rekvizavo 50 motorinių omnibusų,
iki tol kursavusių Londono gatvėmis. Anglų jūreiviai va
žinėjo omnibusais palei fronto liniją, niekas iš jų nežuvo,
nes kautynėse jie nedalyvavo. Tai buvo
reginys ne tik patiems jūrų pėstininkams, bet ir ten bu
vusiems kareiviams. Didelę savo laiko dalį
pra
leisdavo Prancūzijoje, inspektuodamas laivyno aviacijos
bazes ir jūrų pėstininkus. Jo kelionės į žemyną ir jūrų
pėstininkų nuotykiai netrukus gavo „Diunkerko, arba Čer
čilio, cirko" vardą. Konservatoriai ėmė kritikuoti Čerčilį,
kad jis, užuot daugiau būdamas admiralitete, kur jam ir
reikia būti, skrajoja po Prancūzijos teritoriją, leisdamas
iš savęs šaipytis. Kritikai sakė, kad šarvuotieji automobi
liai ir Londono autobusai neturi jokio ryšio su kariniu
jūrų laivynu. Čerčilio kolegos vyriausybėje susierzino.
Kartais karinis jūrų ministras nedalyvaudavo vyriausybės
posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi tiesiogiai jo žiny
bą liečiantys klausimai. Ministrui pirmininkui tekdavo
kartais už Čerčilį duoti įsakymus admiralitetui, nes Čer
čilis būdavo Prancūzijoje.
Didėjo nepasitenkinimas dėl kai kurių nepakankamai
apgalvotų Čerčilio kalbų. 1914 m. rugsėjo 21 d. jis pa
sakė kalbą, kurioje pareiškė: kadangi vokiečių laivynas
neišplaukia iš uostų, tai anglams reikia „vokiečius tarsi
žiurkes atkasti iš landų". Anglijos viešajai nuomonei ne
patiko šitokie pareiškimai. Anglai žinojo, kad vokiečiai —
pavojingas priešas ir kad, įžeidinėdamas juos, Čerčilis pa
vojingai žaidžia. Po trijų dienų vokiečių povandeninis
laivas netoli Olandijos pakrantės torpedavo tris anglų
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kreiserius. Tai buvo pirmas stambus naujo ginklo — po
laivo —
reiškęs, kad Anglijai, kaip
jurų valstybei, kyla rimtas pavojus. Anglų visuomenė tai
įvertino kaip vokiečių atsakymą į Čerčilio rugsėjo 21 d.
kalbą. Čerčilis vėl atsidūrė juokingoje padėtyje. Be
dar sužinota, kad karo jūreiviai manė, jog laikyti
laivus netoli Olandijos pakrantės yra pavojinga, bet jie
laiku nebuvo iš ten išvesti. Atsakomybė už jų, 1500 ka
rininkų ir jūreivių, žuvimą teko Čerčiliui.
Kariniam jūrų ministrui karo pamokos nedaug davė.
Keista, kad jis, blaivaus proto žmogus, tuo metu vis daž
niau prašaudavo pro šalį. Tikrą sensaciją sukėlė jo veiks
mai Antverpene.
iš
vokiečiai sten
gėsi prasiveržti prie Lamanšo pakrantės. Traukdamos pa
krantės link, vokiečių dalys spalio 1 d. priėjo Belgijos
Antverpeno tvirtovę ir įsiveržė už išorinės jos fortų lini
jos. Tvirtovė buvo pasmerkta. Anglijos vyriausybė mėgino
įtikinti belgus neatiduoti tvirtovės, kol neateis pastipri
nimas, kuris puolantį priešą nublokš nuo Antverpeno sie
Spalio 2 d. Kitčeneris ir Edvardas Grėjus, nesant Askvito, pritarė Čerčilio pasiūlymui nedelsiant vykti į Ant
verpeną ir įtikinti belgus neatiduoti tvirtovės. Čerčilis
skubiai išvyko su šiuo pavedimu ir pastiprinimui iš Diun
kerko į Antverpeną permetė jūrų pėstininkų brigadą. Pas
kui jis išreikalavo, kad iš Anglijos papildomai būtų at
siųstos dar dvi jūrų pėstininkų brigados, kurios buvo
prastai ginkluotos ir dar prasčiau apmokytos.
Ministrui pavyko įtikinti belgus, kad jie toliau gintų
Antverpeną. Jis ėmėsi vadovauti, energingai duodamas nu
rodymus ir Belgijos karaliui, ir jo ministrams, ir kareivių
bei jūreivių, esančių tvirtovėje, vadams. Apsistojęs ge
riausiame viešbutyje, Čerčilis, kaip buvo įpratęs, rytais,
su korespondencija, o
gulėdamas patale,
jūrų žvalgybos viršininką admirolą Oliverį panaudojo as
meninio sekretoriaus pareigoms. Jis buvo įsitikinęs, jog
galėtų išlaikyti miestą, jeigu gautų pastiprinimą. Jam svai
go galva. Jis nusiuntė Askvitui telegramą, kuri ir
stebino, ir pralinksmino ministrą pirmininką. Čerčilis prašė
Askvitą atleisti jį iš karinio jūrų ministro pareigų ir pra0. V.
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šė suteikti jam karinį laipsnį,
leistų jam
perimti vadovavimą Antverpene. Čerčilis įtikinėjo minist
rą pirmininką, kad tada mūšis už Antverpeną baigsis są
jungininkų naudai.
Spalio 5 d. savo dienoraštyje Askvitas
kad
į Čerčilio prašymą jis atsakė neigiamai, pridūręs, kad
negalima atleisti iš admiraliteto. „Vinstonas yra husarų
atsargos
rašė tada ministras
Jei jo prašymas būtų buvęs patenkintas, jis būtų tapęs
vadu, kuriam būtų pavaldūs du žymūs generolai
nekalbant jau apie brigadų generolus, pulkininkus ir
Čerčilis nesutiko su pirmu neigiamu atsakymu (jis
skritai laikėsi taisyklės nepasitenkinti atsakymu ,,ne")
toliau prašė, kad jį paskirtų vyriausiuoju vadu Antverpe
dieną Askvitas rašo:
spyriojasi, kad
jam ten būtų leista pasilikti".
Čerčiliui pavyko. Kabinetas nepatenkino jo
pareikalavo nedelsiant grįžti į Londoną ir imtis savo tie
sioginių pareigų. Feldmaršalas Kitčeneris buvo linkęs pa
tenkinti Čerčilio prašymą ir suteikti jam generolo leite
nanto laipsnį, kad jis turėtų aukštesnį rangą už jo žinio
je atsidūrusius vadus. Neaišku, kodėl taip manė senasis
feldmaršalas. Galbūt jis bevelijo suteikti Čerčiliui galimybę
Antverpene nusisukti sprandą. Ten susidarė tokia
jog
užmačia galėjo baigtis tuo, kad kautynėse
būtų padėjęs galvą arba būtų patekęs pas vokiečius į ne
laisvę, arba būtų Olandijoje internuotas.
Antverpenas netrukus pasidavė. Du atsarginių bata
lionai, kuriuos Čerčilis ten buvo nusiuntęs su jūrų bri
gada, paklydę perėjo Olandijos sieną, kur buvo inter
936 žmonės pateko į nelaisvę. 138 buvo sužeisti, o
57 užmušti.
Čerčilio draugai šaipėsi iš jo
Politiniai priešininkai, pirmiausia konservatoriai, jais pa
sinaudojo vėl puldami Čerčilį. Pagrindinis jo priešas
pusėje Bonaras Lou apie Antverpeno ekspedi
ciją rašė, kad ji jam atrodanti
kvailu daly
ku", kuri pradėjo „netekęs proto" ministras.
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Tada Čerčilis taip ir nesuprato, kad jo užmačios klai
Labai jau jis geidė karinės šlovės. Sugrįžęs į A n g 
jis ilgai kalbėjosi su Askvitu. Ministras pirmininkas
dar buvo palankus. Tiesa, ilgi, visus, net ir mi
nistrą pirmininką, pamokantys Čerčilio monologai, pataAskvitui nelabai patiko. Tačiau šįkart savo pašne
kovo jis klausė labai susidomėjęs. Čerčilis pokalbiui teikė
visai konfidencialų pobūdį. Jis prašė nežiūrėti į jo ateitį
taip, kaip žiūri kiti. Čerčilis pareiškė, kad, per kelias pas
dienas pamatęs kraujo, jis tarsi tigras pajuto norįs
jo paragauti dar daugiau. Karinis jūrų ministras prašė
Askvitą atleisti jį iš užimamų pareigų (kuo greičiau, tuo
geriau)
pavesti jam kokį nors karinį vadovavimą. Ask
vitas atsakė, kad jo negalima atleisti iš admiraliteto. Čer
čilis pažymėjo, kad karinėje jūrų srityje nieko ypatingo
nes Anglijos karinio jūrų laivyno pranašumas,
palyginti su vokiečių, augs kas mėnesį.
rašo Ask
pagalvojus apie Kitčenerio armijas, tekėjo seilės.
Jis pasakė, kad jo politinė karjera, palyginti su karine
yra niekas."
Sis pokalbis rodo, jog Čerčilis troško šlovės ir, siek
šio tikslo, buvo pasirengęs didelei rizikai. Netrukus
jis organizavo naują žygį, šįkart Anglijai brangiai kai
Kaip jau sakyta anksčiau, 1911 m. Čerčilis parengė
memorandumą, kuriame pateikė prognozes apie karo vys
tymąsi Vakarų fronte. Tačiau realūs įvykiai šias progno
zes paneigė. Jis manė, kad lemiami mūšiai įvyks per pir
40 karo dienų.
mėnuo po mėnesio, o lemiamo
mūšio nebuvo. Kaip nesitikėjo nei anglų generolai, nei,
žinoma, Čerčilis, karas užsitęsė. Kitčeneris ėmė rengtis
trejų metų karui. Deja, kaip vėliau pasirodė, ir jo prog
nozė buvo pernelyg optimistiška.
1914 m. spalio
Vokietijos pusėje į karą stojo
Turkija. Sąjungininkai įgijo naują priešą ir naują karo
veiksmų frontą. 1915 m. sausio 2 d. Rusijos vyriausiasis
karo vadas didysis kunigaikštis Nikolajus Nikolajevičius
kreipėsi į Anglijos karo vadus, prašydamas Artimųjų Ry
rajone imtis priemonių, atitraukiančių turkų
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rios stipriai spaudė rusų armijas Kaukaze.
klausimo
svarstymas Londone galų gale baigėsi nutarimu, turėjusiu
didelių pasekmių. Kitčeneris iš pradžių skeptiškai žiūrėjo
Anglijos galimybes ką nors šia prasme daryti. Jis rašė
Cerčiliui, kad tikriausiai per artimiausius kelis mėnesius
teks apsiriboti demonstracija Dardanelų rajone.
liui kilo idėja, kad jo laivynas kovodamas
prasi
veržti per Dardanelus, pasiekti
Turkijos
sostinę, ir, jei prireiks, bombarduojant
priversti Turkiją pasitraukti iš karo. Iš daugelio
pasisakymų, pareiškimų šiuo klausimu galima padaryti iš
vadą, kad siūloma operacija,
nuomone, ne tik
turėjusi išvesti Turkiją iš karo, bet galų gale priversti ir
pačią Vokietiją taikytis su sąjungininkais. Marmuro jūra
Cerčiliui atrodė esanti ta vieta, kur bus laimėta lemiama
Pirmojo pasaulinio karo pergalė, kur jis bus atlikęs svar
biausią vaidmenį.
manė, kad sąsiaurius pulti ir už
imti galima laivyno jėgomis.
Admiralitetui, pirmiausia Fišeriui, kilo daug abejonių,
ar vienas laivynas galės išspręsti šį uždavinį. Admirolai
manė, kad sąsiaurius pulti reikėtų jungtinėmis
—
laivais ir sausumos kariuomene, kuri turėtų užimti sąsiau
rių pakrantes. Ilgai laukti ir mąstyti
nenorėjo.
Nesuderinęs su admirolais, 1915 m. sausio 3 d. admiro
lui Kardenui, kuris vadovavo anglų laivynui, dislokuotam
netoli Dardanelų, jis nusiuntė telegramą, kurioje
ar, jo nuomone, galima vieno laivyno jėgomis
Dardanelus, pridurdamas, kad
vertė atpirks
sunkius nuostolius". Taigi admirolui buvo aiškiai diktuo
jamas teigiamas atsakymas. Be to, Kardenas turėjo su
prasti, kad
telegramoje išdėstyti samprotavimai —
ne vien ministro, bet ir karinės jūrų ministerijos admiro
lų išvados. Ir vis dėlto Kardenas atsakė santūriai. Jis
pranešė, kad, jo nuomone, pro Dardanelus iš karto prasi
veržti negalima, bet juos forsuoti galima būtų po dauge
lio operacijų, kurioms reikia daug laivų. Cerčiliui to ir
pakako. Jis admirolui duoda nurodymą parengti Dardane
lų puolimo planą. Po savaitės planas pasiekė Londoną.
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1915 m. sausio 13 d. savo projektą
pateikė
Karo tarybos — specialaus vadovavimo karui organo, į ku
rį įėjo atsakingi ministrai, generolai ir
posė
džiui. Išskyrus finansų ministrą Loid Džordžą, visi tarybos
nariai pritarė karinio jūrų ministro pasiūlymui. Dalyvavę
Fišeris ir Vilsonas nutylėjo. Buvo patvirtinta
direktyva, kuria admiralitetui buvo pavedama parengti
karinę jūrų ekspediciją, kurios
vasario mėnesį
intensyviai bombarduoti ir užimti Galipolio pusiasalį, ar
tėjant prie Konstantinopolio.
Neorganizuotumo, karo ir laivyno veikėjų nesusidedidžiausios painiavos, toliau lydėjusios šią opera
ciją, pradžia buvo šis Karo tarybos posėdis. Vėliau, ty
rimo metu, pasirodė, kad nei Fišeris, nei Vilsonas tada
nemanė, jog sausio 13 d. sprendimas yra galutinis. Fišeris
net tvirtino, kad, jo nuomone, ministras pirmininkas nu
tarimą suformulavo posėdžiui pasibaigus.
Askvitas kal
bėjo, kad nutarimo projektas buvo perskaitytas posėdyje,
bet tuo metu admirolai tikriausiai buvo išėję. Jau patys
šie ginčai išsamiai apibūdina sąlygas, kuriomis Anglijos
vyriausybė patvirtindavo svarbiausius nutarimus. Tačiau
tuo reikalas nesibaigė. Maždaug pusė Karo tarybos narių
išėjo iš posėdžio įsitikinę, jog admiralitetui pavesta tik
operaciją, o likusieji tarybos nariai, ir pir
miausia pats Čerčilis, manė, kad jau sankcionuotas ne tik
operacijos parengimas, bet ir jos atlikimas. Galutinis ope
racijos tikslas direktyvoje buvo Konstantinopolio užėmi
mas. Tačiau užimti miestą vieno laivyno jėgomis buvo
neįmanoma. Reikėjo, kad dalyvautų sausumos kariuome
nė, o apie tai nutarime nieko nepasakyta, beje, ir nega
lėjo būti pasakyta, nes tuo metu Kitčeneris nenorėjo duo
ti kariuomenės šiam tikslui. Tiesą sakant, jis dėl to ir
neprieštaravo dėl operacijos, kad iš jo nebuvo reikalau
jama duoti kariuomenės. Čerčilis įtikinėjo, kad pergalę
pasieks vienas laivynas, armija pasirodys tik tam, kad
jo vaisiais".
šia proga rašo oficia
lus australų karo
dėl pernelyg lakios Čerčilio
vaizduotės, dėl jo visiško neišmanymo artilerijos klausi
mais, dėl jauno entuziasto fatališko sugebėjimo įti133

kinti senas, lėtai protaujančias galvas ir gimė
tragedija."
Visas šis sumanymas admirolams nepatiko. Jie
kad vienas laivynas, be armijos paspirties, negali atlikti
užgrobimo operacijos, bet Čerčiliui pavyko
įtikinti, palenkti, kad būtų rengiama grynai laivyno
operacija. Jis užtikrino admirolus, kad didžiojo laivyno,
pasirengusio susiremti su Vokietija Šiaurės jūroje,
nuojamoji operacija nepalies, kad joje dalyvaus tik
laivai, netinkantys veiksmams prieš vokiečių laivyną. Sa
vo karinius padėjėjus Čerčilis įtikino, kad, paaiškėjus, jog
operacija nebūsianti sėkminga, ji bet kada gali būti nu
traukta. Admirolai sutiko labai nenoriai.
Nesutarimai šiuo klausimu, kilę admiralitete, neišven
giamai artimiausiu metu turėjo duoti rezultatų. Admirolas
Fišeris, po Čerčilio admiralitete svarbiausias asmuo, ne
trukus po sausio 13 d. oficialiai pareiškė esąs prieš ope
raciją sąsiauriuose, jeigu joje nedalyvaus armija. Sau
sio 28 d. Karo taryba susirinko į naują posėdį, kuriame
buvo pritarta operacijai. Protestuodamas Fišeris ketino at
sistatydinti, bet Kitčeneris perkalbėjo jį to nedaryti.
šeris liko admiralitete, ir vis aštrėjanti kova tarp jo ir
tęsėsi. Galų gale ji baigėsi tuo, kad iš admira
turėjo išeiti abu. Bet 1915 m. sausio
iki to
dar buvo toli.
Vasario pradžioje Čerčilį netikėtai ėmė remti Kitče
neris, pakeitęs savo seną nusistatymą. Prancūzijoje susi
darė tokia padėtis, pasakė karo ministras, kad atsirado
galimybė skirti kariuomenę, reikalingą laivyno atakai są
siauriuose palaikyti. Admirolas Fišeris, tai sužinojęs, pa
reikalavo, kad kariuomenė būtų išsiųsta nedelsiant. Va
sario 24 d. Karo taryboje Kitčeneris paskelbė, kad jei
nesusidoros su operacija, tai armija garantuos
reikalo sėkmę".
Atrodytų, kad po to neliko abejonių, jog operacija tu
būti vykdoma bendromis laivyno ir armijos jėgomis.
Bet Čerčilis nekantravo. Jam reikėjo laurų, kurių jis ne
norėjo dalytis su nieku kitu. Todėl sausio 19
nesulau
kęs atvykstančios kariuomenės, laivynas savarankiškai
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pradėjo operacijas, apšaudydamas turkų
Darrajone. Išoriniai įtvirtinimai gana greitai buvo
įveikti, ir pirmąsias 10 dienų operacija apskritai v y k o
sėkmingai. Bet netikėtai turkai ėmė priešintis gana at
kakliai. Laivynas toliau judėti negalėjo. Kitčenerio atsto
vas iš operacijos rajono jam pranešė, kad be armijos pa
galbos vienam laivynui vargu ar pavyks užimti sąsiau
rius ir kad, jo nuomone, vadovaująs admirolas pernelyg
optimistiškai vertinąs savo galimybes.
Tuo metu pradėtos operacijos šalininkai ėmėsi prie
monių sutrukdyti vyriausybei ją nutraukti. Vasario 19 d.
,,Taims" pasirodė vedamasis straipsnis, kuria
me buvo pervertinta veiksmų užimant sąsiaurius reikšmė
kare su Vokietija. Spauda kūrė tokią psichologinę atmo
sferą, kuri neleido vyriausybei žengti atgal.
K o v o 18 d. Dardanelai vėl buvo puolami. Laivai,
bombardavę turkų įtvirtinimus, beveik privertė
nutilti jų patrankas. Atrodė, kad pergalė čia pat. Bet kai
tik laivai pajudėjo pirmyn, jie netikėtai pateko ant minų.
Trys stambūs laivai nuskendo, o kiti keturi buvo išvesti
iš rikiuotės. Per kelias minutes beveik pusė laivyno, puo
lusio sąsiaurius, buvo prarasta. Po keturių dienų opera
cijai vadovavęs admirolas pareiškė, jog operaciją tęsti
be armijos paramos negalima. Jam pritarė Kitčeneriui šia
me rajone atstovavęs generolas. Čerčilis susierzinęs klau
sėsi jų samprotavimų ir nutarė duoti įsakymą tęsti ope
laivyno jėgomis. Tačiau kariniai admiraliteto vadai
atsisakė sankcionuoti tokį įsakymą. Po to karinės jūrų
operacijos sąsiauriuose daugiau jau nebuvo atnaujintos.
Tačiau tai nereiškė, kad buvo atsisakyta užimti są
siaurius. Dabar uždavinio sprendimas iš laivyno buvo per
duotas armijai. Bet tai buvo Čerčilio planų, kuriuose bu
vo numatyta pakeisti karo eigą sąjungininkų naudai tu
savo žinioje priemonėmis, žlugimas.
Nuo to laiko, kai buvo nutrauktas turkų
bombardavimas karinio jūrų laivyno jėgomis, iki sausu
mos kariuomenės operacijų praėjo penkios savaitės. Per
tą laiką turkai ėmėsi energingų priemonių Galipolio
sustiprinti. Vokiečiai irgi įspėjo anglų ketinimus,
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todėl turkams padėjo kiek galėdami. Pusiasalio
mams ir turkų kariuomenei vadovavo vokiečių generolas
fon Sandersas, kurio žinioje buvo nemaža vo
kiečių karininkų instruktorių. Uolėtas pusiasalio reljefas
lengvino jo gynybą ir atitinkamai trukdė puolusios anglų
kariuomenės veiksmams. Jei pusiasalio užėmimo operaci
ja būtų kaip reikiant suplanuota ir parengta, o laivyno ir
sausumos kariuomenės veiksmai būtų v y k ę
orga
nizuotai, tai galbūt anglų pastangos būtų buvusios sėk
mingos.
Balandžio 25 d. anglų kariuomenė puolė uolėtą pu
siasalį, bet lemiamos pergalės nepasiekė. Padėtį kompli
kavo tai, kad operacijų rajone pasirodė vokiečių povan
deniniai laivai. Naujus laivus anglams teko nuplukdyti,
Laivyno aktyvumas vis labiau mažėjo. Kelios atakos, į
kurias ėjo Anglijos, taip pat Prancūzijos, Australijos bei
Naujosios Zelandijos kariuomenės dalys, didesnio laimėji
mo nepasiekė, o nuostolių buvo didelių. Kiekvieną
dieną vis labiau aiškėjo, kad operacija nieko
gera
Kitčeneris įspėjo, jog, nepavykus operacijai, Anglijai
gali iškilti nemalonių politinių pasekmių Rytų šalyse. To
dėl karinio jūrų laivyno ir armijos sluoksniai neskubėjo
pripažinti pralaimėjimo. Admiralitete vėl sustiprėjo kova
tarp tų, kurie norėjo vėl pulti sąsiaurius laivyno jėgomis,
ir tų, kurie siūlė laivynui veikti drauge su armija. Admi
rolas Fišeris kategoriškai prieštaravo prieš laivyno veiks
mus, kol armija neužims sąsiaurių pakrantės. Čerčilis nesispyrė, kad laivynas tęstų Dardanelų užėmimo operacijos
veiksmus. Jis buvo linkęs sutikti su mažesne operacija,
kurios metu laivynas pabandytų sugriauti sąsiaurius sau
gančius fortus. Jis manė, kad šitokia operacija pasisektų,
nes turkai labai stokoja sviedinių. Fišeris nesutiko su šiuo
projektu. Jis vis labiau nerimavo dėl vokiečių povande
ninių laivų, pradėjusių aktyviai plaukioti arti Anglijos
krantų, pavojaus. Fišeris buvo informuotas, kad netrukus
daug vokiečių povandeninių laivų pasirodys ir Viduržemio
jūroje.
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Už Čerčilį admirolas Fišeris buvo vyresnis beveik
du kartus. Salyje ir ypač konservatorių tarpe jis buvo
labai populiarus. Kaip ir Čerčilis, jis buvo ryžtingo, drą
saus,
į kompromisus būdo žmogus. Tad nie
ko nuostabaus, kad abu karinės jūrų ministerijos vadovai
galų gale susikirto. Čerčilis suprato, kad Fišerio atsista
tydinimas rimtai susilpnins jo paties pozicijas. Kadaise
jam gerokai teko pavargti, kol įkalbėjo senąjį admirolą
sugrįžti į ministeriją. Per pusmetį kaprizingas ir užsispy
ręs Fišeris ne kartą grasino atsistatydinti, bet Čerčiliui
visada pavykdavo jį perkalbėti ir sulaikyti admira
litete.
1915 m. gegužės viduryje jie susipyko galutinai. N e 
paisydamas Fišeriui duoto žodžio, kad be jo žinios nieko
nedarys, gegužės 14 d. Čerčilis davė nurodymą į Darda
nelų rajoną papildomai nusiųsti porą laivų. Jis žinojo,
kad dėl to Fišeris gali atsistatydinti, bet vis dėlto rizi
kavo. Gegužės 15 d. Fišeris pareiškė atsistatydinąs.
syk admirolas buvo pasiryžęs pasiekti, kad Čerčilis būtų
išvarytas iš admiraliteto. Kaip paprastai, karinis jūrų
nistras nusiuntė Fišeriui ilgą laišką, kuriame bandė jį
įkalbėti toliau bendradarbiauti. „ A š
rašė
kad rytoj popiet jūs užsuksite pas mane. Jums turiu pa
siūlymą, suderintą su ministru pirmininku. Jis gali išsklai
dyti kai kurias jūsų abejones ir neryžtingumą dėl armi
jos paramos Dardanelų rajone." Fišeris Čerčiliui atkirto
kategoriškai: „Jūs tvirtai nusprendėte forsuoti Dardane
lus, ir jau niekas jūsų negali priversti to atsisakyti. Aš
Jūs likite, o aš pasitrauksiu, taip bus
jus gerai
Konservatorių spauda, naudodamasi Dardanelų užėmi
mo operacijos nesėkme, toliau diskreditavo Čerčilį. Laik
raštis
post" paskelbė kelis straipsnius: „Nuos
tabus diletantas", „Admirolas diletantas", „Politikas prieš
„ A r ne perdaug Čerčilio?" Čerčilis nepakan
kamai vertino puolimą. Jis manė, jog tai įprastas kon
servatorių šaudymas jo
Labai užsiėmęs Dardanelų
operacija, Čerčilis neskyrė reikiamo dėmesio bendruome
nių rūmams, kuriuose pasirodydavo retai ir trumpam. Jis
137

nepastebėjo, kad atmosfera parlamente keitėsi ne jo nau
dai. „1915 m. Čerčilis žlugo dėl
rašė lordas
kad labai pasitikėjo savimi ir buvo neat
sargus. Jis nepatraukė į savo pusę liberalų ir nesusitaikė
su konservatoriais."
Nė neįtardamas, kad jam gresia pavojus, Fišerio at
sistatydinimo dieną Čerčilis parengė naują
kolegijos sąrašą, įtraukęs į jį Fišerio įpėdinio
tūrą. Jo pasiūlymui Askvitas pritarė.
Tuo tarpu konservatoriai, pasinaudoję Fišerio ir Čer
čilio konfliktu, nutarė pastarąjį išstumti.
metu kon
servatorių lyderiu tapęs Bonaras Lou,
apie
mirolo Fišerio atsistatydinimą, pareiškė Loid Džordžui,
konservatoriai nepalaikysią vyriausybės, jeigu Čerčilis ne
bus pakeistas. Reikalas tas, kad šis klausimas jau buvo pa
teiktas svarstyti bendruomenių rūmams, kur konservato
riai puls vyriausybę. Turint galvoje padėtį šalyje ir jėgų
santykį bendruomenių rūmuose, šitoks puolimas
sybei nieko gero nežadėjo. Loid Džordžas pareiškė
rui Lou, jog vienintelė
sudaryti koaliciją.
drauge nuvyko pas Askvitą, kuris sutiko sudaryti
cinę vyriausybę.
kai kitą dieną
A p i e tai Čerčilis nieko nežinojo.
pasirodė bendruomenių rūmuose, norėdamas paskelbti ad
miraliteto sudėtį, Askvitas ir Loid Džordžas jam
kad sudaroma koalicinė vyriausybė ir kad konservatoriai;
joje dalyvaus tik tada, jei Čerčilis bus pašalintas iš
miraliteto. Tai buvo netikėtas ir baisus smūgis.
kas ir F. E. Smitas, aplankę Čerčilį ministerijoje, rado
visiškai prislėgtą. „Keistos būdavo jo
šia
ga rašė
Kai jam sekdavosi, jis visiškai
sitikėdavo savimi, o kai imdavo nesisekti, jį
didžiausia depresija."
Nusiminęs Čerčilis nutarė nusižeminti. Jis žinojo,
Bonaras Lou buvo atkakliausias jo priešas
bet vis dėlto
17 d. jam nusiuntė laišką,
maldavo sutikti, kad jis liktų admiralitete. Bet
tui. Askvitui ir Biverbrukui koalicinėje vyriausybėje
vyko išmaldauti
tik. ministro be portfelio
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Tai buvo sinekūra — gerai apmokama, bet nereikalau
janti jokio darbo tarnyba, kuri, Loid Džordžo apibrėžimu,
„paliekama kabineto naujokams arba nukaršusiems dide
liems politikams". Faktiškai Čerčilis buvo nušalintas nuo
valdžios ir neteko įtakos vyriausybės nutarimams. Loid
Džordžas rašė, kad, sudarius koalicinę vyriausybę,
lis pasijuto nustumtas nuo kapitono tiltelio į apatinį de
nį, kur jis galėjo tik plauti.
Baisiausia Čerčiliui buvo tai, kad iš jo buvo atimta
galimybė vadovauti karo reikalams. Kartą jis kalbėjo lor
dui
„ A š žuvęs žmogus". Ridelis atsakė: „Turėda
mas 40 metų ir tokių gabumų, jūs negalite būti žuvęs
žmogus". Čerčilis atsakė: „ A š žuvęs todėl, kad netekau
visko, kas man svarbiausia. Tai karo reikalai, vokiečių
sutriuškinimas. Aš turėjau reikšmingą
vietą, ku
rioje būdavo daugelis žymių žmonių ir kuri labai gerai
apmokama. Ir visa tai dingo perniek. Tik dėl to aš ir gy
venau".
Kurį laiką Čerčilis dalyvavo Karo tarybos darbe, bet
iš tiesų jo balso ten niekas nepaisė. Negrįžo į admirali
tetą ir Fišeris.
kad Čerčilis pašalinamas, nu
tarė iškovoti sau diktatoriaus įgaliojimus. Jis Askvitui
pateikė šešias sąlygas, kuriomis jis grįžtų, o vyriausybė
negalėjo jų priimti. Askvitas bevelijo, kad Fišeris atsista
tydintų. Taip abu varžovai — ir Čerčilis, ir Fišeris — liko
už borto.
Netekęs įtakos karo vadovybei, Čerčilis vis agitavo,
kad sąsiaurių užėmimo operacija būtų atlikta iki
Įsismaginęs jis tvirtino, kad ten
trumpiausias ke
lias į pergalingą taiką". Bet vyriausybė žinojo, kad tai
netiesa, ir ieškojo būdų, kaip išbristi iš liūno, į kurį ji
įsmuko pirmiausia per Čerčilio malonę. Generolai reika
lavo evakuotis. Dabar jau ne prestižas rūpėjo, jis jau pra
rastas. Karštligiškai buvo skaičiuojami galimi nuostoliai.
pagaliau buvo nutarta galutinai
1915 m. lapkričio
evakuotis iš Galipolio pusiasalio. Kariškių nuostabai, per
evakuaciją nebuvo kokių nors ženklesnių nuostolių.
Su Dardanelų operacija Čerčilis siejo rimtus suma
nymus. „Kaip ir
rašo amerikiečių karo isto139
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Čerčilis turėjo tam tikrų skatinančių
pulti Turkiją, iš jų
išplėtimo intere
sų." Rūpindamasis imperialistiniais Anglijos
Čerčilis taip pat tikėjosi susitaikyti su senąja savo par
tija — konservatoriais.
Svarbią reikšmę Čerčilio užmojuose turėjo ketinimas
kariauti kuo mažiau
kraujo. Jis vylėsi, jog Dar
danelų operacija padės į Anglijos pusę patraukti kai ku
rias Balkanų šalis ir perkrauti ant jų pečių karo veiksmų
prieš Vokietiją ir jos sąjungininkus naštą. Leiboristų ly
deris Klementas
vėliau kalbėjo:
kare
turėjo vienintelę strateginę idėją. Jis netikėjo, jog būtina
į skerdynes įstumti žmonių mases". Turėtas galvoje Čer
čilio planas, kad Anglija, užuot liejusi kraują Vakarų
fronto mūšiuose, turi atlikti palyginti ribotą
prieš Turkiją. Jo „strateginė idėja" reiškė, kad vietoj
Anglijos kas nors kitas turėjo mesti tūkstančius
į didžiulę Vakarų fronto mėsmalę, nes šitas frontas iš tik
rųjų jau buvo, veikė. Higinsas apie tai pasakė, kad po
kario metais, laimėjus pergalę, Anglijoje „savaime aiš
ku, buvo kritikuojama, kad už pergalę buvo sumokėta
pernelyg didelė kaina, nors retai buvo kalbama
jog būtų buvę geriau, kad kokia nors sąjungininkė ap
mokėtų didesnę mėsininko sąskaitos dalį". Anglijos po
litika visada siekė, kad didžiąją šios sąskaitos dalį ap
mokėtų Anglijos sąjungininkai. Taip jau atsitiko, kad ir
per Pirmąjį, ir per Antrąjį pasaulinį karą daugiausia teko
sumokėti Rusijai, kuri buvo Anglijos sąjungininkė tuose
karuose. Anglijos nuostoliai Pirmajame pasauliniame ka
re buvo nemaži, bet toli gražu negalėjo prilygti Rusijos
nuostoliams.
Tikriausiai todėl Čerčilis ir Pirmojo pasaulinio karo
anglų istorikai atkakliai gina mintį, kad Dardanelų puo
limu Anglija siekė palengvinti Rusijos padėtį. Higinsas
Iš tikrųjų
šį argumentą vadina „argumentu post
Anglija čia siekė savo tik6lų. Norėdama, kad Rusija karui
su Vokietija duotų kareivių, Anglijos vyriausybė už tai
žadėjo patenkinti imperialistinius rusų dvarininkų ir bur
žuazijos kėslus dėl sąsiaurių. 1914 m. lapkričio 14
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Grėjus žadėjo Rusijos vyriausybei po karo per
duoti Rusijai Konstantinopolį. 1915 m. kovo
Anglija
ir Prancūzija oficialiai paskelbė šia prasme pasirengusios
tenkinti Rusijos norus. Tačiau toks Anglijos vyriausybės
pažadas nebuvo nuoširdus, ir ji nė neketino jo išpildyti.
Čerčilio sumanymu, užgrobus sąsiaurius ir Konstanti
nopolį, Anglijos vyriausybei susidarytų galimybė neįleis
ti Rusijos į sąsiaurius. Kadangi Konstantinopolio geidė ir
graikai, Čerčilis siūlė į karinius veiksmus prieš Turkiją
įtraukti ir Graikiją.
sukiršinus Graikiją su Rusija
dėl sąsiaurių, užgrobti ir sąsiaurius, ir Konstantinopolį į
savo rankas. 1915 m. kovo 5 d. Čerčilis šiuo klausimu nu
siuntė laišką užsienio reikalų ministrui Edvardui Grėjui,
kuriame siūlė imtis dvigubo
su Graikija ir su
Rusija. „Rusams
rašė
kad iš mūsų pu
sės Konstantinopolio klausimu jie susilauks kilniaširdiš
kumo ir supratimo. Bet jokių kliūčių neturi būti, bend
radarbiaujant su Graikija. Mes turime gauti Graikiją ir
Bulgariją, jei jos sutiks pereiti į mūsų pusę. Labai baimi
nuosi, kad jūs prarandate Graikiją ir viską atiduodate
į rusų rankas. Jeigu Rusija sutrukdys gauti
iš
Graikijos, aš padarysiu viską, kad sutrukdyčiau jai gauti
Konstantinopolį." Taigi Čerčilis siūlė pažeisti Anglijos
vyriausybės
Rusijos vyriausybei. Jo pa
siūlymas neigė Konstantinopolio perdavimą Rusijai, nes,
jei Rusija būtų už Graikijos įjungimą į operacijas prieš
Turkiją, tai Konstantinopolį reikėtų atiduoti graikams, o
jei Rusija prieštarautų, tai Čerčilis nesutiktų Konstanti
nopolio atiduoti
Nesėkmingos operacijos užgrobiant sąsiaurius metu į
Dardanelų rajoną buvo nusiųsta beveik 500 tūkst. karei
vių. Iš jų 43 tūkst. anglų kareivių ir karininkų žuvo,
pateko į nelaisvę, dingo be žinios arba mirė nuo ligų.
Įskaitant evakuotus ligonius, anglai neteko 47 tūkstančių
žmonių.
Pagal Anglijoje galiojančias tradicijas, vyriausybės ar
jos organų veiklos klaidoms ir nesėkmėms tirti paprastai
sudaromos specialios karališkosios komisijos. 1916 m. par
lamentas tokią komisiją sudarė Dardanelų operacijai tirti.
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Komisija atskirų valstybinių ir karinių veikėjų
tino griežtai juridiškai. Ji užrašė, jog didžiausia atsako
mybė už operacijos nesėkmę tenka ministrui pirmininkui,
karo ministrui ir kariniam jūrų ministrui. Komisija nu
statė, kad Čerčilio negalima kaltinti, jog jis blogai
elgęs, kad jis visada veikė suderinęs klausimus su
kariniais jūrų laivyno patarėjais, nors pastarieji su juo
ne visada noriai. Nors
tenka didžiulė
atsakomybė, komisijos manymu, su juo
turi
Askvitas ir Kitčeneris.
Komisijos išvados formaliai juridiškai buvo
gos. Tačiau Čerčilio kolegos bendruomenių rūmuose pa
darė išvadą, kad už Dardanelų operaciją turi atsakyti pir
jis. Jei Čerčilis sumanymo dėl šios operacijos
nebūtų pateikęs vyriausybei, jeigu nebūtų iš visų jėgų
stengęsis, siekęs, kad vyriausybė sutiktų, o kariniai
karinio jūrų laivyno vadovai ją vykdytų, tai, be
operacija nebūtų nė pradėta.
Čerčilio strateginio plano žlugimo žuvo daug žmo
nių, patirta materialinių nuostolių, taip pat labai
tėjo Anglijos prestižas, o Čerčilis patyrė didelę moralinę
ir politinę žalą, kuri ilgai turėjo jam neigiamos
Evakavus kariuomenę iš Galipolio, neliko reikalo Čer
čiliui būti Karo taryboje. Jo užimama vyriausybėje vieta
nedavė tam teisės. Todėl, kai Karo taryba buvo perorga
nizuota į Karinį komitetą, Čerčilis nebuvo į jį įtrauktas.
Tai reiškė, kad jis dabar iš tiesų nieko neveikiantis, nors
ir gerai apmokamas aukšto rango valdininkas. Su tokia
padėtimi dinamiška Čerčilio prigimtis negalėjo susitaikyti.
Nebuvo jokių perspektyvų gauti vyriausybėje postą, ku
ris leistų jam vadovauti karo reikalams. Konservatoriai
nė iš tolo neprisileido. Tada jis žengė
kuris visus nustebino.
Čerčilis atsistatydino iš Lankasterio hercogystės kanc
lerio pareigų — tokią vietą jis užėmė
ir
vyko Prancūzijon į veikiančiąją armiją kaip majoras.
Lordas Biverbrukas prisimena, kaip 1915 m.
majoras Čerčilis, Oksfordšyro pėstininkų pulko ka
išvyko į Prancūziją.
namiškiai ir
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rašo
lydėjo
valstybinį veikėją,
kuris stovėjo atsirėmęs į kardą. Viršuje, ant laiptų, verkė
Edis Maršas, jo ištikimas
Dar aukščiau —
ledi
labai nusiminusi, kad jos puikusis sūnus
vyksta į apkasus. Atrodė, kad tik ponia
buvo ra
mi, susikaupusi ir veikli."
Čerčilio išvykimas į frontą, be abejo, rodo, kokio
stipraus jis buvo charakterio. Jis juk galėjo sėdėti sau
Londone, eidamas gerai apmokamas vyriausybės nario
pareigas. Tačiau nuošalyje Čerčilis likti negalėjo. Be to,
reikėjo išlieti baisią nuoskaudą, kurią jis jautė, jo nuo
mone, neteisingai
atleidus iš karinio jūrų ministro
pareigų. Neteisinga būtų manyti, jog Čerčilis išvyko
į veikiančiąją armiją vien iš
Vienas jam
labai palankus biografas rašo, kad Čerčilis
kai
politinei veiklai, rodos, buvo užkirsti keliai, išvyko į ap
kasus,
pasiryžimo įgyti naujų laurų karinėje
karjeroje."
Pakankamai yra
to rengėsi išvykti į
nio korpuso vadas
artimas draugas,

pagrindo manyti, jog Čerčilis iš
armiją. Vyriausiasis anglų ekspedici
Prancūzijoje generolas Frenčas buvo
tad Čerčilis tikėjosi jo pagalbos.

V o s tik Čerčilis išsilaipino Prancūzijos pakrantėje, Bu
lonėje, ten jo jau laukė asmeninė vyriausiojo vado ma
šina. Svečią Frenčas sutiko išskėstomis rankomis, jo gar
bei surengė prašmatnius pietus ir elgėsi su juo taip, tarsi
jis vis dar būtų buvęs Karinio kabineto narys. Kitą dieną
vyriausiasis vadas paklausė Čerčilį, ką jis ketinąs
armijoje. „Viską, ką
atsakė tas. Frenčas pasiūlė
brigados vado pareigas. Tai reiškė, kad jis gautų
brigados generolo laipsnį ir vadovautų 4 tūkst. žmonių
junginiui. Pasiūlymą Čerčilis mielai priėmė. Tačiau, ne
turėdamas
karinės tarnybos patyrimo Pirmojo pasau
linio karo sąlygomis, jis teisingai suprato, kad jam nors
mėnesį vertėtų pabūti priešakinėse pozicijose su kukles
niu laipsniu ir įgyti šiek tiek karinės patirties. Čerčilis
pareiškė norą stažuotis gvardiečių divizijoje. Jo prašymas
buvo patenkintas.
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Veikiančiojoje armijoje gana santūriai buvo
į politikus, todėl
nebuvo didelio malonumo,
kad jiems įpiršo buvusį ministrą. Pulkininkas,
daliniui, į kurį pateko Čerčilis, priėmė jį gana šaltai,
kydamas: „Manau, kad, jus skirdami, su mumis
nesikonsultavo". Čerčilio padėtį sunkino tai, kad
karininkai daugiausia buvo konservatyviai nusiteikę, o
Čerčilį laikė liberalu. Dėl to jų nepalankumas
majorui buvo dar didesnis.
Čerčilis suprato, jog jis iškart karinėje tarnyboje tu
rįs gerai pasirodyti. Todėl jis padarė viską, kad su bend
ražygiais karininkais užsimegztų normalūs santykiai. Jo
linksmas būdas, sąmojis, kunkuliuojanti energija, taip pat
nemaža asmeninė drąsa netrukus jam padėjo palaikyti
būtinus tarnybinius ryšius. Karininkai ir kareiviai labai
domėjosi Čerčiliu: juk, prieš ateidamas į armiją, Angli
joje jis buvo populiarus ir gerai žinomas asmuo. Vieną
kart vyresnybės smalsumas išgelbėjo jam gyvybę. Kartą
Čerčilis gavo įsakymą atvykti pas korpuso vadą. Jam
buvo pranešta, kad kelių sankryžoje, maždaug už penkių
kilometrų nuo tos vietos, kur buvo išsidėstęs batalionas,
jo lauks automobilis, kuris jį nuvešiąs į korpuso štabą.
Gerokai paminkęs purvą ir pagaliau pasiekęs sutartą vie
tą, Čerčilis jokio automobilio ten nepastebėjo. Tik po
pusvalandžio pasirodė ryšių karininkas ir pranešė jam,
kad per apsirikimą automobilį nusiuntė į kitą vietą ir
kad dabar vis tiek vėlu vykti pas generolą, kad reikalas
iš viso nesvarbus, nes generolas tiesiog norėjęs su juo
pasikalbėti ir susipažinti. Čerčilis įsiuto, o per purvyną
grįždamas į priešakines pozicijas, dar labiau įširdo.
jam pasakė, jog jis esąs laimingas žmogus. Mat vos jam
išėjus, stačiai į slėptuvę, kur paprastai būdavo Čerčilis,
pataikė vokiečių sviedinys ir visiškai ją sugriovė. Čerči
liui vėl pasisekė.

Anglų kariuomenėje į karininkų pareigas, bent tuo metu,
pirmiausia skirdavo žymių ir turtingų šeimų atžalas.
privilegijas konservatoriai visada gynė, bet šiuo
jie ėmė Čerčilį pulti, remdamiesi „demokratiškomis" pa
žiūromis.
1915 m. gruodžio 16 d. parlamento narys konservato
rius Hanteris paklausė karo ministro pavaduotoją: „ A r
tiesa, kad majorui Vinstonui Čerčiliui buvo pažadėta pa
vesti pėstininkų brigadą? Ar šis karininkas kada nors
vadovavo pėstininkų batalionui? Kiek savaičių jis fronte
eina pėstininkų karininko pareigas?" Ministro
tojas atsakė gana ironiškai: „ A š nežinau, kad garbinga
jam ir drąsiajam draugui buvo pažadėtos brigados vado
Kai dėl antrojo klausimo, tai aš, patikrinęs
žinynus ir kitus oficialius informacijos šaltinius, nusta
čiau, jog mano garbingasis ir drąsusis draugas niekad
nėra vadovavęs pėstininkų batalionui. Karo ministerija
neturi žinių apie majoro, garbingojo Vinstono Čerčilio
perkėlimą po to, kai jis lapkričio 19 d. išvyko į Prancū
ziją. Jei tarnybą skaičiuosime nuo anos datos iki šios
dienos, tai, atsakydamas į paskutinį klausimą, galiu pa
žymėti, kad pėstininkų karininku jis išbuvo maždaug 4 sa
vaites". Į tokį ministro pavaduotojo atsakymą bendruo
menių rūmai reagavo juoku. Tikriausiai pastarasis to ir
tikėjosi, nes priešingu atveju jis savo atsakymą būtų for
mulavęs kitaip. Toliau šaipantis, Hanteris paklausė, ar
Čerčiliui buvo pažadėtos bataliono vado pareigos. Kiti
bendruomenių rūmų nariai pradėjo
kodėl
gi
Po to vienas deputatas, turėdamas galvoje gan
dus, kad Čerčiliui bus pavesta brigada, pareiškė
ministro pavaduotojui: „ A r garbingasis ponas
jog tada, jei jis tikrai bus paskirtas, tai bus laikoma ypač
skandalingu dalyku tiek bendruomenių rūmuose, tiek už
jų

Londone Čerčilis
daug priešų. Jie
kad
Frenčas nutaręs atsistatydinusiam ministrui pavesti briga
dą. Konservatoriai parlamente vaizdavo kilniai pasipik
tinusius, kad aukštos pareigos bus suteiktos pagal pro
tekciją ir dėl anksčiau Čerčilio užimtos svarbios padėties.

bendruomenių rūmų išpuoliai prieš
ro
dė, kad konservatoriai nori dar kartą iš jo pasijuokti.
Jie stengėsi sužlugdyti jo paskyrimą į bet kokias
besnes karines pareigas. Askvitas, kurį Čerčilis buvo<
įstūmęs į keblią padėtį dėl nesėkmingos sąsiaurių opera-
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cijos, nenorėjo dar vieno su juo susijusio skandalo.
kai generolas Frenčas pasakė ministrui pirmininkui
•apie savo ketinimą pavesti Čerčiliui brigadą, Askvitas
-kategoriškai pasipriešino. Jis pareikalavo, kad Frenčas
neduotų
daugiau kaip bataliono vado
Generolas nusiminė: vadinasi, jis negalės išlaikyti
žodžio. Bet susidarė tokia padėtis, kad Frenčas buvo
jėgis ką nors pakeisti. Karinis kabinetas buvo
kintas vyriausiuoju vadu,
jo dienos šiose pareigose
buvo suskaitytos. Tai gerai suprato ir jis pats. Tuo meta
j i s sakė Čerčiliui, kad laikąsis „tik vienu inkaru". Iš tik
rųjų: nepraėjo nė mėnuo, kai Frenčą pakeitė generolas
Duglasas Heigas. Frenčas paprašė Heigą, kad tas duotų
•Čerčiliui brigadą, bet gavo kategorišką atsakymą. Heigas
pasakė, kad jei Čerčilis norįs būti kariškis, turįs pereit:
visus karinės tarnybos laiptus, nuosekliai kopdamas vi
somis jų pakopomis. Čerčilis turėjo pasitenkinti
ninkio laipsniu. Taigi jis gavo ne brigadą, o pėstininkų
batalioną.
Tai buvo smūgis Čerčilio puikybei. Dabar jis turėjo
tik dvi perspektyvas: arba vilkti eilinio armijos karininko
jungą, kurį gali nutraukti mirtis nuo vokiečių kulkos ar
ba sužeidimas, arba, atsisakęs karinės tarnybos ir pasi
pažintimis bei parlamento nario padėtimi, grįžti
Į Angliją ir imtis politikos. Kadangi Čerčilis demonstra
tyviai išvyko į frontą, pastarasis variantas buvo gana
Nesunku įsivaizduoti, kaip Čerčilis kasdien vis
labiau
nekęsti
šaltą, vėlyvą 1915 m. rude
nį tupėdamas purvinuose priešakinių pozicijų apkasuose.
Skotų šaulių dalinys, kur buvo paskirtas Čerčilis, jį
sutiko taip pat nedraugiškai, kaip ir prieš mėnesį gvar
diečių pulkas. Armija iš tiesų nemėgo „šių prakeiktų po
litikų", kaip tada sakydavo kariuomenėje. Bet netrukus
ten Čerčilis susirado sau
Kitą dieną surinkęs pa
valdžius karininkus, jis pareiškė: „Ponai, skelbiamas ka
ras utėlėms". Čerčilis karininkams išdrožė smulkią paskai
tą apie utėlių vaidmenį praėjusiuose karuose ir apie
kaip su jomis kariauti. Paskaita patiko, o dar labiau pa
tiko, kad žymusis Malboro hercogo įpėdinis pirmas
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taip paprastai kalbėjo paprastiems škotų kapitonams. Jau
nieji karininkai šepečiais ir įkaitintais lygintuvais
energingai kovoti su nauju priešu. Čerčilis į frontą atsive
žė skardinę vonią ir mielai skolindavo ją savo
Kareiviams ir karininkams jis rodė neišsenkamą
giją, drąsą ir panieką pavojams.
sakė
tai žaidimas, ir žaisti reikia su šypsena." Jis visada
didelis aktorius. Neišvengė pozos ir dabar. Jis
sau kostiumą, kuris išskirdavo jį iš kitų karininkų būrio.
Tai buvo anglų ir prancūzų karinių uniformų
Ypač jam patiko nešioti šviesiai mėlyną prancūzų šalmą.
Nerami Čerčilio prigimtis išryškėjo ir čia,
se. Dažnai naktimis jis liepdavo savo ruože šaudyti.
kiečiai, baimindamiesi, jog tai pasirengimas naujam
puoliui, atsakydavo tuo pačiu. Kildavo gana ilgas
šaudymas, labai nepatikęs greta įsikūrusiems
nes jis be reikalo dirgindavo kareivius bei
neleisdamas ilsėtis. Nelabai šis aktyvumas patiko ir
Čerčilio batalione. Kartą tokio susišaudymo metu
paklausė netoliese stovintį kareivį: „Nejaugi tau
tinka karas?" Čerčilio biografai, aprašydami savo
jaus žygius armijoje, nepraleidžia progos pabrėžti,
jam karas tai tikrai patiko. Tačiau reikia kai ką
linti. Čerčiliui patiko karas, kuriame jo rankose
vadovavimas visiems veiksmams, bet nepatiko toks
kur jam teko atlikti karines pareigas lygiomis
su tūkstančiais anglų karininkų ir šimtais tūkstančių k a 
reivių. Kare jis norėjo būti karo didvyris, o eilinio daly
padėtis jam neimponavo.
Čerčilį dažnai aplankydavo atvykę į frontą
veikėjai: jo draugas F.
Smitas, generolas
ir
Kareiviams labai patiko, kai jis versdavo svečius lan
džioti į apkasus, kur jie, žiūrėk, perplėšdavo arba išsi
tepdavo savo elegantišką uniformą, o jų kruopščiai
lyti batai aptekdavo purvu.
Nors ir labai buvo nepatogu palikti armiją ir grįžti:
į Londoną, bet Čerčilis nutaria mesti kariavęs. Jis ži
kad priešai tyčiosis iš jo ir, pasinaudoję šia
dar labiau griaus jo autoritetą, trimituodami apie-

jo išėjimą iš
armijos. 1916 m. kovo
išbuvęs fronte iš viso apie keturis mėnesius, Čerčilis laiš
ke savo draugui Biverbrukui pasakoja, kad manąs atsi
sakyti karinės tarnybos ir grįžti į Angliją. Anglijos vy
riausybė, rašo jis, karui vadovauja nepatenkinamai, tad
jis norįs padėti ištaisyti padėtį. Čerčilis mano, kad tai bus
įtikinantis paaiškinimas, kodėl jis pasitraukia iš fronto.
sako
taip lengvai pasi
traukti iš fronto negalėjo. Jie taip pat galėjo galvoti,
kad jų protas ir genialumas būtų naudingesni namie, bet
jie nebuvo
Čerčiliai!"
Tai, kas kitiems jokiu būdu nepasisektų, Čerčiliui
pavyksta. 1916 m. kovo mėn. jis vyksta atostogų į Lon
doną, norėdamas dalyvauti parlamento posėdžiuose ir da
lyvauti diskusijose dėl karinio jūrų laivyno asignavimo.
Debatų metu jis pasako didelę programinio pobūdžio
kalbą. Čerčilis elgiasi taip, tarsi būtų ne pėstininkų ka
rininkas, o svarbiausias vyriausybės narys. Jis moko mi
nistrą pirmininką, kaip reikėtų reorganizuoti admiralitetą
ir kaip toliau kariauti. Taip kalbėdamas, Čerčilis nedvi
prasmiškai siūlė vyriausybei atšaukti jį iš fronto ir pa
vesti atsakingas pareigas, susijusias su vadovavimu ka
rui. Kaip tik taip jo kalbą įvertino Anglijos spauda. „Tai
buvo pretenzijos į vadovus", „tai buvo mėginimas grįžti
į
laikraščiai.
Tuo metu Anglijos
sluoksniai vis labiau
buvo nepatenkinti ministro pirmininko Askvito veikla.
Buvo rezgamos įvairios intrigos, kad jis būtų nušalintas
intrigų dalyviai, žinodami, kad Čerči
nuo valdžios.
lis turi nepaprastų oratoriaus ir polemisto gabumų, taip
pat kad jis nekenčia ministro pirmininko, mielai būtų
įtraukę jį į kovą prieš Askvitą. Kai kurie jų siuntė laiš
kus Čerčiliui į Prancūziją, siūlydami mesti karo tarnybą,
grįžti į bendruomenių rūmus ir įsijungti į stiprėjančią
opoziciją prieš Askvitą. Tiesa, pagrindinės opozicijos jė
gos jam to nesiūlė. Biografai mini tik dviejų antraeilių
politikų vardus — sero Edvardo Karsono ir sero
bei vieną žymų žurnalistą — Skotą, „Mančesgardian" redaktorių. Jie palaikė idėją, kad Čerčilis
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prie politinės veiklos. Bet, atrodo, ir to jam
kako, kad galutinai apsispręstų. Be to, balandžio mėnesį
Čerčiliui buvo pranešta, kad dėl žmonių trūkumo jo
talioną sujungs su kitu, kurio vadas, vyresnis
imsis vadovauti naujam batalionui. Taigi, dabar galima
sakyti, kad „ne jis metė batalioną, o batalionas jį
liko". Čerčilis kreipėsi į karo ministrą, prašydamas jį
atleisti iš armijos. Ministras susidūrė su dilema: jei jis
patenkins Čerčilio prašymą, jį gali kaltinti protegavimu,
o jei atmes, gali pasakyti, jog jis išsigando kritikos, ku
rią Čerčilis bendruomenių rūmuose nukreips prieš
ministeriją ir vyriausybę. Galų gale ministerija
Čerčiliui atsistatydinti iš armijos su sąlyga, kad jis
giau nesiprašys į karinę tarnybą.
sąlygą Čerčilis leng
vai priėmė, nes karinė tarnyba jam jau apkarto. 1916 m.
birželio mėn. jis galutinai grįžo į Londoną.
Čerčilis troško atnaujinti aktyvią politinę
Prieš tai jam būtinai reikėjo susigrąžinti savo
ją, kad būtų kažkokių šansų grįžti į vyriausybę.
tiškai tai reiškė, kad jis turi įtikinti viešąją
jog jis neatsakingas už Galipolio pusiasalio tragediją
jog tai buvusi protinga operacija, o ji nepavyko ne dėl
jo kaltės. Čerčilis galėjo išsiteisinti, tik suvertęs
kitiems. Askvitas puikiai suprato, kad Čerčilis, bandyda
mas teisinti save, griaus jo ir generolo
repu
taciją. Todėl ministras pirmininkas kategoriškai
Čerčiliui išspausdinti parengtą medžiagą apie Dardanelų
operaciją, motyvuodamas tuo, kad karo metu negalima
skelbti paslapties. Tačiau
Čerčiliu ne
lengva. Askvitas jam
sudarysiąs karališkąją ko
misiją visiems įvykiams, susijusiems su Dardanelų ope
racija, tirti.
Grįžti į valdžią Čerčiliui nebuvo palankios aplinky
bės. Viešoji nuomonė buvo nuteikta prieš jį, konserva
toriai, kaip ir anksčiau, į jį žiūrėjo priešiškai. Atspindėšias nuotaikas, Anglijos laikraščiai prieštaravo, kad
būtų leista vadovauti vyriausybiniams reika
lams.
rašė savaitraštis
atsakingas už komišką Antverpeno ekspediciją, kuri viso

pasaulio akyse apjuokė angių
Jis atsakingas už
pražūtingą Dardanelų
kuri prilygsta
sioms mūsų laikų karinėms
Palankūs Čerčiliui biografai užjausdami aprašo, kaip
šiuo jam sunkiu laiku jis surado paguodą prie šeimos ži
dinio ir tapyboje. 1916 m.
turėjo jau tris vaikus:
•septynmetę dukrą Dianą, penkiametį sūnų Randolfą ir
dviejų metų dukrą Sarą. Sunkią valandą žmona
tina visada buvo patikima
atrama,
daug pa
darė, atitraukdama vyrą nuo liūdnų minčių dėl jo po
litinės nesėkmės. Ji visada buvo rami, linksma,
bent jau iš išorės, kad viskas baigsis gerai, ir stengėsi
šį pasitikėjimą įteigti kartais linkstančiam į pesimizmą ir
melancholiją
Klementina visaip skatino jo do
mėjimąsi tapyba ir stengėsi, kad namuose būtų daug
Įdomių žmonių.
Kartą tokią sunkią Vinstonui dieną lordas Ridelis pa
klausė
ką šis manąs veikti toliau.
pra
gyvenimui ir toliau
atsakė
Tapyba —
didelė paguoda. Ji padėjo man
tuo sunkiu metu,
kai išėjau iš admiraliteto."
turėjo nemažų tapytojo gabumų, tikriausiai
paveldėtų iš motinos. Sakoma, kad jis tapyti pradėjęs at
sitiktinai, po to, kai jį pašalino iš admiraliteto. Jo brolio
Džono žmona mėgo piešti, ir Čerčilis, stebėdamas, kaip
pats nutarė išbandyti čia savo jė
ji tai daro, netikėtai
gas. Iš pradžių
tapė savo giminaičio dažais, po to įsi
gijo visus dailininkui reikalingus reikmenis ir
Edį Maršą jam pozuoti. Tuo metu kadaise Čerčilio įkurto
šarvuotųjų automobilių diviziono karininkai, norėdami iš
reikšti jam simpatiją, užsakė jo portretą žinomam anglų
dailininkui Džonui Leveriui. Netrukus Čerčilis tapo uoliu
jo mokiniu. Praėjo nedaug laiko, ir jis visas pasinėrė į
tapybą. Vasarodavo užmiestyje, fermerio sodyboje, įsi
gijo ilgą iki kelių kreminės spalvos palaidinę ir sode
dažnai piešdavo peizažus. Pakviestas į svečius, atvykdavo
su molbertu. Čerčilis šeimininkams sakydavo negalįs vie
nu metu piešti ir kalbėti; jis ištraukdavo iš dėžės didelį
rankraštį, kuriame buvo surašytas jo pasiteisinimas
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Dardanelų operacijos. Užuot kalbėjęsi su svečiu, šeiminin
kai turėdavo tenkintis šio kūrinio skaitymu.
m. pabaigoje ypač pagyvėjo intrigos, kuriomis
buvo norima pašalinti Askvitą ir į jo vietą pakviesti
Džordžą. Be kandidato į premjerus, šiose pjautynėse
tyviai pasidarbavo Biverbrukas. Suokalbininkų
daug priklausė nuo konservatorių lyderio Bonaro Lou.
Biverbrukas, būdamas artimiausias Bonaro Lou
mokėjo jį įtikinti, kad Loid Džordžas būtinai turįs pa
keisti Askvitą. Askvitą įviliojo į gudriai paspęstas ža
bangas. Loid Džordžas pateikė jam ultimatumą,
damas, kad vadovavimą karui ministras pirmininkas per
duotų kabineto žiniai. Kaip ir tikėtasi, Askvitas
Po to Loid Džordžas padavė pareiškimą atsistatydinti.
pakirto Askvito padėtį, ir jis pats atsistatydino.
tradiciją karalius naują vyriausybę pavedė sudaryti
rosios koalicinės partijos lyderiui, konservatoriui
Lou. Pagal suokalbininkų planus Bonaras Lou
pasiūlymo, pataręs karaliui vyriausybės sudarymo
pavesti Loid Džordžui.
1916 m. gruodžio
Džordžas sudarė savo
koalicinę vyriausybę.
premjero ir Čerčilio
tykiai buvo neblogi, ir jis buvo
pasiūlyti
vyriausybines pareigas. Bet konservatoriai
protestavo. Bonaras Lou pasakė, kad jis atsisakysiąs eiti
vyriausybę, jeigu joje bus Čerčilis. Nors Loid Džordžas
ir Biverbrukas labai stengėsi, jiems nepavyko įveikti
naro Lou užsispyrimo, ir Čerčilis vėl liko už durų.
Loid Džordžas gerai pažinojo Čerčilį. Todėl jis labai
Įdomiai apibūdina savo draugą, atsiminimuose pasakoda
apie vyriausybės sudarymą 1916
pabaigoje. „ T r e 
čias buvęs liberalų
rašo Loid
ris galėjo tapti svarbiu
buvo
Čerčilis, vienas pačių žymiausių ir
meto žmonių. Kai aš tapau premjeru, jis jau keli
mėnesiai nebuvo ministras, bet vis tiek buvo žymus l i 
beralų partijos narys. Dėl savo išradingo proto, negin
vyriškumo, nenuilstamo darbštumo ir karo
pažinimo jis būtų
karinio kabine151

to narys. Čia jo impulsyvų ir neramų būdą galima būtų
kontroliuoti, jo nuomonės būtų svarstomos ir tikrinamos,
prieš pereinant prie veiksmų. Tokio karšto temperamento
ir stipraus proto žmonėms reikia ypač tvirtų stabdžių.
Deja, konservatorių ministrai, išskyrus
ir serą
Eduardą
vieningai ir ryžtingai stojo prieš jo
dalyvavimą vyriausybėje; daugumas jų netgi pareiškė bū
sią ministerijoje su sąlyga, kad bus pašalintas Čerčilis.
Bonaras Lou
labai nepasitikėjo.
Aš padariau viską, ką galėjau, kad Bonaras nepasi
sakytų prieš Čerčilį, netgi pateikiau argumentą, kuris
tokiais atvejais paprastai pateikiamas, būtent: Čerčilis bus
pavojingesnis kritikas kaip vyriausybės
Bonaras
Lou
„ A š bevelyčiau, kad jis bet kada būtų mano
priešininkas".
Labai
toliau rašo Loid
kad laikomasi tokio požiūrio, bet negalėjau, staigiai
įtraukdamas Čerčilį į ministeriją, rizikuoti, kad iširtų poli
tinė kombinacija, buvusi patikimas vyriausybės ramstis.
Tarp kitko,
tada buvo absoliučiai tikras,
kad gaus oficialias pareigas. Pietaudamas pas F. E. Smitą,
jis iš Biverbruko sužinojo, kad „naujoji vyriausybė jam
būsianti labai palanki, nes į ją įėjo visi jo draugai" (o jis,
Čerčilis, vadinasi, neįėjo), ir taip nuliūdo, užpyko ir susi
erzino, kad, pačiupęs paltą ir skrybėlę, nedelsdamas paliko
draugiją. Čerčilis neįsivaizdavo sunkumų, su kuriais susi
dūrė naujasis premjeras Loid Džordžas, vien tik
jo kandidatūrą. Politinė padėtis šalyje tada buvo tokia,
kad įtakingi Čerčilio draugai Loid Džordžas ir Biverbrukas niekaip negalėjo jam padėti. Loid Džordžas žadėjo
Čerčiliui padėti artimiausia proga, ir jis žodį tesėjo.
Loid Džordžas jautėsi pakanka
1917 m. liepos
mai tvirtai, kad galėtų į vyriausybę pakviesti Čerčilį.
Tiesa, jis jam pasiūlė ne kabineto nario pareigas, o tik
karinio aprūpinimo ministro portfelį. Daugiau Čerčiliui
duoti Loid Džordžas negalėjo, nes ir su tuo konservato
riai sutiko grieždami dantimis.
pareigos nesuteikė galimybės vadovauti karui
ir turėti įtakos vyriausybės politikai. Ir vis dėlto Čer-

152

paskyrimas sukėlė audrą parlamente ir už jo ribų.
Tada jam buvo paskelbtos karališkosios komisijos, tyru
sios Dardanelų operaciją, išvados. Jei Loid Džordžas
nebūtų pakeitęs ministro pirmininko Askvito, komisijos
pranešimas ilgai būtų neišvydęs pasaulio. Naujasis minist
ras pirmininkas, palaikydamas savo kolegą, pranešimą iš
spausdino. Kadangi komisija ne tiek teisino Čerčilį, kiek
pareiškė, jog atsakomybė už Dardanelų tragediją tenka
ne jam vienam, o ir
su Kitčeneriu, pranešimas
nepakeitė viešosios nuomonės, kuri buvo nusistačiusi
prieš
veikėjai, pavyzdžiui, admirolas Beresfordas, viešai pareikšdavo: „Ministras pirmininkas ne
turi teisės, visiškai prieštaraudamas viešajai nuomonei,
skirti į atsakingas pareigas". Konservatorių spaudoje buvo
spausdinami laiškai, kurių autoriai tvirtino: „Mes negali
me užmiršti, kad Čerčilio vardas susijęs su nelaime".
Parlamente deputatai kartais tvirtindavo, kad Čerčilio
paskyrimas sudaro „pavojų valstybei". Dėl šio paskyri
mo karo ministras lordas Derbis grasino atsistatydinti, o
kolonijų ministras Volteris Longas rašė Loid Džordžui,
kad daugeliui jo draugų konservatorių „bus itin sunku
palaikyti koaliciją". A p i e 40 konservatorių deputatų gru
pė nuvyko pas Bonarą Lou, protestuodami, kad Čerčilis
įeitų į vyriausybę. Iškilo pavojus, kad suskils
bė. Loid Džordžas savo atsiminimuose papasakojo, su ko
kiais sunkumais jam teko susidurti, paskyrus Čerčilį. „Ko
dėl konservatoriai buvo taip priešiški jam? — klausia
Loid Džordžas ir
politinė praeitis, žinoma,
nepaprastai piktino jo senus partijos draugus. Jis nieka
todėl, išėjęs iš savo partijos,
da nieko nedaro
jis puolė savo buvusius draugus, smerkdamas savo bu
vusias pažiūras, kandžiai, sarkastiškai, o to ilgai nega
lėjai pamiršti. Kai buvo paskelbtas karas, nacionalinis
saugumas privertė visas partijas laikinai susitaikyti, taigi
kurį laiką buvo primiršti partijų vaidai, rangai. Bet kon
servatoriai negalėjo nei užmiršti, nei atleisti
kad jis perėjo į jų priešų stovyklą, nė to, kad jis palei
do į juos
pražūtingus šūvius, kai jie buvo
pradėti triuškinti. Jeigu jis būtų likęs ištikimas tai
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nei
iš kurios kilo, kur gavo išsiauklėjimą, tai į jo
dalyvavimą Dardanelų nesėkmėje nebūtų kreipiamas dė
o ant
pasipiktinimo
būtų paau
kota kita auka. Čerčilio klaidos įtūžusiems
riams buvo puiki proga nubausti jį už partijos išdavimą,
ir rimbas, kuriuo jie išvijo jį iš užimamo posto, buvo
nupintas iš tokių pat įžeidinėjimų, kuriuos buvo
jis pats, bet rimbu buvo mosuojama taip, kad atrodytų,
jog juo užsimojo ne kerštingi partijos nariai, o pareigai
ištikimi
Čerčilio priešininkai pripažino, kad jis buvo
ta
lentingas žmogus, stipri ir patraukli asmenybė. Jie ne
ginčijo, jog
drąsus, sutiko, kad jis buvęs nepailstantis
darbuotojas. Bet, klausinėjo jie, kodėl, nepaisant viso to,
kodėl jis turėjo daugiau gerbėjų, bet mažiau šalininkų
negu koks nors kitas žinomas politinis Anglijos veikėjas?
Jie nurodydavo, jog net pačiais sunkiausiais politiniais
atvejais Džozefas Čemberlenas Birmingeme ir seras
Škotijoje galėjo tikėtis tvirtos vietinių
žmonių
niekada nepasiekė ir ne
sugebėjo išlaikyti kokios
grupės, miesto ar srities
žmonių prieraišumo. To negalima paaiškinti vien Čerčilio
perėjimu į kitą
Kai kurie stambūs Anglijos poli
tiniai veikėjai
politinę karjerą užbaigdavo ne toje
pačioje partijoje, kurioje buvo ją pradėję. Taigi,
čia reikia ieškoti tikrosios priežasties, kodėl jis su
keldavo tokį
Kokia gi tikroji priežastis? —
klausdavo jie.
Ir jie atsakydavo maždaug taip. Čerčilio protas — tai
Bet šio mechanizmo struktūroje, o
galingas
padarytas, slypėjo kaž
galbūt medžiagose, iš kurių
koks neaiškus trūkumas, trukdęs jam visada tiksliai
veikti.
tai per
kritikai paaiškinti negalėjo.
Kai mechanizmas veikė netiksliai, jo
jėga įstum
davo į katastrofą ne tik jį patį, bet ir su juo dirbančius
žmones. Štai
pastarieji, su juo dirbdami, visada
Jų nuomone, metale, iš kurio jis buvo nulietas, tūno
jo kažkoks pražūtingas gedimas. Šia silpnybe
kri-

tikai ir rėmėsi,
šiuo metu pasinaudoti jo
dideliais sugebėjimais. Jie regėjo ne teigiamą jo didu
mą, kurį jiems reiktų panaudoti pavojaus
o
papildomą grėsmę, kurios reikia
A p i e jo gabumus aš buvau kitokios
Man
atrodė, kad jo išradingas protas ir nenuilstama energija,
jeigu tik jie kontroliuojami, yra itin vertintini. Niekas
negalėjo abejoti, kad jis turi numatymo talentą ir vaiz
duotę. Jo sumanyta Dardanelų operacijos idėja ir tiems
tankų reikšmės
rodo, kad
jis turėjęs tokių sugebėjimų. Tokie gabūs žmonės pasi
taiko retai, labai retai. Ypatingo pavojaus valandą juos
reikia maksimaliai
Budriau juos prižiūrint, to
kie žmonės gali duoti naudos daugiau negu vidutinybių
legionas,
Štai kodėl, maniau aš, Čerčilis turėjo įeiti į vyriau
sybę. Aš žinojau šį tą apie buvusių jo draugų, konser
jam reiškiamą priešiškumą, supratau, kad labai
rizikuoju, siūlydamas Čerčiliui ministro
Bet tas
nematytas įtūžis, kurį Čerčilio priešai išreiškė, sužinoję
mano ketinimą, viršijo visus mano nuogąstavimus
ir per kelias dienas pasiekė tokį laipsnį, kad ministeriją
apėmusi krizė grėsė pačios vyriausybės gyvavimui. Aš
vis dėlto rizikavau. Nors kartais aš ir gailėdavausi, kad
pasitikėdavau, bet esu įsitikinęs, kad buvau teisus, laiky
damasis savo nuomonės ir nepaisydamas savo kolegų
abejonių, nes Čerčilis tuo metu, kai pergalei pasiekti rei
kėjo sukaupti dideles karinių reikmenų atsargas, labai
padėjo vyriausybei, didinant karinių reikmenų gamybą
daro išvadą Loid Džordžas, — priklauso
Čerčilio
nuo to, ar jis galės susidaryti ateityje ne vien tik drąsaus,
bet ir atsargaus žmogaus
Ažiotažas dėl jo paskyrimo Čerčiliui buvo nemaloni
naujiena. Jis neįsivaizdavo, kad jis toks nepopuliarus.
Čerčilis svajojo ne apie karinio aprūpinimo mi
nisteriją, kurią taip vargiai gavo, bet vis dėlto
buvo
laimingas, kad vėl
į vyriausybę. Laikraščio
korespondentas Repingtonas pažymėjo, kad kelios sa
vaitės po paskyrimo „jis atrodė visai kitas
Aš
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niekad nebuvau matęs, kad per tokį trumpą laiką kas
nors būtų taip
į gerąją pusę. Pats Čerčilis taip
apibūdino savo naująjį paskyrimą:
man nebu
vo leista imtis planavimo, aš pradėjau rūpintis ginklų
gaminimu".
negalėjo pasitenkinti vien tik atlikdamas
savo funkcijas, negalėjo prisiversti atsisakyti planavimo.
Kariniam kabinetui jis siunčia pasiūlymus, kad vyriau
sybė atsisakytų kariavusi Vakarų fronte, nes ten
veiksmai brangiai kainuoja, ir sutelktų dėmesį į operaci
jas kitose vietose. Vyriausybėje kai kas pritarė šiai idė
jai, bet Anglija kariavo ne viena, o su sąjungininkais
ir negalėjo nepaisyti Prancūzijos nuomonės. Nors Angli
jos vyriausybė labai stengėsi plėsti karinius veiksmus
prieš Turkiją Artimuosiuose Rytuose, bet anglų kariuo
menė vis tiek liko Prancūzijoje ir nešė savo aukų naštą.
dar būdamas admiralitete, buvo sumanęs su
kurti šarvuotą mašiną, galinčią įveikti apkasus. Dar tada
Anglijoje buvo sukurtas tanko prototipas. Dabar, kai jis
savo akimis buvo matęs karą Prancūzijoje, jį vėl užvaldė
idėja tankais suduoti mechanizuotą smūgį priešui.
čilį erzino tai, kad generolai buvo skeptiškos
apie naują techniką ir nenorėjo laukti, kada bus paga
minta pakankamai mašinų, kad jas būtų galima panau
doti sutelktam smūgiui.
suprato, jog delsti nega
lima, nes vokiečiai gali suprasti naujojo ginklo reikšmę
ir sukurti kovos priemones prieš jį. Nuogąstauta veltui:
vokiečių, kaip ir anglų, generolai iš pradžių skeptiškai
vertino tanką.
1917 m. lapkričio 20 d. daugybę tankų pirmą kartą
sąjungininkai panaudojo puldami vokiečių pozicijas Va
karų fronte. Laimėjimas buvo didelis. Po to Anglijos v y 
riausybė imasi priemonių tankų gamybai plėsti ir tankų
korpuso personalui rengti. Čerčilis daug nuveikė, kad
būtų sukurtas šis naujos rūšies ginklas. Kartais literatūro
tėvu". Kai grupė asmenų ėmė
je jis vadinamas
reikšti pretenzijas, jog jie esą tanko išradėjai, karališkoji
komisija, įkurta šiam klausimui tirti, padarė išvadas: „Pir
miausia komisija nori pažymėti, kad.
dėl Čerčilio
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drąsos ir atkaklumo bendroji jo idėja panaudoti
tokį kariavimo instrumentą, kaip tankas, buvo įkūnyta
praktiškai". Tuo metu ir vėliau Čerčilis labai domėjosi
karine technika ir jos naujienomis.
Karinio aprūpinimo ministerija buvo didžiulė orga
nizacija, kurioje dirbo
12
valdininkų. Čerčilio
biografai teigiamai vertina jo atliktą ministerijos reor
ganizavimą mažinant skyrių skaičių ir suteikiant įstaigos
veiklai aktyvesnį, operatyvesnį pobūdį. Jis pats Loid
Džordžui rašė: „Tai labai laiminga ministerija, beveik to
kia pat įdomi, kaip Admiralitetas, tik daug pranašesnė,
nes joje nereikia kautis nei su admirolais, nei su vokie
čiais! Aš žaviuosi visais šiais protingais žmonėmis, kurie
man padeda visomis jėgomis. Labai malonu dirbti su
išmaningais žmonėmis".
Ministerija vadovavo daugybei pramonės įmonių, ku
riose buvo gaminami ne tik tankai, bet pirmiausia artile
rijos pabūklai ir sviediniai, taip pat įvairūs kitokie kari
niai reikmenys, taip pat ir transporto priemonės, lėktu
vai. Kai J A V 1917 m. balandžio mėn. įstojo į karą, Čer
čilio vadovaujama ministerija padėjo aprūpinti į Europą
atvykusias
amerikiečių divizijas. Anglijoje amerikie
čiams buvo pagaminta vidutinio kalibro artilerijos pa
būklų, kainavusių 100
sv. st. Rūpindamasis tiekimu
amerikiečių armijai, Čerčilis artimai susipažino su Ber
nardu Baruchu, kuris dirbo analogišką darbą Jungtinėse
Valstijose. Užsimezgusi draugystė tęsėsi kelis dešimt
mečius.
ir darbininkų tarpusavio santykiai ne
įėjo į Čerčilio kompetenciją. Loid Džordžas puikiai su
prato šią problemų reikšmę karo sąlygomis ir sprendė
jas pats. Ministras pirmininkas žinojo, kad Čerčilis šiais
klausimais laikosi vieno sprendimo: naudoti jėgą, o ano
meto Anglijos sąlygomis jėgos naudojimas galėjo turėti
katastrofiškų padarinių.
Bet vis dėlto Čerčilis nebuvo visiškai nušalintas nuo
konfliktų, kurie kildavo karinėse įmonėse. Vienas jo
biografas rašo, kad tada, „kai grėsdavo, jog darbininkų
sukelta netvarka palies didžiulės karinių tiekimų mašinos
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efektyvumą,
laikydavosi griežtos
Kai pa
aiškėjo, kad gali kilti streikų serija, jis, gavęs Loid Džor
džo paramą, ėmė grasinti, jog, darbininkams
į
darbą, jie nebus atleidžiami nuo karinės tarnybos, o or
ganizatoriai
baudžiami griežtai pagal
Karinio
ministerija savo skyrius įsteigė
ir Prancūzijoje. Čerčiliui tai buvo labai svarbu. Šitaip
jis turėjo oficialų pagrindą bet kada nuvykti j žemyną ir
pasidomėti
fronte. Jis vis dažniau naudojosi šia
galimybe, apsilankydavo anglų ekspedicinių jėgų vado
štabo būstinėje. Tokių kelionių
jis galėjo imtis to,
labiausiai geidė jo
su generolais jis svarsty
davo strategijos klausimus. Pagaliau generolas
suteikė Čerčiliui savo štabe atskirą patalpą. Dažnai
jis dirbdavo
viešbutyje
kur buvo
jo ministerija, o vidurdienį skrisdavo lėktuvu
Prancū
ziją, kur praleisdavo likusią dienos dalį. Toks darbo reži
ir judrumas visiškai
Čerčilio charakterį.
Vokietija surengė
ga
1918 m. kovo
lingą puolimą Vakarų fronte, kuriam sutelkė visas savo
jėgas ir viltis karui laimėti. Čerčilis, tuo metu buvęs Pran
cūzijoje, stebėjo kautynių eigą. Puolimas truko 40 dienų
ir Anglijai kainavo 300 tūkst. kareivių. Sklido gandai esą,
anglų divizijos neatlaikys vokiečių
spaudimo. Loid Džordžas nusiuntė Čerčilį į Prancūziją,
kad jis įtikintų jos vadovus, jog tai netiesa. Čerčilis
su prancū
susitiko su ministru pirmininku
zų vyriausiuoju vadu Fošu, su jais drauge lankėsi kari
niuose štabuose. Dabar jis vėl pasijuto esąs ten, kur jam
dera
nes sukosi Įvykių centre ir svarstė juos su
žmonėmis, turinčiais aukščiausią valdžią. Vargu ar ta
misija
kokią nors reikšmę karo eigai, bet ji
jotinai teikė pasitenkinimą Čerčiliui.
K o v o mėnesį Vokietijos surengtas puolimas nepavy
ko. Netrukus sąjungininkai perėjo į
ir
1918 m. lapkričio mėn. Vokietija buvo priversta kapitu
liuoti. 1918 m. lapkričio 11 d. 11
Pirmasis pasaulinis
baigėsi Vokietijos sutriuškinimu, Anglija ir jos są
jungininkai šventė pergalę.

kovos
su Tarybų Rusija

lapkričio
vakare, paliaubų su Vokie
tija pasirašymo dieną, kai baigėsi Pirmasis pasaulinis ka
ras, Čerčilis pietavo su Loid Džordžu oficialioje ministro
pirmininko
Dauning strite Nr. 10.
džiūgavo, sulaukę karo pabaigos.
rašo
apie tą vakarą
gatvėje dainuojančią ir
džiaugsmingai šūkaujančią." Tačiau Čerčilis ir jo pašne
kovas buvo prastai nusiteikę.
kad ne
sako
Priešingai, Loid Džordžas aiškiai
vaizdavo, kad jam prisireiks daugiau ir, galimas
dar didesnių pastangų. Aš buvau nusiteikęs dvejopai: bi
jojau dėl ateities, antra vertus, norėjau padėti sumuštam
priešui."
Nors Anglijos priešai ir buvo nugalėti, Čerčilis ma
jog „tikslas dar nepasiektas, dar liko kitų
prieš nugalėtojus stoja naujos jėgos, trukdančios
gai išspręsti pasaulio problemas". Naujomis jėgomis,
rios Anglijai trukdė savo nuožiūra spręsti taikos pro
blemas, Čerčilis laikė Didžiąją Spalio socialistinę
liuciją Rusijoje ir kai kuriose Europos šalyse revoliucinį
judėjimą. Čerčilis, kaip ir jo pašnekovas Loid Džordžas,
įsitikinęs, jog revoliuciją reikia „nuslopinti karu".
Revoliuciją užgniaužti jėga buvo sudėtinga ir sunku.
Anglijos liaudžiai karas buvo visai apkartęs, ir Čerčilis
suprato, kad vargu ar anglų kareiviai norės būti revoliu
cijos slopintojai. Vadinasi, reikėjo kažkur kitur gauti ka
rinių jėgų žygiui prieš revoliuciją.

Savo atsiminimuose apie Pirmąjį pasaulinį karą
čilis pasakoja, kad ano meto Anglijos valstybės veikėjai
kovai su besiplečiančia revoliucija ketino panaudoti nu
galėtąją Vokietiją.
ir jo vienminčiai atsižvelgė
į tai, kad „priversti paklusti buvusią Rusijos imperiją —
ne tik karinės ekspedicijos, bet ir pasaulinės politikos
klausimas.
Nugalėti Rusiją.
mes galim tik Vokietijos
padedami. Rusijai išvaduoti turime pasikviesti pagalbon
Buvo turima galvoje, jog Vokietija, „su mu
mis visais žiauriai kovojusi, pradės su mumis visais na
bendradarbiauti". Vėliau, 1920
rašė,
jog po Pirmojo pasaulinio karo jo politika buvo formu
luojama šitaip: „Taika su vokiečių tauta, karas su bolše
Vos tik Anglija spėjo baigti Pirmąjį pasaulinį karą,
Cerčiliui jau rūpėjo naujas karas
su Tarybų Ru
sija. Jis nesusimąstydamas siekė sudaryti sąjungą su ką
tik sumuštu Anglijos priešu — Vokietija, norėdamas kartu
su ja kariauti prieš revoliucinę Rusiją.
staigūs
posūkiai apskritai būdingi Anglijos, ir ypač
po
buvo pagautas naujo, šįkart kontrrevoliuci
nio karo idėjos, bet kol kas savo sumanymus nuo visuo
menės slėpė. Tuoj pat, pasibaigus karo veiksmams, koa
licinė Loid Džordžo vyriausybė paleido parlamentą ir pa
skyrė naujus rinkimus. Dabartinio parlamento, išrinkto
konstitucinis galiojimo terminas seniai bu
dar 1910
vo pasibaigęs. Karas sutrukdė laiku surengti rinkimus.
Dabar, karui pasibaigus, vyriausybė, kaip Anglijoje įpras
ta sakyti, grįžo prie šalies reikalų.
Karo pabaigoje šalį valdė koalicinė vyriausybė, ku
rioje konservatoriai bendradarbiavo su liberalais. Kai ku
rie liberalai, kurių lyderis buvo Askvitas, koalicijos
rėmė. Tai buvo karo metais įvykusio partijos skilimo re
zultatas. Ministras pirmininkas Loid Džordžas, koalicijoje
dalyvavusių liberalų vadovas, su konservatorių
susitarė, jog koalicijos šalininkai rinkimuose dalyvaus
vieningu frontu prieš savo politinius priešininkus — lei
boristų partiją ir Askvito liberalus. Į rinkimines apygar-

kuriose buvo iškelti koalicijos kandidatai, Loid Džor
džas ir konservatorių lyderis Bonaras Lou nusiuntė laiš
kus, ragindami rinkėjus balsuoti už koalicijos kandidatus.
laiškus liaudis praminė
panašiai kaip
ir tie kuponai, pagal kuriuos karo metais buvo parduo
damos normuotos prekės. Dėl to 1918 m. gruodžio
rinkimai istorijoje žinomi kaip „rinkimai pagal
Po sunkaus, kruvino karo, po pergalės Anglijoje su
stiprėjo šovinistinės nuotaikos, kurias koalicija visaip
kurstė, nes, jų padedama, norėjo būsimuosiuose rinki
muose laimėti kuo daugiau rinkėjų balsų ir diskredituoti
savo politinius
Koalicijos lyderiai iškėlė to
kius šūkius: „Kaizerį
„Priversti vokiečius
„Angliją paversti šalimi, verta savo karo
Manyta, jog kaizerio nužudymas bus bausmė
tiems, kurie sukėlė karą, o vokiečių mokamos reparacijos
atlygins Anglijai karo padarytus nuostolius. Iš gautų re
paracijų Anglija bus taip pertvarkyta, kad visi žmonės,
ir pirmiausia dalyvavę kare, turėtų gerus butus, pastovų
ir gerai apmokamą darbą bei visapusišką socialinį aprū
pinimą. Tiesa, koalicijos šalininkai vengė konkretinti
šiuos klausimus, o vis tvirtino, kad Anglija bus verta
savo didvyrių.
Nei viena, nei antra, nei trečia neatitiko
pažiūrų. Jis anaiptol nenorėjo bausti Vokietijos ir repa
racijomis jos silpninti. Jis norėjo, kad Vokietija būtų stip
ri, galinti pasmaugti revoliucinę Rusiją. Tačiau Anglijos
politiniame žaidime galioja taisyklės, ir savo rinkiminėje
apygardoje (tai vis ta pati Dandžio apylinkė)
kaip ir kiti koalicijos kandidatai, palaikė šovinistinius
šūkius.
Koalicija rinkimus laimėjo. Parlamente ji gavo 478
vietas iš 707. Iš koalicijos gautų vietų tik
teko Loid
Džordžo liberalams, visas kitas pasiėmė konservatoriai.
Taigi iš esmės rinkimus laimėjo konservatoriai. Leiboris
tams pavyko gauti 63 deputatus. Tai buvo parlamentas,
kurį daugiausia sudarė biznio atstovai, gerai uždirbę iš
ką tik pasibaigusio karo.
11. V .
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Koalicija liko valdžioje, bet, kaip paprastai būna to
kiais atvejais, po rinkimų vyriausybės sudėtis šiek tiek
pasikeitė. Čerčilis buvo paskirtas karo ministru, be to,
jam buvo pavaldi aviacijos ministerija. Tai padaryti Loid
Džordžui pavyko todėl, kad politinės aistros, kunkulia
vusios dėl jo Galipolio nesėkmės, šiuo metu jau buvo
gerokai atvėsusios. Pergalė nubraukė visas karo klaidas.
Tačiau dėl Čerčilio paskyrimo vis dėlto buvo protestuo
jama. Ypatingą nepasitenkinimą kėlė tai, kad jo rankose
buvo dviejų ministerijų vairas.
Čerčilis visada mėgo naują techniką, ir ypač karinę.
Jam patiko skraidyti lėktuvais. Kadaise jis net pats norė
jo išmokti pilotavimo meno. Tačiau besimokant paaiškėjo, jog lakūnas Čerčilis nebus. Jam trūko to, kas papras
tai vadinama
jutimu", jis nemokėjo kaip pilotas
būti santūrus ir susivaldyti. Pagaliau viskas baigėsi ava
rija, kuri jam buvo laiminga. Tačiau instruktorius labai
nukentėjo. Vėliau Čerčilis skrisdavo lėktuvu tik kaip ke
leivis.
Čerčilio biografai tvirtina, kad dabar
Ru
sija pasidarė svarbiausias rūpestis". Kadangi Loid Džor
džas pastaraisiais mėnesiais daugiausia buvo užsiėmęs
ryžiuje vykstančios taikos
reikalais, tai iš
esmės Čerčilis gavo laisvę savo kontrrevoliucinėms avan
tiūroms.
Anglų buržuazija iškart stojo į priešiškas Spalio
voliucijai pozicijas. Jį atsisakė pripažinti V. Lenino va
dovaujamą darbininkų ir valstiečių vyriausybę, kurią su
darė Visos Rusijos Tarybų II suvažiavimas. Anglijos
vyriausybė susitarė su J A V , Prancūzijos ir Japonijos vy
riausybėmis, kad sąjungininkai ginkluota jėga kartu nu
slopintų Rusijos socialistinę revoliuciją. Dėl to
kartu
su savo kontrrevoliuciniais partneriais ten nusiuntė ka
riuomenę. Anglijos vyriausybė aktyviai prisidėjo prie
Rusijoje organizavimo.
kontrrevoliucinės
Aišku, kol vyko karas su Vokietija, Anglija negalėjo skir
ti daug lėšų kovai su revoliucine Rusijos liaudimi. Angli
jos valdantieji sluoksniai nekantriai laukė, kol baigsis

karas su Vokietija, kad galėtų išplėsti karą su Rusijos
tautomis.
Rusijoje įvykusi revoliucija Britanijos imperialistus
išgąsdino ir įsiutino. Tačiau būtų neteisinga manyti, kad
jeigu nebūtų įvykusi Spalio revoliucija, Anglijos
tieji sluoksniai po Pirmojo pasaulinio karo į Rusiją būtų
žiūrėję draugiškai, su simpatija, kaip ir derėtų žiūrėti į
sąjungininkę, labai daug prisidėjusią prie kovos su bend
ru priešu. Tarp imperialistinės Anglijos ir imperialistinės
Rusijos buvo didelių prieštaravimų. Kaip tik šie imperia
listiniai prieštaravimai
buvo priežastis, kodėl dar kur
kas prieš revoliuciją Londone buvo rengiami planai su
silpninti Rusiją ir po karo neleisti
prisidėti prie Euro
pos reikalų tvarkymo.
Loid Džordžas savo kariniuose atsiminimuose pasako
ja, kad 1916 m. Anglijos užsienio reikalų ministerija įtei
kė vyriausybei memorandumą, kuriame siūlė, kaip po
karo spręsti teritorinius Europos klausimus. Memorandu
me buvo
kad Lenkija turi tapti
vals
tybe tarp Rusijos ir Vokietijos. Memorandumo autorių
nuomone, sukūrus tokią Lenkiją, taip pat kelias valsty
bes Austrijos-Vengrijos teritorijoje,
efekty
vus barjeras prieš Rusijos vyravimą Europoje".
Spalio revoliucijos pergalė ir darbininkų bei valstie
čių valdžios Rusijoje
iš pagrindų pakeitė A n g 
lijos ir Rusijos prieštaravimų pobūdį. Iki 1917 m. spalio
vyravo imperialistiniai prieštaravimai, o po revoliu
cijos jų vietą užėmė klasiniai prieštaravimai, kapitalizmo
ir socializmo prieštaravimai. Tai buvo nauji, Spalio re
voliucijos pagimdyti
svarbiausi dabarties
epochos
Suprantama, kad po to labai padi
dėjo Anglijos imperializmo priešiškumas
dabar jau
revoliucinei, socialistinei Rusijai.
Imperialistinė Anglija, vadovaudamasi savo klasiniais
interesais, tuoj po Spalio revoliucijos ima organizuoti ka
rą su Tarybų Rusija. Šis klasinis karas, pagal Anglijos
vadovų sumanymą, turėjo ne tik panaikinti susikūrusią
Rusijoje Tarvbų valdžią, bet ir susilpninti Tarybų šalį.
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Anglijos valdantieji sluoksniai neturėjo kito tokio
žmogaus, kuris taip energingai, atkakliai ir nuosekliai ko
votų su Tarybų Rusija, kaip
Čerčilis. Nenusi
manydamas teoriniais socialistinės revoliucijos klausimais
ir visiškai nesuprasdamas Rusijoje vykstančių revoliuci
nių permainų dėsningumų, jis vis dėlto intuityviai kur kas
geriau už daugelį imperialistų politikų suprato, kad, lai
mėjus Rusijoje socialistinei revoliucijai, kapitalistiniam
pasauliui iškilo didžiulis pavojus. Dėl to jis ir stengėsi
nuslopinti socializmo židinį Rusijoje, pasaulinės socialis
tinės revoliucijos tvirtovę.
Loid Džordžo žodžiais, prieš Rusijos darbininkus ir
valstiečius, paėmusius į savo rankas valdžią,
jo
hercogiškasis kraujas". Kalbėdamas apie Rusijos įvykius,
jis negalėdavo valdytis ir visaip įžeidinėdavo bei
davo Rusijos tautas, bolševikus ir jų lyderius. 1918 m.
rugsėjo
pradžioje kariniam kabinetui jis pateikė me
morandumą, kuriame
asmeninį bolševikų
vyriausybės narių sąrašą" ir paskelbti, jog, kad ir kiek
prireiktų pastangų, jie bus nubausti.
1975 m. Anglijoje išleistas oficialios Čerčilio biogra
fijos IV tomas. Šiame leidinyje pateikiami vieši Čerčilio
pareiškimai, kuriuose ryškus jo požiūris į Spalio revoliu
ciją. Štai vienas pavyzdys. 1918 m. lapkričio 26 d. Čer
čilis, kalbėdamas savo Dandžio rinkiminėje apygardoje,
bolševikus vadino „nuožmiomis beždžionėmis babuinais"
ir tvirtino, kad jie „greitai Rusiją pavers niekinga bar
tai tiesiog grį
barų šalimi", kad „komunistinė teorija.
pasaulio
žimas į viduramžius". „Nugalėjęs visus
sakė jis
aš nepakęsiu, kad mane
įveiktų beždžionės." Praeis keli dešimtmečiai, ir 1950 m.
jis su liūdesiu prisimins, kad jam nepavyko, kaip jis pa
sakė, „pasmaugti bolševizmo lopšyje". Čerčilis pradėjo
pašėlusiai kovoti su Tarybų valdžia nuo pirmosios jos su
sikūrimo dienos ir
kovojęs iki savo gyvenimo
pabaigos.
Čerčilis nekentė
ne tik dėl to, kad ji buvo
tarybinė, bet dar ir dėl to, kad ji buvo galinga valstybė.
Per Pirmąjį pasaulinį karą Anglijos sąjungą su Rusija jis
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stengėsi panaudoti, kad Rusija kuo labiau nusilptų. Kaip
jis džiaugėsi, kai karo pabaigoje Rusija iš tikrųjų buvo
baisiai nualinta, Čerčilis triumfavo. Paskutinį savo atsimi
nimų tomą „Pasaulio krizė", skirtą pokario laikotarpiui,
jis pradeda: „Pasibaigęs didysis karas nepaprastai iškėlė
Angliją. Rusijos imperija, buvusi mūsų sąjungininkė, už
leido vietą revoliucinei vyriausybei, kuri atsisakė bet ko
kių pretenzijų dėl Konstantinopolio ir kuri.
nepajėgs
greitai pasidaryti rimta karinė grėsmė Indijai". Tačiau
Rusijos revoliucijos raida netrukus aptemdė Čerčilio ir
Anglijos valdančiųjų sluoksnių džiaugsmą. Jie suprato,
kad proletarinė revoliucija Rusijoje — kur kas pavojin
gesnė grėsmė Anglijos imperializmui negu senosios ca
rinės Rusijos konkurencija, nes Rusijos revoliucija su
stiprino darbininkų judėjimą pačioje Anglijoje.
Dėl tų pačių priežasčių Prancūzija, J A V ir kitos ka
pitalistinės šalys troško sunaikinti Tarybų valdžią, tačiau
Anglija, taigi ir Čerčilis, turėjo savo ypatingų priežasčių.
Tarybų valdžios įvedimas Rusijoje sudarė grėsmę Angli
jos kolonijiniam viešpatavimui. Daugelis Britų imperijos
kolonijų tautų gavo paskatą kovoti su savo
tai buvo Spalio socialistinę revoliuciją įvykdžiusių Rusi
jos tautų pavyzdys. „Ir dėl
kalbėjo G.
nuolatinis Čerčilio kalbų leitmotyvas yra pavojus Rytuo
se. Kaip tik todėl Čerčilis rėmė
ir Kolčiaką,
kaip jis ne kartą yra pasakęs, kad
ir Kolčia
kas, jo nuomone, yra Anglijos interesų Rusijoje ir Indi
joje gynėjai."
Anglijos valdantieji sluoksniai nekentė revoliucinės
Rusijos, bet jiems nebuvo miela ir stipri buržuazinė Ru
sija. Dėl to pilietinio karo ir intervencijos laikotarpiu
Anglijoje buvo populiarūs Rusijos padalijimo planai. Tada
rašė, kad Rusija, federacijos pagrindu sudaryta
iš kelių valstybių, „visų šalių ateičiai būtų
kas ma
žiau pavojinga negu didžiulė centralizuota carinė monar
chija. Dabar kaip tik toks momentas, kai, susidarius
kritiškai padėčiai, visoms Rusijos partijoms ir visoms ka
rinėms jos pajėgoms atsiranda galimybė, sumaniai panau165

ant sąjungininkų politiką, pakreipti įvykius kaip tik
tokia linkme".
Svarbiausia kovos su Tarybų Rusija našta, pagal Čer
čilio idėją, turėjo būti užkrauta Vokietijai. Amerikos
atstovas Antantės vyriausiojoje karinėje taryboje gene
rolas Blisas 1918 m. spalio 28 d. J A V prezidento asmeni
niam atstovui pulkininkui Hauzui pranešė:
neris (Anglijos karo
V. T.) linkęs priešta
rauti
manydamas, jog Vokietijai, galimas
daiktas, teks būti atrama prieš Rusijos bolševizmą, ir
(anglų generalinio štabo
V.
jam pritaria". Vėliau,
generolas Blisas, vėl lies
damas šį klausimą, rašė: „Kai dėl vokiečių nedemobiliturint galvoje bolševizmą, aš nė iš vieno jų
(Anglijos
T.) negalėjau nieko aiškaus suži
noti nei apie tai, kokias pajėgas jie leis vokiečiams lai
kyti, nei koks bus jų kiekis bei ginkluotė. Atrodė, tar
tum jie nori palikti vokiečius faktiškai ir visiškai gink
luotus ir
1919 m. balandžio 9 d. laiške Loid
Džordžui Čerčilis rašė, kad politika Tarybų Rusijos atžvil
giu
būti labai paprasta: „Reikia pamaitinti Vokietiją
ir priversti ją
su
Askvito duktė v ė 
liau prisiminė savo ano meto pokalbi su Čerčiliu. Kai ji
paklausė: „Kokia jūsų politika Rusijos
Čer
čilis atsakė:
bolševikus ir bučiuotis su hunais".
Vokietijos vadovai buvo palankūs Čerčiliui
ir atkakliai siūlė savo paslaugas kovoti su Ta
rybų Rusija.
Pasibaigus karui su Vokietija, Anglijos vyriausybė
anksčiau pradėtos interven
patvirtino daug nutarimų
cijos Rusijoje plėtimo. 1918 m. lapkričio 13 d. ji patvir
tino 1917 m. gruodžio 23 d. su Prancūzija pasirašytą su
sitarimą dėl Pietų Rusijos padalijimo į veikimo sferas.
Kitą dieną ji priėmė nutarimą teikti pagalbą generolui
Denikinui ginklais ir karine amunicija, pasiųsti Į Sibirą
papildomai karininkų ir karinės
taip pat faktiš
kai pripažinti admirolo Kolčiako vyriausybę.
Tuo pat metu buvo energingai didinamos ir stiprina
mos Kolčiako armija Sibire ir interventų pajėgos

jos
— Murmanske ir Archangelske. 1918 m. lap
kričio 30 d. Anglijos vyriausybė savo atstovams Archan
gelske ir Vladivostoke pranešė, kad Rusijos atžvilgiu ji
ketinanti laikytis tokios politikos: „Toliau turėti užimtus
Murmanską ir Archangelską, tęsti Sibiro ekspediciją, pa
bandyti įtikinti čekus, kad jie liktų Vakarų Sibire, užimti
(penkiomis britų brigadomis) geležinkelį
kiek įmanoma padėti
Denikinui (turint
galvoje įvairias karines medžiagas), aprūpinti ginklais Pa
baltijo valstybes." Tai buvo milžiniška anglų
cijos Rusijoje programa. Čerčilio paskyrimas karo minist
ru reiškė, jog Anglijos vyriausybė sumaniusi šią progra
mą įgyvendinti labai energingai ir greitai.
Anglijos vyriausybė nebuvo
nuomonės, kaip
geriau kovoti su revoliucine Rusija. Čerčilis neabejojo,
jog reikia ir tikslinga ginklu kovoti su Tarybų valdžia,
kol ji bus sunaikinta, o Loid Džordžas dėl to rimtai būgš
tavo. Skirtingai negu jo karo ministras, Loid Džordžas
jautė, jog siųsti į Rusiją
tai Anglijos
pitalizmui labai sunkus ir pavojingas sumanymas, todėl
buvo tos nuomonės, jog galima pripažinti Tarybinę vy
riausybę de fakto ir su ja vesti derybas. Taip jis manė
anaiptol ne simpatizuodamas tarybinei santvarkai, o rea
liai vertindamas jėgas. Loid Džordžas, geriau už Čerčilį ir
kai kuriuos kitus savo kabineto kolegas suprasdamas, kad
stipri ir darosi kasdien stipresnė,
Tarybų
jog kova su Tarybų Rusija bus sunki.
Loid Džordžas taip pat suprato, kad Anglijai reikės
nemažai pastangų karo laimikiui išlaikyti ir apginti nuo
savo sąjungininkų. Kapituliavus Vokietijai, paaštrėjo
prieštaravimai. Prancūzija karo pa
baigoje turėjo didžiulę armiją, todėl, remdamasi ja, siekė
taip išspręsti
klausimą, kad ji pasidarytų Europos
Ji ketino kovoti ir dėl savo grobio dalies ko
lonijose. Anglija neketino sutikti, kad Europai vadovau
tų Prancūzija, ir norėjo kiek galima apriboti Prancūzijos
kolonijinius iškovojimus. Norint apginti savo interesus
būsimoje diplomatinėje kovoje su Prancūzija, Anglijai
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reikėjo visų savo turimų pajėgų, todėl ji negalėjo kiek
daugiau jų nukreipti kovai su Tarybų Rusija.
Be to, Loid Džordžas baiminosi, kad Tarybų Rusija
nesuartėtų su Vokietija.
tai, jo nuomone, visai įma
noma, jei tik Vokietijoje laimės revoliucija.
Po karo Europoje didėjo revoliucinis judėjimas, taip
pat stiprėjo revoliucinės nuotaikos pačioje Anglijoje, o
tai Loid Džordžui piršo mintį, kad nusiųsti į Rusiją anglų
kareiviai perims bolševizmo idėjas ir Anglijos santvarkai
sudarys didžiausią pavojų. „Vinstonas nori kariauti su
rašė jis savo bičiuliui
Tai tikrai
sukels
Po karo anglų tauta buvo nuvargusi,
intervencija neturėjo populiarumo
rašo
H.
karui Rusijoje buvo karo iškankinti karei
v i a i " ) , reiškėsi ekonominiai ir finansiniai sunkumai, aud
ringai kilo streikų
visa tai vertė Loid Džor
džą abejoti dėl anglų kariuomenės siuntimo į Rusiją ir
ieškoti kitų kovos su Tarybų valdžia priemonių.
Nereikėtų perdėti Čerčilio ir Loid Džordžo nuomonės
dėl Tarybų valdžios skirtumo. Jie ginčijosi pirmiausia dėl
to, kaip kovoti su Tarybų valdžia. Čerčilis visada gynė
ginkluotos
būtinumą, o Loid Džordžas, lai
kydamasis tam tikrų vidaus politikos sumetimų, manė, jog
negalima, ir siūlė su Tarybine vy
atvira
riausybe vesti derybas diplomatinėmis priemonėmis, be
je, tikėdamasis pasiekti to paties, ko siekė ir Čerčilis.
Loid Džordžo pozicija vyriausybėje buvo palyginti
silpna. Prieš
pasisakė tokie ministrai, kaip
KerSesilis. Už jų pečių buvo galingasis Anglijos im
perializmas, jau patį Tarybų valdžios Rusijoje gyvavimą
laikęs savo mirtinu priešu. Čerčilis, Kerzonas ir Sesilis
laikėsi išplėstos intervencijos prieš Tarybų Rusiją poli
tikos, ir jiems paprastai pavykdavo pasiekti, kad vyriau
sybė priimtų šio pobūdžio nutarimus. Ministras pirmi
ninkas jiems nebuvo pavojingas priešininkas, nes buvo
nenuoseklus. Kartą jis pasakė, jog politiniais klausimais
Rusijos atžvilgiu „pats pastebi, kad neretai linksta čia
į vieną, čia į kitą pusę". Ir vis dėlto šie Čerčilio ir Loid
Džordžo pažiūrų skirtumai stiprokai veikė Anglijos po-
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litiką Rusijos atžvilgiu per visą Loid Džordžo koalicinės
vyriausybės gyvavimo laikotarpį.
Anglijos kariuomenės į Tarybų Rusiją buvo nusiųsta
1918 metų pavasarį ir vasarą, t. y. dar nepasibaigus karui
su
Britanijos karinis jūrų laivynas šią kariuo
menę rėmė. 1919 metų pradžioje, kai Čerčilis tapo karo
ministru, Rusijoje jau buvo 14 tūkst. anglų kareivių, ku
riems vadovavo septyni generolai. Čerčilis tikėjosi į Ru
siją nusiųsti kur kas daugiau ginkluotųjų pajėgų, kai tik
pagerės Vakarų Europos padėtis. Todėl jo vadovaujama
karo ministerija planavo demobilizuoti armiją taip, kad
kuo mažiau būtų mažinamos ginkluotosios pajėgos. Armi
jos reikėjo ne tik kovoti su revoliucija, bet ir veikti di
džiulėje Anglijos kolonijinėje
kur engiamos
tautos, revoliucinių Rusijos įvykių pažadintos, kilo į kovą
dėl savo nacionalinės laisvės.
Mėginimas vilkinti demobilizavimą sukėlė masinį ka
rių nepasitenkinimą. Ypač daug neramumų buvo karinėse
Londono rajono ir Pietų Anglijos stovyklose. „To meto
rašo
buvo labai sunki. Mūsų armi
joje buvo daug sukilimų." Čerčilio žodžiais, „per vieną
savaitę iš įvairių vietų gauta žinių, jog daugiau kaip
30 kartų kariškiai nepakluso. Daugeliu atvejų didoki ka
reivių būriai kelias dienas nepripažino jokios valdžios".
Kai kuriose karinėse stovyklose susikūrė kareivių de
putatų tarybos. Kai kada sukilusieji užmegzdavo ryšius
1919 m. vasario 8 d. pa
su darbininkų
rašo
čiame Londone sukilo 3 tūkst. kareivių.
įvykiai sūkuriavo valstybės sostinėje, pačiame
jos centre." Kareivių sukilimai solidarizavosi su Tarybų
Rusija, nes sukilėliai ne šiaip reikalavo, kad būtų greit
demobilizuoti, bet ir pasisakė prieš kariuomenės siuntimą
į Rusiją."
Čerčilis gana greitai suprato sunkumų esmę. Jis nu
sprendė, jog reikia tuoj pat nuraminti armiją, kol jos
revoliucijos banga. Todėl jis pasakė ke
visiškai
lias oficialias kalbas, kuriose bandė įtikinti kareivius ir
viešąją nuomonę, jog demobilizacija sulaikoma ne dėl to,
kad norima siųsti kariuomenę į Rusiją kovoti su
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vikais. Anglijos vyriausybė taip pat ėmėsi priemonių, kad
būtų greit paleidžiami iš karinės tarnybos tie kareiviai,
kurie palyginti ilgai ištarnavo.
tiems, kurie liko tar
nauti, gerokai buvo padidintos algos.
1919 m. sausio
Paryžiuje prasidėjo konferenci
ja, kuri turėjo parengti taikos sutartį su Vokietija ir jos
sąjungininkais Pirmajame pasauliniame kare. Taikos kon
ferencija iškart virto savotišku štabu intervencijai prieš
Rusiją organizuoti.
Anglijos delegacijai Paryžiuje vadovavo Loid Džor
džas, o Čerčilis liko Londone, kur Anglijos vyriausybė,
jam kuo aktyviausiai dalyvaujant, ėmėsi ryžtingai orga
nizuoti pagalbą Denikinui, Kolčiakui ir kitoms kontrrevoliucijos jėgoms, kurios 1919 metų pavasarį turėjo pra
dėti galingą Tarybų Rusijos puolimą. Generolo Vilsono
žodžiais tariant, Čerčilis ketino, jei tik Denikinas užimtų
Maskvą, ten vykti „padėti Denikinui sudaryti naują Ru
sijos
Tarybų valstybės priešas Borisas Savinkovas,
susitikdamas su Čerčiliu bendros kovos su Tarybų val
džia tikslais, į klausimą, koks Anglijos ministras teikė
realią pagalbą baltagvardiečių armijoms, 1924 m. TSRS
Aukščiausiojo teismo karinei kolegijai
„Čerčilis.
Jis buvo karo ministras.
ir labai energingai
padėti". Toliau Savinkovas pasakojo: „Čerčilis man rodė
Pietų Rusijos žemėlapį, jis man parodė
vėlia
vėles ir staiga tarė:
mano armija".
„Anglijos karo ministras
sakė V. Leni
jau keleri metai naudojasi įvairiomis priemonėmis,
ir teisėtomis, ir dar labiau neteisėtomis, turin't galvoje
Anglijos įstatymus, norėdamas paremti visus baltagvar
—
diečius prieš Rusiją, norėdamas juos apginkluoti.
didžiausias Tarybų Rusijos nekentėjas.
Vadovaudamas karo ministerijai, Čerčilis pats spręs
davo visus praktinius
pagalbos
klausimus. Jam aktyviai padėjo Kerzonas, laikinai vado
vavęs užsienio reikalų ministerijai, nes užsienio
ministras Balfuras buvo Paryžiuje. Nesant
Džordžo,
Čerčilis ir Kerzonas beveik be kliūčių pasiekdavo, kad
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vyriausybė nutartų didinti pagalbą jėgoms,
su Tarybų valdžia. Juos rėmė bendruomenių rūmuose vy
raujanti konservatorių dauguma. Įtakinga reakcinė spau
da, palaikydama intervencijos plėtimo politiką, taip pat
stojo prieš Loid Džordžo poziciją.
1919 metų pradžioje, kai auganti streikų banga pri
vertė Loid Džordžą laikinai grįžti iš Paryžiaus į Londo
ną, čia įvyko keli audringi Anglijos vyriausybės posė
džiai, kuriuose buvo svarstoma Anglijos delegacijos po
zicija taikos
Rusijos klausimu. Čerčilis ir
jo vienminčiai puolė Loid Džordžą už tai, kad jis pasiūlė
Princo salose sušaukti
dalyvautų Ta
rybų Rusijos atstovai, ir reikalavo energingesnės politi
kos prieš Rusiją. Parlamente Loid Džordžas taip pat buvo
puolamas už politiką Rusijos klausimu. Spaudoje prasi
dėjo eilinė antitarybinių šmeižtų kampanija siekiant įro
dyti, kad reikia imtis ryžtingesnių priemonių prieš bolše
vikus.
Po viso to vyriausybė nutarė, kad Čerčilis vyks į Pa
ryžių dar kartą taikos konferencijos vadovams iškelti
Rusijos klausimą. Turėta galvoje, jog Čerčilis pamėgins,
kad Paryžiuje būtų nuspręsta tęsti ir plėsti ginkluotą ko
vą su Rusijos tautomis. Kaip tik šią Čerčilio kelionę Loid
Džordžas ir turėjo galvoje, vasario 12 dieną bendruome
nių rūmuose
„ A š neketinu užgriebti per
nelyg toli, nes šis klausimas, be abejo, bus svarstomas
sekančias dvi tris dienas Paryžiuje ir visiškai nenoriu
tam svarstymui kliudyti".
Loid Džordžas puikiai
kad Čerčilis Paryžiuje
gins plačios karinės intervencijos politiką. Kartu jis bu
vo įsitikinęs, kad dėl susidariusios tarptautinės ir vidaus
padėties ši politika Anglijai pavojinga. Todėl Loid Džor
džas susitarė su Čerčiliu, kad šis sieks tokio nutarimo, ku
riame bus numatoma į Rusiją siųsti Anglijos ir kitų są
jungininkų karinės amunicijos ir patyrusių specialistų sa
vanorių. Sulygta, jog amunicijos ir savanorių turi būti
siunčiama tiek, kad Anglijoje tai nesukeltų „griežto pro
testo" ir nesukliudytų sudaryti taikos meto reguliarios
armijos, komplektuojamos iš savanorių.
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Vasario 14 dieną
lėktuvu nuskrido į Pary
žių. Vasario 15 dieną jis kalbėjo Antantės aukščiausio
sios karinės tarybos posėdyje. Visiems žinoma, pasakė
jis, dėl ko sąjungininkai pasiūlė sušaukti konferenciją
Princo salose. Nors nuo to laiko praėjo mėnuo, vis dar
nepriimtas nutarimas, kuris turėtų įtakos Rusijoje esan
čiai sąjungininkų kariuomenei. Pasiūlymo tikslas buvo
pasiekti, kad būtų nutraukti Rusijoje karo veiksmai. Ta
čiau jei šis nutarimas nieko neduoda, tai kuo greičiau
mes jo atsisakysime, tuo geriau. Esama didelio pavojaus,
kalbėjo
kad, susidarius dabartinei padėčiai, są
junginės ir draugiškos armijos pamažu ištirps.
vyriausybė mano, kad krikimo procesas vyksta labai grei
tai ir kad esamos baltagvardiečių armijos yra paskutinės,
kurios galėtų būti mestos prieš Tarybų valdžią. Todėl
svarbu, kad pasiūlymas sušaukti konferenciją Princo sa
lose duotų aiškius rezultatus arba kad jis būtų atmestas."
Tam tikslui
parengė ir pateikė tarybai ap
svarstyti radiogramos projektą, kuriame buvo
sąjungininkų
atkurti Rusijoje taiką
ir sudaryti vyriausybę, atitinkančią plačiųjų Rusijos liau
dies masių valią. Tik dėl to ir buvo pasiūlyta šaukti kon
ferenciją Princo salose.
Jeigu per 10 dienų, pradedant šio
mėnesio 15 diena, bolševikų armijos visuose frontuose nesi
liaus puolusios ir neatsitrauks nuo priekinių priešo pozici
jų ne mažiau kaip per penkias mylias, tai pasiūlymas, ku
jeigu per penkias
rį čia miniu, bus laikomas nepriimtu.
dienas bevieliu telegrafu bolševikų vyriausybė praneš,
kad jos kariuomenė sutinkamai su pasiūlymu nutraukė
ataką, artilerijos ugnį ir pasitraukė nuo priešo priekinių
linijų per reikalaujamą atstumą, be to, jei šį pranešimą
patvirtins žinios iš įvairių frontų, tai su tokiais reikalavi
mais sąjungininkai kreipsis ir į jų priešų kariuomenę.
Tik tokiomis sąlygomis gali įvykti konferencija Princo
salose".
Čerčilio pateiktos radiogramos projektas iš esmės
skyrėsi nuo sąjungininkų deklaracijos, priimtos
22 dieną, kurioje buvo siūloma Princo salose sušaukti
konferenciją. Deklaracijoje buvo tvirtinama, jog sąjun172

inkai neketina kištis į Rusijos vidaus reikalus, o
čilio projekte atvirai buvo pareikšta, kad jų „svarbiau
sias noras" yra organizuoti Rusijos „vyriausybę, atitin
kančią plačiųjų Rusijos liaudies masių valią". Kadangi
visiškai tikra, kad
čia turėjo galvoje buržuazinę
dvarininkų vyriausybę, vadinasi, reikėjo oficialiai pareikš
ti, kad sąjungininkai kariauja Rusijoje, norėdami nuversti
Tarybų valdžią ir įvesti buržuazinę tvarką. Deklaracijoje
buvo reikalaujama, kad karo veiksmus nutrauktų visos
Rusijoje esančios vyriausybės, o Čerčilio projektas šitokį
reikalavimą pateikė tik vienai Tarybinei vyriausybei. Są
lyga, numatanti patvirtinimą, kad Tarybinė vyriausybė
nutraukia karo veiksmus, reiškė, kad baltagvardiečiai ne
tik galėjo tam tikrą laiką
savo karinių opera
cijų, bet iš esmės eiti įkandin tarybinės kariuomenės, ku
ri turėjo pasitraukti penkias mylias. Eidami paskui tary
binę kariuomenę, jie galėjo reikalauti, kad ji trauktųsi
toliau, kad tarp baltagvardiečių armijų nėra neutralios
penkių mylių juostos. Taigi pasaka be galo.
Vadinasi, Čerčilio pasiūlymas iš esmės buvo tarybi
nei vyriausybei ultimatumas su šiek tiek užmaskuotu rei
kalavimu kapituliuoti, be to, kapituliacijos sąlygos nebuvo
nurodomos, išskyrus vieną — Tarybų valdžios panaikini
mas. Ultimatumas tyčia buvo suformuluotas taip, kad
Tarybinė vyriausybė jo negalėtų priimti. Čerčilis labai
norėjo, kad Tarybinė vyriausybė duotų neigiamą atsa
kymą, o tai būtų pretekstas rengti
karinį
interventų ir baltagvardiečių puolimą Tarybų Rusijoje.
Kartu Čerčilis siūlė įkurti Sąjunginę tarybą Rusijos
klausimais, kurią turėjo sudaryti politinė, ekonominė ir
karinė sekcijos ir kuri privalėjo turėti vykdomąją val
džią pagal sąjungininkų numatytą politiką. Čerčilis pa
siūlė, kad taryba pradėtų veikti dar prieš tai, kai bus
liautasi siūlius šaukti konferenciją Princo salose, nes ji,
taryba, gali būti naudinga visais atžvilgiais. Čerčilis ma
nė, jog tarybos karinė sekcija turi pradėti veikti tuojau
pat, nes, toliau puolant tarybinei ir traukiantis sąjungininkų
bei baltagvardiečių kariuomenėms, prireiks imtis tam tik
rų karinių priemonių ir reikės žinoti, kokias operacijas
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gali vykdyti sąjungininkų turimos pajėgos. Tarybos ka
rinė sekcija turi pasiūlyti tuoj pat sudaryti Tarybų Ru
sijos koncentruoto puolimo planą. Tarybos įkūrimo deta
lės, sakė
gali būti numatytos įvairiais
tačiau
įkurti organą, kuris tirtų padėtį ir domė
tųsi sąjungininkų karinėmis pajėgomis, atsiųstomis ka
riauti su bolševikais".
Dėl
pasiūlymų kilo ilga diskusija. J A V vals
tybės sekretorius Lansingas ir Anglijos užsienio reikalų
ministras Balfuras bijojo žengti labai reikšmingus žings
nius, nepasikonsultavę su savo vyriausybėmis. Nors
čilį rėmė Prancūzijos ir Italijos atstovai — Klemanso ir
Soninas, jam nepavyko pasiekti, kad būtų priimtas nors
vienas jo pasiūlymas.
Paryžiuje
labai pritarė prancūzų
pirmiausia maršalas Fošas. Fošas ir kiti prancūzų genero
lai siūlė su didžiule armija, kurią sudarytų 2
švie
žios amerikiečių kariuomenės, pereiti per Vokietiją ir
Rusijoje ginklu atstatyti buržuazinės vyriausybės valdžią.
Loid Džordžas rašo, kad Prancūzijos kariniams sluoks
niams „mūsų karo ministras buvo tas žmogus, kuris visiš
kai pritarė šiems projektams". Reakcinė Prancūzijos spau
da stengėsi kaip įmanydama, kad būtų paremti
Fošo planai.
jai talkino Anglijos buržuazinė spauda.
Loid Džordžą pasiekė žinios, kas v y k o Paryžiuje, ir
jis sunerimo ne juokais. Išvykdamas iš Paryžiaus, jis ten
paliko savo asmeninį sekretorių Filipą Kerą, kuris turėjo
jam pranešinėti viską, kas vyksta taikos konferencijoje.
„po
Keras pranešdavo ministrui pirmininkui, kad
litika absoliučiai logiška: jis skelbia, kad bolševikai turi
būti sunaikinti, nes jie yra žmonijos priešai".
rašė:
Po vieno Kero pranešimo Loid Džordžas
„ A š labai susirūpinau, gavęs Jūsų antrą telegramą dėl
planuojamo karo su bolševikais. Kabinetas niekad nepri
tars tokiam pasiūlymui. Jis niekad nesiūlė daryti
kito, išskyrus armijų aprūpinimą antibolševikiniuose Ru
sijos rajonuose, kad jos ten galėtų išsilaikyti.
Aš labai
prašau Jus dėl neapykantos bolševikų principams netrauk
ti Anglijos į visai beprotiškus sumanymus. Brangus ag174

karas prieš Rusiją padės stiprinti bolševizmą Ru
sijoje ir jam atsirasti pas mus, Anglijoje. Mes negalime
imtis tokios naštos.
(finansų
V. T.) man praneša, kad mes taikos metu, kai tokie dideli
mokesčiai,
tai vos suduriame galus su galais.
jei
įsitrauksime į karą prieš tokį žemyną, kaip Rusija, tai
bus tiesus kelias bankrotuoti ir įsigalėti bolševizmui Bri
tanijos salose. Prancūzai šiuo reikalu nėra ištikimi ved
liai. Jų politiką daugiausia lemia daugybė smulkių in
dėlininkų,
savo pinigus rusų paskoloms ir dabar
nematančių perspektyvos juos kada nors atgauti. Todėl
primygtinai prašau Jus nekreipti pernelyg daug dėmesio
į jų kurstymą. Nieko jie taip netrokšta, kad tik pri
verstų mus iš ugnies traukti jiems karštus kaštonus. Aš
taip pat norėčiau, kad neužmirštumėte labai keblaus
Anglijos darbininkų klausimo. Jei tik paaiškėtų, kad
į Paryžių jūs išvykote rengti karo su bolševikais plano,
tai sukeltų tokį organizuotų darbininkų įniršį, kad tik
laikykis". Kad amerikiečiai žinotų, jog jis nepalaiko
čilio, Loid Džordžas nurodė Kerui, kad jis
ad
resuotas telegramas parodytų ne tik Balfurui, bet ir pul
kininkui Hauzui, asmeniniam prezidento Vilsono atstovui.
Čerčilis, tai sužinojęs, įtūžo. Jis piktinosi, kad šitaip ame
išduodami Anglijos vyriausybės prieštaravi
mai ir sudaromas įspūdis, tarsi Loid Džordžas nebūtų tik
ras, jog jis, Čerčilis, skleis jo
suprato, jog nepavyks pasiekti, kad taikos
būtų priimtas jo pasiūlymas įkurti Tarybą
Rusijos klausimais, todėl pasiūlė sudaryti keleto šalių
karinių atstovų komisiją, su kuria prireikus bendradar
biautų šių valstybių karinio jūrų laivyno štabų atstovai.
Komisija turėjo skubiai ištirti ir pranešti, kokių sąjungi
ninkai turi praktinių galimybių imtis bendrų karinių
veiksmų, kad galėtų padėti baltagvardiečiams ir kitoms
jų remiamoms jėgoms Rusijoje atremti Raudonąją Armi
ją. Siūlydamas sudaryti tokią komisiją,
tikėjosi,
kad darbo procese ji taps ginkluotos kovos su Tarybų
valdžia kariniu štabu.
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Sąjungininkų vyriausiosios karinės tarybos posėdyje
vasario 17 dieną jau nebuvo kalbama apie Tarybos Rusi
jos klausimais sukūrimą ir ultimatumo Tarybinei vyriau
sybei siuntimą. Posėdis prasidėjo Čerčilio pasiūlymo dėl
karinės komisijos sudarymo svarstymu. Prieš Čerčilio pa
siūlymą pasisakė amerikiečiai. Jie motyvavo, kad, suda
rius tokią komisiją,
be abejo, išreklamuotų ją
kaip antibolševikinio karo pradžią, o tai sukeltų Anglijos
ir Amerikos darbininkų bruzdėjimą". Balfuras siūlė ofi
cialiai nesudaryti jokios komisijos, o kariniams atsto
vams pavesti neoficialiai susitarti ir pateikti memorandu
mą, t. y. šių neoficialių pokalbių išvadas. Balfuro pa
siūlymas buvo priimtas. Čerčiliui nieko kita neliko daryti,
kaip pripažinti, kad jo projektas sužlugo.
ap
rašo
likti Paryžiuje aš nemačiau pras
mės, todėl 18 dieną grįžau į Londoną".
Čerčilio pasiūlymai taikos
nebuvo pri
imti ne todėl, kad jos atstovai nebūtų geidę ginklu nu
versti Tarybų valdžią, o dėl to, kad sąjunginių šalių, ir
pirmiausia Anglijos, liaudies masės buvo prieš karą ir
intervenciją. Galėjo atsitikti, kad, pritarus Čerčilio pa
siūlymams, Anglijos imperializmui būtų tekę kovoti ne
vien su Darbininkų ir valstiečių deputatų tarybomis ir ne
tik Rusijoje, bet ir pačioje Anglijoje. Kaip tik 1919 metų
vasario mėnesį, kai Čerčilis Paryžiuje ėmė
veikti, Anglijoje streikų kova labai išsiplėtė. Tuo metu
Loid Džordžas kalbėjo: „Kas rytas, prieš eidamas į tai
kos konferencijos posėdį, aš gaunu iš Londono praneši
mą, kad kilo naujas streikas, o grįžęs iš jo, vakare, dar
apie vieną".
Čerčilio nesėkmė Paryžiuje nesumažino jo įkarščio
kovoti su Tarybų valdžia. Stulbinančiai atkakliai, įvai
riais būdais jis visus įtikinėjo, kad reikia ryžtingai stoti
prieš Rusijos revoliuciją. Čerčilis sakė viešas kalbas, įta
kingiems asmenims siuntinėjo memorandumus,
tikino
Anglijos parlamento narius, užsienio šalių atstovus Lon
done, jog būtina pasmaugti Rusijos revoliuciją. Grįžęs iš
Paryžiaus, jis dar energingiau ėmė rengti admirolo

žygį prieš Tarybų Rusiją, kuris turėjo
1919 m. pavasarį.
1919 m. gegužės
Paryžiaus taikos konferenci
joje buvo nutarta Kolčiaką pripažinti visos Rusijos
dovu ir suteikti jam visapusišką pagalbą, kad jo valdžia
apimtų visą Rusijos teritoriją. Anglų delegacija Paryžiu
je daugiausia prisidėjo prie šios politikos formavimo
skelbimo. Loid Džordžas šiuo metu su Čerčiliu veikė iš
vien. Jų politiniai požiūriai Rusijos klausimu sutapo dar
balandžio mėnesį, kai Loid Džordžas pareiškė, jog apie
derybas su Tarybine vyriausybe negalima ir kalbėti.
buvo Čerčilio krypties pergalė. Jis išvystė audringą veik
lą, padėdamas realizuoti Paryžiaus nutarimą. Pagaliau
buvo gauti oficialūs tarptautiniai įgaliojimai kontrrevoliucijai į Rusiją eksportuoti! Čerčilis organizuoja
ir amunicijos siuntimą interventams ir baltagvardiečių
armijoms už daugelį milijonų svarų sterlingų. Leiboristų
lyderis Makdonaldas tada rašė: „Jeigu ponas
būtų absoliutus monarchas, ir tada jis nebūtų taip dos
niai švaistęsis iždu ir žmonių gyvybėmis." Čerčilis mielai
būtų pasiuntęs ir daugiau kariuomenės, bet anglų
kategoriškai pasipriešino.
Šalyje išsiplėtė galingas judėjimas su šūkiu
rankas nuo
kuriame aktyviai veikė anglų
bininkų klasės masinės organizacijos ir geriausi Angli
jos
atstovai. 1919 m. birželio 17 d.
įvykusi leiboristų partijos konferencija vieningai
smerkė intervenciją į Rusiją. Tą pačią dieną apie tai
kalbama karinio kabineto posėdyje. Nuolatinis darbo mi
nistro pavaduotojas D. Šekltonas kabineto narius įspėjo,
kad Anglijos darbininkų klasės nepasitenkinimas daugiau
sia didėja dėl intervencijos. „Jis pats
skelbia
karo kabineto posėdžio
kaip įvairių klasių
atstovai dabar vienijasi, palaikydami leiboristų
kad Tarybinę vyriausybę reikia palikti ramybėje." Lie
pos 29 d. laikraštis
ekspres" rašė: „Šalis visiškai
nenori didelio karo
Darykime galą Vinstono
Čerčilio, azartiško karo žaidėjo, didybės manijai.
žinkime savo kareivius namo". Intervenciją Tarybų Ru12. V.
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sijoje Anglija vadino
p. Čerčilio karu". Taip
teigia mūsų dienomis jo oficialioji biografija.
Liaudies spaudžiama Anglijos vyriausybė 1919 metais
buvo priversta atšaukti savo kariuomenę iš Rusijos. Ka
dangi karo ministerija buvo Čerčilio žinioje, jis, naudo
damasis savo padėtimi ir nepaisydamas liaudies valios
bei oficialių nutarimų, bandė savo rizika kariauti Ru
sijoje.
Čerčilis
sudaryti savanorių korpusą, kuris
turėjo garantuoti Rusijoje esančios anglų kariuome
nės
Sumanymo esmė — pailsusią ir nenorinčią
kariauti su Raudonąja Armija kariuomenę reikėjo pa
keisti naujais kontingentais. Tačiau ir šį sumanymą ne
pavyko įgyvendinti. Anglijos kariuomenė iš Rusijos buvo
evakuota.
Tuo metu Anglija turėjo daug sunkumų, kuriuos su
kėlė karas ir kurie trukdė Čerčiliui įgyvendinti savo pla
nus. V y r a v o revoliucinės liaudies masių nuotaikos, reiš
kėsi neregėto masto, streikų judėjimas, armija buvo
pakrikusi, slėgė ekonominiai ir finansiniai sunkumai, pa
galiau pažangieji sluoksniai masiškai priešinosi interven
cijos
visa tai
atvirai kovoti su Tarybų
Rusija. Revoliucija Vokietijoje ir aštri revoliucinė padė
tis kitose Europos šalyse taip pat vertė Anglijos bur
žuaziją ieškoti kitų kovos su revoliucine Rusija būdų.
Tai paskatino Loid Džordžą neremti savo karo ministro
itin agresyvios avantiūristinės „Rusijos politikos". 1920 m.
vasario 9 d. įvyko kabineto posėdis, kuriame, kaip rodo
T. Džonso, kabineto sekretoriaus, dienoraštis, „ministras
dėl Rusijos surengė pirtį. Vinstopirmininkas
pir
nas skundėsi, kad pas mus nėra politikos.
mininkas atsakė: mūsų
tai ir yra mėginimas
išvengti padarinių pražūtingos politikos, kurią kadaise
įtikinta vyriausybė
Po Pirmojo pasaulinio karo dėl sunkumų ir aukų,
Anglijos darbininkų klasei karo metu teko pa
tirti, taip pat dėl Rusijos įvykių įtakos Anglijoje prasi
dėjo pokarinis revoliucinis pakilimas. Pokario laikotar
pis — tai pradžia kapitalizmo bendrosios krizės, kuri ap178

ėmė
Anglijos
imperializmo
ekonomiką, politiką
ideologiją. Anglijos ekonomikai nuo karo pabaigos ir iki
1920 m. vidurio buvo būdingas savotiškas
pakilimas: išaugo pramonės produkcijos ga
mybą, išsiplėtė užsienio prekyba ir dėl to kilo
infliacija. Paskui 1920 m. prasidėjo gili ekonomikos kri
zė, dėl to pramonės gamyba labai sumažėjo. Po
pakilimo nebuvo. Anglijos ekonomiką
m. lai
kė sukausčiusi depresija. Nepagerėjo pramonės būklė ir
t. y. kapitalizmo dalinės
metais. 1929 m. Anglijos pramonė pagal produkcijos au
gimą dar nebuvo pasiekusi 1913 m. lygio. Ekonomikos
sustingimas sukėlė masinį nedarbą, kuris buvo
darbo žmonių rykštė.
ekonominiu pagrindu Anglijoje plito pokario
revoliucinis pakilimas. Jis reiškėsi masiniais streikais,
tuo, kad daugėjo profsąjungų ir jos stiprėjo,
darbo žmonės stojo į kovą su antitarybine
už Tarybų Rusijos gynimą, susikūrė Komunistų partija.
Anglijos darbo žmonės stojo į kovą su
intervencija, reikšdami simpatiją ir solidarumą šaliai, kur
ir valstiečiai, Spalio revoliucijos išvaduoti,
kūrė socialistinės visuomenės santvarkos pagrindus. Ju
dėjimas prieš intervenciją plėtėsi su šūkiu „Šalin rankas
1919 m. sausio
Hario Polito, vėliau
sukurtos Anglijos komunistų partijos žymaus veikėjo,
judėjimo „Šalin rankas
pasiūlymu įvykusi visos
nuo Rusijos!" visos Anglijos konferencija priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią surengti visuotinį
kad būtų
nutraukta antitarybinė intervencija. Konferencija judėji
vadovauti išrinko
na
mui „Šalin rankas nuo
rių komitetą. Kairiųjų jėgų pasiaukojamos veiklos dėka
Anglijos darbininkų judėjime Anglijos
kova Ta
rybų Rusijai ginti labai išsiplėtė.
Solidarumo su Tarybų Rusija judėjimo didžiausio
pakilimo metu buvo įkurta Anglijos komunistų
kurios steigiamasis suvažiavimas įvyko 1920 m. liepos
1 d. Ji suvienijo geriausius anglų tautos
pažangiųjų kairiųjų jėgų atstovus. Tai buvo labai reikš179

Anglijos darbo žmonių iškovojimas, kuris rodė,
j o g Anglijos darbininkų klasės pažangiausioji dalis poli
tiškai labiau subrendo.
Anglijos darbininkų klasės revoliucionizavimas di
džiai paveikė leiboristų partiją. Jos lyderiai suprato, jog
artimiausiais metais partijai susidaro realios galimybės
užimti parlamente tvirtas pozicijas. Tam jie dar 1918 m.
•organizaciniu požiūriu pertvarkė partiją ir priėmė naują
programą, kuri skelbė, kad gamybos priemones reikia
atiduoti naudoti visuomenei. Griežtai žiūrint, tai nebuvo
socialistinė programa, bet vis dėlto ji buvo reikšmingas
žingsnis, palyginti su ankstesne leiboristų politika.
Kai žinios apie Rusijos įvykius pasiekė atokias Britų
kolonijinės imperijos šalis, jose prasidėjo galingas nacio
nalinio išsivadavimo judėjimas, kuris didesniu ar ma
žesniu mastu praktiškai apėmė visas Anglijos kolonijas
ir priklausomas šalis.
Anglijos vidaus politinė padėtis po Pirmojo pasauli
nio karo Čerčiliui kėlė didelį nerimą. Jis vis dar manė,
jog, kovojant su darbininkų klase, geriausia priemonė
yra jėgos naudojimas, nesuprasdamas, kad pokario revo
liucinio pakilimo sąlygomis tai galėjo turėti buržuazijai
pavojingų padarinių. 1919 metų pabaigoje Čerčilio vado
vaujama karo ministerija Anglijos teritorijoje dislokuotų
karinių dalinių vadams nusiuntė aplinkraštį, kuris rodė,
jog ketinama anglų darbininkų klasės slopinimui panau
doti kariuomenę. Aplinkraštis reikalavo per savaitę mi
nisterijai pranešti,
kariuomenė įvykdys įsakymus
prisidėti prie viešosios tvarkos palaikymo",
ji padės
slopinti streikus", „ar ji pasirengusi vykti veiksmams
į užsienį, ypač į Rusiją", kokia profsąjungų įtaka ka
riuomenėje, kaip kariuomenę veikia „vidaus ir užsienio
šaltinių"
„ar buvo kariuomenėje įkurtos karei
vių tarybos".
Daug rūpesčių Čerčiliui kėlė sparčiai stiprėjanti lei
boristų partijos įtaka. Į leiboristus jo požiūris buvo nei
giamas. Čerčilio veiksmai trečiojo dešimtmečio pradžioje
rodo, kad jis neteisingai vertino anglų leiborizmą. Deši
nieji leiboristų lyderiai nebuvo revoliucionieriai. Jie buvo
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ir todėl stengėsi, kad darbininkų klasė ir
buržuazija daugiau bendradarbiautų, o ne kurstyti
kovoti tarpusavy. Kaip tik šių lyderių veiklumas ir nu
lėmė, kad leiboristų partija, kuri pagal narius iš
buvo darbininkų partija, vykdė buržuazinę politiką, taigi
iš tikrųjų buvo buržuazinė partija. Tačiau šito
nesuprato. Turbūt jis rimtai tikėjo, kad leiboristų lyde
riai, atėję į valdžią, Anglijoje pradės įgyvendinti socia
listinę tvarką, panašią į tą, kurią Rusijoje sukūrė darbi
ninkai ir valstiečiai. Čerčilis būgštavo, jog konservato
rių ir liberalų politinė kova suteiks leiboristams
laimėti rinkimuose ir konstituciniu būdu sudaryti savo
vyriausybę. Todėl trečiojo dešimtmečio pradžioje jis
siūlė sukurti centro partiją. Naujoji partija turėjo suvie
nyti į vieną organizaciją konservatorių ir liberalų jėgas.
Tai buvo mintis apie vieningo Anglijos buržuazijos fron
to sudarymą, kad šitaip leiboristams būtų užkirstas ke
lias į valdžią.
Čerčilis, siūlydamas naujos partijos idėją, turėjo
ir kitų motyvų. Daugelį metų jis ieškojo galimybės grįžti
į konservatorių partiją. Visa savo esybe jis buvo su
konservatoriais. Nors Čerčilis visa savo veikla ir kalbo
mis rodė, jog jis ne mažiau konservatyvus už pačius
konservatorius, tačiau trečiojo dešimtmečio
pastarieji vis dar nenorėjo būti jam malonūs. Jis daly
vavo koalicinėje Loid Džordžo vyriausybėje drauge
konservatoriais, tačiau tai Čerčiliui nesuteikė galimybės
grįžti į savo partiją. Dabar jis tikėjosi, kad, sukūrus
centro partiją, naujoje stiprioje organizacijoje galės
ti drauge su konservatoriais.
Kai kurie konservatorių lyderiai, kaip ir
revoliucinio kilimo sąlygomis manė, jog reikia konso
liduoti Anglijos buržuazijos politines jėgas. Tokie
kėjai, kaip Ostinas Čemberlenas, F. E. Smitas, tuo metu
tapęs lordu Birkenhedu, ir kai kurie kiti palaikė Angli
jos buržuazijos vieningos partijos įkūrimo idėją. Tačiau
konservatorių ir liberalų platieji sluoksniai šiai idėjai
nepritarė, ir Čerčilis, norėdamas grįžti prie
rių, galų gale
ieškoti tiesesnių kelių.

1921 metų pradžioje paaiškėjo, kad visiškai žlugo
Anglijos ir kitų imperialistinių valstybių mėginimas už
sienio ir vidaus
jėgomis nuversti Ta
rybų valdžią Rusijoje. Dėl to
vyriausybėje nu
lėmė Loid Džordžo požiūris, jog reikia su Tarybų vy
riausybe užmegzti santykius. Čerčilis kiek įmanydamas
mėgino trukdyti tokiai įvykių raidai. 1920 m. liepos
jis iškilmingai įspėjo Loid Džordžą,
Tarybinės vy
riausybės pripažinimą laikąs „visiškai neleistinu" dalyku.
Primindamas ministrui pirmininkui kažkada jo pasakytus
žodžius, kad jis (Čerčilis)
kuri prieš lūždama
treška", jis padarė nedviprasmišką užuominą, kad šiuo
klausimu galįs „lūžti". Bet grasinimai nepadėjo. Tarybų
Rusijos tarptautinės pozicijos ėmė vis stiprėti, ir Angli
ja buvo priversta pripažinti bolševikų vyriausybę. Tai
reiškė, jog Čerčiliui karo ministerijoje jau nebuvo kas
veikia.
metai Čerčilių šeimai buvo
Birželio
mėnesį, turėdama 67 metus, nuo kraujo užkrėtimo mirė
ledi Randolf. Jos sūnus dar nebuvo spėjęs atsigauti po
šios didžios nelaimės, o jau rugpjūčio mėnesį jį užgriuvo
dar didesnis
mirė jo dvejų metų duktė Me1921 metais Čerčilis paskiriamas į kolonijų ministe
Virdžinija
„iš Eu
riją ir, kaip pastebi jo
ropos savo dėmesį perkelia į Rytų šalis". Anglijos val
dantiesiems sluoksniams tvirtos Čerčilio rankos reikėjo
kovoti su Britų kolonijinės imperijos nacionalinio išsiva
davimo judėjimu.
Pirmojo pasaulinio karo metais Anglijos vyriausybė
organizavo arabus pulti Turkiją, siekdama susilpninti
savo priešą ir pasiglemžti arabų teritorijas, kurias faktiš
kai arba nominaliai valdė turkai. Buvo karo metas, var
žytis nebuvo ko, ir angių agentai arabų lyderiams pa
žadų negailėjo. Karo pabaigoje paaiškėjo, jog duotų pa
žadų įvykdyti neįmanoma, nes jie dažnai vieni kitiems
prieštaravo. Mat tos pačios teritorijos bei valdos buvo
pažadėtos keliems šeichams. Dėl to arabų diduomenės ne
pasitenkinimas anglais vis didėjo. Tuo tarpu liaudis vis
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labiau suprato, jog išvadavimas iš turkų jungo jai žada
ne laisvę, o naują, šįkart jau anglų, kolonijinę priespaudą.
dėl ko Egipte ir Artimuosiuose Rytuose
turėjo laikyti didžiules ginkluotąsias pajėgas. Vien
buvo dislokuota 40 tūkst. anglų kareivių, kurie
mokesčių mokėtojams per metus atsiėjo 30
svarų
sterlingų.
Būdamas kolonijų ministras, Čerčilis ėmėsi
padėtį. Kaire jis sušaukė anglų karinių ir kolonijinių vei
kėjų, tuo metu veikusių Artimuosiuose Rytuose, pasita
rimą. Svarbiausias Čerčilio patarėjas šiame pasitarime
buvo žinomas anglų žvalgybininkas Artimuosiuose Rytuo
se pulkininkas Lourensas. Čerčilis ir Lourensas vienas
kitam patiko, ir tada jie užmezgė draugiškus santykius,
kurie truko daug metų.
Čerčilio bendradarbiai, jį lydėjusieji į Kairą, vėliau
prisiminė, kokia sunki buvo ši jo kelionė. Čerčilis ir jo
grupė kiekviename žingsnyje susidurdavo su
gy
ventojų neapykanta. Aleksandrijos prieplaukoje juos pa
sitiko niūri, priešiškai nusiteikusi vietinių gyventojų mi
nia. Kai jie vyko iš Aleksandrijos į Kairą
Egipto sultono traukiniu, gyventojai akmenimis išdaužė
visus jo langus. Čerčilio
rimtai būgštavo dėl
patrono ir kitų grupės narių gyvybės. Reikėjo sustabdyti
traukinį per kelias mylias nuo Kairo ir automobiliu pa
siekti viešbutį, kuriame turėjo įvykti pasitarimas. Prirei
kė mobilizuoti visas anglų ir egiptiečių policijos
kad būtų garantuotas Egipte viešinčio Anglijos kolonijų
ministro saugumas.
Kairo pasitarime buvo
Irako sostą
Feisalui, Mekos valdovo sūnui. Jo kandidatūrą
prieš pasitarimą Čerčiliui rekomendavo pulkininkas Lou
rensas, ir kolonijų ministras šiam pasiūlymui pritarė. Feitapo Irako karaliumi, kad nurimtų tie arabų lyderiai,
kurie anksčiau buvo nuskriausti.
Anglijos vyriausiasis komisaras Irake seras
Koksas pagal Čerčilio planus turėjo sudaryti
kad Feisalą „pakvietė" pati Irako liaudis, kad jo iškėli
mas — tai „liaudies išrinkimas". Buvo nutarta nuspręsti,

j o g naujoji Irako vyriausybė sudarys su Londonu sutartį
ir šalyje bus įsteigta Anglijos aviacijos bazė. Lourensas
garantavo,
kad šiems įsipareigojimams Feisalas bus
pasiūlė, kad nuo šiol svarbiausios policinės
funkcijos kolonijose, ir visų pirma Artimuosiuose Ry
tuose, teks ne sausumos kariuomenei, o Anglijos kari
nėms oro pajėgoms (beje ir pereidamas į kolonijų mi
nisteriją, jis liko vadovauti karinei aviacijai). Anksčiau
į sukilusias kolonijų tautas anglų kolonizatoriai šaudy
davo iš artilerijos pabūklų ir šautuvų, o dabar Čerčilis
pasiūlė jas tramdyti bombardavimu iš oro ir kulkosvai
džių ugnimi iš lėktuvų. Vėliau jis itin didžiavosi savo
sumanymu. Šią idėją jo biografai taip pat laiko didžia
Čerčilio išmone. Iš tikrųjų jo planas davė Anglijai di
džiulę ekonomiją. Kasmetinės išlaidos kariuomenei išlai
kyti Artimuosiuose Rytuose sumažėjo nuo 40
iki
5 mln. sv. st. per metus.
Grįžęs iš kelionės po Artimuosius Rytus į gimtąją
salą, Čerčilis čia labai nusivylė. Tuo metu buvo laisvos
finansų ministro pareigos, kurias jis svajojo užimti. Ta
čiau buvo nuspręsta šį portfelį skirti konservatoriams, ir
finansų ministru tapo R. Hornas. Biverbruko žodžiais,
Čerčilis
labai labai labai supyko".
Po Artimųjų Rytų Čerčiliui teko rūpintis Airijos rei
kalais. Tuoj po karo paaiškėjo, kad Airijos nacionalistų
partija šalyje neteko įtakos ir nacionalinio išsivadavimo
kovai ėmė vadovauti sinfeinerių partija, kuri siekė ne
atidėliotinos Airijos nepriklausomybės. Sinfeineriai buvo
pasirengę ginklu iškovoti laisvę savo liaudžiai. Netrukus
Airijoje prasidėjo žiaurus ir kruvinas kolonijinis karas,
kurį sukurstė Loid Džordžo vyriausybė. Nors Anglija tu
rėjo didžiulę jėgos persvarą, susidarė tokia padėtis, kad
laimėti šio karo ji negalėjo.
Anglijos vyriausybė nebuvo vieningos nuomonės A i 
rijos klausimu. Vieni ministrai atkakliai siūlė airių pasi
priešinimą nuslopinti jėga ir šalyje išlaikyti anglų kolo
nijinę valdžią, kiti tvirtino, jog reikia šiek tiek nusileisti,
jog Airiją būtina suskaldyti, šiaurines jos grafystes pri-
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prie Anglijos, o
suteikiant savival
dą.
laikėsi keistos pozicijos: jis siūlė iš pradžių
jėga nuslopinti airių pasipriešinimą, o jau po to pieti
nėms grafystėms suteikti šiokių tokių teisių.
Vidaus ir užsienio politiniais sumetimais Anglijos
vyriausybė negalėjo priimti Čerčilio „radikalaus
įsitikinusi, kad ginkluota kova Airijoje neteikia vilčių,
sinfeineriams ji pasiūlė surengti derybas. Derybos buvo
ilgos ir sunkios. Čerčilis priklausė vyriausybės komite
tui, vedusiam šias derybas. Svarbiausi airių atstovai buvo
Grifitas ir Kolinzas. Pastarasis buvo talentingas ginkluo
tos kovos su Anglija organizatorius, už kurio galvą Ang
lijos vyriausybė buvo paskyrusi 5 tūkst. sv. st. premiją.
Kartą derybos v y k o Čerčilio namuose. Atmosfera da
rėsi vis labiau įtempta, ir Maiklas Kolinzas ginčydamasis
sušuko: „Jūs dieną ir naktį gaudėte mane, jūs paskyrėte
kainą už mano galvą!"
atsakydamas tarė
Jūs ne vienintelis." Jis atsistojo, nukabino nuo
rėmuose po stiklu esantį lapelį, kuriame kadaise
būrai buvo paskelbę pabėgusio iš nelaisvės jauno VinsČerčilio paieškas, ir parodė jį Kolinzui. „Už
pasakė
kaina gera
5 tūkst. sv. st.
Pažiūrėkit, kaip buvau įvertintas aš? 25 svarai už gyvą
ar mirusį. Kaip jums tai patinka?"
Pagaliau sunkios derybos su sinfeineriais pasibaigė,
m. buvo pasirašyta sutartis, ir pietinės Airijos gra
fystės gavo dominijos teises.
Ilgą laiką Anglijos vyriausybei kėlė nerimo neaišku
mai dėl taikos sutarties su Turkija. Čerčilis, Loid Džor
džas, Birkenhedas, Ostinas Čemberlenas, Balfuras, taip pat
armijos ir laivyno vadai buvo įsitikinę, kad Anglijos
interesų ramstis Viduržemio jūros rytinėje dalyje turi
būti Graikija. Daugelis kitų ministrų nesutiko su šia nuo
siūlė, kad Turkiją reikia truputį susilpninti ir
mone,
ateityje ja remtis. Loid Džordžas ir Čerčilis pasiekė savo,
ir pagal Sevrsko taikos sutartį Graikija gavo ne tik dalį
turkų valdų Europoje, bet dar okupavo Anatolijos dalį.
Prasidėjęs karas tarp Graikijos ir Turkijos nacionalinio
išsivadavimo jėgų, kurioms vadovavo generolas
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lis, iš pradžių v y k o gana permainingai, bet 1922 m. grai
kai buvo visiškai sutriuškinti. Graikijos kariuomenę tur
kai nubloškė į jūrą. Kilo pavojus, kad turkų
pasukusi į šiaurę, greit pasieks sąsiaurius ir sunaikins
ten dislokuotą nedidelę anglų įgulą. Anglijos vyriausybė
baiminosi, kad po to ji persikels per sąsiaurius ir karo
veiksmus prieš Graikiją perkels į Europos žemyną. Tai
reikštų, j o g visiškai žlugo iki šiol vykdoma ir brangiai
kainavusi politika.
1922 m. rugsėjo 15 d. šis klausimas buvo svarstomas
kabineto posėdyje. Buvo nutarta, jog būtina sulaikyti
turkų armijos žygiavimą. Cerčiliui ir Birkenhedui buvo
pavesta parašyti spaudai komunikatą. Jame buvo sako
ma, kad
pajėgų artėjimas prie Konstantinopo
lio ir Dardanelų bei angorinės vyriausybės sąlygos kelia
grėsmę, jog bus sunaikinti visi pastarajame kare mūsų
pergalės prieš Turkiją rezultatai. Todėl jo didenybės
vyriausybė.
sąjungininkų vyriausiojo vado
nopolyje sero
žinion ketina tuoj pat
nusiųsti papildomus dalinius, kurie prireikus gali būti
nemaži. Britanijos Viduržemio laivynui duotas įsakymas
visaip trukdyti, kad turkai nepereitų neutralios zonos ar
ba bent kad neįsikeltų į Europos krantą".
Tai buvo ultimatumas, po kurio galėjo kilti Anglijos
ir Turkijos karas. Pakvipo paraku, ir Čerčilis užmiršo
atsargumą. Jis perdavė spaudai grasinantį komunikatą dar
prieš tai, kai dominijų ministrai pirmininkai iš Anglijos
vyriausybės gavo atitinkamas informacijas, dėl to jie la
bai įsižeidė. Tačiau ne tik dėl to dominijų vyriausybės
neigiamai reagavo į Anglijos reikalavimą atsiųsti ka
riuomenės kariauti su Turkija. Ir dominijų, ir
Anglijos liaudžiai buvo apkartęs neseniai pasibaigęs pa
saulinis karas. Ji
nenorėjo būti įtraukta į
karinę avantiūrą.
Čerčilio ir kai kurių kitų vyriausybės narių
mai nesukėlė didelės tragedijos tik todėl, kad anglų
nerolas Haringtonas buvo šalto proto ir santūrus. Užuot
vykdęs savo vyriausybės nurodymą ir perdavęs komuni
katą turkams, jis pradėjo su jais derybas, kurios 1922
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spalio
pasibaigė Anglijos ir Turkijos paliaubų pasi
rašymu. Karo pavyko išvengti, bet Anglijos visuomenė
suprato, koks netolimas ir realus buvo jo pavojus. „Liau
dis
pažymi anglų istorikas
kad ją
įžūliai stūmė į nereikalingo karo ugnį." Tėvynainiai
Cerčiliui ir Loid Džordžui to atleisti negalėjo. Labai jau
jie pamėgino sukelti dar vieną ginkluotą kon
fliktą.
Dėl karinių nesėkmių Čerčilis daug kartų buvo kan
džiai pajuokiamas. 1923 m. Anglijoje iš lūpų į lūpas ėjo
šitokios eilės:
Per
garbingą
Munduras anglų tapo nemirtingas.
Save išgarsino
ne per bet
—
Kolčiako ir
dėka.
Išgelbėjo Antverpeną, jo bokštus,
Įžūlų turką apramino jis,
šiandien žygdarbių naujų vėl
Ir niekas jo tikrai

Loid Džordo ir Čerčilio karinė politika ir buvo vie
na iš priežasčių, dėl kurių atsistatydino koalicinė vy
riausybė. 1922 m. pabaigoje konservatorių su liberalais
koalicija jau buvo atgyvenusi.
pakentę,
kad Loid Džordžas buvo vyriausybės vadovas pirmaisiais
pokario metais, kai Anglijoje ir už jos ribų augo darbi
ninkų judėjimas, dabar jau buvo įsitikinę, jog sąjunga su
juo nėra būtina. Jie kaltino Loid Džordžą, kad šis nesuge
bėjęs sėkmingai kovoti su Tarybų valdžia Rusijoje, tary
vietoj būtų garantavęs
sėk
tum kas kitas
mę. Konservatoriai manė, jog Airijos klausimu Loid Džor
džas pernelyg toli nužengęs. Jie buvo nepatenkinti ir dėl
nuolaidų anglų darbininkų klasei pirmais pokario metais.
Konservatoriai, patys norėdami įsitvirtinti valdžioje,
stengėsi pasinaudoti liberalų partijos susiskaldymu.
gal Anglijos tradicijas jie taikos metu siekė sudaryti
vienpartinę vyriausybę. 1922 m. spalio 19 d. konserva
toriai pareiškė
koaliciją su liberalais. Loid
Džordžui nieko kito nebeliko, kaip tik atsistatydinti. Ka
ralius, priimdamas atsistatydinimą, pareiškė, jog tikisi,
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kad netrukus Loid Džordžas vėl taps ministru pirmininku,
Jis buvo prastas pranašas. Loid Džordžas išgyveno dar
ketvirtį amžiaus, tačiau nė karto negalėjo tapti ne tik
ministru pirmininku, bet ir eiliniu ministru.
Naują, dabar jau vienpartinę vyriausybę sudarė
servatorių lyderis Bonaras Lou. Vyriausybės dauguma bu
vo jauni veikėjai, iš kurių išsiskyrė stambiojo biznio at
stovas Stenlis Bolduinas. Čerčilis, būdamas liberalas, liko
nuošalyje. Tikriausiai dėl to jis susierzinęs gan kritiškai
vertino naująją vyriausybę.
rašo Čerči
suformavo vyriausybę, kurią pagal jos narių skai
čių ir reikšmę galima pavadinti „vienuolikos antraeilių
Bonaras Lou paleido parlamentą ir paskyrė naujus
bendruomenių rūmų rinkimus. Čerčiliui tai buvo sunkūs
ir nesėkmingi rinkimai. Kaip paprastai savo kandidatūrą
jis iškėlė, rodos, patikimoje Dandžio apygardoje, kur nuo
seno buvo stiprios liberalų jėgos. Bet per tą laiką rinkė
jai pasidarė gerokai kairesni, Čerčilis į tai neatsižvelgė.
Jis pareiškė, jog rinkimuose jis dalyvauja kaip liberalas
ir laisvos prekybos šalininkas.
Tada Dandžio gyventojų liberalizmas jau nepatenki
no. Jie domėjosi kairesne politika. Be to, dauguma rin
kėjų jau suprato, koks Čerčilis liberalas: iš tikrųjų
—
tikras konservatyvios krypties reakcionierius. Tai rodė jo
pastarųjų metų veikla. H. Pelingas rašo, kad dėl „plačiai
žinomo Čerčilio entuziazmo organizuojant intervenciją
į Rusiją darbininkų klasė pradėjo juo labai
1920 m. spalio
kilo aštrus ginčas tarp Čerčilio ir
Herberto Velso, kurį jis puolė už tai, kad siūlė palai
kyti santykius su Tarybų Rusija. Vienam savo romano
dievai" herojui Rupertui Hetskilui Velsas su
teikė visus būdingus Čerčilio bruožus. Loid Džordžas,
siųsdamas šią knygą Balfurui, pasakė, kad jųdviejų ko
legos parodija taiklių taikliausia.
Nepaprastas Čerčilio priešiškumas Tarybų Rusijai,
noras visada ir visur Anglijos darbininkų klasės judė
jimą malšinti ginklo jėga, jo aktyvumas organizuojant
kovą su nacionaliniu išsivadavimo
visa tai
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rodė, jog Čerčilis seniai nutraukęs ryšius su savo politi
nės jaunystės pomėgiu, kai jis koketavo su liberalizmu.
Čerčilio priešininku rinkimuose tapo E. D. Morelis,
buvęs liberalas, tuo metu perėjęs į leiboristų partiją.
E. D. Morelis buvo puikus oratorius ir tarptautinių san
tykių žinovas. Jis įtikinamai kritikavo Anglijos vyriau
sybės karo meto politiką ir ypač Čerčilio klaidas per
karą.
Čerčiliui teko atkakliai gintis. Politiniu atžvilgiu jo
padėtis buvo kebli. Čerčilis simpatizavo konservatoriams,
o rinkiminės apygardos nuotaikos bylojo socializmo nau
dai. Tokiomis sąlygomis Čerčilis nutarė eiti trečiuoju
keliu. Jis pareiškė einąs ir prieš kraštutinį konservatizir prieš socializmą. Tačiau netrukus paaiškėjo, jog ir
tokia dvilypė pozicija nieko gero nežada. Čerčilis jau
rinkimų metu „persikrikštijo" pažangiu veikėju. Jis pra
dėjo kalbėti, kad sunkios darbo žmonių butų sąlygos,
kad reikia jas gerinti, kad verta didinti bedarbių pašal
pas, gerinti visuomeninių tarnybų darbą. Čerčilis taip
kad konservatorius pavadino reakcionieriais.
Tačiau ši maskuotė nepadėjo. Rinkėjai netikėjo Čerčiliu.
Netikėtai prisidėjo dar viena nemaloni visai kitokio
pobūdžio aplinkybė. Rinkiminės kampanijos pradžioje
jis atsigulė į ligoninę, kur jam išoperavo apendicitą. To
dėl iš pradžių priešrinkiminėje kovoje jis bendravo su
rinkėjais tik per savo žmoną Klementiną ir per laiškus
bei šūkius, kuriuos jis rašydavo ir siųsdavo į savo rin
kiminę apygardą. Po to į Dandį su tik ką gimusia duk
rele Meri ant rankų atvyko
kuri vyro vardu
bandė vadovauti rinkiminei kampanijai. Ji visaip sten
gėsi palenkti rinkėjus jo pusėn, bet tai padaryti buvo
labai sunku. Mitingų metu Klementinos kalbas nuolat
pertraukdavo balsai iš salės, o kartą ją privertė nutilti,
panaudodami čiaudėjimo miltelius. Šiuo sudėtingu metu,
kai ryškėjo šalies valdančiųjų viršūnių jėgų santykis,
Čerčiliui buvo labai svarbu išlaikyti sau vietą parlamente.
Todėl, nespėjęs visiškai pasveikti, jis išėjo iš ligoninės
ir nuvyko į savo rinkiminę apygardą.
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nustebino rinkėjų jam reiškiamas priešišku
mas. 1922 m. lapkričio 14 d. jis pabandė kalbėti 9 tūks
tančių rinkėjų mitinge. Į estradą jį įnešė invalido kėdėje.
Nepaisant to, klausytojai buvo labai agresyvūs. Jis mė
gino sakyti kalbą, tačiau ją nutraukdavo iš salės sklin
dantys šūksmai. „ A š buvau
rašo
matydamas baisią neapykantą kai kurių jaunų vyrų ir
moterų veiduose. Iš tikrųjų — jei ne mano bejėgiška būk
lė, esu tikras, jie mane būtų sumušę." Rinkėjų neapy
kanta, kurią jie išliejo
anaiptol nebuvo asme
niška. Jie reiškė pasipiktinimą jo vykdoma politika.
1922 m. gruodžio
rinkimų
Cerčiliui
buvo didžiulis smūgis. Jis visiškai pralaimėjo, į parla
mentą absoliučia balsų dauguma buvo išrinktas jo varžo
vas leiboristas Morelis. Pirmą kartą nuo 1900 m.
lis nepateko į parlamentą. Vėliau jis liūdnai prisiminė
šiuos rinkimus: „ A š nespėjau nė mirktelėti, kai likau be
darbo, be vietos parlamente, be partijos ir net be apen
dicito".

Grįžimas

Gydytojai Cerčiliui patarė pailsėti. Poilsio jam rei
kėjo ir po operacijos, ir po 1922 m. gruodžio 6 d. parla
mento rinkimuose patirtos katastrofos. Rinkimams pasi
baigus,
su
išvyko į pietinę Prancū
ziją. Juos lydėjo tarnaitė, pasiuntinys ir sekretorius.
Ilsėdamasis
daug piešė. Tapyba teikė jam
pasitenkinimo, jį ramino, atitraukdavo nuo likimo jam
daromų nuoskaudų. Vienam žurnalistui jis sakė, kad die
na praleista veltui, jei nespėja nutapyti dviejų paveikslų.
Būdamas ne itin įvaldęs piešimo techniką,
pui
kiai jautė spalvas. Jam patiko piešti pietinėje Prancūzi
joje, Italijoje, Ispanijoje,
Afrikoje, Viduržemio
jūros salose. Jis nesižavėjo Anglijos peizažų blyškiomis
spalvomis ir pilku jos dangumi. Jam patiko siautulingos
Viduržemio jūros spalvos, ryškiai žydra jūra ir saulėtas
dangaus skliautas.
Buvo žmonių, kurie nuoširdžiai, o gal ir ne visiškai,
tvirtino, kad jis „nepaprastai talentingas" piešėjas, kad
yra „labai labai daug žadantis" tapytojas, kurie
naudai lygindavo jį su
Ir tikrai jis,
kaip mėgėjas, nemaža pasiekė. 1921 m. Paryžiuje jis iš
statė penkis savo peizažus. Nerizikuodamas paveiksluose
pasirašyti savo tikrąją pavardę, jis pasirinko
Moreno slapyvardį. Keturi paveikslai buvo nupirkti po
30 sv. st. už kiekvieną. Debiutantui, publikai nežinomam
Morenui tai visai padori kaina. Dėl Čerčilio rei
kia tiesą pripažinti, kad sėkmė jam neapsuko galvos.
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Tapybą jis visada laikė savo hobiu, o
darbą — bizniu. „Iš pat pradžių iki
sakoma
vienoje iš paskutinių Čerčilio
savo literatū
riniu užsiėmimu jis kaldavo pinigus." Trečiajame de
šimtmetyje materialinis literatūrinio darbo stimulas Čerčiliui sumažėjo. Tolima giminaitė, markizė
paliko jam solidų palikimą, kuris su jau turimu duodavo
jam per metus 5 tūkst. sv. st. pajamų. Kaip tik tokią algą
gaudavo Anglijos
kabineto narys. Turėdamas
tokias pajamas, Čerčilis galėjo gyventi Anglijos diduo
menei ir stambiajai
būdingą gyvenimą. Ta
čiau Čerčilis mėgo rašyti knygas. Po politikos literatūri
darbas buvo jo mėgstamiausias užsiėmimas, kurio jis
negalėdavo atsisakyti, turėdamas laisvo laiko. Čerčilio
knygos buvo susijusios ir su jo politine veikla. Dabar,
laisvalaikio turėdamas užtektinai, jis vėl nutarė imtis
literatūrinės kūrybos.
Čerčilis sumanė didelį veikalą, kurį turėjo sudaryti
keturi ar penki tomai (jis nemokėjo ir nemėgo trumpai
rašyti), pavadintą „Pasaulio krizė". Matyt, idėja parašyti
tokią knygą jam kilo pačioje pradžioje, gal net
iš
vakarėse. Jau tada jis šiam darbui kruopščiai rengėsi,
rinkdamas laiškus, kopijas dokumentų, memorandumų,
kurie patekdavo jam į rankas. Anglijos vyriausybės rašt
vedybos tvarka tuo metu, o ir vėliau buvo tokia, kad
Čerčilis galėdavo pasilikti visų oficialių dokumentų, kar
tais net slaptų, egzempliorių.
Visą šią gausybę dokumentų Čerčilis dabar panau
dojo savo knygoje. Du pirmuosius tomus buvo parengęs
kiek anksčiau. Jie buvo skirti laikotarpiui nuo 1911 m.
iki karo pradžios (I tomas) ir pirmiesiems karo
įskaitant Dardanelų tragediją (II
Svarbiausias ant
ro tomo dalis Čerčilis parašė karo
jis stengėsi
įrodyti,
dėl Dardanelų katastrofos kaltinamas neteisin
gai. Tada Askvitas neleido spausdinti šios medžiagos, ir
dabar Čerčilis panaudojo ją visą, nė neperdirbdamas.
Čerčilis dirbo sparčiai ir labai našiai. Savo nepa
prastus gabumus ir puikią atmintį jis, abstrahuodamasis
nuo aplinkos, mokėdavo sutelkti vienam kuriam nors da192

Visą knygą „Pasaulio krizė" Čerčilis padiktavo
savo sekretoriui. Čerčilis, vaikščiodamas po kambarį ir
be paliovos čiulpdamas cigarą, neretai užgesusį, diktuo
davo tekstą. Darbas būdavo ne tik spartesnis, bet ir tobu
lesnis literatūrinės formos prasme. Jis visada kalbėdavo
geriau negu rašydavo. Diktuodamas Čerčilis iš pradžių
paprastai kiekvieną frazę ištardavo pašnibždomis, o tik
paskui garsiai pakartodavo sekretoriui.
Rašydamas „Pasaulio krizę", per dieną Čerčilis galė
davo padiktuoti geroką dalį — nuo trijų iki keturių tūks
tančių žodžių angliška apskaita, t. y. nuo pusės iki trijų
ketvirtadalių autoriaus lanko mūsų apskaičiavimu.
Pirmas ir antras „Pasaulio krizės" tomai pasirodė
1923 m. Netrukus buvo išleisti dar du tomai, o po ku
rio laiko ir paskutinis, penktas tomas.
Veikalo pavadinimas rodo, kad autorius ketino pa
rašyti savotišką pasaulio istoriją, apimančią Pirmojo pa
saulinio karo išvakares, patį karą ir pokario taikos me
tus. Bet šis sumanymas liko neįkūnytas: Čerčiliui išėjo
ne istorija, o pasakojimas apie savo tų metų veiklą.
Kalbėdamas apie visus svarbiausius šio laikotarpio įvy
kius, autorius stengiasi, kad skaitytojai nuosekliai susi
darytų išvadą, jok jis ne tik aktyviai dalyvavo šiuose
įvykiuose, bet ir vadovavo jiems. „Pasaulio krizė", ko
gero, ryškiau negu kitos Čerčilio knygos įkūnijo jo idė
ją, kad istoriją kuria herojai. Šiuo atveju tokiu istorijos
kūrėju jis pavaizdavo save. Nenuostabu, kad
furas šį kūrinį pavadino puikia Čerčilio autobiografija,
kuri buvo pridengta pasaulio istorija. Čerčilis save, kaip
politiką, vertino kur kas labiau už savo amžininkus, ma
nydamas, kad tinkamai ir išmintingai tvarkomi tik tie
valstybės reikalai, kur prisideda jis pats, o tai, ką daro
kiti, visad blogai. Kaip tik šitaip penkiuose „Pasaulio
krizės" tomuose jis vaizdavo savo ir savo kolegų veiklą.
„Pasaulio krizė" negali būti laikomas istoriniu vei
kalu. Anglų istorikai dėl to susidarė vieningą nuomonę
jau išėjus pirmiesiems dviem tomams. Pavyzdžiui, Londo
no universiteto Anglijos istorijos profesorius Polardas
išspausdintoje recenzijoje Čerčilio knygą pa13. V,

vadino
apologija" ir pažymėjo, jog „apolo
gija gali būti puiki medžiaga istorijai studijuoti, bet ji
pati negali būti istorinis
Dėl „Pasaulio krizės" spaudoje kilo didelis triukšmas.
Kadangi savo knygoje Čerčilis nedviprasmiškai teigė, jog
karo metais strategijos klausimais labiausiai pasižymėjo
ne profesionalai kariškiai, o profesionalai politikai (čia
pirmiausia jis turėjo galvoje pats save), jo veikalą, su
prantama, užsipuolė generolai ir admirolai, dalyvavę
operacijų planavime. 1927 m. jie išleido specialų straips
nių rinkinį „Pasaulio krizė: kritika". Tačiau ir bičiuliai,
ir priešininkai pripažino, jog Čerčilio literatūrinis stilius
pasidaręs neblogas, j o g jo knygos, nors ir didžiulės ap
imties, labai įdomios. Vienas anglų romanistas, Arnoldas
pažymėjo, jog, „nepaisant to, ar Čerčilis teisin
gai dėsto faktus, ar ne, jį nepaprastai įdomu skaityti;
kaip ir Makolėjų". Didžiausias pagyrimas Čerčiliui buvo
palyginimas su Makolėjum. Makolėjus jam buvo pavyz
dys, kuriuo jis visada stengėsi sekti. Artūras Konan
Doilis
rašė, jog Vinstonas Čerčilis „įvaldęs pro
zos stilių daug geriau negu kuris nors jo amžininkas". Tai
buvo, ko gero, pats entuziastingiausias vertinimas, kuriam
pritarė toli gražu ne visi. „London
išspausdin
toje recenzijoje buvo rašoma, kad Čerčilio stilius „ambi
cingas ir ne visiškai apdorotas".
Čerčilis tada jau buvo įpratęs už savo literatūrinius
kūrinius gauti neįprastai didelius honorarus. Už pirmuo
sius du „Pasaulio krizės" tomus jis gavo milžinišką su
—
tūkst. sv. st. Tada Čerčilio
padėtis buvo
tvirta, ir už gautą honorarą 1923 m. pavasarį jis įsigijo
namą užmiestyje su dideliu sodybiniu sklypu. Dvaras
vadinosi Čartvelas. Jame Čerčilis išgyveno visą amžių.
Londone jis turėjo kitą namą, kurio jam prireikdavo tada,
kai nebūdavo vyriausybės narys ir neturėdavo oficialios
tarnybinės rezidencijos.
Literatūrinis darbas, tapyba, malonūs rūpesčiai įsigi
jus dvarą Čerčiliui nekėlė ūpo. Jis dažnai būdavo pa
niuręs. Ir nenuostabu: juk jis atitrūkęs nuo politinio gy
venimo, o jo
įvykių sūkuryje ir veikti juos.
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Priverstinio politinio neveiklumo metu Čerčilis ati
džiai sekė diskusijas bendruomenių rūmuose, vyriausybės
veiklą. Bičiuliams aplankius jį Čartvele arba jam sve
čiuojantis pas juos, pokalbis visada sukdavosi apie po
litiką, apie politinius veikėjus, apie dienos įvykius. Ir
galiausiai šie pokalbiai baigdavosi išvada, jog žmonės,
kurių rankose dabar Anglijos
tai vidutinybių
kompanija ir j o g viskas šalyje ir pasaulyje vyktų kur kas
sklandžiau, jeigu jam, Čerčiliui, būtų leista tvarkyti visus
reikalus.
Čerčiliui artimi žmonės ir gerai jį pažinojusieji, kaip
kad Loid Džordžas ir lordas Birkenhedas, buvo įsitikinę,
kad Čerčilio politinė karjera baigėsi ir kad jis galės
reikštis tik literatūroje. „Tomis
rašo Virdžini
ja
buvo madinga pajuokti Čerčilį, ir jei jis būtų
miręs nesulaukęs 60 metų, nekrologe apie jį nebūtų buvę
sakoma, kad jis valstybės veikėjas."
Per pastaruosius parlamento rinkimus daugumą įgijo
konservatoriai. Tačiau ypač buvo nemalonu Čerčiliui, kad
leiboristų partija parlamente vietų gavo daugiau nei abi
liberalų grupės ir tapo oficialia jo didenybės opozicija.
Tai daug ką žadėjo. Galima buvo numatyti, jog netrukus
leiboristai, per rinkimus gavę dar daugiau vietų parla
mente, gali tapti valdančiąja partija ir Anglijos politinia
me gyvenime imtis to vaidmens, kurį daugelį metų atliko
liberalai.
Anglų liberalizmas žlugo ne dėl subjektyvių priežas
čių, ne dėl vienų ar kitų politinių veikėjų klaidingos
veiklos: tai buvo dėsningas trečiojo dešimtmečio Angli
jos reiškinys. Bendrajai kapitalizmo krizei palietus Ang
lijos socialinę-ekonominę sistemą, paaštrėjus klasių kovai,
Anglijos darbo žmonės pradėjo atsiriboti nuo liberalinės
buržuazijos. Reakciniai liberalų partijos elementai pri
tapo prie konservatorių, o radikalesnių nuotaikų — prie
leiboristų. Liberalų partiją malė didėjančių klasinių prieš
taravimų girnos. Pamažu liberalai nustojo būti viena iš
pakaitomis šalyje valdančių partijų. Liberalų vietą A n g 
lijos
sistemoje perėmė leiboristai.
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Liberalų partijos skilimą savo veikla pagreitino to
kie jos lyderiai, kaip Loid Džordžas ir
Būdami
koalicijoje su konservatoriais karo ir pokario metais,
Loid
Čerčilis ir jų bendražygiai diskreditavo
anglų liberalizmą. Be to, čia prisidėjo atskirų liberalų ly
derių tarpusavio intrigos ir kova.
Numatomas liberalų pasitraukimas iš politinės are
nos
lietė tiesiogiai. Jei ateityje liberalų partija ne
grįš į valdžią, tai koks likimas laukia jo paties?
Čerčilio bičiuliai ankstokai nusprendė, kad jo politi
nei karjerai atėjo galas. Jis pats tikrai neketino pasi
tenkinti tuo, ką politikoje buvo pasiekęs trečiojo dešimt
mečio pradžioje. Jis gerai suprato, kad į valdžią sugrįžti
galės tik su konservatorių partija. Taigi žūtbūt reikia
į ją sugrįžti.
Čerčiliui
sekėsi. Pavyko ir šį kartą. 1923
susirgęs neišgydoma liga (gerklės vėžiu), atsistatydino ir
netrukus mirė konservatorių lyderis, ministras pirminin
kas Bonaras Lou.
nuo politinės scenos pasitraukė
didžiausias ir įtakingiausias Čerčilio priešininkas konser
vatorių stovykloje. Jis nepripažino jokių kompromisų ir
besąlygiškai pasisakydavo prieš jo sugrįžimą į konserva
torių partiją. Konservatorių lyderiu ir ministru pirminin
ku tapo Stenlis Bolduinas, su kuriuo Čerčilis buvo užmez
gęs šiokį tokį ryšį.
metu Bolduinas buvo neatidėliojamo protekcio
nizmo šalininkas. Todėl jis paleido parlamentą ir 1923 m.
gruodžio
paskyrė naujus rinkimus, siekdamas, kad
jie vyktų protekcionizmo dvasia. Čerčiliui tai buvo ga
limybė patekti parlamentą.
kėsinimasis į laisvos prekybos principą,
brangų bet kurio liberalo širdžiai, leido susivienyti v i 
siems liberalams — tiek Loid Džordžo, tiek Askvito ša
lininkams. Rinkimuose jie vieningu frontu stojo prieš
konservatorius. Čerčilio padėtis buvo kebli. Jis negalėjo
tiesiog atsisakyti laisvos prekybos šūkio, kuriuo švais
tėsi daugelį metų, dar tada, kai kovojo su Džozefu Čem
berlenu. Tuo iškart pasinaudotų daugelis jo priešininkų.
Bet ir prieš konservatorius stoti jis nedrįso, nes manė,
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jog reikia kuo greičiau grįžti į
eiles. Todėl Čerčilis
rinkimuose pasireiškė kaip liberalas-fritrederis tokioje
rinkiminėje apygardoje, kurioje jo varžovas buvo ne
konservatorius, o leiboristas.
Ir šįsyk rinkiminė kampanija Čerčiliui nebuvo sėk
minga. Išpuoliai prieš socializmą, prieš leiboristus ir prieš
Tarybų Sąjungą, kuriais jis iki rinkimų grindė sau kelią
atgal pas konservatorius, be abejo, nuteikė prieš jį visus
pažangius ir liberalius rinkėjus. Išėjus pirmiems dviem
krizės" tomams, vėl atgijo senoji Dardanelų
operacijos žlugimo istorija. Čerčilio ypač nekentė dar
bininkai, mitinguose neleisdami jam nė žodžio ištarti. Kai
1923 m. gruodžio 3 d. Čerčilis pamėgino kalbėti viena
Londono rajone, jo apsaugai valdžia turėjo atsiųsti
raitosios ir pėsčiųjų policijos būrius. Londoniečiai akme
nimis išdaužė jo automobilio stiklus ir prieš besisten
giančio valdytis Čerčilio veidą mojavo kumščiais. Poli
cijai nelengvai pavyko
apsaugoti nuo didelių nemalo
numų. „Ivning
laikraščiui duodamas interviu,
Čerčilis sakė: „Tai buvo pati bjauriausia minia, kokią
kada Anglijoje esu matęs per 25 savo visuomeninio gy
venimo metus. Jie labiau priminė Rusijos vilkus, o ne
Anglijos darbininkus". Per rinkimus jis pralaimėjo.
Dėl rinkimų rezultatų bendruomenių rūmuose susi
darė sudėtinga padėtis. Anglų tauta dar nebuvo pri
brendusi nutraukti ryšius su fritrederiais ir pereiti prie
protekcionizmo. Dėl to konservatoriai, bendruomenių rū
muose praradę beveik 100 vietų, gavo tik 259 manda
—
tus. Liberalai iš viso iškovojo 155 vietas, o
191. Leiboristų partija gerokai sustiprino savo pozicijas.
Bet nė viena partija bendruomenių rūmuose negavo ab
soliučios daugumos. Kadangi dėl nesutarimų protekcio
nizmo klausimu konservatoriai
ir liberalai
negalėjo
sudaryti koalicinės vyriausybės, pirmą kartą Anglijos is
torijoje leiboristams atsirado galimybė sudaryti savo vy
riausybę.
Leiboristai, neturėdami parlamente daugumos, pri
klausė nuo liberalų balsų.
koks leiboristų ly
derių politinis veidas, Anglijos valdantieji sluoksniai ap197

skritai laikė sau nepavojingu dalyku surengti leiboristų
vyriausybės eksperimentą. Jeigu ji pradėtų veikti prieš
gyvybinius buržuazijos interesus, ją galima būtų paša
linti paprastu parlamento balsavimu.
Antrą kartą pralaimėjęs parlamento rinkimuose, Čer
čilis dar labiau ėmė pulti socializmą, leiboristų partiją.
Nepaisydamas bendros nuomonės, jis stojo prieš tai, kad
leiboristams būtų pavesta sudaryti vyriausybę. Anglijos
buržuaziją Čerčilis gąsdino, kad leiboristų partijos vado
vybė ketinanti „iš esmės pakirsti civilizacijos socialinius
ir ekonominius
Tačiau Čerčilio niekas nepaklausė, ir leiboristų parti
jos lyderis
sudarė pirmąją Ang
lijos istorijoje leiboristų vyriausybę. Iš viso Čerčilio prog
nozės nepasitvirtino. Nauja vyriausybė vykdė buržuazinę
vidaus ir užsienio politiką. Tiesa, tenkindama plačiųjų
liaudies masių reikalavimus, ji užmezgė santykius su Ta
rybų Sąjunga. Tai buvo proga Čerčiliui dar smarkiau
pulti leiboristų lyderius, priskiriant jiems revoliucinius
ketinimus ir tikslus.
Toks elgesys darbo žmonių akyse labai kenkė Čer
čiliui, bet darė jį artimesnį ir reikalingesnį konservatorių
partijai. Konservatorių partijos lyderiai jau buvo linkę
padėti Čerčiliui grįžti į savo seną partiją. Ateityje laukė
atkakli ir galbūt ilga kova su nauju politiniu priešinin
leiborizmu. Čerčilis šioje kovoje galėjo būti labai
naudingas. Be to, tarp to meto konservatorių nebuvo
žmonių, kurie gabumais, valios jėga ir energija prilygtų
Čerčiliui. Todėl 1924 metų vasario mėnesį parlamente at
siradus vienai vakuojančiai vietai, kai kurie konserva
torių lyderiai stengėsi, kad ją gautų Čerčilis.
Laisva vieta priklausė rinkiminei apygardai, esan
čiai Londono Vestminsterio rajone, kuriame buvo bend
ruomenių rūmai ir daug vyriausybinių įstaigų. Čerčilio
bičiuliai konservatoriai — lordas Birkenhedas, Ostinas
Čemberlenas ir lordas
kreipėsi į Vestminsterio
konservatorių asociaciją, prašydami priimti Čerčilį savo
kandidatu. Tačiau
konservatorių
viršūnė
bendrauti su Čerčiliu, tai dauguma eilinių konservatorių jį
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vis dar vertino neigiamai. Vestminsterio konservatoriai
pareiškė, jog jie savo kandidatu
ne Čerčilį, o ka
pitoną
atsistatydinusio deputato giminaitį.
Norėdamas Čerčiliui pagelbėti, lordas Birkenhedas
laikraštyje „Sandi
išspausdino laišką, kuriame
įrodinėjo, jog būtina, kad Čerčilis grįžtų prie konserva
torių.
Čerčilis, rašė jis, širdyje visada buvo konservato
rius, jis niekada nebūtų nutraukęs savo ryšių su kon
servatorių partija, jeigu konservatorių ministras pirminin
kas Artūras Balfuras kadaise būtų pasiūlęs vyriausybėje
jam pareigas. Vis dėlto Birkenhedui buvo neramu, kad,
remdamiesi jo žodžiais, įžvalgesni žmonės lengvai gali
daryti išvadą, jog ir Čerčilis grįžta prie konservatorių
karjeros sumetimais. Kad nebūtų šitaip manoma, jis rašė,
jog Čerčilis niekada nėra išdavęs nė vieno savo bičiulio.
Įdomu, kad, girdamas savo globotinį, Birkenhedas turėjo
pasiremti šiuo argumentu, mat Čerčilio politinė veikla ne
pasižymėjo pastovumu ir patikimumu.
Įsiūlyti Čerčilio kandidatūrą Vestminsterio konserva
torių asociacijai nepavyko. Bet tai jo nesulaikė. Dėl vie
tos parlamente jis nutarė kautis, todėl prieš vietinę kon
servatorių organizacijos valią iškėlė savo kandidatūrą
kaip „nepriklausomas
Taip elgdamasis,
Čerčilis aiškiai veidmainiavo. Jis veržėsi v ė l prie kon
servatorių ir kartu rinkimuose stojo prieš oficialų kon
servatorių kandidatą. Šį nelogiškumą kažkaip reikėjo pa
aiškino
jokiu
aiškinti. „Mano
būdu nėra priešiška konservatorių partijai ar jos lyde
riams. Atvirkščiai, aš pripažįstu, kad ši partija artimiau
siu metu turi tapti svarbiausiu centru, apie kurį teiksis
visi leiboristų partijos priešininkai." Jis pabrėždavo, kad
per paskutinius
savo politinės veiklos metų kovojęs
su socializmu ir dėl to manęs, kad galįs bendradarbiauti
su konservatorių partija. Į pastabą apie tai, kad, ketin
damas bendradarbiauti su konservatoriais, jis keičiąs
savo politines pozicijas, Čerčilis atsakydavo: „ A š galiu
nuoširdžiai bendradarbiauti su konservatorių partija, ir
ne dėl to, kad pakeičiau savo poziciją. Dėl to, kad kon
servatoriai, grįždami ar bandydami grįžti prie plačios ir

pažangios platformos, elgiasi gana išmintingai ir teisin
gai".
iš tikrųjų apie kokį nors konservatorių partijos
nebuvo galima ir kalbėti. Priešingai,
tuos 20 metų, kai Čerčilis ją išdavė, konservatorių parti
ja visą laiką krypo dešinėn. Imperializmo epochoje ji
virto monopolistinio kapitalo partija ir pačia reakcin
politine jėga šalyje. Konservatoriai kėlė plačią
programą pulti darbininkų klasę šalies viduje, stiprinti
kolonijines Anglijos pozicijas ir imperialistinę užsienio
politiką. Bet kuo daugiau galėjo pasiteisinti Čerčilis? Juk
jis negalėjo prisipažinti paliekąs
laivą dėl to,
kad tas laivas skęsta, o prašosi priimamas į konserva
torių laivą, nes tai jam naudingiau.
Laikraštis
rašė: „Vestminsterio konservato
riai pasirinko Nikolsoną kaip savo antisocialistinį kandi
datą. Čerčilio įsiveržimas — tai mėginimas pakirsti jo ga
limybes. Koks po to Čerčilis antisocialistas?" Į šį klausi
mą Čerčilis atsikirto šitaip
„Jei manyčiau,
kad dabartinis konservatorių kandidatas iš tikrųjų atsto
vauja šios rinkiminės apygardos valiai, aš nebūčiau kė
lęs savo kandidatūros.
svarbus visuomeninis
principas. Neturi grįžti laikai, kai rinkiminės apygardos
buvo atskirų šeimų rankose ir vykdė jų valią. Neteisinga,
kad Vestminsterio rinkiminė apygarda būtų perduodama
iš vienų rankų į kitas tarsi dalis tėvo baldų komplek
to — sūnui arba
—
Kad tai buvo aiškiausia demagogija, patvirtino pats
Čerčilis, tapdamas po 20 metų — 1944 metų vasario mė
ministru pirmininku. Tuo metu lordas Hartingtonas, Devonšyro hercogo sūnus, iškėlė savo kandidatūrą
parlamento rinkimuose rinkiminėje apygardoje, kuriai
bendruomenių rūmuose anksčiau atstovavo jo dėdė. Jo
kandidatūrą palaikė Čerčilis. „Mielas mano
rašė
aš suprantu, jog Jus puola dėl to, kad
Jūsų šeima per 300 metų parlamente atstovavo Vakarų
Derbišyrui. Atvirkščiai, rinkiminė apygarda turėtų di
džiuotis, turėdama tokias senas tradicijas ir tokį pasto
vumą." Čia visas Čerčilis. Jis laikosi vieno principo, kai
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tai jam naudinga, ir gina kitą, visai priešingą, kai tik
pasikeičia padėtis.
Rinkiminė kampanija truko tik dešimt dienų, bet Čer
čilis vėliau ją aprašė kaip „nepalyginamai jaudinančią,
įkvepiančią, sensacingą" jo gyvenime. Ji labai sudomi
no
vietos visuomenės sluoksnius. Vieno Londono
teatro choristės buvo apimtos tokio entuziazmo, kad visą
naktį rašė rinkėjų adresus ant laiškų, kuriuose buvo ra
ginama balsuoti už Čerčilį.
Per rinkimus
Čerčilį rėmė nemaža
konservatorių partijos lyderių. Daugelis žymių
aristokratų šeimų atstovų agitavo už Čerčilį. Jo rėmimo
kampanija vyko plačiai. Ir vis dėlto jo priešininkas ka
pitonas
nežymi politinė
gavo
43 balsais daugiau. Tai buvo trečias per kelis mėnesius
Čerčilio pralaimėjimas parlamento rinkimuose. Jis labai
graužėsi dėl savo nesėkmės. Tuose pat rinkimuose
leiboristas Brokvėjus, jį matęs tuo metu, kai
buvo skelbiami balsavimo rezultatai, pasakoja, kad Čer
čilis „pradėjo sunkiai žingsniuoti iš kampo į kampą, nu
leidęs galvą, visas susigūžęs, tarsi užpjudytas gyvulys".
Negavęs galimybės puldinėti leiboristų vyriausybę
bendruomenių rūmuose, Čerčilis atakavo ją už parlamen
to ribų. Ypač jis smerkė leiboristų lyderius už tai, kad
j i e užmezgė diplomatinius santykius su Tarybų Sąjunga,
su ja vedė derybas dėl prekybinės sutarties sudarymo
ir dėl kai kurių ginčijamų politinių klausimų sprendimo.
Pirmoji leiboristų vyriausybė gyvavo neilgai. 1924
metų spalio mėnesį liberalai atsisakė ją remti, ir Makdoparlamentą paleido. Nauji bendruomenių rūmų
rinkimai įvyko
metų spalio 29 dieną.
Konservatoriai, norėdami laimėti rinkimus, suorgani
didelę provokaciją. Kelios dienos prieš balsavimą
j i e išspausdino
Kominterno laišką, ku
riame neva Kominterno Vykdomasis Komitetas Anglijos
komunistų partijai davęs nurodymus, kaip organizuoti
ginkluotą sukilimą ir nuversti Anglijos buržuazinę val
džią. Buvo tikimasi nugąsdinti dvejojančius smulkiosios
sluoksnius revoliucijos pavojum ir priversti
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juos balsuoti už konservatorius, kurie laikė antikomunis
tinę ir antitarybinę vėliavą.
Čerčilis buvo savo stichijoje. Dengdamasis klastote,
jis dar labiau užsipuolė anglų leiboristus ir Tarybų Są
jungą.
jis, turėdamas galvoje tarybinius va
duoda įsakymą raštu rengti kruviną sukilimą,
pradėti pilietinį karą.
Tvirtinu, kad tokios padėties
niekad nėra buvę
Šį kartą konservatoriai jau oficialiai iškėlė Čerčilį
kandidatu Epingo rinkiminėje apygardoje. Pagaliau jis
vėl buvo išrinktas į parlamentą. Rinkimus laimėjo kon
servatoriai, gaudami 413 vietų. Leiboristai iškovojo
o liberalai tegavo 40 mandatų. Pagal rinkimų rezultatus
1924 m. lapkričio 7 d. Stenlis Bolduinas sudarė konser
vatorių vyriausybę. Anglai nustebo, sužinoję, kokie svar
biausieji ministrai. Čerčilis vyriausybėje buvo finansų
ministras. „Čerčilis, laisvos prekybos šalininkas", nieko
neišmanąs apie
rašo istorikas
tapo
iždo kancleriu." Tai buvo antros pagal reikšmę pareigos
vyriausybėje po ministro pirmininko.
konservato
rių lyderiai didžiai įvertino Čerčilio pastangas kovoti su
socializmu: jį ne tik priėmė į savo tarpą, bet ir gausiai
apdovanojo. Anaiptol ne visi konservatoriai buvo paten
kinti dėl pernelyg didelio Bolduino dosnumo. Jie
gė, kad Bonaras Lou, vadovaudamas partijai, šitaip nebūtų
pasielgęs.
Įdomi užkulisinė šio paskyrimo istorija. Bolduinas
manė, kad Čerčilis būsiąs „labiau kontroliuojamas v y 
riausybėje negu už jos ribų", bet dvejojo, kokias parei
gas jam patikėti. Iš pradžių jis manė Čerčilį skirti minist
ru Indijos reikalams. Tačiau Bolduino padėjėjai jį dėl
įspėjo, laikydami Čerčilį „pernelyg impulsyviu" šiam dar
bui, ir priminė, kad jis „kritiškais momentais netekdavo
galvos per Airijos epopėją". Tada konservatorių lyde
kilo mintis Čerčilį sugrąžinti į admiralitetą arba pa
skirti sveikatos apsaugos ministru. Tačiau, didžiam Bol
duino nustebimui, Nevilis Čemberlenas, kuriam buvo pa
siūlyta finansų ministro vieta, atsisakė jos ir pareiškė
norįs eiti į sveikatos apsaugos ministeriją, vietoj savęs
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rekomenduodamas Čerčilį. Bolduinas abejojo, ar šitoks
pasirinkimas nesukels partijoje triukšmo, tačiau Čember
lenas pasakė, kad šia prasme dar blogiau Čerčilį skirti
j admiralitetą. Bolduinas su Čerčiliu susitiko tuoj po
pokalbio su Čemberlenu ir iškart nutarė paklausyti
patarimo.
Anglijos finansų ministras vadinamas iždo kancleriu.
Be jo, vyriausybėje yra dar vienas kancleris —
rio hercogystės kancleris, t. y. ministras be portfelio,
nereikšmingos, trečiaeilės pareigos. Čerčilis kelis mėne
sius jas ėjo per Pirmąjį pasaulinį karą. Pasakojama, jog,
kai Stenlis Bolduinas pasiūlė Čerčiliui įeiti į vyriausybės
sudėtį ir paklausė, kokia jo nuomonė dėl pasiūlymo
imti kanclerio pareigas, Čerčilis atsakęs, j o g sutinkąs, ir
pridūręs:
hercogystės?" Kai jis su
žinojo, j o g turima galvoje finansų ministerija, jo akyse
pasirodė ašaros. A p i e tai Čerčilis negalėjo nė svajoti.
Juk vos prieš kelis mėnesius jis buvo be partijos ir vie
tos parlamente. Atrodė, kad jo laukia visiška politinė
užmarštis, o čia tokia staigi permaina. Šia proga, su bi
čiuliais švęsdamas savo paskyrimą, Čerčilis prisiminė
Dizraelio žodžius, jog „politikos nepastovumas begalinis".
Liberalų laikraštis „Mančester gardian" apgailestaudamas
komentavo naują Čerčilio paskyrimą: „Jis antrą kartą
palieka skęstantį laivą ir antrą kartą kaip dovaną už sa
vo vertingą instinktą gauna ne tik galimybę išplaukti,
bet ir aukštas pareigas".
Stenlis Bolduinas buvo gudrus žmogus, nors ir dėjosi
esąs paprastas. Bonaras Lou manė, kad geriau Čerčilį
turėti prieš save, o Bolduinas bevelijo jį laikyti šalia
savęs. Naujasis ministras pirmininkas, ir ne jis vienas,
bijojo, kad
likęs atstumtas, gali sutapti su Loid
Džordžu, kuris irgi buvo atstumtas. Prie jų gali prisidėti
jų bičiulis, žinomas konservatorių veikėjas lordas Birkenhedas. Ši energingų, ryžtingų žmonių, geriausių to
meto Anglijos oratorių trijulė konservatorių vyriausy
bei galėjo pridaryti daug nemalonumų. Stenlis Bolduinas,
nenorėdamas, kad prieš jį susidarytų tokia kombinacija,
ir siekdamas, kad Čerčilio energija bei gabumai tarnau-
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tų konservatorių vyriausybei, pagal seną anglų politinę
tradiciją potencialų priešininką padarė bendražygiu.
Tai, kad Čerčilis buvo paskirtas finansų ministru,
buvo keista dar ir dėl to, kad visi žinojo, jog jis visai
nenusimano finansų klausimais ir nė kiek jais nesidomi.
Aritmetika nesisekė jam ir mokykloje. Tai
Jo tėvas Randolfas Suglumdavo, susidūręs su
mis trupmenomis, ir niurzgėdavo dėl
bjaurių taškų",
bet
politinės karjeros viršūnė buvo finansų ministro
kėdė. Dabar Čerčilis galėjo užsivilkti tėvo iždininko
tiją, kurią „rūkomajame popieriuje ir kampare" trisde
šimt metų išlaikė jo motina.
Finansų specialistai vieningai mano, kad Čerčilis bu
vęs prastas finansų ministras. Eidamas šias pareigas, j i s
buvo paprastas finansų ministerijos specialistų
Robertas Butbis, Čerčilio parlamentinis sekretorius fi
nansų
vėliau rašė: „Čerčilis visiškai nesi
domėjo didžiosiomis finansų problemomis". Čerčilio
Virdžinija
pažymi: „Tai, kad Čerčilis tuo
metu ėmė vadovauti iždui, žinant jo pažiūrą i darbinin
kų klasę, buvo nelaimė šaliai ir jam pačiam".
mano, kad Čerčilio veikla finansų ministerijoje
nių politinių veikėjų akyse diskreditavo jį ir susilpnino
iždą rimtų ekonominių sunkumų išvakarėse".
Čerčilio nekompetentingumas naujame darbe išryš
kėjo netrukus po paskyrimo, kai reikėjo parengti valsty
bės biudžetą. Kasmetinio biudžeto paskelbimas
tai savotiška šventinė ceremonija. Dieną, kada bus
pateiktas biudžeto klausimas svarstyti bendruomenių
mams, žinoma iš anksto, ir londoniečių bei kitų
lių minia laukia ministro prie jo rezidencijos —
strito Nr.
durų. Mįslingai šypsodamasis,
ras išeina su nedideliu raudonu lagaminėliu
kuriame yra valstybės biudžeto projektas; visi laukia
naujo biudžeto susidomėję. Vieniems jis palengvins g y 
venimą, kitiems — padidins mokesčius. Paprastai į par
lamentą ministras vyksta lydimas šeimos narių,
bendruomenių rūmuose atsisėda lankytojų galerijoje,
pasako kalbą, išdėstydamas pagrindinius biudžeto
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argumentuodamas vienus ar kitus pakeitimus. Taip
buvo ir 1925 m. balandžio 28
kai Čerčilis bendruome
nių rūmams pateikė svarstyti savo pirmąjį biudžetą. Iš
pradžių viskas v y k o sklandžiai. Naujasis finansų minist
ras, puikus oratorius, pasakė ryškią kalbą, supažindinda
mas deputatus su
biudžetu.
biudžetas ilgam įėjo į Anglijos istoriją ir turėjo
didelių padarinių. Jis atstatė svarų sterlingų aukso pari
tetą. Karo ir pirmaisiais pokario metais reali svarų ster
lingų vertė buvo gerokai nusmukusi. Dabar ji buvo grą
žinama prieškarinį lygį, t. y. 1 svaras sterlingų prilygo
4,86 Amerikos dolerio. Ši reforma pasitarnavo Anglijos
finansininkų sluoksniams. Jiems reikalaujant, ji ir buvo
Apskaičiavimai parodė, kad Čerčilio refor
ma finansininkų sluoksniams davė naudą, prilygstančią
maždaug milijardui svarų sterlingų.
Tuo tarpu svaro aukso pariteto įvedimas buvo di
džiulis smūgis Anglijos pramonei ir darbininkų klasei.
Stambus Anglijos finansų specialistas, tada dar palyginti
jaunas,
apskaičiavo, kad po finansų reformos
Anglijos prekių kainos pasaulinėje rinkoje pakils maž
daug 12
Tai reiškė, kad Anglijos prekėms bus sun
kiau varžytis su kitų šalių prekėmis. Norėdami atlaikyti
konkurenciją, Anglijos pramonininkai neišvengiamai tu
rėjo pamėginti atgauti šiuos 12 proc, mažindami darbi
atlyginimą. Taip iš tikrųjų ir buvo.
klausė Keinsas brošiūroje „Pono Čerčilio
politikos ekonominiai
Čerčilis padarė tokią
kvailą klaidą?" Ir atsakė: „Iš dalies galbūt todėl, kad jis
neturėjo intuicijos, kuri būtų neleidusi klysti, iš dalies
todėl, kad jis, neturėdamas vidinės nuojautos, pasidavė
triukšmingiems finansinių sluoksnių reikalavimams. Ir pir
miausia todėl, kad jį rimtai suklaidino jo paties eks
pertai".
Leiboristai, naudodamiesi tuo, kad Čerčilio biudžetas
tarnavo tik stambiosios buržuazijos interesams, nutarė
pulti naująjį finansų ministrą. Finansų specialistas Hiu
Daltonas pareiškė: „Iždo kanclerį mes laikysime absoliu
čiai kaltu, jeigu dėl jo veiksmų, kaip mes būgštaujame,
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padaugės bedarbių, prekyboje sustiprės dabartinė depre
sija
jeigu žmonės, dabar turintys darbą, ateityje
defliacijos jį praras. Jeigu tai įvyks, mes paaiškinsim, kas
kaltas".
Biudžete buvo atstatytos kai kurios, tiesa, labai ne
reikšmingos (pradėtos taikyti karo metais, bet vėliau
Makdonaldo vyriausybės
protekcionizmo
priemonės, kurios dar nereiškė, jog Anglija pereina prie
protekcionizmo. Bet kadangi buvo kalbama apie princi
pą, dėl šių priemonių kilo audringų ginčų tarp protekcio
nizmo
konservatorių ir laisvosios prekybos
liberalų. Leiboristas Snoudenas pasakė
kuris visada buvo kaip fritrederis, kad, atgaivinda
mas šias priemones (turėta galvoje įvežamo šilko
Čerčilis pakeitė savo požiūrį į prekybos laisvę. „Nieko
bloga, kad šis tas
atsakė
jei tik tei
singai." „Jūs — šių klausimų
replikavo jam
Snoudenas. „Tobulėti — vadinasi,
atkirto Čer
čilis. „Norint pasiekti tobulybę, reikia labai dažnai keis
sarkastiškai pridūrė Snoudenas, turėdamas
kad Čerčilis dažnai keičia politinį veidą.
Bendruomenių rūmų konservatorių dauguma biudžetą
patvirtino, nes jis atspindėjo ne tik ir ne tiek Čerčilio,
kiek Bolduino vyriausybės pažiūras.
Keinso pranašavimas netrukus išsipildė. Jau 1925
vasarą Bolduinas pasakė: „Visi
darbininkai turi
pritarti darbo atlyginimo sumažinimui, kad anglų prekės
pasaulinėje rinkoje geriau atlaikytų konkurenciją ir kad
pagerėtų Anglijos pramonės padėtis". Anksčiau už kitų
darbininkų klasės būrių buržuazija pareikalavo sumažinti
kalnakasių gyvenimo lygį. Šachtininkus ėmė ginti kai ku
generalinė taryba. V y 
rios profsąjungos ir
riausybei ir šachtų savininkams laikinai teko
bet jie energingai ėmė rengtis kovai, kuri neišvengiamai
turėjo atsinaujinti. 1926 m. ji virto visuotiniu streiku.
1926 m. pavasarį anglies pramonininkai, vyriausybės
remiami, v ė l pareikalavo sumažinti šachtininkų atlygini
mus. Per ilgas derybas paaiškėjo, jog vyriausybė ieškojo
progos atvirai sutriuškinti kalnakasius, kurie sudarė
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kovingiausią Anglijos darbininkų klasės būrį, po to su
mažinti atlyginimą visai šalies darbininkų klasei. Tuo pat
metu profsąjungų vadovai, oportunistai ir susitaikėliai
bijojo visuotinio streiko ir konfliktą stengėsi sureguliuoti
kokiu nors susitarimu.
komunistų partija gerai suprato, kokia
padėtis, ir atspėjo Bolduino-Čerčilio vyriausybės ketini
mus. Ji pasiūlė susivienyti visoms darbininkų klasės jė
goms, kad būtų duotas atkirtis vyriausybės, verslininkų
ir dešiniųjų
darbininkų lyderių blokui.
1926 m. balandžio
išspausdintame Anglijos komu
nistų partijos Centro Komiteto atsišaukime buvo sakoma:
„Didi kova, kurią mes numatėme dar praeitų metų rug
pjūčio mėnesį,
partija kvietė darbininkus rengtis,
dabar artėja, ir tik visiškas viso darbininkų judėjimo so
lidarumas ir ryžtas gali išgelbėti nuo pralaimėjimo". Kon
servatorių vyriausybė suprato, kad kompartijos veikla
visuotinio streiko išvakarėse jai labai pavojinga. Ji ėmė
si kraštutinių priemonių. Dvylika žymių kompartijos vei
kėjų buvo suimti ir, remiantis 1797 m. priimtu įstatymu
dėl „maišto kurstymo", perduoti teismui. Juos nuteisė
kalėti, ir svarbiausiu kovos metu partija liko be labiau
siai patyrusių savo vadovų.
Nors šis konfliktas su finansų ministerija neturėjo
ryšio, Čerčilis jame kuo aktyviausiai dalyva
vo.
Teiloro žodžiais, jis „vadovavo tiems, kurie norėjo
kautis".
nenuostabu, nes „darbininkų atžvilgiu jis
buvo pats agresyviausias ministras dar nuo karo meto,
kai vadovavo vidaus reikalų
Į bet kurį
iššūkį jis reaguodavo tik kova". Vyriausybei tariantis
su darbininkų atstovais, Čerčilis stengdavosi sužlugdyti
derybas ir inspiravo, kad darbininkus, priverstus paskelb
ti visuotinį streiką, galima būtų sutriuškinti. Ernestas
Bevinas, vienas iš visuotinio streiko vadovų, vėliau ne
kartą viešai kaltino Čerčilį, kad jis, paskutiniu metu
įsikišdamas, sutrukdė numatytą susitarimą tarp vyriau
sybės ir profsąjungų vadovų ir visuotinis streikas tapo
neišvengiamas. Tik per jį, pareiškė Bevinas 1946 m. va207

sario
buvo pateiktas ultimatumas ir šalyje
kilo didžiulių neramumų".
1926 m. gegužės 4 d. Anglijoje prasidėjo pirmasis
šalies istorijoje visuotinis streikas, kuriame, be šachtinin
kų, dalyvavo visi svarbiausieji Anglijos darbininkų kla
sės būriai. Darbininkai buvo pasiryžę nugalėti ir priversti
vyriausybę bei šachtų savininkus nusileisti. Vyriausybė
taip pat norėjo nugalėti. Prieš streiką ji
poli
ciją, kariuomenę, iš buržuazijos suverbuotų savanorių
būrius ir ryžtingai siekė atomazgos. Čerčilis, mėgęs kovos
įtampą, pasijuto esąs savo stichijoje.
Kai kurie anglų istorikai Čerčilio audringą veiklą per
visuotinį streiką aiškina taip pat ir karjeros motyvais,
noru parodyti, kad šiuo audringu metu jis valdantiesiems
šalies sluoksniams kur kas reikšmingesnis ir reikalinges
nis negu flegmatiškas, ramybės trokštantis Bolduinas.
taip, sako Teiloras,
galėjo tikėtis išstumti Bolduiną
iš vyriausiojo vadovo pozicijų. Nepasiekęs savo tikslo,
darbininkų akyse jis nustojo pasitikėjimo, kurio neatga
vo iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios".
tomis dienomis jis pasidarė kaip „Britiš gazet" leidėjas ir vyriausiasis redaktorius. Londone
nėjo nė vienas laikraštis, nes spaustuvių darbininkai strei
kavo. Čerčilis, lordo Biverbruko padedamas, vietoj laik
raščio „Morning post" pradėjo leisti „Britiš gazet", kuris
atkakliai puolė streiko dalyvius. Tai buvo kraštutinė antipropaganda. Visuotinio streiko metu Čerči
lis pasijuto labiausiai už visus Anglijos vyriausybės na
rius neapkenčiąs darbininkų klasės.
Streikas vis labiau ir labiau plėtėsi, ir streikininkai
jį būtų laimėję, jei darbininkų nebūtų išdavę jų vadovai.
Kovai aštrėjant, streikui vadovavusius Tredjunionų ge
neralinės tarybos narius vis labiau ėmė panika. Jau nuo
pirmos visuotinio streiko dienos jie svyravo, abejojo
galų gale gegužės 12 dieną paskelbė, kad jis nutraukia
mas. Dezorganizuoti ir apgauti darbininkai streiką nu
traukė. Vieni kalnakasiai tebekovojo. Pasibaigus visuo
tiniam streikui, buvo aišku, kad kalnakasiai pasmerkti.
Jie streikavo dar septynis mėnesius, ir tik baisus
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das ir badas juos privertė grįžti į darbą. Didžiausias A n g 
lijos darbininkų klasės puolimas, paskutinis, bet
pokario revoliucinės bangos ūžtelėjimas, baigėsi darbi
ninkų pralaimėjimu. Prie pralaimėjimo daug
Čerčilis.
Paprastai visus šeštadienius ir sekmadienius
praleisdavo užmiestyje, prie šeimos židinio. Tuo metu
jis jau turėjo keturis vaikus. Čerčilis su vaikais
mėgo žaisti — jame pačiame slypėjo daug
Čartvele buvo mėgstama žaisti šaradas, persirengimus,
„gorilas", t. y. kai tėvas, sunkiai žingsniuodamas ir kry
puodamas it gorila, baisiai riaumodamas gaudydavo
į visas puses vaikus.
Čerčilio užmiesčio namas Čartvele yra palyginti n e 
toli Londono — valanda kelio automobiliu. Pažįstami
jį galėjo atvykti antriems pusryčiams ar pietums, o
kui suspėti grįžti į Londoną. Dažniausiai viešėdavo
vele lordas Biverbrukas, lordas Birkenhedas ir Loid
Džordžas, kuriuos Čerčilis laikė artimiausiais savo
liais. Namų šeimininkas iki išnaktų užsisėdėdavo su
čiais, šnekučiuodamas apie politiką.
Laisvalaikiu Čerčilis dirbdavo įvairius
darbus dvaro teritorijoje. Tai buvo jo naujas hobis.
vo paties rankomis jis iš akmenų ir plytų pasidarė ka
nalų sistemą, pastatė didelį baseiną auksinėms žuvelėms.
Čerčilis mėgo mūryti iš plytų ir akmenų. Jis šio
mokėsi pas profesionalų mūrininką kasdien po 6
pagaliau įgijo įgūdžių. Jis susimūrijo ilgą sieną ir k o 
tedžą. Užsiimdamas statybos darbais, Čerčilis vertė, kad
jam padėtų ir svečiai. Anaiptol ne visiems tai
Čerčilis pasakojo Bolduinui, kad visą 1928 metų
čio mėnesį jis „statė kotedžą ir diktavo knygą: per
ną 200 plytų ir 2000
Jungtinės statybos darbininkų sąjungos
sekretoriaus Hikso kviečiamas, Čerčilis įstojo į
jungą, įnešdamas 5 šilingus stojamojo mokesčio.
lis juokavo, o profsąjungos nariai įsižeidė.
sąjunga priėmė rezoliuciją, smerkiančią Čerčilio
į profsąjungą, laikydama tai jos pažeminimu. Tai,
14. V . T r u c h a n o v s k i s
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sakoma rezoliucijoje,
Čerčiliui puikus pokš
tas, bet didis sąjungos narių įžeidimas". Profsąjunga ne
priėmė Čerčilio 5 šilingų, bet, to nepaisydamas, jis te
savo
bilietą.
1926 m. vasarą, pasibaigus visuotiniam streikui, Čer
čilis keliavo po Egiptą ir Graikiją, kur, jausdamas atlikęs
pareigą, piešė piramides ir Partenoną. Nutapęs kelis pei
zažus, 1927 metų sausio mėnesį jis nuvyko su vizitu į
Romą viešnagėn pas fašistinį diktatorių Musolinį. Fašis
tų spauda, girdama Čerčilį, pažėrė glėbį komplimentų. Ne
be reikalo. Po savaitės viešnagės pas Musolinį Anglijos
ministras surengė spaudos konferenciją, kurioje garbstė
Italijos fašizmą.
„Kaip ir daugelis
pareiškė korespondentams
aš sužavėtas švelnios ir paprastos sinjoro Mu
solinio elgesio
Visi mato, kad niekuo kitu
jis taip nesirūpina, kaip tik
italų tautos ge
rove, ir kad jokių nereikšmingų interesų jis neturi. Ma
nau, kad nepažeisiu man parodyto pasitikėjimo, sakyda
mas, jog daugiausia su sinjoru Musoliniu ir grafu
piu (Italijos finansų
V. T.) kalbėjomės apie
ekonominę Italijos darbo žmonių
Esu labai pa
tenkintas sužinojęs ir faktų bei skaičių įtikintas, kad kas
mėnuo ši padėtis vis gerėja, palyginti su praeitais metais."
Išreiškęs susižavėjimą Italijos fašizmo įvesta korporacijos
sistema, Čerčilis pasakė, j o g „visiškai absurdiška tvir
vyriausybė nesiremianti liaudimi ir kad
tinti, kad
jos plačiosios liaudies masės aktyviai neremia". Jeigu aš
būčiau italas, toliau kalbėjo Čerčilis, „aš visa širdimi su
Tarp
jumis būčiau pergalingai kovojęs
tautiniu mastu jūsų judėjimas padarė paslaugą visam
Italija parodė, kaip reikia kovoti su ardo
mosiomis
Kartu ji surado priešnuodį Rusijos
nuodams. Po šito nė viena didžioji valstybė jau nepasi
bejėgė prieš ardomąją
Čerčilis pasiūlė, kad „Anglija, Prancūzija, Italija ir
Vokietija, gydydamos karo žaizdas, dirbtų kartu Europos
atgimimo labui". Kitaip sakant, jis siūlė sudaryti keturių
valstybių kontrrevoliucinį direktoratą, kuris padėtų
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ti revoliucinį judėjimą. Tikriausiai tai buvo vienas
mųjų keturių valstybių pakto kūrimo plano variantų. Ta
čiau tuo metu įgyvendinti šį pasiūlymą nebuvo
Laikraštis
rašė, kad Čerčilio spaudos kon
ferencija sukėlė „fašistų laikraščiuose susižavėjimo ku
pinus atsiliepimus, kurie rodo, kad jo pareiškimas —
svarbiausias samprotavimas iš visų, užsienio
veikėjo kada nors pasakytų apie fašizmą. Jie įsitikinę,
jog šis pareiškimas daug pasitarnaus fašizmui pasaulio
viešosios nuomonės akyse. Čerčilis ypač sveikinamas
to, kad jis suprato tikrąją fašistinio judėjimo
Ne veltui rašytojas Herbertas Velsas pastebėjo,
Čerčilio ir Italijos fašistų pažiūros analogiškos. „Jis v i 
siškai naiviai
jog priklausąs ypač ga
biai ir privilegijuotai klasei žmonių, nuo kurių priklauso
paprastų žmonių gyvenimas ir reikalai, žmonių, kurie tė
ra tik medžiaga siekti karjeros. Jo vaizduotė labai
mena
(italų poeto, vieno Italijos fašizmo ly
V. T.) tipo žmonių vaizduotę. Anglijoje D A n u n cijas būtų Čerčilis, Italijoje
DAnuncijas."
Italijos fašistų veikla ir jų lyderiais Čerčilis žavėjosi
gana ilgai. 1935 m. rugsėjo
apie Musolinį jis kal
bėjo kaip apie „didį žmogų ir išmintingą valdovą". Čerči
lio švelnūs jausmai itališkajam fašizmui nebuvo atsitik
tinis dalykas, o dėsninga jo klasinių politinių įsitikinimų
ir simpatijų išraiška, rezultatas politikos, kurią jis
metų nuosekliai vykdė prieš socializmą ir darbininkų ju
dėjimą. Čerčilis priklausė pačiam dešiniausiajam Anglijos
konservatorių sparnui, ir, be abejo, jis buvo ne vienas.
Tai, kad ir kiti Anglijos valdančiosios viršūnės asmenys
žavėjosi itališkuoju
fašizmu, rodo akivaizdus
vos 1923 m. Musoliniui užgrobus valdžią, karalius Jur
gis V jį apdovanojo Banio ordinu — aukščiausiu A n g l i 
jos ordinu.
Čerčilio elgesys Romoje, rašo vienas jo
rodo, „kaip toli Čerčilį nuvedė neapykanta
Ir vėliau Čerčilio neapykanta Tarybų valstybei ne
išblėso. Daugelyje kalbų jis puldavo bolševikų partiją,
sakydamas, kad ji pavojingiausias Anglijos ir visos
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jos priešas. 1926 m. birželio 20 d.
viešai pa
sakė: „Jei tik rusų bolševikai galėtų parblokšti Angliją,
sugriauti jos klestintį gyvenimą, sukelti joje anarchiją,
sunaikinti Britų imperiją kaip pasaulinę jėgą, atsivertų
kelias visuotinėms skerdynėms, o paskui įsigalėtų jų va
dovaujama pasaulio tironija.
Pagal tarptautinės teisės
normas šitokie Anglijos vyriausybės nario pareiškimai
dėl šalies, su kuria Anglija turėjo diplomatinius santy
kius, vyriausybės buvo neleistini. Tačiau
elgėsi,
nepaisydamas visuotinių normų. Jis netvėrė apmaudu,
kad Anglija ir Tarybų Sąjunga turėjo diplomatinius san
tykius ir oficialūs tarybiniai atstovai buvo Londone.
1926 metų birželio mėnesį pats
sakė, kad jį kar
tais klausdavo: „Kodėl jūs leidžiate čia būti tarybiniams
atstovams? Kodėl neišmetate jų lauk?" Jis atsakydavo:
„Būčiau labai patenkintas, jei jie būtų išmesti lauk. Aš
tikiu, j o g man pavyks sulaukti dienos, kai arba Rusijoje
bus civilizuota vyriausybė, arba mes atsikratysime iliu
zijos, kad mūsų draugiški santykiai.
su Tarybų Są
junga. Šiame pareiškime
požiūrio į TSRS esmė.
m.
vis dar tikėjosi, kad Rusijoje bus atkurta
vilizuota vyriausybė", t. y. buržuazinė vyriausybė. Jis
vis dar buvo bemanąs kovoti už kapitalizmo restauravimą
Tarybų Sąjungoje, o pradžiai su Tarybų valstybe norėjo
nutraukti diplomatinius santykius.
turėjo padėti, kad
Kaip finansų ministras
plėstųsi Anglijos prekyba su kitomis šalimis, taigi ir su
Tarybų Sąjunga. Ypač šia prekyba domėjosi trečiajame
dešimtmetyje, kai darbo neteko nepaprastai daug žmo
nių. Savo klasinius interesus vertindamas labiau už na
skelbė deklaracijas,
cionalinius šalies interesus,
kad būtų nutraukta prekyba su TSRS. Jis oficialiai pa
reiškė, kad anglai, kurie daro prekybinius sandėrius su
Tarybų Sąjunga, negali tikėtis finansų ministerijos para
ir kad „jei Anglijos vyriausybė matys, jog reikia
bet kada išvyti iš
tarybinius agentus, tai jokių
pretenzijų dėl nuostolių iždas
Tiek pačioje Anglijoje, tiek kaimyninėse Tarybų Są
jungai valstybėse Anglijos konservatorių vyriausybė ren212

gė įvairias antitarybines provokacijas. 1927 m. gegu
žės
policija užpuolė tarybinės prekybos
patalpas Londone ir Arkoso kompaniją, atliekančią
kybines operacijas tarp Anglijos ir TSRS. Tai buvo
žeidimas elementarių tarptautinės teisės principų, taip
sutarčių, kurias sudarė abiejų šalių vyriausybės. 1927 m.
gegužės 27 d. Anglijos vyriausybė nutraukė diplomatinius
santykius su TSRS.
Tarybinė vyriausybė puikiai suprato šių provokacijų
prasmę. Anglijos valdantieji sluoksniai bandė sukelti
pitalistines šalis į naują žygį prieš Tarybų Sąjungą,
viai lipdė antitarybinį bloką. Ir visose šiose akcijose
Vinstonas
aktyviai veikė. 1927 metų liepos
nesį jis savo kalboje pasakė: „Mes pareiškėme, kad ta
rybiniai
netinka civilizuotų šalių
palaikyti".
stengėsi, kad būtų sudarytas
kas Tarybų Sąjungai imperialistinių valstybių blokas.
veiksmai visuotinio streiko
jo
limentai itališkiesiems fašistams, nežabotas TSRS puldi
visa tai prieš jį nuteikė Anglijos visuomenę.
sakyti, kad jo veikla neatitiko ultradešiniųjų
konservatorių nuotaikų. Bet ir jie buvo nepatenkinti CerJo rėksmingas antisocializmas padarė politinės ža
los ir konservatoriams, nes jis prieš partiją nuteikė
dies mases.
Šias nuotaikas pasigavo spauda, laikraščiai
kiai atsiliepė apie
„Jis kaitalioja partijas taip
rašė
pat lengvai, kaip kaitaliojami partneriai
tais metais vienas
Jis visada buvo
tik vienai partijai, kuria jis tikrai tiki. Tai partija, kuri
dėvi
Jo gyvenimą sudaro
viena be galo ilga kalba. Jis ne diskutuoja, jis kalba.
Pusryčiaudamas jis su jumis kalba taip, tarsi jūs būtu
mėte mitingo Fritred hole auditorijos dalis, o per pietus
matote, kad spektaklis dar tebevyksta. Jei sutiksite jį
pertraukos metu, tai, vaikščiodamas po kambarį iš
kampo į kitą susikaupęs, napoleoniškai pasipūtęs, dėl ko
jis per didelį rimtumą darosi beveik
jis jums
paklos dar keletą savo paskaitos porcijų. Jis negeidžia
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išgirsti jūsų nuomonės, jis nenori, kad pokalbio dalyvis
savo erzinančiomis pastabomis nutrauktų nuostabią jo
minčių giją. Be to, argi jam rūpi kito nuomonė, jei jis
pats teisus! Jis su jumis nesiginčija. Jis jus moko".
Netgi ramiam, santūriam, skeptiškai ironiškam
duinui buvo sunku pakęsti Čerčilį. Jis pavargdavo nuo
jo neišsenkamos energijos ir nuolat reiškiamo savo pra
našumo. Bolduinas skundėsi, kad „vyriausybės posėdis,
kuriame dalyvauja Vinstonas, negali nagrinėti numatytų
darbotvarkės klausimų, nes ji neišvengiamai turi išklau
syti kokį nors Čerčilio pateiktą labai protingą memoran
dumą, kurį reikėtų svarstyti ir kuris liečia bet kurią kitą
ministeriją, tik ne jo vadovaujamą". Jau tada Bolduinas
draugams sakė, kad jeigu jam kada nors tektų sudaryti
naują vyriausybę, Čerčilio jis nekviestų, nes dėl Čerčilio
nesugebėjimo bendradarbiauti su savo kolegomis jo bu
vimo vyriausybėje neigiamybės kur kas pranoksta tei
giamybes. Vėliau Bolduinas duoto žodžio laikėsi.
Dėl konservatorių vyriausybės antidarbininkiškos ir
Tarybų Sąjungai priešiškos politikos, dėl jos abejingumo
nedarbo problemoms šalyje konservatorių partija anglų
tautoje nustojo autoriteto. 1929 metais, kaip pastebi anglų
istorikai, „šalis buvo nusivylusi ir
ir troš
ko permainų".
Nauji parlamento rinkimai įvyko 1929 metų gegužės
mėnesį, ir konservatoriai juose neteko 141 vietos. Leibo
ristai gavo daugiau mandatų negu bet kuri kita partija.
Trečią vietą bendruomenių rūmuose pagal deputatų skai
čių užėmė liberalai. Jie jau niekada daugiau aukščiau
nepakilo. Laikui bėgant jų parlamente kaskart vis ma
žiau buvo ir netrukus jie neturėjo ir dešimties mandatų.
Čerčilis balotiravosi Epingo rinkiminėje apygardoje. Jis
buvo išrinktas į parlamentą, bet dauguma balsų, kuriuos
jis gaudavo per rinkimus, buvo mažesnė maždaug 5 tūks
tančiais, palyginti su 1924 metų rinkimais. Pagal rinkimų
rezultatus leiboristų lyderis Makdonaldas suformavo v y 
riausybę, kurią sudarė vien leiboristai. Vinstonas Čerči
lis, kaip konservatorius, suprantama, neteko savo
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TO posto. Tuomet buvo sunku numatyti, kad jo neveik
lumas truks 10 metų.
1929 metų vasarą ir rudenį Čerčilis kartu su savo
broliu, sūnum ir sūnėnu keliavo po Kanadą ir
kur Baltuosiuose rūmuose padarė vizitą prezidentui
veriui. „Koks
rašė jis
ti iš Anglijos ir pajusti, kad esi visiškai neatsakingas už
jos nepaprastai varginančius ir painius reikalus."
Čerčilio ir jo palydovų kelionę po Ameriką
vo Bernardas Baruchas.
jie svečiavosi pas
laikraščių magnatą Viljamą Randolfą Herstą. Apsilankęs
Holivude, Čerčilis susipažino su Čarliu Čaplinu. Jis pa
sakė, jog norėtų matyti Čapliną Napoleono vaidmenyje ir
net esąs pasirengęs parašyti atitinkamą scenarijų. Tarp
kitko, ši idėja, matyt, Čerčiliui nebuvo atsitiktinė:
duino liudijimu, 1934 metų vasarą jis sakė, kad
jog reikės rašyti knygą apie Napoleoną.
Antrosios leiboristų vyriausybės valdymo laikotar
pasaulinė krizė, prasidėjusi 1929 metais. Tų metų
rudenį krizė pasiekė Angliją. Labai sumažėjo pramonės
produkcijos gamyba. Krizės metais didžiausia darbininkų
klasės rykštė buvo masinis nedarbas. Valdantieji
niai ieškojo išeities, kėsindamiesi į darbo žmonių g y v e 
nimo lygį. 1930 metais Makdonaldo vyriausybė
kad būtų priimti įstatymai dėl vadinamojo reikalingumo
laipsnio patikrinimo ir dėl „neteisingai išduodamų drau
dimo sumų". Remiantis šiais įstatymais, buvo
nedarbo pašalpos. Tai smarkiai paaštrino vadovaujančios
leiboristų viršūnės ir pagrindinės partijos narių masės
santykius.
Ekonominė krizė buvo didžiausias vyriausybės ir par
lamento rūpestis. Todėl svarbiausios diskusijos bendruo
menių rūmuose paprastai lietė ekonomines
Čerčilis, neturėdamas vyriausybinių pareigų, galėjo ak
tyviai veikti tiktai parlamente. Tačiau ekonominės prob
lemos jo visiškai nedomino. Begaliniai skaičiai vyriausy
bės narių ir deputatų kalbose keldavo jam
Savo draugams jis sakydavo, kad dar niekuomet
mento veikla nebuvo tokia nuobodi.
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1930 m. birželio mėn. Čerčilis visus nustebino, pa
siūlęs „atskirti ekonomiką nuo politikos". Jis pareiškė
nematąs pagrindo, kad politinis parlamentas turėtų užsi
imti ekonomikos klausimais. Greta įprastinio parlamento
jis pasiūlė sudaryti specialų, bendruomenių rūmams pa
valdų ekonominį parlamentą, į kurį įeitų maždaug penk
tadalis rūmų deputatų ir kurį sudarytų asmenys, turin
t y s atitinkamą pasirengimą. Savaime aišku, kad ši idėja
nebuvo paremta.
Norom nenorom v ė l jam teko ieškoti pasitenkinimo
literatūriniame darbe. Tuo metu Čerčilis parašė paskuti
nį „Pasaulio krizės" tomą, autobiografinę knygą „Anks
tyvieji mano gyvenimo metai", taip pat keletą apybraižų,
vėliau sudėtų į tomą, pavadintą „Mintys ir nuotykiai".
Tačiau netrukus jo kalboms parlamente buvo rastas
politinis siužetas. Po Pirmojo pasaulinio karo Indijoje
nesibaigianti nacionalinio išsivadavimo kova privertė
Anglijos valdančiuosius sluoksnius trečiojo dešimtmečio
pabaigoje pradėti nagrinėti klausimą dėl suteikimo In
dijos darbininkų ir buržuazijos viršūnei tam tikros labai
nedidelės teisės dalyvauti Indijos vidaus reikalų tvarky
me. Indijos vicekaralius lordas Irvinas (vėliau žinomas
kaip lordas Halifaksas) pateikė atitinkamų pasiūlymų.
Leiboristų vyriausybė pritarė jiems. Juos parėmė libera
lai ir, kas ypač svarbu, konservatorių partija. Tai paaiš
kinama paprastai: sveikai mąstantys žmonės Anglijoje
suprato, kad susidariusiomis sąlygomis negalima vien tik
prievartos priemonėmis
indų tautą laiky
ti paklusnią. Šie žmonės perprato Airijos pamoką, kai
kad ir ribo
negausi airių tauta ginklu išsikovojo
tą, bet vis dėlto laisvę. Anglijos valdantieji sluoksniai
suprato, kad jei Indijos tauta pakils su ginklu rankose,
tai Anglijos viešpatavimas ten bus visiškai panaikintas.
Todėl Indijos turtingųjų klasėms reikėjo padaryti nuo
laidų, kurios šiek tiek patenkintų vietos dvarininkus bei
buržuaziją ir kartu išsaugotų Anglijos viešpatavimą
Indijoje.
Bolduinas ir konservatorių partijos dauguma suprato,
kad tokios nuolaidos yra būtinos. Čerčilis manė kitaip.
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Jis užsipuolė visus, kurie buvo pasirengę priimti pasiū
lymą dėl Indijos valdymo reformos. Jam teko kovoti
tik su leiboristais ir liberalais, bet ir su savo partijos
vadovybe, kurios priešakyje buvo Bolduinas. Čerčilis
parlamente ir už jo sienų sakė daugybę kaip visada
ilgų kalbų, kuriose įrodinėjo, kad Anglijos viešpatavi
mas Indijoje turi išlikti toks, kaip dabar, ir kad bet ko
kie šios srities pasikeitimai gresia katastrofa tiek pačiai
Anglijai, tiek Indijai. Čerčilis dešiniajame konservatorių
partijos sparne rado bendraminčių, kurie sudarė Indijos
imperijos draugiją. Čerčilis tapo šios grupės siela, grupės,
kuri mėgino organizuoti pasipriešinimą Indijos valdymo
reformos planams.
Jis tvirtino, kad visuomenės santvarka ir Indijos pa
vien tik anglų veiklos rezultatas, kad indai sa
varankiškai tokio išsivystymo lygio nebūtų galėję pa
siekti. Jeigu Indijai bus suteikta nepriklausomybė, sakė
Čerčilis, „ji greitai nusiris keliais šimtmečiais atgal, at
sidurs barbariškumo būklėje ir tiktai kentės viduramžiams
būdingą skurdą".
Anglų kolonizatoriai daugelį metų silpnino Indijos
nacionalinio išsivadavimo
kurstydami re
liginę ir kastų nesantaiką. Šiame bare Čerčilis ketvirtojo
dešimtmečio pradžioje itin uoliai reiškėsi. Jis kurstė mu
sulmonus prieš indusus, tvirtindamas, kad indusai nega
lės apsiginti nuo musulmonų, nes jie neva negabūs ka
rybai.
Konservatorių partijos dauguma suprato, jog rasis
tinės Čerčilio kalbos ne tik senamadės, bet ir pavojin
gos, nes jos visam pasauliui demonstruoja kolonijinį Ang
lijos politikos pobūdį ir įtikina indų tautą, kad ji gali
tik kovote atsikovoti iš Anglijos laisvę. Todėl Bolduinas
ryžtingai stojo prieš Čerčilį.
Paaiškėjus, kad Bolduinas siekia tam tikrų nuolaidų
Indijos turtingųjų klasėms, Čerčilis 1931 m. sausio mė
nesį nutraukė su juo santykius ir išėjo iš vadinamojo
esan
„šešėlių kabineto". „Šešėlių
ti partijos parlamento frakcijos vadovaujančioji viršūnė.
Tokio kabineto nariai kritikuoja vyriausybę pagal atitin-

Partijai atėjus į valdžią,
ka
bineto nariai paprastai užima atitinkamus ministrų pos
tus. Nutraukęs santykius su Bolduinu, Čerčilis, kaip pa
stebi žymus to meto konservatorių veikėjas Leopoldas
Emeris,
stebėtinai energingai jungti konservatorių
partijoje ir už jos ribų visus tuos elementus, kurie, kaip ir
pats Čerčilis, siekė atsikratyti Bolduinu".
Čerčiliui tai buvo kova dėl vadovavimo konservato
rių partijai, dėl jos lyderio posto ir galų gale dėl minist
ro pirmininko kėdės. Šis sumanymas nebuvo visiškai be
viltiškas. Kai kurie konservatoriai kritikavo
dėl
jo politikos Indijos klausimu. Kitus jis suerzino tuo, kad
neskubėjo įvesti protekcionizmo. Šie nepatenkintieji ir
ėmė koncentruotis aplink Čerčilį. Tačiau galų gale Čer
čilis
o Bolduinas išlaikė konservatorių parti
jos lyderio postą.
Dėl to Bolduinas ir
1931 metais for
muodami koalicinę vyriausybę, nepasinaudojo Čerčilio
paslaugomis.
Koalicinė vyriausybė susikūrė, žlugus antrajai Makdonaldo leiboristų vyriausybei. Finansinių ir pramonės
sluoksnių spaudžiamas, Makdonaldas 1931 m. rugpjū
čio
pamėgino v ė l mažinti nedarbo pašalpas. Tai su
kėlė audringą darbo žmonių pasipiktinimą. Dėl to suski
lo leiboristų partijos vadovybė, ir Makdonaldo grupė at
virai perėjo į buržuazijos pusę.
Į Bolduino ir Makmilano 1931 m. rugpjūčio mėn. su
darytą koalicinę vyriausybę įėjo konservatoriai ir dalis
liberalų. Ministru pirmininku buvo paliktas buvęs leibo
ristas perbėgėlis Makdonaldas, bet realią valdžią savo
ministro pirmininko pava
rankose turėjo
duotojas. Nuo to momento iki 1945 metų pavasario A n g 
liją valdė įvairios koalicinės vyriausybės, kuriose vado
vaujantis vaidmuo visada būdavo konservatorių.
Ne tik Bolduinas, bet ir Makdonaldas turėjo savo
priežasčių Čerčilį laikyti nuošalyje. Visą laiką, kol val
dė leiboristų vyriausybė, Čerčilis su griežta, sau būdinga
maniera užsipuldavo leiboristų lyderius. Jis įrodinėjo,
kad savo vyriausybine veikla jie demonstruoja, jog visiš218

kai nesugeba valdyti šalies. Tiesa, tai tvirtino ir konser
vatorių partija ir apskritai buržuazinė propaganda. Ta
čiau Čerčilio kalbos turėjo asmeniško įžeidimo
Makdonaldui ir jo kolegoms.
Kartą Čerčilis parlamente pareiškė štai ką: „Prisime
nu, kai buvau vaikas, mane ketino vestis į žinomą BarProgramoje buvo numeris, kurį aš labiau
siai troškau pamatyti. Jis vadinosi „pabaisa be kaulų".
Tėvai pamanė, kad reginys mano vaikiškoms akims bus
pernelyg siaubingas ir demoralizuojantis. Man teko lauk
ti 50 metų, kol pamačiau „pabaisą be kaulų", sėdinčią
vyriausybės kėdėje". Kaip pabaisą Čerčilis turėjo gal
v o j e Makdonaldą, kuris iš tikrųjų buvo
ir bevalis politiniuose reikaluose žmogus. Tačiau pats
Makdonaldas, savaime aišku, apie save manė kitaip ir
niekuomet neatleido Čerčiliui jo įžeidaus išpuolio.
Taigi abu
ir Bolduinas, ir
—
nepritarė, kad Čerčilis dalyvautų vyriausybėje. Kadangi
jis neturėjo šalies viešosios nuomonės paramos, jam dau
gelį metų teko tenkintis kukliu eilinio parlamento nario
Anglijoje vadina „iš galinių suolų") vaidmeniu.

dėl

Praregėjimas
Vokietijos pavojaus

Ketvirtasis dešimtmetis Anglijos gyvenime
Istorikai jį vadina
„šėtono dešimtmečiu",
„devyneriais neramiais metais", „juodaisiais metais" ir
kitaip. Iš tiesų tiek vidaus, tiek ypač užsienio politikoje
tai buvo sunkūs Anglijai metai.
1931 m. rugpjūčio
sudaryta koalicinė vyriau
sybė dar sumažino pašalpas bedarbiams, taip pat atlygi
nimus valstybės tarnautojams ir ginkluotųjų pajėgų as
meninei sudėčiai. Atsakydami į tai, Invergordone sukilo
karo jūreiviai. Komunistų vadovaujami darbininkai
bedarbiai rengė „badaujančiųjų žygius" ir masines
monstracijas, kurios dažnai baigdavosi grumtynėmis su
policija. Valdantieji sluoksniai stiprino represijas prieš
darbininkus, buržuazijos diktatūra darėsi vis
1932 metais buvo įsteigta Britanijos fašistų sąjunga,
dovaujama Moslio, o 1935 metais priimtas labai reakcin
gas įstatymas dėl maištų.
buvo atsisakyta ramiai, be
Nuo
mo. Ekonominė krizė beveik visus įtikino, kad Anglija
turi pasislėpti už protekcionistinių tarifų sienos.
taip, kad perėjimo prie protekcionizmo priemones į v y k d ė
Nevilis Čemberlenas, Džozefo Čemberleno sūnus, koali
cinėje Bolduino vyriausybėje užėmęs finansų
postą. Čerčilis ne tik negynė fritrederystės, bet 1931
rugsėjo 8 d. pats pasiūlė įvesti protekcionizmą.
spaudžiant, vyriausybė 1931 metais atsisakė
įvesto svarų sterlingų aukso standarto ir 1932 metais per
ėjo prie protekcionizmo bei imperijos preferencijų sis
temos.
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Ketvirtasis dešimtmetis buvo sunkus ir
Čerčiliui. Ypatingai sunkūs buvo pirmieji šio „šėtono
dešimtmečio" metai, kai atrodė, jog jis neturi jokių per
spektyvų grįžti į aktyvią valstybės veiklą. Tuo metu jis
pasinėrė į žurnalistinį ir literatūrinį darbą, daug laiko
praleisdavo Čartvele. Bendruomenių rūmuose būdavo tik
tai tada, kai norėdavo pasisakyti kokiu nors klausimu.
Kartą opozicijos lyderis Džordžas Lansberis už tai jį smar
kiai išbarė. „Čerčilis pasisavino
pasakė
at
eiti į Rūmus, padaryti vieną ar kitą pareiškimą ir tuojau
pat pasitraukti, nelyginant pats viešpats dievas tartų tie
sos žodį
Jis niekada nieko
neklauso, tiktai savęs." Rūsčią Lansberio tiradą rūmai
sutiko su neabejotinu pritarimu. Atrodė, jog visi buvo
patenkinti šiuo atkirčiu Čerčiliui. Pagal tradiciją, kai
Čerčiliui kas nors nesisekdavo (o ketvirtojo dešimtmečio
pradžioje jam iš tiesų labai nepasisekė, ir jis, nors kon
servatoriai grįžo į valdžią, liko
jis išvykdavo
iš Anglijos. Šį kartą Čerčilis patraukė į Jungtines Valsti
jas. Buvo numatyta,
Amerikoje jis daug keliaus ir
skaitys paskaitas. Čerčilis norėjo sutikti savo seną
gą Bernardą
ir pasitarti tiek dėl savęs, tiek dėl
tarptautinių klausimų. Be to, kelionė turėjo pa
gerinti jo finansinę padėtį. Čerčilių šeimos gyvenimo bū
das ir įpročiai reikalavo daugybės išlaidų. Klementina
eikvojo dideles sumas tualetams, ir jos vyras niurzgėda
v o , jog turįs parašyti didelį straipsnį, kad apmokėtų
sąskaitą už kiekvieną naują suknelę. Pats Čerčilis, visuo
met elegantiškai apsirengęs, mėgo kokybiškiausius daik
tus. Jo sūnus Randolfas, tėvo nusiminimui, nebaigęs moks
metų tapo žurnalistu. Randolfo išlaidos,
lo Oksforde,
kurių anaiptol nepadengdavo uždarbis, galėjo varžytis su
tėvo išlaidomis, nes jis iš jaunumės pamėgo alkoholį.
Tai jį turėdamas galvoje, Čerčilis kartą vienam svečiui
Čartvele pasakė: „Dabartinis jaunimas daro, ką nori. Tė
vai gali kontroliuoti vaikus tik kol jie gimsta".
Čerčilis išvyko į Ameriką su žmona ir dukterimi
Diana. Be liokajaus, jį lydėjo asmens
Skotinspektorius seržantas Tompsonas, ėjęs šias
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funkcijas prie Čerčilio dar anksčiau, kai šis vyriausy
bėje buvo užėmęs oficialius postus. Dabar
buvo paskirtas
todėl, kad dėl pastarojo
indiškų pasisakymų kilo pavojus, j o g prieš jį gali pa
sikėsinti indų teroristai. Iki kelionės su paskaitomis po
J A V Čerčilis kurį laiką ilsėjosi Kanadoje, keliaudamas
nuo Atlanto pakrantės iki Uolėtųjų kalnų. Kaip paprastai
tokiais atvejais, jis daug dėmesio skyrė tapybai, jodinė
davo ir stengdavosi užmegzti kuo daugiau pažinčių su
Kanados visuomenės įtakingais žmonėmis. Pailsėjęs Čer
čilis, puikiai jausdamasis, nuvyko į J A V .
Gruodžio 14 d. čia turėjo įvykti jo pirmoji paskaita
tema „Anglų kalba kalbančių tautų likimas". Išvakarėse
Čerčilis ketino aplankyti Bernardą Baruchą.
kartą tra
dicinis
prietaras pasitvirtino. Kai gruodžio
13 d. Čerčilis v y k o pietauti pas Baruchą, jam
ne
laimė. Oras buvo puikus, ir Čerčilis, nusižengdamas savo
iki
rezidencijos Penktojoje aveniu nu
tarė nueiti pėsčias. Kaip paprastai, būdamas Niujorke,
jis gyveno viešbutyje
ir kelias buvo
netolimas. Tačiau Čerčilis pamiršo, kad Niujorke auto
mobilių eismas ne kairiąja puse, kaip Londone, bet deši
niąja. Norėdamas pereiti gatvę, jis pažvelgė į dešinę,
įsitikino, kad ji laisva, ir žengė pirmyn. Tą pat akimir
ką jis išgirdo stabdžių žviegimą ir pajuto smūgį. Auto
mašinos radiatoriaus pamėtėtas į viršų, Čerčilis krito ant
asfalto ir neteko sąmonės. Pasirodė, jam sulaužyta 15 kau
lų, įvyko vidinis kraujoplūdis. Be to, jis dar labai apsibraižė. Nors smūgis buvo stiprus, Čerčilis greit atsipei
kėjo ir vėliau prisiminė, kaip sanitariniu automobiliu
vežė į ligoninę.
Ligoninėje jam teko pergyventi keletą nemalonių mi
nučių. Denokshilo ligoninė buvo privati, ir budintis gy
dytojas kraujuojančio paciento išklausinėjo, ar jis galės
apmokėti už būsimąjį gydymą. Čerčilis, kankinamas bai
saus skausmo, vargais negalais įrodė
finansinių iš
teklių ir galų gale pateko ant operacinio stalo.
Jau po kelių dienų jis pradėjo gyti. Mielai prisipa
žinęs kaltas, Čerčilis pasirūpino, kad jį partrenkusio tak-
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vairuotojas dėl to neturėtų nemalonumų. Beje, skirtin
gai nuo kai kurių savo kolegų, Marijus Konstasinas, ita
lų kilmės amerikietis, ne pabėgo, bet padarė viską, kas
nuo jo priklausė, kad nukentėjusiam būtų suteikta pa
galba. Savaime aišku, Čerčilio ir jį aplankiusio ir pareiš
užuojautą dėl įvykio vairuotojo nuotraukos pasiro
dė daugelyje Amerikos laikraščių.
Incidentas su Čerčiliu sukėlė sensaciją, ir Tompsonui
energingai gainioti iš jo palatos įvairiomis dingsti
mis ten prasiskverbiančius amerikiečių žurnalistus. Čerči
lis dar jautėsi silpnai, jam nerūpėjo interviu, be to, jis
pats ketino kiek galėdamas pasinaudoti jį ištikusiu ne
malonumu. Kai tik Čerčilis pasijuto galįs diktuoti, jis
pardavė Amerikos žurnalui „Koljerz" straipsnį, pava
dintą „Mano nemalonūs nuotykiai Niujorke", kurį vėliau
perspausdino beveik visi Amerikos laikraščiai. Straips
nis ne tik davė Čerčiliui 2560 dolerių (kurių visiškai už
teko po ligoninės kartu su savo palydovais tris savaites
pailsėti Bahamų salose), bet ir buvo puiki reklama netru
kus prasidedančiai
kelionei.
Apskritai ji buvo sėkminga, nors Čerčilis turėjo ir
nemalonumų, nes tam tikri sluoksniai buvo pasipiktinę
jo pozicija Indijos klausimu. Tompsonas savo prisimini
muose rašo, kad Čerčilis perdavė Amerikos policijai
700 gautų grasinamųjų laiškų. Atvykęs į naują miestą,
Čerčilis vis pastebėdavo, kad prieš jo atvykimą
mos demonstracijos. Detroite Čerčilio automašina du kar
tus buvo apmėtyta akmenimis. Čikagoje, Tompsono liu
dijimu, net buvo mėginta pasikėsinti į jo gyvybę. „Visą
prisimena
išgulėdavau aukštielninkas
vagono kupė, o vakarais kalbėdavau didelėms auditori
joms.
Visus šiuos metus mano būklė buvo gana bjau
ri, bet ilgainiui atgavau jėgas." 1932 metų kovo mėnesį
Čerčiliui grįžus į Londoną, „Viktorijos" stotyje jo laukė
ištaigingas 2 tūkst. svarų kainuojantis automobilis. Tai
buvo anglų ir amerikiečių draugų bendra dovana jam.
Grįžęs iš kelionės, Čerčilis daug laiko praleisdavo
Čartvele. Jis kaip anksčiau mėgo mūryti, įsirengė basei
ne šildymo sistemą (dabar svečiai galėjo ten plaukioti
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bet kokiu oru), tvenkiniuose veisė žuvis:
upė
takius,
veidrodinius karpius. Pagaliau užsiimi
nėjo kiaulių auginimu ir gyvulių parodoje keletą kartų
iškovojo prizų už geriausias veislines kiaules.
Tuo tarpu Čerčilis pradėjo kurti naują didelį litera
tūrinį veikalą. Jis ne kartą sakydavo, kad literatūrinis
darbas jam ir nusiraminimas, kai sielvartas, ir poilsis, ir
tikras malonumas. Ketvirtajame dešimtmetyje jis ieškojo
šio nusiraminimo ir malonumo šešių tomų veikale
boro gyvenimas". Vinstonas nuo vaikystės žavėjosi Džo
nu Čerčiliu, davusių pradžią hercogų Malborų giminei.
Per jo gyvenimą buvo ir karas, ir revoliucija, ir kontrrevoliucija, ir intrigų, ir didelių pavojų, ir meilė. Visa tai
žadėjo, kad
knyga bus įdomi. Čerčilis skaitė
viską, kas buvo parašyta apie jo pagarsėjusį prosenolį,
ir puikiai žinojo jo istoriją. Blenheimo rūmuose buvo
saugoma daugybė po Džono Čerčilio likusių dokumentų,
kurių dar nebuvo lietusi istoriko ranka. Ir vis dėlto Čer
čilis ilgai dvejojo, prieš pradėdamas aprašinėti
Malboro hercogo gyvenimą. Vinstono neramino tai, kad
Džono asmenybė buvo sudėtinga ir prieštaringa. Jis gar
sėjo kaip didvyris, bet legendas apie puikius žygdarbius
temdė kaltinimai kyšininkavimu ir išdavyste.
Buvo žinoma, kad Džonas Čerčilis iškilo, karaliaus
Jokūbo II padedamas. Tačiau kai karalius pamėgino pa
versti Angliją katalikiška šalimi ir tapti absoliučiu mo
narchu, Džonas Čerčilis jį išdavė ir padėjo Vilhelmui
Oraniečiui užimti Anglijos sostą. Jokūbui teko bėgti į
Prancūziją. Buvo neaišku, kuris iš jų nugalės, ir, kai V i l 
helmas organizavo Prancūzijos laivyno Breste užpuolimą,
Džonas Čerčilis pranešė Jokūbui apie rengiamą operaciją.
Vieni istorikai aiškina, kad jis taip padarė, norėdamas
vėl įgyti Jokūbo II palankumą tuo atveju, jeigu jis bus
grąžintas į Anglijos sostą. Kiti tvirtina, jog, išdavęs prie
šui karinį planą, Džonas Čerčilis siekė, kad sumanyta
operacija sužlugtų ir dėl to būtų atleistas iš pareigų
Anglijos kariuomenės vadas, o jis pats paaukštintas tar
nyboje. Visi šie gana nemalonūs siužetai privertė Čerčilį
ilgai dvejoti, ar verta imtis aprašinėti savo pagarsėjusio
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protėvio gyvenimą. Vis dėlto nutaręs tapti jo biografu,
jis iš anksto buvo pasiryžęs atremti savo pirmtakus ir
pamėginti reabilituoti pirmąjį Malborą.
Uždavinys buvo sudėtingas, ir Čerčilis ilgai rengėsi
kurti savo sumanytą veikalą. Kaip paprastai jis panaudo
jo nemažai mokslinių darbuotojų, kurie studijavo Blen
heimo rūmų, taip pat atitinkamų Londono ir Paryžiaus
saugyklų archyvus ir atrinko reikiamus dokumentus. Jū
rų ir kariniai ekspertai padėjo jam atkurti kautynių, ku
riose dalyvavo Džonas Čerčilis, vaizdus. Tačiau, naudo
damasis savo bendradarbių ir padėjėjų paslaugomis,
Čerčilis anaiptol nebuvo linkęs sutikti su jų išvadomis
svarbiais klausimais. Todėl jis pats analizavo ir lygino jų
atrinktą medžiagą, aptardamas ją su specialistais, ir galų
gale kaip paprastai prieidavo prie savo išvados.
me
tų vasarą jis aplankė
ir Vokietiją, kur vyko
mūšiai, suteikę šlovę jo protėviui.
„Malboro gyvenimą" Čerčilis pradėjo rašyti 1933 me
tais. Jis laikėsi dviejų linijų: pirma, pašalinti kaltinimus,
kuriuos istorikai kėlė jo herojui, ir, antra, kuo labiau
jį išgarsinti.
Sprendžiant pirmąjį uždavinį, Čerčiliui teko pasigaly
nėti su didžiu istoriku lordu Makolėjumi. Jaunystėje Čer
čilis žavėjosi Makolėjumi ir jo ryškų, gyvą stilių daug
metų mėgino pamėgdžioti. Dabar jis buvo priverstas stoti
prieš savo mokytoją, nes ne kas kitas, kaip Makolėjus,
savo veikaluose ryškiausiai atskleidė neigiamus pirmojo
Malboro hercogo bruožus.
Pirmieji du „Malboro gyvenimo" tomai daugiausia
skirti ginčams su Makolėjumi. Iš tiesų buvo dėl ko gin
čytis. Makolėjus kaltino Džoną Čerčilį labai nekilniais
poelgiais nuo pat jo politinės karjeros pradžios. Džonas
Čerčilis, rašė Makolėjus, „uždėdavo kontribucijas žy
mioms damoms, praturtėjusioms iš liberalesnių meilužių
dosnumo. Trumpą laiką jis buvo audringo, bet nepasto
vaus Klivlendo hercogienės susižavėjimo objektas. Kartą
karalius užklupo jį su hercogiene, ir Džonui Čerčiliui
teko bėgti pro langą. Ji atlygino už šį rizikingą galan
tišką žygdarbį, padovanodama Džonui Čerčiliui 5 tūkst.
15. V.
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svarų sterlingų. Praktiškas jaunasis herojus už šiuos pi
nigus tučtuojau gavo rentą, kuri per metus jam duodavo
500 svarų sterlingų pajamų, įsigydamas žemės nuosavy
Kitoje vietoje Makolėjus pastebi, kad Džonas
lis
iš negarbingo atlyginimo, kurį jam mokėda
vo Klivlendo hercogienė". Jis rašo, kad į visus brangius
talentus, kuriais gamta apdovanojo Džoną
jis
žiūrėdavo daugiausia kaip į priemonę ką nors išgauti".
„Būdamas 20
tvirtina Makolėjus, — jis išsunk
davo pinigų iš savo gražios išvaizdos ir jėgos; būda
mas 60 metų, jis panaudojo savo genijų ir šlovę pini
gams kalti."
„Malboro gyvenimo" autoriaus būklė pasidarė kebli.
Jis ginčijo šiuos Makolėjaus kaltinimus tik remdamasis
tuo, kad Džonas
vedė Sarą Dženings ne dėl krai
čio, bet iš meilės, nes ji buvo palyginti neturtinga nuo
taka. Argumentas buvo silpnas. Galų gale
vis
dėlto teko pripažinti, kad jo protėvį globojo žmogus,
kurio meilužė buvo jo sesuo, kad jis imdavo pinigus iš
savo meilužių ir leisdavo juos į apyvartą, kad jis išdavė
karalių Jokūbą, tarnaudamas pastarajam ir užimdamas
aukštą postą, kad jis susirašinėjo su Vilhelmo Oraniečio
priešais.
Labiausiai Čerčiliui nepatiko, kad jo herojų kaltino
išdavyste. Jis dėjo didžiules pastangas, įrodinėdamas,
šie kaltinimai nė vienu punktu nėra teisingi. Vinstonas
tvirtino, kad Džonui Čerčiliui priskiriamas laiškas, išda
vęs prancūzams prieš jų laivyną rengiamą operaciją,
buvo fiktyvus. Net jeigu tikėtume knygoje šiuo punktu
pateiktais argumentais, jie vis tiek negali visiškai ištei
sinti Malboro. Ir vis dėlto Čerčilis leidžia sau apkaltinti
Makolėjų melavimu. „Mes galime tikėtis
kad tiesa netrukus triumfuos ir prie jo madingo frako
prisegs užrašą su žodžiu
Tai buvo jau perne
lyg akiplėšiška, ir profesorius Trevelianas, žinomas ang
1933 m. spalio 19 d. išspausdino laišką,
dantį Čerčiliui atkirtį.
Nesėkmingai pamėginęs nuginčyti kaltinimus, kuriuos
Makolėjus ir kiti kritikai kėlė pirmajam Malboro
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gui, Čerčilis nori savo protėviui sukurti didingą pamink
lą. Skaitytojams atsiveria plati to meto istorinių įvykių
drobė. Autorius piešia ryškius daugelio valstybės vei
kėjų — Džono Čerčilio amžininkų — portretus. „Malboro
gyvenimo" puikus literatūrinis stilius davė
—
mūsų nuomone, aiškiai nepakankamą — daugeliui Čerči
lio biografų sulyginti jo veikalą su Levo Tolstojaus ro
manu „Karas ir taika".
Čerčiliui hercogo Malboro gyvenimo aprašymas —
dramatiškas pasakojimas apie atkaklią kovą dėl valdžios.
Ši kova vyksta ir Anglijos valdančiuosiuose sluoksniuose,
ir kautynių laukuose Europoje, ir Europos monarchų rū
muose. Kaip tik kovą dėl valdžios Čerčilis laiko istorinio
proceso esme. Jis mano, kad Anglijos ir Prancūzijos
tarpusavio kova, kurios metu jo protėvis pelnė šlovę ir
pinigų, daugeliui metų nulėmė Europos istorijos raidą.
Šio laikotarpio įvykiai Čerčiliui yra svarūs argumentai
„jėgos balanso" politikos naudai. Anglija vykdė šią po
litiką daugelį šimtmečių. Čerčilio biografai teisingai pa
žymi, kad, rašydamas „Malboro gyvenimą", jis gerokai
praturtėjo Europos politinės istorijos ir karo meno
jos žiniomis.
Rašant šį veikalą, Čerčilio
parlamente bu
vo nesudėtingos. Iš pradžių savo kalbose bendruomenių
rūmuose jis liesdavo tiktai Indijos problemą. 1931 me
tais, kai iškilo klausimas dėl pasitikėjimo vyriausybe ry
šium su jos politika Indijoje, Čerčilis vėl pasisakė prieš
savivaldos ir dominijos teisės Indijai suteikimą. Bend
ruomenių rūmai ramiai sutiko jo mėginimą įbauginti
parlamentą ir šalį tuo, kad Indijos valdymo reforma turės
baisių padarinių. Čerčilis rašo, kad jam pavyko į savo
pusę patraukti šiek tiek daugiau kaip 40 deputatų. Tuo
pat metu už Indijos valdymo reformą pasisakė visos trys
parlamente atstovaujančios partijos. Vėliau Čerčilis turėjo
iki 70 bendraminčių konservatorių, su kuriais kartu su
darė grupę, pavadintą „Indijos gynimo lyga", kuri ket
verius metus pasisakė prieš vyriausybės politiką Indijos
atžvilgiu. Lygos veiklą finansavo Indijos kunigaikščiai.
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Šiuo atveju Čerčiliui rūpėjo ne tik Indijos likimas.
Jo pergalė Indijos klausimu būtų buvusi Bolduino pra
laimėjimas, o tai, kaip pažymi Teiloras, būtų leidę „pa
šalinti Bolduiną nuo vadovavimo konservatorių partijai".
Šitokios Čerčilio pastangos nebuvo sėkmingos. Jos gilino
bedugnę, skiriančią Čerčilį ir Bolduiną. Čerčilis, rašo
Teiloras, „nuteikė prieš save konservatorius, taip pat
padidino priešiškumą, kurį jam jautė praktiškai visi lei
boristai. 1935 metais atrodė, kad
tai žmogus
be ateities".
Tuo Čerčilio karjera tikriausiai ir būtų pasibaigusi,
jei tuo metu jis nebūtų padaręs radikalaus posūkio ir
nebūtų užsiėmęs pavojaus problema, pavojaus, kuris vis
labiau grėsė Anglijai iš Vokietijos, iškėlusios revanšo
vėliavą, nacistams atėjus į valdžią. Čerčilio kalbos šiuo
klausimu per daugelį metų padėjo jam atstatyti savo re
putaciją.
Ketvirtojo dešimtmečio viduryje Indijos vietą Čer
čilio kalbose užėmė Vokietija. Tuo metu Anglijos vals
tybės veikėjams nebuvo paslaptis, kad, nepaisydama Ver
salio taikos sutarties, Vokietija slaptai
kai nacistai su revanšo ir naujo karo rengimo vėliava
užgrobė valdžią Vokietijoje, Anglijoje daug kas pradėjo
susimąstyti, kuo visa tai gresia Anglijos interesams Eu
ropoje. Vis daugiau ir daugiau šia tema mąstė ir
Čerčilis.
1932
vasarą Čerčilis, lankydamas hercogo
kautynių laukus, atidžiai stebėjo Vokietijoje bręs
tančius įvykius. „Kol mes važinėjome šiomis gražiomis
vietomis iš vieno garsaus seno miesto į
rašo Čer
aš, savaime aišku, klausinėjau apie hitlerinį judė
jimą ir įsitikinau, jog tai svarbiausias kiekvieno vokie
čio mąstymo objektas. Aš, taip sakant, pajutau hitlerizatmosferą."
Reikia deramai įvertinti Čerčilį: jis suprato, jog, esant
nacizmui, vokiškojo militarizmo atgimimas sudaro pavo
jų ne tik revoliuciniam judėjimui, Tarybų Sąjungai, bet
ir Anglijos interesams, ir šis pavojus yra mirtinas.
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Tuo metu didžiųjų valstybių užsienio
daug
dėmesio buvo skiriama
posėdžiavusiai nusigink
lavimo konferencijai. Tarybų Sąjunga pasiūlė konkrečią
visuotinio nusiginklavimo programą, kurią priėmus būtų
galima sumažinti karo grėsmę ir palengvinti darbo žmo
nes slegiančią mokesčių naštą. Anglijos vyriausybė, tuo
metu
gana stiprių pacifistinių nuotaikų veikia
ma, buvo priversta manevruoti.
ji buvo už nusi
ginklavimą, bet kartu darė viską, kad sutrukdytų priimti
Tarybų Sąjungos pasiūlymus. Kaip atsvarą jiems Angli
ja pateikė savo programą, kurios tikslas buvo išsaugoti
esmės nepaliestą savo ginkluotę ir tuo pat metu su
silpninti savo partnerių ginkluotę.
Kai kurie Anglijos veikėjai manė, kad Vokietijai
reikia suteikti „ginkluotės lygybę". To reikalavo ir v o 
kiškieji nacistai. Čerčilis suprato, kas slypi tokiuose rei
kalavimuose. 1933 m. balandžio
jis pasakė: „ V o 
kiečiai reikalauja ginklavimosi lygybės ir armijų bei
laivynų organizavimo lygybės.
Tai nepaprastai pavo
jingi reikalavimai. Gyvenime nėra nieko amžino. Tačiau
jei Vokietija pasieks visišką karinės padėties lygybę su
savo kaimynėmis tada, kai jos pretenzijos dar nepaten
kintos ir kai jos tokia nuotaika, kurią apgailestaudami
stebėjome, mes, be abejo, priartėsime prie to, kad bus
visuotinis Europos
Vokietijos vyriausybės, kuriai 1933 m. sausio mėn.
pradėjo vadovauti nacių fiureris Adolfas Hitleris, veiks
mai patvirtino, kad Čerčilio spėliojimai teisingi, Vokiečių
nepatenkino Anglijos nusiginklavimo
planas", ir jie 1933 metų pabaigoje apleido nusi
konferenciją ir išstojo iš Tautų Sąjungos.
Anglijos vyriausybė suprato, kad krypstama prie
naujo didžiulio karo. 1919 m. Anglijos kabinetas, siek
damas taupyti valstybės lėšas, savo karinėms žinyboms
nurodė remtis prielaida, kad Anglija per artimiausius
10 metų nedalyvaus dideliame kare. 1927 m. šis princi
pas buvo pratęstas dar 10 metų. Tačiau 1932 metais for
mulė „10 metų be karo", Anglijos vyriausybės nuomone,
jau atgyveno, ir ji atsisakė jos.
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Sužlugus
konferencijai, Čerčilis pa
juto, kad jo rankos laisvos, ir ėmė kovoti jau ne prieš
galimą nusiginklavimą, bet dėl energingo Anglijos per
ginklavimo. Skirtingai nuo daugelio Anglijos valstybės
ir karinių veikėjų, Čerčilis teisingai vertino technikos
reikšmę XX amžiaus karuose. Kai per Pirmąjį pasaulini
karą v y k o kautynės Prancūzijoje, jis daug nuveikė, kad
būtų konstruojami, gaminami ir panaudojami tankai. Da
bar, ketvirtajame dešimtmetyje, jo dėmesio objektas buvo
karo aviacija. Čerčilis atsižvelgė į tai, kad potencialus
karinis Anglijos priešas yra Vokietija. Kadangi Angliją
nuo Vakarų Europos skiria didelė vandens užtvara —
Lamanšo sąsiauris, tai jai pirmiausia reikia bijoti Vokie
tijos karo aviacijos. Čerčilis labai įdėmiai stebėjo Vokie
tijos karo aviacijos raidą ir siekė, kad kuo greičiau būtų
perginkluota Anglijos aviacija.

Čerčilis vaisingai bendradarbiavo su Lindemanu
visą ketvirtąjį dešimtmetį ir per Antrąjį pasaulinį karą.
bičiulis buvo Desmondas Mortonas. Čerčilis
su juo susipažino 1917 metų liepos mėnesį, kada kaip
karinio tiekimo ministras jis aplankė Anglijos vyriausiojo
kariuomenės vado štabą Europoje. Vado adjutantas tuo
met buvo Mortonas. 1919 m. Čerčilis, būdamas jau karo
ministras, paskyrė Mortoną į atsakingą žvalgybos postą,
kuriame jis išbuvo daugelį metų. Mortonas, gyvendamas
kaimynystėje, dažnai aplankydavo Čerčilį ir kal
bėdavosi su juo apie daugelį valstybinių problemų.
Informacijos tarptautinės
Čer
čilis gaudavo iš Ralfo
stambaus užsienio rei
kalų ministerijos valdininko. Vaigramo ir Čerčilio pažiū
ros į
santykius buvo vienodos, ir
tai juos suartino.

Čerčilio kalbos šiuo klausimu bendruomenių rūmuo
se yra vienos iš racionaliausių ir geriausių. Jos liudija,
kad Čerčilis gerai žinojo ir kas vyksta Vokietijoje, ir
kokia Anglijos ginkluotės būklė. Atrodytų, nuostabu, kaip
Čerčilis, neužimdamas vyriausybėje
oficialaus pos
to, galėjo turėti labai tikslių faktinių duomenų ir, jais
remdamasis, daryti vėliau iš esmės pasitvirtinusias išva
das. Mįslė įmenama, žinant, kad Čerčilis atkakliai rinko
informaciją apie
santykius ir apie
abiejų šalių ginkluotės būklę. Jis užmezgė glaudžius ry
šius su daugeliu aukštų karo ministerijos ir užsienio rei
kalų ministerijos valdininkų, Čerčilis buvo žymi politinė
figūra, ir todėl su juo palaikė kontaktą kai kurie Prancū
zijos politiniai veikėjai. Turėjo jis ryšių ir Berlyne.

Kai kurie Prancūzijos ministrai, būdami Anglijoje,
susitikdavo su Čerčiliu ir svarstydavo su juo tarptautines
problemas. Informacijos šaltinis Čerčiliui buvo taip pat
ryšiai su anglų korespondentais, akredituotais Paryžiuje
ir Berlyne. Jis turėjo gerus santykius su žymiais veikėjais,
kurie dėl nacistinio teroro buvo priversti apleisti Vokie
tiją ir persikelti gyventi į Angliją.
Visose šalyse didelę informaciją užsienio politikos
problemomis teikia laikraščiai, ir išprusęs skaitytojas gali
pasisemti iš jų vertingų žinių. Neatsitiktinai spauda labai
domisi žvalgyba. Kitados Čerčilis vyriausybėje užėmė
daug oficialių postų ir, vadinasi, žinojo dalyko užkulisius.
Tai jam padėdavo atsisijoti iš laikraščių vertingiausius
faktus, atmetant tuščius žurnalistų prasimanymus.

Čerčilis daug vertingų žinių gaudavo iš Oksfordo
universiteto eksperimentinės fizikos profesoriaus Frederi
ko Lindemano. Lindemanas buvo karinės technikos žino
vas. Čerčilis su juo itin suartėjo 1932 m. Profesorius daž
nai atvažiuodavo automobiliu iš Oksfordo ir viešėdavo
Jis tapo svarbiausiu Čerčilio šiuo
pas Čerčilį
laikinio karo mokslinių problemų konsultantu ir ypač
patardavo visais vienos ar kitos rūšies statistikos

Dėl to Čerčilis buvo gerai informuotas, o Čartvelas,
kaip pastebi Virdžinija
mažuoju
Savaime aišku, vyriausybės nariai buvo informuoti ne
Čerčilį, bet jiems trūko jo sugebėjimo anali
zuoti padėtį. Kaip tik tuo ir- paaiškinama, kodėl Čerčilio
kalbos ketvirtajame dešimtmetyje Anglijos persiginklair Vokietijos pavojaus klausimais buvo tokios įtiki
namos.
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kalbos apie Anglijos politiką Antrojo pasau
linio karo išvakarėse buvo išspausdintos rinkinyje, pa
vadintame „Kol Anglija miegojo". Anglosaksų pasaulyje
rinkinys daugeliui padarė didžiulį įspūdį. Amerikos am
basadorius Londone D. Kenedis paskatino savo dvidešimt
trejų metų sūnų Džoną paimti diplominiam darbui univer
sitete temą „Miunchenas ir jo padariniai". Džonas karš
tai ėmėsi darbo ir, remdamasis tėvo patarimais bei J A V
ambasados Londone medžiaga, parašė diplominį darbą.
Jis panaudojo
tezes ir stengėsi jas išvystyti. Tė
vui darbas patiko, buvo nutarta jį išspausdinti. „Niujork
apžvalgininkui A. Krokui padedant, pasirodė D. Ke
nedžio knyga „Kodėl Anglija miegojo". Ji išėjo nese
niai prieš „mūšį dėl Anglijos" (1940 m.) ir buvo graibstyte išgraibstyta.
nuolatos pabrėždavo, kokia didelė Vokietijos
aviacijos grėsmė. Jis sakė, jog kadaise „laivynas buvo
Anglijos „patikimas
„Dabar negalime to pasa
kyti. Šis prakeiktas šėtoniškas išradimas ir oro karo meto
dų ištobulėjimas visiškai pakeitė mūsų padėtį. Mes jau
ne ta šalis, kaip prieš 20 metų.
1934 m. Anglijos vyriausybė ėmėsi priemonių savo
karinėms oro pajėgoms padidinti. Šias priemones svars
tant parlamente,
gavo dar kartą išdėstyti savo
argumentus. „ N ė viena
kalbėjo
nėra taip
silpnai apsaugota, kaip mūsų, ir nė viena nežada grobi
kui didesnės naudos.
Mes su savo didžiule sostine —
šiuo stambiausiu pasaulyje taikiniu, primenančiu didelę,
riebią, brangią karvę, pririštą plėšrūnams
esa
me tokioje padėtyje, kokioje niekuomet nesame buvę
praeityje ir
nė viena kita šalis nėra dabar.
Aš
tvirtinu, kad Vokietija, pažeisdama taikos sutartį, jau
sukūrė karo aviaciją, kurios galia prilygsta
mūsų
metropolijos dabartinių gynybinių oro pajėgų.
1935 me
tų pabaigoje Vokietijos aviacija lėktuvų skaičiumi ir
savo kovingumu beveik prilygs mūsų metropolijos gy
nybinėms oro pajėgoms, net jeigu iki to laiko dabartiniai
vyriausybės pasiūlymai bus įgyvendinti."
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1934 m. lapkričio
pateikė pataisą kara
liaus sosto kalbai, nurodęs, kad „mūsų nacionalinės gy
nybos, ir ypač mūsų priešlėktuvinės gynybos, būklė jau
neatitinka taikos, saugumo ir jūsų didenybės valdinių lais
vės užtikrinimo reikalavimų".
pareiškė, kad V o 
kietija jau dabar turi karo aviaciją ir jei ji dabartiniais
tempais ją plėtos, tai ateinančiais metais šiuo laiku V o 
kietijos aviacija taps mažų mažiausia tokia pat galinga,
kaip Anglijos, o galbūt net stipresnė už ją. Jeigu Ang
lija ir Vokietija vykdys savo karines programas dabarti
niais tempais, tai po metų ar dvejų Vokietijos karo
aviacija bus 50
stipresnė, o 1937 metais beveik dvi
gubai stipresnė už Anglijos.
Bolduinas paneigė šias
prognozes. „Vokieti
jos karo
pareiškė
savo pajėgumu ne tik
neprilygs mūsiškei ar net pralenks ją, kaip tvirtina
čilis, bet, atvirkščiai, mūsų apskaičiavimais, mes kaip
ir anksčiau turėsime beveik 50 procentų persvarą prieš
ją daugiau kaip dvejus metus į priekį."
Praėjo tiktai pusmetis, ir Bolduinui teko viešai pri
pažinti, kad
buvo teisus. 1935 m. gegužės 22 d.
Bolduinas pareiškė: „ A š klydau, vertindamas ateitį.
aš buvau visiškai neteisus. Šiuo klausimu mes buvome
visiškai suklaidinti". Atsakingais už padarytą klaidą Bol
duinas pripažino savo vyriausybę ir pirmiausia save. „Ši
pareiškė
tenka ne kokiam nors vie
nam ministrui. Atsakinga yra visa vyriausybė. Mes visi
esame atsakingi, mus visus ir reikia barti."
Bendruomenių rūmams ir viešajai nuomonei patiko
Bolduino nuoširdumas ir tai, kad jis nemėgino suversti
atsakomybės kuriam nors ministrui. Negana to, Bolduino
pozicija turėjo neigiamą reikšmę Cerčiliui, kuris apskri
tai pasirodė esąs teisus. Konservatoriai buvo nepatenkin
ti, kad
pastatė jų lyderį į nemalonią padėtį prieš
visą šalį ir privertė teisintis.
1935 metų vasarą Anglijos vyriausybė įsteigė slap
tą komitetą, kuris turėjo vadovauti priešlėktuvinės gy
nybos tyrimo darbams. Bolduinas pasiūlė Cerčiliui
į
komitetą.
sutiko, bet pareiškė išlygą, kad pasilie233

teisę kritikuoti vyriausybės veiksmus, nes jis nepa
tenkintas Anglijos aviacijos pasirengimu.
pri
ėmė šią sąlygą. Jis taip pat sutiko patenkinti Čerčilio
įjungti į techninio pakomisijo sudėtį profe
sorių Lindemaną.
Čerčilis ketverius metus dalyvavo komiteto posėdžiuo
se
šitaip gaudavo jau oficialios informacijos apie šalies
priešlėktuvinę gynybą. Jis nuolatos svarstė šią problemą
su Lindemanu, kuris parūpindavo jam papildomos me
džiagos ir padėdavo rengti vienus ar kitus pasiūlymus.
1935 metų vasarą tarptautinė viešoji nuomonė susi
domėjo nedidele nepriklausoma Afrikos šalimi Etiopija.
šalies geidė daugelis imperialistinių valstybių, ir pir
miausia fašistinė
Musolinis, Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybėms netiesiogiai pritariant, pradėjo
karui prieš Etiopiją, norėdamas ją užgrobti ir paversti
Italijos kolonija. Tokia ciniška agresija sukėlė pasaulio
viešosios nuomonės ir anglų tautos pasipiktinimą.
pozicija dėl Italijos agresijos prieš Etiopiją
buvo tikrai palanki fašistiniam diktatoriui. Čerčilis tvir
tino, kad jis laikėsi šios pozicijos dėl to, kad nenorėjo
aštrinti santykių su Italija ir pastūmėti jos į Vokietijos
glėbį. Daugelis Čerčilio biografų yra linkę laikyti tokį
pasiaiškinimą išsamiu. Tačiau iš tiesų, be šios priežasties,
savo vaidmenį suvaidino ir tai, jog Čerčilis labai simpati
zavo Musoliniui bei Italijos fašistiniam režimui ir nenokad būtų imtasi kokių nors akcijų, kurios galėtų
jį susilpninti. Tuo metu Čerčilio pažiūros į Italiją ir
Vokietiją toli gražu nebuvo vienodos, jos apskritai nie
kuomet, net Antrojo pasaulinio karo metu, nebuvo
tokios pat.
Aišku, Čerčilis negalėjo siūlyti nereaguoti į Italijos
ketinimą užgrobti Etiopiją. Toks pasyvumas būtų atrodęs
jau pernelyg aiškus fašistinio agresoriaus rėmimas. Todėl
Čerčilis pasiūlė idėją, kad Anglija šiuo klausimu neturi
rodyti iniciatyvos, bet turi žiūrėti, ką darys kitos vals
tybės, jeigu jos Tautų Sąjungoje susitars imtis kokių
priemonių Etiopijai ginti. Vėliau memuaruose jis
atrodė, nereikalavo, kad Anglija pati rody234

tų iniciatyvą. Ji turėjo atsižvelgti į savo pačios silp
numą.
Tada Jungtinės Valstijos nepriklausė Tautų Sąjun
gai, Prancūzija vis labiau plaukė Anglijos užsienio politi
kos farvateryje, ir, vadinasi, vadovaujantį vaidmenį Tau
tų Sąjungoje vaidino Anglija. Čerčilio pasiūlymas iš tik
rųjų reiškė, kad faktiškai blokuojami Tautų Sąjungos
agresijos aukos gynimo veiksmai.
Tuomet Anglijos
reikalų ministras buvo
Samuelis
kraštutinių reakcinių
ir pro
fašistinių nuotaikų žmogus. Pamatęs, kad Čerčilis remia
vyriausybės liniją, Horas užmezgė su juo glaudesnį
kontaktą.
1935 m. rugpjūčio
jis pakvietė Čerčilį, taip
pat liberalų ir leiboristų lyderius į užsienio reikalų mi
nisteriją Etiopijos klausimui svarstyti. Horas paklausė Čer
čilį, kokių ribų, jo nuomone, reikėtų laikytis, priešinan
tis Italijos agresijai prieš Etiopiją. „Mūsų
simena Čerčilis
laisvas. Aš pasakiau, kad, mano
nuomone, užsienio reikalų ministras turi teisę kartu su
Tautų Sąjunga stoti prieš Italiją tiek,
jis galėtų pas
kui save patraukti Prancūziją, bet pridūriau, kad jis ne
turi daryti spaudimo
Nemanau, kad, esant
tokioms aplinkybėms, Prancūzija labai toli eitų. Apskri
tai aš ryžtingai patariau ministrui nemėginti imtis vado
vaujančio vaidmens arba pernelyg išlįsti į priekį." Tokį
neįprastą Čerčiliui santūrumą ir kuklumą galima paaiš
kinti tik taip, kad jis nenorėjo kliudyti Italijos fašizmui
įvykdyti savo planus.
Vyriausybė, kuriai tuo metu jau vadovavo Bolduinas
perėjo į jam antraeilį lordo — tarybos pre
postą), iš principo sutiko su Čerčiliu, bet laikė
si lankstesnės linijos, atsižvelgdamas į anglų tautos nuo
taikas. Čerčilis prisimena, jog „kraujo praliejimas Etio
pijoje,
fašizmui
sukrėtė Anglijos
leiboristų
Ryžtinga darbo žmonių klasė smar
kiai veržėsi kovoti su Italijos diktatorium, taikyti ener
gingas sankcijas ir prireikus panaudoti Anglijos karinį
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jūrų laivyną. Mitinguose, kurie v y k o audringoje atmo
sferoje, buvo sakomos griežtos ir karštos kalbos".
negalėjo ignoruoti šios situacijos ir ėmėsi
politinio manevro. 1935 m. rugpjūčio 24 d. Anglijos v y 
riausybė pareiškė, kad Anglija įvykdys savo įsipareigoji
mus pagal savo sudarytas sutartis ir Tautų Sąjungos įsta
tus, t. y. parems Etiopiją. Čerčilis nesuprato, kodėl taip.
Po jo pokalbių užsienio reikalų ministerijoje šis vyriau
sybės žingsnis buvo jam netikėtas. Vėliau, rugsėjo mėne
sį, Samuelis Horas
Tautų Sąjungos asamblėjoje
pareiškė, kad Anglija pasisako už kolektyvines Tautų
Sąjungos įstatų rėmimo priemones ir už kolektyvinį prie
šinimąsi visiems neišprovokuotos agresijos aktams.
čiliui tai nepatiko. 1935 m. spalio 1 d. Ostinui
lenui jis rašė: „Būtų baisu sutriuškinti Italiją. Tai mums
brangiai kainuotų.
Aš nemanau, kad mums reikėjo taip
energingai rodyti iniciatyvą". Spalio mėnesį Tautų Sąjun
ga, Anglijai aktyviai dalyvaujant, nutarė italų agreso
riams taikyti ekonomines sankcijas.
Anglijos spauda
triukšmingai reklamavo visus šiuos įvykius.
Anglų tauta pritarė vyriausybei, parėmusiai agresi
jos auką ir pasisakiusiai už tai, kad per Tautų Sąjungą
būtų siekiama pažaboti agresorių. Bolduino kabineto au
toritetas iškart labai pakilo. Gudrus politikas Bolduinas
nutarė pasinaudoti savo sudaryta palankia politine kon
junktūra ir surengti parlamento rinkimus, kad juose lai
mėtų konservatorių partija.
Rinkimai vyko 1935 m. spalio mėnesį. Leiboristų par
tija tada dar nebuvo atsipeikėjusi nuo 1931 metais gauto
smūgio, kai Makdonaldas ir kai kurie kiti jos lyderiai
perbėgo į konservatorių stovyklą. Konservatoriai pateikė
demagogišką programą, kurioje buvo sakoma, jog reikia
kovoti su nedarbu, plėsti namų statybą. Jie prisiekė, kad
rems kolektyvinio saugumo principus ir stiprins Tautų
Sąjungą. Tai reiškė, kad jie teisingai suprato liaudies
sių nuotaikas ir mėgino jas panaudoti savo
Todėl konservatoriai laimėjo rinkimus, gaudami
mente 387 vietas.
išsikovojo 154 mandatus.
1935 m. išrinktas parlamentas gyvavo 10 metų, nes
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1939
kai baigėsi jo įgaliojimų terminas, prasidėjęs
Antrasis pasaulinis karas sutrukdė surengti rinkimus.
Per rinkimus Čerčilis mėgino suartėti su konservato
rių partijos vadovybe. Susitaikyti jam reikėjo dėl dviejų
priežasčių: kad, partijos remiamas, nugalėtų rinkimuo
se ir išlaikytų tolesniam laikotarpiui parlamento manda
tą ir kad po rinkimų, kai bus reorganizuojama vyriau
sybė, turėtų šansų gauti ministro portfelį.
Kaip ir anksčiau, Čerčilis balotiravosi Epingo rin
kiminėje apygardoje. Tada jis jau suprato Bolduino ma
nevrą ir pats reikalavo fašistinei Italijai taikyti sankcijų
reikėjo atsižvelgti į rinkėjų
Tuoj pat, kai buvo išrinktas į bendruomenių rūmus,
pareiškė štai ką: „Atsižvelgdamas į savo pasaky
tas kalbas, aš manau, kad jūs balsuodami norėjote, kad
aš, kaip parlamento narys, reikščiau ten savarankišką
nuomonę ir pagal kilniausias bendruomenių rūmų tradi
cijas veikčiau laisvai ir be baimės, remdamasis savo ži
niomis ir patyrimu". Tai buvo įspėjimas rinkėjams, kad
parlamente Čerčilis veiks ne taip, kaip buvo žadėjęs rin
kimų metu, bet taip, kaip jam patiks. Galima spėti, kad
šis pareiškimas buvo skirtas ir
kad šis nema
nytų, jog Čerčilis tapo nuosekliu Tautų Sąjungos ir at
kirčio agresoriams šalininku. Matyt, tokio paaiškinimo
reikėjo, nes po rinkimų turėjo būti suformuota nauja vy
riausybė.
Čerčilis karštai troško gauti vyriausybės postą. Aplin
kybės, atrodė, klostėsi taip, kad galimumas įtraukti jį
į vyriausybę nebuvo jau visiškai iliuzinis. Ginčas dėl po
litikos Indijos atžvilgiu, kai buvo nutraukti santykiai su
Bolduinu ir Čerčilis išėjo iš „šešėlių kabineto", savaime
pasibaigė, nes tuo metu įstatymas dėl Indijos valdymo
jau buvo priimtas. Čerčilis prisimena, kad vy
riausybėje atsirado ir jam tinkanti vakancija. „Buvo ži
rašo
kad atsirado vakuojantis postas jūrų
ministerijoje, ir aš labai norėjau jį užimti, jei konserva
toriai laimėtų rinkimus."
Kol v y k o rinkiminė kampanija, Bolduinas nieko apie
tai nekalbėjo. Tačiau kai tik buvo paskelbti rinkimų re237

zultatai, jis pareiškė, kad nė neketina įtraukti Čerčilio
į vyriausybės sudėtį. Konservatorių lyderis mokėjo lauk
ti ir savo veiksmams pasirinkti tinkamą momentą. Jeigu
toks pareiškimas būtų buvęs padarytas rinkiminės kam
panijos metu, Čerčilis tikriausiai būtų Bolduinui padaręs
daug nemalonumų ir konservatoriams būtų buvę sunkiau
laimėti rinkimus.
dabar įžeistas ir įtūžęs Čerčilis nebu
vo pavojingas. Kaip jis pats rašo, jam teko guostis ke
lione po Ispaniją ir Šiaurės Afriką:
mol
bertu bei dažais ir nelaukdamas, kol įvyks parlamento
sesija, išvykau į svetingesnius kraštus".
Manoma, jog
nedavė Čerčiliui ministro
portfelio todėl, kad iš patyrimo žinojo, kaip sunku su
dirbti. Priežastis buvo ne vien ta. Nulėmė kita
aplinkybė: Bolduinas suprato, kad Čerčilio visiškai ne
remia nei parlamentas, nei tauta, ir todėl jį ramiai gali
ma buvo nustumti ne į antrą, o net į trečią vietą.
Laimėję rinkimus, Bolduinas ir jo vyriausybė parodė,
kokia jų tikroji pozicija dėl Italijos agresijos Afrikoje.
Anglijos vyriausybė rėmė tik tas sankcijas, kurios Itali
jai netrukdė užgrobti Etiopijos. „Anglijos vadovauja
rašė vėliau
Tautų Sąjungos komitetas,
kuriam buvo pavesta parengti sankcijų programą, nepri
tarė tokioms sankcijoms, kurios būtų galėjusios
kuoti karą.
Jis perdeda: Musolinis nebūtų rizikavęs
pradėti karo, jei prieš jį būtų buvę imtasi reikšmingų
sankcijų, būtent nutrauktas naftos tiekimas Italijai ir už
drausta jos laivams naudotis Sueco kanalu. Pagaliau ir
pats Čerčilis kitoje vietoje tai pripažįsta.
rašo
niekuomet nebūtų išdrįsęs susiremti su ryžtin
gai veikiančia Anglijos vyriausybe. Prieš Musolinį buvo
beveik visas pasaulis. Vadinasi, stojus į dvikovą su A n g 
lija, jam būtų tekę rizikuoti savo režimu." Apskritai, pa
stebi Čerčilis, „Musoliniui pavyko jo blefas, ir iš šio fak
Tas
to vienas stebėtojas pasidarė reikšmingas
stebėtojas buvo Hitleris.
1935 m. gruodžio
Samuelis Horas ir Prancūzi
jos ministras pirmininkas Lavalis pasirašė susitarimą,
gal kurį dalis Etiopijos turėjo būti atplėšta ir perduota
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Italijai. Kai šitaip pakišant savo paties auką, buvo mė
ginama nuraminti agresorių, Anglijos visuomenė tuo la
bai pasipiktino, Bolduino vyriausybės pozicijos susvyra
v o . Tuo
Čerčilis buvo Barselonoje. Jam iš karto
dingtelėjo mintis, ar nevertėtų grįžti į Angliją ir, naudo
jantis vyriausybės silpnumu, organizuoti prieš ją kampa
niją. Tokia ataka, jei ji pavyktų, galėtų priversti Bolduiną
atsipirkti ir įtraukti Čerčilį į vyriausybę. Daugiausia ga
lima buvo tikėtis, kad bus nuverstas kabinetas ir sudary
ta nauja vyriausybė, dalyvaujant Čerčiliui.
Tačiau draugai pasistengė atkalbėti Čerčilį nuo dar
vienos Bolduino atakos. Jie tvirtino, kad jis gali tik pa
kenkti sau, jei mėgins pasinaudoti vyriausybės sunkumais
dėl Etiopijos. Nenoromis Čerčiliui teko paklausyti šio pa
tarimo. Praėjus daugiau kaip 20 metų, jis suabejojo, kad
tada buvo nuspręsta išmintingai. „Prisimindamas praei
rašė
įsitikinau, kad man reikėjo grįžti į tėvynę.
Galbūt aš būčiau suteikęs ryžto ir padėjęs susitelkti antivyriausybiniams elementams, o tai būtų galėję padaryti
galą Bolduino režimui. Tuo momentu gal būtų pavykę su
daryti sero Ostino Čemberleno vyriausybę.
Netrukus Čerčiliui vėl pasitaikė proga pasisakyti prieš
jo nekenčiamą Bolduiną.
1936 m. mirė Anglijos karalius Jurgis V. Anglų su
pratimu, tai buvo pavyzdingas konstitucinis monarchas,
tiek oficialiu elgesiu, tiek asmeniniu gyvenimu buvęs
konservatyvaus respektabilumo pavyzdys. Nauju karalium
tapo sosto įpėdinis, Velso princas, pasivadinęs Eduar
du
Eduardas VIII buvo neįprastas Anglijos monarchijos
atstovas. Yra žinoma, kad Anglijoje karaliai karaliauja,
bet nevaldo. Eduardui V I I I nepatiko ši tvarka. Jis manė,
kad karalius turi turėti aktyvesnį vaidmenį. Ir šio vaid
mens jis išmoko dar būdamas sosto įpėdinis. Velso prin
cas lankydavosi šachtininkų rajonuose, domėjosi sociali
niais klausimais ir darydavo pareiškimus,
turėjo
pademonstruoti, kad jis užjaučia paprastus žmones, dir
bančius sunkų darbą, ir yra pasirengęs kažką daryti jų
padėčiai pagerinti. Tai buvo tradicijų pažeidimas, bet
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i
būsimojo karaliaus kalbas
norėdami jį tautai išreklamuoti kaip demokratą. Tuo bu
vo mėginama sustiprinti anglų tautos monarchinius jaus
mus ir padidinti
prestižą.
Tapęs karaliumi, Eduardas VIII nenusiramino, bet pa
mėgino veikti dar aktyviau. Jo elgesys laipsniškai, bet
nuolat didino vyriausybės susierzinimą ir nepasitenkinimą.
Finansų ministras
antras reikšmin
gumu asmuo vyriausybėje, parengė memorandumą, kriti
kuojantį karaliaus veiksmus ir
kad „kara
lius būtų pažabotas". Bolduinas, nemėgstantis
memorandumą atidėjo į šalį. Tačiau netrukus pats kara
lius suteikė Bolduinui galimybę jį „pažaboti".
41 metų Eduardas V I I I buvo nevedęs. Jis nutarė ves
ti amerikietę
Simpson, kuri, visų pripažinimu, buvo
linksma, sąmojinga ir patraukli moteris. Anglijos aristo
kratijos sluoksniuose jau seniai buvo įsigalėjusi taisyklė
vesti turtingas amerikietes ir tuo pataisyti savo pašliju
sius finansus. Cinikai tvirtina, kad tokios santuokos pa
gerindavo ne tik finansus, bet ir daugelio išsigimstančių
aristokratų šeimų fizinę būklę. Cerčilių giminė tai lyg ir
patvirtina. Tačiau šį kartą to ėmėsi karalius, ir tai radi
kaliai keitė dalyką.
Eduardas V I I I domėjosi Simpson, skatinamas ne ma
terialinių sumetimų, bet jausmų. Anglijos
la
bai turtingi žmonės ir sumaniai saugo savo turtą. Simp
son (ir tai visiškai blogino padėtį) ne tik kad nepriklausė
tituluotai Amerikos aukštuomenei, bet net nebuvo milijo
nieriaus duktė. Ir kas jau visiškai blogai, ji, prieš susitik
dama su Anglijos karalium, buvo spėjusi du kartus ište
kėti. Pirmasis vyras, su kuriuo ji išsiskyrė, buvo dar
gyvas, o skyrybos su antruoju, Ernestu Simpsonu, dar
nebuvo įformintos.
Eduardas V I I I ir Velis maskavosi gana ilgai. A p i e
juos daug kas žinojo, bet karalius dėl to nesikrimto. V i 
sus 1936 m. karalius ir Velis atvirai ir dažnai rodydavosi
kartu. Anglijos spauda tylėjo. Anglijoje neįprasta spaus
dinti laikraščiuose to, kas galėtų juodinti
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Tačiau Amerikos spauda, linkusi į sensacijas, sodriai
rašinėjo Anglijos karaliaus asmeninius reikalus.
Situacija pasikeitė, kai Eduardas V I I I pareiškė,
jis ketina vesti Velis, kai tik ji įformins ištuoką.
įsimylėjėliai manė, kad jiems savo planą pavyks įgyven
dinti. Eduardas V I I I puikiai žinojo, kad ir iš savo pirmta
ko Eduardo V I I
jog net rūmų
papročiai ir moralė buvo gana laisvi. Karalius tikėjosi,
kad jam pavyks griežtai atriboti savo oficialias funkcijas
nuo asmeninio gyvenimo, kuris, kaip jis manė, yra
reikalas.
Tačiau karalius neteisingai suprato savo šalies
čiųjų sluoksnių nuotaikas, neatsižvelgė, kad jie jo veiks
mus palaikys monarchijos autoriteto griovimu tautos
se. Kadangi monarchija Anglijoje labai glaudžiai
si su bažnyčia, tai karaliaus elgesys negalėjo nesukelti ir
bažnyčios tėvų prieštaravimo. Oficialus karaliaus
jas Volteris
šiuo klausimu konsultavosi
ir šis patarė, kad Velis nesiskirtų su vyru ir
sirodytų su karalium oficialiose ceremonijose. Misis
son nepaklausė
patarimo. 1936 m. spalio 27 d.
ji gavo teismo sprendimą dėl ištuokos su vyru. Taigi
kelias santuokai buvo laisvas. Įsitikinęs, kad karalius
ketina oficialiai vesti Velis, Bolduinas nutarė priversti
jį laikytis tvarkos. Jis davė monarchui pasirinkti: arba
atsisakyti santuokos su Velis, arba atsisakyti sosto.
liepsnojo slapta, bet įnirtinga kova tarp Anglijos
ir Velis, kuri savo ruožtu pareikalavo,
santuoka žūt būt įvyktų. Matyt, jos užsispyrimas
nui buvo naudingas. Karalius gyveno vienoje savo už
miesčio
Vindzoro pilyje. Bolduinas
kartą buvo pas jį nuvykęs ir įtikinėjo atsisakyti savo
matrimonialinių ketinimų. Ilgai kalbantis, ministras
ninkas lyg ir pasiekdavo savo
Eduardas V I I I
davo linkęs nusileisti. Bet kai tiktai Bolduinas
vo, karalius sėsdavo į automašiną ir vykdavo į Londoną
susitikti su Velis. Į Vindzorą jis grįždavo tvirtai
žęs vesti amerikietę.
16. V,

Netrukus krizė išėjo viešumon.
vyskupas
atvirai pasmerkė karaliaus
Bolduinui teko
trumpai išdėstyti problemos esmę parlamente. Ažiotažas
dėl šio pikantiško dalyko didėjo. Karaliaus elgesio pa
smerkimas buvo veidmainingas. Vienas iš Čerčilio bio
grafų,
Hiuzas, rašo:
anksčiau nė vie
nas Anglijos karalius nesumanydavo vesti du kartus
išsiskyrusios amerikietės. Jie turėdavo meilužių ir savo pa
vainikių, bet tai neprieštaravo įstatymams ar konstituci
jai. Tikrai, jeigu karalius Eduardas tiesiog būtų nuspren
dęs Simpson turėti kaip meilužę, nevesdamas jos, dėl to,
matyt, nei ministras pirmininkas, nei Kenterberio vysku
pas nebūtų išdrįsę viešai užsiminti apie šį dalyką. Ir visi
būtų kaip susitarę tylėję, neliesdami šio skandalo".
Bolduino ir karaliaus konfliktą Vinstonas Čerčilis pa
laikė kaip sau šansą. Jis nutarė stoti į karaliaus pusę, su
apie save žmones, simpatizuojančius karaliui arba
jį užjaučiančius, kai jo iš tiesų sunki padėtis, taip pat
asmenis, priešiškus Bolduinui, ir pamėginti nuversti mi
nistrą pirmininką. Karalius sužinojo, kad Čerčilis yra pa
sirengęs jį palaikyti, ir nusprendė pasinaudoti jo paslau
gomis. Eduardas V I I I pasakė Bolduinui, kad norėtų gauti
patarimą. Sakoma, ministras pirmininkas neprieš
taravo, kad karalius susitiktų su jo priešu. Tačiau, be
Čerčilio įsikišimas į konfliktą tik sustiprino
Bolduino ir kitų vyriausybės narių ryžtą bylą laimėti. Čer
čilis dalyvaus konflikte, o tai reiškia, jog karalius ketino
kovoti su
Šią kovą laimėjus, Bolduinas būtų
pašalintas iš valdžios varžovo naudai.
turėjo įtakingų šalininkų. Tai visų pirma
laikraščių karaliai
ir Biverbrukas, kurie pa
naudojo savo leidinius agituoti už tai, kad Eduardui V I I I
būtų leista morganatinė santuoka. Buvo tvirtinama, kad
maždaug 60 parlamento narių buvo pasirengę paremti vy
riausybę, kurią būtų galima suformuoti vietoj Bolduino
vyriausybės. Buvo kalbama net apie kažkokios karaliaus
partijos įkūrimą.
Viešose kalbose, remdamas karalių, Čerčilis reikalavo,
kad vyriausybė neskubėtų spręsti šio klausimo, kad ji
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duotų Eduardui V I I I laiko viską gerai apgalvoti, nedary
dama jam spaudimo, ir pagaliau kad parlamentas
kaip reikiant šiuo klausimu užsiimti. Čerčiliui, matyt, rei
kėjo laiko, kad užsitikrintų paramą visų tų,
jis.
galėjo patraukti į savo pusę, ir spėtų mobilizuoti
viešąją nuomonę. Čerčilis gąsdino valdančiuo
sius sluoksnius, sakydamas, kad, karalių privertus
kyti sosto,
konstitucinei padėčiai bus pa
daryta tokia žala, kuri bus beribė ir pavojinga
konstitucijos principui nepriklausomai nuo to, kas
karaliaus sostą". Jis tvirtino, kad Eduardo V I I I
mas sosto „bus šešėlis daugeliui būsimųjų Britų
jos istorijos skyrių." Čerčilis apeliavo į plačios
rijos jausmus, pabrėždamas asmenišką, žmogišką
mos aspektą.
„Jeigu
raginimas neskubėti ir melstis už.
karalių būtų buvęs
rašo Emris
tai
labai galimas daiktas, kad spaudoje būtų buvusi
zuota plati kampanija karaliui remti, nes ir Bolduinas,
arkivyskupas Lengas anaiptol nebuvo labai populiarūs,
Matyt, jie suvokė, jog kuo greičiau karalius
sosto, tuo bus geriau."
Bolduinas suprato, kad reikia skubėti, ir labiau ėmė
spausti karalių. Gruodžio 7 d. ministras pirmininkas
sargiai parlamente užsiminė,
karalius susikaupia ir
rengiasi konkrečiai nuspręsti. Čerčilis tučtuojau
ir pakartojo savo reikalavimą nesiimti nepataisomų
nių tol, kol vyriausybė šiuo klausimu padarys parlamentui
oficialų pareiškimą. Mėginimas pateikti ginčą svarstyti
parlamentui sužlugo. Čerčilio kalba buvo sutikta garsiais
šūksniais
ir „sėskite". Čerčilis nesitikėjo, kad
būti toks vieningas atkirtis ir pasipiktinimas. Prieš
pa
sisakė ne tik konservatoriai, bet ir liberalai bei
ristai.
Teiloras rašo, kad „per šią krizę Čerčilis padarė
daug klaidų. Jis nesugebėjo teisingai įvertinti
nuomonės arba apsukrumo tų, kurie ja manipuliavo. Jis
apsiriko, pasikliaudamas karaliaus ryžtingumu. Šūksniais
bendruomenių rūmuose
privertė sėsti. Jis griebėsi

kokių priemonių, kad nuverstų Bolduiną ir jo iš silpnų
žmonių sudarytą vyriausybę. Užuot tai pavykę, durys
j valdžią, atrodė, Cerčiliui užsivėrė visiems laikams. Da
bar jo būklė buvo sužlugdyto žmogaus." Čerčilis pats
visa tai gerai suprato. Vėliau jis prisimindavo, kad jo
tuo metu sumažėjo iki nulio".
Eduardas VIII santuoką su mylima moterimi labiau
vertino už karaliaus sostą. Jis atsisakė sosto ir išvyko iš
Anglijos. Jam buvo suteiktas Vindzoro hercogo titulas,
tačiau jo žmonai buvo uždrausta vadintis karališkąja di
Nuo to laiko Vindzoras ir jo žmona daugiausia
gyveno Prancūzijoje, jiems paguoda buvo asmeniška
laimė.
Cerčiliui kaip ir anksčiau teko tenkintis parlamente
„galinių suolų" nario vaidmeniu. Ši padėtis buvo jam
skausminga, ir, esant nors mažiausiam pasikeitimui vy
riausybėje, jis stengėsi į ją patekti. 1936 metų pavasarį
kabinetas buvo linkęs įsteigti naują ministeriją, kuri turė
tų koordinuoti karo ministerijų veiklą. Buvo sakoma, ar
pavesti Cerčiliui vadovauti naujai ministerijai.
Jis labai norėjo šiame bare parodyti savo sugebėjimus.
Tačiau jo laikas dar nebuvo atėjęs. Ostinas
buvo už tai, kad
įeitų į vyriausybę,
—
prieš. Nevilis
laukęs, kad Bolduinas išeitų
į poilsį ir jis galėtų pakeisti jį ministro pirmininko pos
te, taip pat nenorėjo, kad Čerčilis grįžtų prie aktyvios
rašo
valstybinės veiklos. „Nevilis
neapkentė Čerčilio", o dauguma konservatorių vis
dar juo nepasitikėjo. Keisas Fedingas Nevilio Čember
leno biografijoje rašo: „Jei naujoji ministerija būtų bu
vusi atiduota
tai būtų sujaudinę tuos liberalius
ir centristinius elementus, kurie jo nušalinimą laikė atsi
sakymu militaristinės politikos. Tai būtų prieštaravę pa
tarimams tų, kurie buvo atsakingi už partijos bendros
valios vykdymą. Be to, ar tai nebūtų sukėlę ginčo, kai,
būtų turėjęs kilti klausimas, kas jį
pasitraukus
pakeis?"
Mėnesį buvo svarstoma, ar įtraukti
į vyriausy
ar ne. Pagaliau 1936 m. kovo 9 d. Bolduinas padarė
244

gynybos koordinavimo ministru Tomą Inskipą.
vatoriai v ė l atsisakė
paslaugų.
rašo
toks neabejotinas ir, kaip atrodė, galutinis
nuo bet kokio dalyvavimo mūsų gynybos tvarkyme
sunkus smūgis." Negana to, pirmenybė buvo atiduota
Inskipui, kuris, ne tik
bet ir daugelio kitų
mone, buvo gana vidutiniška figūra, neturėjo jokio
rimo vadovauti gynybai ir, nors jau buvo persiritęs per
šešiasdešimt metų, niekada anksčiau nėra buvęs kabineto
narys. „Šis
rašo
buvo pats
įtikimiausias po to, kai Romos imperatorius Kaligula pa
darė savo arklį konsulu". Tačiau ir čia būta logikos. Bol
duinas ir jo kolegos bijojo, kad gynybos
ministro poste nebūtų stiprios asmenybės.
Inskipas
vo šiuo atžvilgiu jiems visiškai patikimas žmogus.
Ir vėl Čerčilis ieško nusiraminimo bei paguodos
teratūriniame darbe. Jis pradeda rašyti istorijos apybrai
žą apie tarptautinius įvykius nuo Versalio taikos
ties iki ketvirtojo dešimtmečio vidurio. Čerčilis
įžanginį skyrių, kuris vėliau be jokių pakeitimų
įdėtas į pirmą tomą jo memuarų, skirtų Antrajam
sauliniam karui. Tačiau netrukus
liaujasi rašęs apy
braižą ir ima kurti „Anglų kalba kalbančių tautų istoriją".
greitai baigė šį didžiulį veikalą, bet jis ilgai
vo spausdinamas.
Prisimindamas tą laiką, kai nesėkmingai mėgino
ti į vyriausybę, Čerčilis rašo: „Bolduinas, kaip ir aš, ne
suprato, kokią jis padarė man paslaugą, sutrukdydamas
per artimiausius trejus metus įsitraukti į painią
politiką ir neleisdamas man, kaip tai galėjo atsitikti, jei
aš būčiau buvęs ministras, stoti į karą ir būti tiesiogiai
atsakingam už nacionalinės gynybos būklę, kuri
esanti siaubingai bloga". Iš principo Čerčilis teisus. Ga
liausiai jam išėjo į gera tai, kad jis nedalyvavo vyriau
sybėje, kuri valdė Angliją Antrojo pasaulinio karo
vakarėse.
Čerčilio biografai sutinka, kad jis nebuvo įsileistas į
vyriausybę dėl dviejų priežasčių. Pirma, atsidūręs v y 
riausybėje, jis neišvengiamai būtų įsivėlęs į kovą dėl
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pirmininko kėdės ir būtų galėjęs sutrukdyti
ją užimti, be to, kiti konservatorių par
tijos veikėjai anaiptol nenorėjo turėti savo lyderiu Vinstono
Antra, ketvirtojo dešimtmečio viduryje
čilis susidarė aiškią nuomonę, kokios politikos Anglija
turi laikytis dėl Vokietijos. Tuo metu Anglijos užsie
nio reikalų ministerijoje vieną iš svarbių postų buvo
užėmęs Robertas Vansitartas — išmintingas diplomatas,
teisingiau už kitus supratęs, kaip besiveržianti į revanšą
Vokietija grasina Anglijos interesams. Bendravimas su
Vansitartu, be abejo, padėjo Cerčiliui susidaryti apskritai
teisingą požiūrį šiuo klausimu. Jau seniai buvo praėju
sios Lokarno dienos, kai
„turėjo
vilčių, kad
Europos tautų šeima susivienys", žinoma, žemyne viešpa
taujančios Anglijos vadovaujama.
Anglijos užsienio politikos Europos atžvilgiu princi
pus, kurių
laikėsi daugelį metų ir iš esmės iki
savo gyvenimo pabaigos, 1936 m. kovo pabaigoje jis
išdėstė užsienio reikalų komisijos konservatyvių narių
grupės posėdyje. „400 metų Anglijos užsienio
sakė
siekė priešintis stipriausiai, agresyviausiai,
įtakingiausiai valstybei žemyne ir, be kita ko, neleisti, kad
valstybė užgrobtų Belgiją, Olandiją ir Liuksemburgą.
Į klausimą žvelgiant istorijos požiūriu, šį keturis šimtus
metų nesikeičiantį tikslą begalinės vardų ir įvykių, aplin
kybių ir sąlygų kaitos fone reikia laikyti labiausiai įsidė
mėtinu reiškiniu, kuris kada nors buvo kokios nors rasės,
šalies, valstybės ar tautos gyvenime. Negana to, kiekvie
nu atveju Anglija ėjo sunkiausiu keliu. Susidūrus su Is
panijos karalium Pilypu II, su Liudviku X I V , viešpatau
jant Vilhelmui III ir Malborams, su Napoleonu, o vėliau
su Vokietijos kaizeriu Vilhelmu II, jai buvo lengva ir,
savaime aišku, smagu prisijungti prie stipriausiojo ir pa
sidalyti jo iškovojimų vaisiais. Tačiau mes visuomet pa
sirinkdavome sunkesnį kelią, vienydamiesi su silpnesnė
mis valstybėmis, sudarydavome jų koaliciją ir tuo sužlugdydavome žemyno karinio tirono, kad ir kas jis būtų,
pralaimėdavo.
kad ir kokiai šaliai vadovautų, planus, ir
Taip mes išsaugojome Europos laisvę, apgynėme jos gy-

daugialypės visuomenės raidą ir išvengėme
keturių baisių mūšių su didėjančios šlovės ir
čia imperija, o Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo ne
priklausomybė buvo išsaugota. Tai puiki instinktyvi
lijos užsienio politikos tradicija.
visas mūsų min
tis diktuoja ši
toliau kalbėjo
kad
politika visiškai nesiskaito su tuo, kokia būtent šalis sie
kia viešpatauti Europoje. Nesvarbu, ar tai Ispanija, Pran
cūzijos monarchija, Prancūzijos imperija, Vokietijos
perija ar hitlerinis režimas. Jai nesvarbu, kokie tai
valdovai ar
Todėl nereikia bijoti, kad mus gali
apkaltinti proprancūziška ar antivokiška pozicija. Jeigu
aplinkybės pasikeistų, mes lygiai taip galėtume užimti
provokišką ar antiprancūzišką poziciją. Tai mūsų
domos valstybės politikos dėsnis, o ne atsitiktinių
kybių, simpatijų ar antipatijų arba dar kokių nors kitų
jausmų diktuojamas
Pagal šiuos principus Čerčilis kelia klausimą:
valstybė Europoje yra dabar stipriausia, ir siekia įvesti
savo hegemoniją šiam žemynui? Jo nuomone,
jos kariuomenė yra stipriausia, bet Prancūzija nekelia
Anglijai grėsmės. Kitas
Vokietija. Ji nieko ne
bijo ir „ginkluojasi
šios šalies istorijoje
tais. Jai vadovauja saujelė triumfuojančių galvažudžių.
Labai greitai jiems teks pasirinkti, ar ekonominis bei
nansinis
ar karas, kuris negali turėti kito tiks
lo ir kurio, jeigu jis bus sėkmingas, negali būti
rezultatas, kaip nacių kontroliuojamas Europos
vimas". Esant tokioms sąlygoms, Čerčilis mano, jog Ang
lijos išsigelbėjimas „priklauso nuo to, ar pavyks vėl su
telkti visas Europos jėgas, kad būtų sulaikyti, apriboti
jeigu būtina, sužlugdyti Vokietijos viešpatavimo
Čerčilis remiasi tuo, kad, vykdydama savo politiką Eu
ropoje, Anglija turi remtis Prancūzija ir Tautų Sąjunga.
Jis manė, jog būtina panaudoti Tautų Sąjungą sudarant
Europoje antivokiškąjį frontą. Įsidėmėtina, kad apie Ta
rybų Sąjungą čia nebuvo užsiminta, nors iš Čerčilio
bų apie Tautų Sąjungą galima padaryti išvadą, kad jis
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atmetė Tarybų Sąjungos dalyvavimo joje ir, vadinasi,
Anglijos ir TSRS bendradarbiavimo siekiant sutramdyti
Vokietiją.
Čerčilio programa buvo išdėstyta tuomet buvusio
mis žinomo Anglijos
balanso" principo sąlygomis.
principas reiškia ne ką kitą, kaip reikalavimą Eu
ropoje įvesti ir palaikyti Anglijos hegemoniją.
li
beralinės krypties publicistas Normanas Endželas 1923 m.
rašė:
balansas" iš tikrųjų visuomet reiškia, jog
siekiama sudaryti mūsų jėgų persvarą.
Pozicija, kurios
šiuo atveju laikomės, reiškia,
mes.
nepakenčiame,
kad egzistuotų tokia stipri su mumis konkuruojančių
valstybių grupė, kuriai mums būtų beviltiška priešintis,
kuri pasmerktų mus nuolat būti paklusnius diplomatijoje,
o mes po
rutulį laisvai kilnotis galėtume pritariant
tik jai. Čia visa „jėgų balanso" raison d'erte. „Jėgų balan
s o " principas iš tiesų reiškia, jog reikalaujama pranašu
mo.
jėgų pranašumo reikalavimas reiškia
ak
tą" (mano
V.

tai rašo ir
Hiuzas: „Labai galimas dalykas, kad po
litinė ambicija buvo svarbiausias veiksnys, kad Čerčilis
tapo vienu iš atkakliausių Hitlerio priešininkų ir mėgino
sukelti Angliją prie nacizmą.
Jo antagonizmą Hitle
riui
rašo toliau Hiuzas
sukėlė baimė, kad nacistinė
Vokietija gali tapti per daug galinga ir mesti iššūkį Ang
lijos hegemonijai Vakarų Europoje. Šis antagonizmas pa
aiškinamas tuo, kad Čerčilis įsitikina, jog, sukeldamas
Angliją prieš Hitlerį, jis v ė l galės išsikovoti kokį nors
postą
Amerikietis publicistas Frensis
sonas reziumuoja: „Be Hitlerio ir įvykių, kurie skatino
veikti, Čerčilis daugiau niekuomet nebūtų grįžęs į

Vadinasi, Čerčilio programa — tai programa Angli
jos imperialistinės kovos su savo pavojingiausiu
—
Vokietija. Čerčilis anksčiau už daugelį kitų Anglijos po
litinių veikėjų suprato, kokia grėsmė jai ketvirtajame
dešimtmetyje buvo Vokietija. Jis suprato, jog Anglijai
hitlerinė Vokietija buvo pasi
svarbiau buvo ne tai,
rengusi kovoti su Tarybų Sąjunga, bet tai, kad ji buvo
labai pavojingas Anglijos priešas. Pastaroji aplinkybė Čer
čilio prote vis labiau įsivyrauja. Tai suprasdamas, Čerči
lis parodė, jog yra pranašesnis už kitus to meto Anglijos
politikus.

Nors Čerčilis anksti suprato, ką reiškia Vokietijos
grėsmė Anglijai, bet tai nereiškė, kad jis jau tada užėmė
besąlygiškai priešišką poziciją Vokietijos fašistų fiureriui
Adolfui Hitleriui, vadovavusiam revanšo judėjimui ir, va
dinasi,
naujam karui prieš tas valstybes, jų
tarpe ir Angliją, kurios nugalėjo Vokietiją per Pirmąjį
pasaulinį karą. Čerčilis Hitleriui net šiek tiek simpatiza
v o . Labiausiai jis vertino ir gerbė politinę sėkmę. Čerči
lis žavėjosi, kad nežinomas jefreitorius iškilo iki valsty
bės vadovo. Hitleris imponavo Čerčiliui ir tuo, kad fiu
reris buvo pikčiausias Tarybų Sąjungos ir revoliucinio
judėjimo priešas. Revoliucinio gaisro liepsnos apimtame
pasaulyje Anglijos buržuazijos atstovas ir vokiškojo na
cizmo lyderis stovėjo vienoje barikadų pusėje. Jų klasinė
Heigas,
pažiūra į įvykius visiškai sutapo.
so,
Musolinis, Hitleris.
rašo Emris Hiu
Čerčilis jiems lenkėsi, jie priklausė jo pasauliui."

tai, kad nacistinės Vokie
Čerčilis suprato ir
tijos politika priešiška ir kitoms šalims, ir, vadinasi, Ang
lija turėjo objektyvią galimybę vieningai su tomis vals
tybėmis priešintis Vokietijos puolimui. Pagaliau ne pas
kutinį vaidmenį atliko ir tai, jog, pasirodydamas kaip
kovos su Vokietija vėliavnešys, Čerčilis galėjo Anglijoje
atstatyti savo politinę reputaciją ir įtaką. Šis kelias v ė l
galėjo atvesti jį į valdžią, ir, kuo labiau didėjo Vokieti
jos grėsmė, tuo tvirčiau Čerčilis žengė šiuo keliu. A p i e

Čerčilis niekada nebuvo susitikęs su Hitleriu. Jis pa
sakoja, kad 1932
kai keliavo po Vokietiją, buvo nu
matyta, jog Miunchene jis susitiks su Hitleriu, bet susi
tikimas neįvyko. Vėliau Vokietijos ambasadorius Anglijo
je Ribentropas du kartus kvietė jį apsilankyti Vokietijoje
ir susitikti su Hitleriu. Čerčilis buvo atsargus bei apdai
rus ir išsisuko nuo šių kvietimų. Vėliau jis teisingai pa
stebėjo, jog „anglai, tuo laikotarpiu aplankę Vokietijos
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fiurerį, vėliau pasijuto
mituoti".

arba buvo

nuo Hitlerio skyrė tie prieštaravimai, dėl ku
rių v y k o Anglijos ir Vokietijos imperializmo dvikova.
Hitleris reikalavo panaikinti Versalio taikos sutartį, ir
tai suprato kaip reikalavimą, kad Anglija atsisa
kytų savo pergalės Pirmajame pasauliniame kare vaisių.
Hiuzas rašo:
„nedvejodamas, besąlygiškai
pritarė fašistiniam judėjimui Italijoje, bet kai fašizmas
paplito Vokietijoje ir virto atgimusiu karingu vokiškuoju
nacionalizmu, kuris siekė panaikinti Versalio taikos su
tartį ir pakeisti pralaimėjimų Pirmajame pasauliniame ka
re rezultatus, čia jau buvo kas kita. Jeigu Hitleris
tik propagavęs šventąjį karą prieš Rusiją,
kai galimas dalykas, nebūtų su juo susipykęs. Jis buvo
toks pat piktas bolševizmo priešas, kaip Hitleris ar G e 
belsas, ar bet kuris kitas iš antirusiškos neapykantos ir
jos propagavimo mokyklos prekijų, kurie savo
kovoje naudojo „raudonąjį baubą". Vinstonas iš pat pra
džių, kur kas prieš tai, kai rusai ar kitos Europos
išgirdo ką nors apie Gebelsą, buvo šios propagandos pio
nierius ir puikus
ketvirtajame dešimtmetyje, spaudą
aprūpindamas savo straipsniais ir apybraižomis,
nemažai politinių portretų, kurie vėliau buvo išleisti
ra knyga, pavadinta „Didieji amžininkai". Šion
patekęs Hitlerio portretas leidžia susidaryti įspūdį,
1935 m. žiūrėjo į nacių fiurerį. Jis rašė:
vėlesni politiniai veiksmai negali priversti užmiršti
neteisybės, istorijoje daugybė pavyzdžių, kai žmonės, pra
simušę į valdžią rūsčiais, žiauriais ir net siaubingais
todais, vis dėlto, apžvelgiant visą jų gyvenimą,
kaip didžios figūros, kurių veikla praturtino žmonijos is
toriją. Taip gali būti ir dėl Hitlerio".
žavėjosi tuo,
ką Hitleris pasiekė iki 1935
„atstatydamas
kuri pasidarė galingiausia Europos valstybė. Jis ne
atkūrė savo šalies padėtį, bet net labai smarkiai
Pirmojo pasaulinio karo rezultatus. Kad ir kaip būtų
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apie šias pastangas, jos, be abejonės, priklauso prie
įžymiausių laimėjimų žmonijos istorijoje".
su simpatija rašo apie tai, kaip energingai
ir atkakliai Hitleris kovojo dėl valdžios Vokietijoje,
šioje
rodydamas „patriotinį uolumą ir meilę sa
vo
Dvejais metais vėliau, 1937
kai Vokietijos fašiz
mo ir jo fiurerio žvėriškas charakteris jau buvo visiškai
aiškus,
rašė apie Hitlerį štai ką: „Kai kam gali
nepatikti Hitlerio sistema, bet jie vis dėlto žavisi jo
patriotiniais laimėjimais". Ir toliau: „Jeigu mano šalis
būtų
rašo
tikiuosi, kad mes turėtu
me rasti tokį pat puikų lyderį, kuris atkurtų mūsų narsą
ir sugrąžintų mums savo vietą tarp tautų". Reikia turėti
galvoje, kad šie žodžiai buvo rašomi tada, kai visas pa
saulis jau buvo sužinojęs apie Vokietijoje įsteigtas kon
centracijos stovyklas pažangiems žmonėms, apie negailes
tingą antisemitinį terorą, apie kruviną nacionalsocialistų
partijos valymą, apie Reino srities remilitarizavimą ir
daugelį kitų panašių priemonių. Teisus Emris Hiuzas, tvir
tindamas, jog vargu ar „Čerčilis kada nors rimtai nerima
vo dėl Hitlerio ideologinių koncepcijų ar jo antidemokra
tinės politikos".
Pažymėtina, kad Čerčilio kalbose ir straipsniuose, kur
parlamentui ir visuomenei nuolat primenama dėl Vokie
tijos grėsmės, iš esmės nėra kritikuojamas Hitleris ir kiti
nacistiniai vadovai už labai reakcingą veiklą.
Tuo metu Čerčilis atkakliai reikalauja, kad Anglija
labiau
Jis
kad Vokietija gink
lavimuisi išleidžia didžiules sumas, kad Anglija atsilieka
nuo jos ir kad šis atsilikimas yra labai pavojingas Angli
jai ir Britų imperijai.
savo pažįstamų padeda
mas, Čerčilis atliko specialius Vokietijos karinių išlaidų
dydžio tyrimus. Tyrimai parodė, kad vokiečiai per metus
išleidžia 1
svarų sterlingų. Čer
čilis pasisakė parlamente šiuo klausimu ir pranešė šiuos
skaičius, tiesa, dėl viso pikto juos šiek tiek sumažin
damas.
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Čerčilis smerkė visus Anglijos vyriausybės veiksmus,
kuriais buvo stiprinama Vokietijos pozicija prieš Angliją
ir Vokietijoje kurstomos revanšistinės nuotaikos. 1935
vasarą buvo pasirašyta
karinė
tartis, kuri leido vokiečiams plačiai išplėsti karinio
laivyno kūrimą. Bolduino vyriausybė, pasirašydama šią
sutartį, tikėjosi, kad Vokietijos laivynas bus
įrankis karui prieš TSRS Baltijos jūroje. Tačiau
—
jis buvo, be abejonės, teisus
ir kitą šios
ties pusę. „ A š
pasakė jis 1935 m.
22
kad šie vienašališki Anglijos veiksmai
taikai. Tiesioginis sutarties rezultatas yra tai, kad
tijos laivyno tonažas kasdien artėja prie tokių
kurie užtikrins jam visišką viešpatavimą Baltijos
ir labai greitai viena iš kliūčių kelyje į karą
palengva pradės nykti.
kai dėl padėties
jūroje, tai man rodos, kad mūsų laukia labai rimti
kumai.
Tačiau pačią nepalankiausią įtaką visa tai
rės mūsų pozicijoms kitame pasaulio
Kinijoje
Tolimuosiuose Rytuose."
1936 metų liepos mėnesį Čerčilis suorganizavo
konservatorių, kurie, taip pat kaip ir jis, buvo
Vokietijos grėsme ir Anglijos ginkluotės būkle, ir prašė
Bolduiną priimti ją šiems klausimams apsvarstyti. Į gru
pę
pusantros dešimties konservatorių veikėjų,
dvi dienas dėstė ministrui pirmininkui savo pažiūrą.
vaime aišku, Čerčilis kalbėjo daugiausia. Nevilis
lenas išvengė dalyvavimo šiame susitikime. Čerčilis
tė leiboristų partijos lyderį
ir liberalų lyderį
bet jie irgi nedalyvavo derybose
ministru pirmininku.
Tuo metu leiboristų partija pasisakė už tai, kad
tų Sąjunga būtų panaudota taikai išsaugoti ir kovoti
agresija. Kartu ji išreiškė Anglijos darbo žmonių
mos nuotaikas. Tačiau leiboristai nerėmė reikalavimo
ginkluoti Angliją, Anglų tauta nebuvo tikra, kad
bus nukreiptas vien tik prieš agresyvias
tybes. Visa Anglijos imperializmo epochos istorija
kad valdantieji sluoksniai šalies ginkluotąsias
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panaudoja imperialistiniams agresyviems tikslams. Kaip
tik tokiu tautos būgštavimu galima paaiškinti, kodėl
triukšminga Čerčilio kampanija dėl greito persiginklavinesutiko
plataus atgarsio.
Čerčilis ir įkandin jo Anglijos istoriografija tvirtina,
kad Anglija kariniu atžvilgiu neva nebuvo tinkamai pa
sirengusi Antrajam pasauliniam karui. Vargu ar toks tvir
tinimas visiškai teisingas. Yra žinoma, kad Anglijos ka
išlaidos ketvirtojo dešimtmečio antrojoje
bu
vo nemažos, kad ginkluotės ir aprangos ginkluotosioms
pajėgoms gamyba buvo pasiekusi didžiulį mastą. Tai buvo
vienas iš veiksnių, dėl kurių didėjo pramonės gamyba ša
lyje po pasaulinės ekonominės krizės. Anglijos karo biu
džetas, 1935/1936 biudžetiniais metais sudaręs 136,9 mln.
svarų sterlingų, 1938/1939 biudžetiniais metais buvo
254,4 mln. svarų sterlingų. Labai didelė šio biudžeto da
lis buvo panaudota pirmiausia karo
perginkluoti.
Hiuzas Čerčilio
tvirtina, jog jis buvo
neteisus, keldamas triukšmą dėl to, kad Anglija karui
nepasirengusi. Hiuzo nuomone, „Anglijos karinis jūrų
laivynas, be abejonės, buvo stiprus", kaip ir karinės oro
pajėgos. „Niekas iš tų, kurie skaitė parlamento debatus
dėl 1936 metų asignavimų ginkluotosioms
rašo
negali sutikti su Čerčilio pareiškimu tų
metų rugsėjį, skelbusiu, kad Anglija buvo „beginklė ir
nerūpestinga". Ji įsitraukė į ginklavimosi varžybas taip,
kaip ir žemyno šalys. Tai didžiausia Čerčilio, kaip istori
ko, yda. Jo teigimai labai dažnai nesutampa su faktais."
Hiuzas pateikia oficialius amerikiečių karinių ekspertų
liudijimus bei amerikiečių istorikų Langerio ir Glisono iš
vadas, paneigiančias Čerčilio pareiškimus.
Kritikuodamas Bolduino-Čemberleno vyriausybės po
litiką, Čerčilis buvo labai energingas, bet nenuoseklus.
nenuoseklumo šaltinis
tai, kad jis apsėstas an
tikomunizmo. 1936 m. Ispanijoje prasidėjus fašistiniam
maištui, o vėliau Vokietijos ir Italijos intervencijai prieš
Ispanijos respubliką, Čerčilis buvo „nesikišimo" į Ispani
jos reikalus politikos šalininkas. Anglijos vyriausybė kaip
tik vykdė tokią politiką, o ji buvo naudinga ne tik is253

paniškajam, bet ir vokiškajam bei itališkajam fašizmui.
„Šiame
rašo
aš laikiausi neutralu
mo. Aš, žinoma, nejaučiau palankumo komunistams. Kaip
aš galėjau jiems
Buvau įsitikinęs, kad Ang
lijos vyriausybė pasielgė teisingai, nesikišdama į Ispanijos
reikalus." Per neapykantą socializmui ir revoliuciniam ju
dėjimui Čerčilis negalėjo pamatyti, kad
po
litika ne tik padarė žalą Ispanijos liaudies laisvei, bet ir
griežtai prieštaravo Anglijos strateginiams interesams.
1937 m. gegužės 28 d. dėl senatvės
atsista
tydino iš ministro pirmininko posto. Jį pakeitė Nevilis
Čemberlenas. Todėl vėl iškilo klausimas dėl Čerčilio pa
naudojimo vyriausybėje. „ A š
prisimena Čer
kad Nevilis Čemberlenas panorės su manim dirbti
ir kad jis bus toks išmintingas, jog taip pasielgs dabar."
Čia Čerčilis veidmainiauja. Jis turėjo viltį, kad jį gali
pakviesti į vyriausybę. Kaip tik todėl Čerčilis ir pataika
vo tuomet Neviliui Čemberlenui, nors, reikia pripažinti,
jis paprastai tokių dalykų nemėgo ir nemokėjo.
Ir vis dėlto, kai konservatorių partijos valdančiuo
siuose sluoksniuose buvo svarstomas klausimas dėl nau
jo lyderio, Čerčilis demonstratyviai pasisakė už N e v i l i o
Čemberleno kandidatūrą. Negana
jis net stengėsi, kad
jam būtų suteikta galimybė oficialiai paremti Čemberleno
iškėlimą į partijos lyderio postą. Pagal anglų tradicijas,
renkant kandidatą į vieną ar kitą postą, reikia, kad kas
nors vienas jį iškeltų, o kitas paremtų. Čerčiliui buvo
suteikta ši garbė. Savo kalboje jis išgyrė Nevilį Čem
berleną kaip žymų parlamentarą ir bendruomenių rūmų
veikėją. „Mes jaučiame
pareiškė
jog
lyderis, kurį rengiamės išrinkti.
nesipiktins dėl egzis
tuojančio kilnaus nuomonių skirtumo vertinant valdymo
metodus. Toks skirtumas kartas nuo karto turi pasireikš
ti tarp žmonių, siekiančių to paties tikslo." Tai buvo
užuomina Čemberlenui nepykti ant Čerčilio už jo vyriau
sybės veiksmų kritiką. Kartu tai buvo garantija, kad
Čerčilis iš esmės siekia to paties tikslo, kaip ir kiti kon
servatorių partijos veikėjai. Toliau Čerčilis pareiškė:
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„Mums teks kovoti su socializmo žvėrimi, ir mes galė
sime kur kas efektyviau su juo susidoroti, jei veiksime
kaip vieningas skalikų būrys, o ne kaip avių banda".
Čerčilis neatsitiktinai prašneko apie kovą su socializmu.
Kaip tik tai buvo svarbiausias tikslas, kurio siekė ir
jis pats, ir kiti konservatorių veikėjai, taip pat ir N e v i 
lis Čemberlenas. Čia jų nuomonės sutapo.
Visais šiais reveransais ir užtikrinimais buvo sie
kiama įtikinti Nevilį Čemberleną, kad jis turi paimti Vinstoną Čerčilį į vyriausybės sudėtį. „Tai buvo lyg ir pra
rašo
duoti postą naujame kabi
nete. Lordas Solsberis ir kiti rėmė sąjūdį dėl Vinstono
įtraukimo į vyriausybės sudėtį, bet Dauning stritas į tai
neatsiliepė." Čemberlenas būgštavo, kad Čerčilis gali tap
ti per daug didelė jėga jo vyriausybėje. Karo ministrui
Belišui, primygtinai ginančiam Čerčilio kandidatū
jis pasakė: „Jeigu įtrauksiu jį į kabineto sudėtį, jis
pradės jį valdyti. Jis neduos kitiems ir žodžio ištarti".
Čerčilio ir Čemberleno nuomonės užsienio politikos
klausimais, be abejonės, skyrėsi. Nevilis Čemberlenas, ri
botų intelektualinių gabumų žmogus (ir, kaip visi tokie
žmonės, atsidūrę svarbiame valstybiniame poste, labai
pervertina savo galimybes), manė radęs būdą vienu šū
viu nušauti du zuikius. Jis manė, kad Vokietiją reikia
pastūmėti į karą su Tarybų Sąjunga ir kad per šį karą
Tarybų Sąjunga bus sunaikinta arba labai labai susilpnės,
Vokietija taip išsekins savo jėgas, jog negalės kovoti
su Anglija dėl hegemonijos Europoje. Kad toks karas
būtų suorganizuotas, Čemberlenas buvo pasiryžęs pada
ryti Vokietijai labai daug nuolaidų, kurios nepaprastai
ją sustiprintų politiniu, ekonominiu ir kariniu atžvilgiu.
Štai tuo Čerčilio ir Čemberleno nuomonės buvo skir
tingos. Čerčilis suprato (ir tuo jis buvo daug pranašes
nis už Čemberleną), kad nacistinės Vokietijos agresyvios
galios didėjimas pavojingas ne tik TSRS, bet ir Anglijai
bei kitoms valstybėms. Čerčilis atidžiau perskaitė ir la
biau perprato Hitlerio knygą „Main
fašizmo bibliją. Jis suprato, jog negalima tikėti Hitlerio
pareiškimais, kad jis
Anglijai priešiškų tikslų.
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Būtų neteisinga manyti, kad tik Nevilis Čemberlenas
siekė organizuoti karą tarp Vokietijos ir TSRS. Čerčilis
taip pat buvo tikras, kad toks karas atitiktų Anglijos im
perializmo interesus. Jis kur kas
už Čemberleną
propagavo idėją panaudoti Vokietiją kovai su revoliucine
Rusija.
priešiškumas
rašo
buvo tolygus ligai. Iš tiesų argi ne pats Čer
čilis stojo už tai, kad Vokietija būtų paversta bastionu
prieš Rusiją, ir argi ne tai darė vokiškasis fašizmas?"
Taip buvo
metais ir per visą trečiąjį dešimt
metį. A p i e tai pats Čerčilis rašė knygoje
zė". Tačiau ketvirtajame dešimtmetyje Čerčilis suprato,
kad Vokietija gali smogti ne tik Rytams, bet ir Vaka
rams, ir reikalavo, kad Anglijos vyriausybė imtųsi atitin
kamų apsidraudimo priemonių.
kairiųjų leibo
ristų publicistas Konis Ziliakusas rašo, kad, jo nuomone,
„nedidelę grupę Čerčilio vadovaujamų veikėjų sudarė
taikintojai, besiremiantys „jėgos
o
su Čemberlenu priešakyje buvo už sutaikymą bet
kokiomis sąlygomis".
Čemberlenas buvo labai geros nuomonės apie savo
diplomatinius sugebėjimus ir dėjo visiškai nepagrįstas
viltis į asmeniškas derybas su Hitleriu ir Musoliniu. Jis
manė, kad reikia jam tik susitikti už derybų stalo su fa
šistiniais diktatoriais, ir jis tučtuojau sugebės juos įti
kinti sutikti su Anglijai visiškai priimtinomis susitarimo
ir Italija sąlygomis.
su
Vokietija vis stiprėjo, ir, vadinasi, didėjo grėsmė
Anglijai, todėl Čerčilis vis dažniau ir dažniau pagalvo
davo, kad į valstybių, kurios turi būti priešiškos Vokie
tijai, koaliciją reikia įtraukti Tarybų Sąjungą. Tačiau iki
Miuncheno sandėrio, t. y. iki 1938 m. rudens, Čerčilis
aktyviau šios idėjos neskelbė. Ketvirtajame dešimtmetyje
Tarybinė vyriausybė ne kartą siūlė sudaryti vienokį ar
kitokį taikos frontą, kuris turėtų sustabdyti Vokietijos
agresijos plėtotę Europoje. Tačiau Anglijos ir kitų im
perialistinių šalių vyriausybės vis atmesdavo šiuos pa
siūlymus. Dėl vieno tokio 1938 metų k o v o mėnesio pa
siūlymo Čerčilis savo memuaruose rašo: „ A š tada
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laikiausi nuomonės, kad tik sudarius
sąjungą, bus galima sulaikyti nacistų
spaudimą". Tačiau įsidėmėtina, jog, kai Čemberlenas par
lamente pranešdavo apie neigiamą kabineto
į
vieną ar kitą Maskvos pasiūlymą, Čerčilis šiuo klausimu
nesiimdavo energingai kritikuoti Anglijos vyriausybės.
Bet šitaip buvo iki Miuncheno.
1938 m. tarptautiniuose santykiuose svarbiausia buvo
Čekoslovakijos problema. Vokietija reikalavo suskaldyti
šią šalį ir norėjo pasiglemžti kai kurias jos teritori
jas. Čemberlenas buvo pasirengęs patenkinti šias Vokie
tijos pretenzijas. Čerčilis suprato, kad, atidavus Čeko
slovakiją Hitleriui, Vokietija labai sustiprės ir tiek pat
susilpnės Anglijos bei jos sąjungininkų Europoje pozi
cijos. Jėgų balansas smarkiai pasikeis Anglijos nenau
dai. Rugsėjo 21 d. Čerčilis perdavė spaudai
kuriame buvo sakoma: „Čekoslovakijos suskaldymas
ir Prancūzijai spaudžiant tolygus visiškai Vakarų de
mokratijos kapituliacijai prieš nacistų grasinimą pavar
toti jėgą. Toks krachas nesuteiks taikos
saugumo nei
Anglijai, nei Prancūzijai. Atvirkščiai, jis pastatys šias
abi šalis į tokią padėtį, kuri darysis vis silpnesnė ir pa
vojingesnė. Vien tik
neutralizavimas reikš,
jog atpalaiduojamos 25 Vokietijos divizijos, kurios gra
sins Vakarų frontui. Be to, tai atvers triumfuojantiems
nacistams kelią prie Juodosios jūros. Kalbama apie grės
mę ne tik Čekoslovakijai, bet ir visų šalių laisvei bei
demokratijai. Nuomonė, jog neva galima užtikrinti sau
gumą, metus mažą valstybę suėsti vilkams, pražūtinga
klaida. Per trumpą laiką Vokietijos karinis potencialas
padidės daug greičiau, negu Anglija ir Prancūzija suge
bės užbaigti savo gynybos
Tada Čerčilis pradėjo aktyviau kalbėti, jog, norint
sustabdyti Vokietijos
būtina pasiekti savitar
pio supratimą su TSRS. Čemberlenas ir jo vienminčiai
vyriausybėje prieštaravo kontaktų užmezgimui su TSRS,
jie laikėsi politikos susitarti su Vokietija prieš TSRS, o
ne su Tarybų Sąjunga prieš nacistinę Vokietiją. Nors
pamažu Čerčilio formulei „Mes turime pritraukti
17, V,
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pritarė vis daugiau ir daugiau konservatorių partijos vei
kėjų, vis dėlto tai buvo pavieniai asmenys, be
dutinio kalibro" žmonės: lordas Sesilis, lordas Loidas,
seras Edvardas Grigas, seras Robertas Hornas, Budbis,
Brakenas ir Lou. Suprantama, jog tokios kuklios jėgos ne
galėjo pasiekti, kad būtų pakeista
linija. To
dėl, kaip pažymi Čerčilis, Anglijoje „tarybiniai pasiūly
mai faktiškai buvo ignoruojami. Šie pasiūlymai nebuvo
panaudoti, darant spaudimą Hitleriui, į juos buvo žiūri
ma
gal net su panieka, kurią Stalinas įsimi
nė. Įvykiai ėjo įprastine vaga, tartum Tarybų Sąjunga
viso nebūtų egzistavusi. Vėliau mes brangiai už tai
sumokėjome".
Tarybiniai valstybės veikėjai dar 1935
kai Angli
jos užsienio reikalų ministras Antonis Idenas lankėsi
Maskvoje, pareiškė jam, jog būtų pavojinga tikėti, kad
Vokietija būtinai nukreips savo smūgį prieš TSRS, o
Anglija liks nuošalyje: „Patrankos gali pradėti šaudyti
visai kita kryptimi". Šis
kaip ir daugelis ki
tų analogiškų TSRS įspėjimų, Vakaruose nebuvo su
prastas.
28 d.
rūmuose Čemberlenas kal
bėjo užsienio politikos klausimais. Jis kalbėjo jau apie
valandą, kai jam padavė raštelį ir, kaip prisimena Ha
netikėtai „jo veidas, visa jo figūra
roldas
Atrodė, jis dešimčia metų pajaunėjo". Čem
pasikeitė.
berlenas pareiškė, kad Hitleris sutiko 24 valandoms ati
dėti mobilizaciją ir susitikti su Anglijos, Prancūzijos bei
Italijos ministrais pirmininkais
Miunche
ne. Kaip atsakymas į šį pranešimą, rūmuose kilo audrin
gos ovacijos. Tiktai nedaugelis prie jų neprisidėjo. Ide
išėjo iš posėdžių salės.
Čerčilis priėjo paspausti
Čemberlenui rankos, sakydamas: „Sveikinu su klotimi.
Jums labai pasisekė".
Ir štai 1938 m. rugsėjo pabaigoje Nevilis Čemberle
nas ir Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė atvyko
pas Hitlerį į Miuncheną, kur, dalyvaujant
pasirašė susitarimą dėl Sudetų srities atplėšimo nuo Če
koslovakijos ir jos perdavimo Vokietijai. Tuo
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buvo smarkiai susilpninta,
sių, kad reichas ją visiškai prarytų.

užteko kelių mėne

Rytojaus dieną, kai Čemberlenas jau buvo Miunche
ne, Londono viešbutyje
buvo surengtas
dalyvavo opozicijos lyderiai
ir
taip pat keletas žymių
Idenas, Loidas ir Robertas Sesilis. Čerči
lis įtikinėjo visus pasirašyti telegramą, reikalaujančią ne
leisti, kad būtų pažeistas Čekoslovakijos saugumas. Jis
siūlė telegramą nedelsiant išsiųsti Čemberlenui. Tačiau jo
pašnekovai vienas po kito pareiškė negalį pasirašyti:
nas bijojo, kad iš jo pusės tai atrodys kaip priešiškas mi
nistrui pirmininkui aktas, Etlis negalėjo ryžtis tokiam at
sakingam žingsniui, nepasikonsultavęs su savo partijos
kolegomis ir t. t. Lenče dalyvavusi Askvito duktė VajoBonem-Karter pasakoja, jog, kai susirinkusieji
skirstė, taip nieko ir nenusprendę, „Čerčilio akys buvo
pilnos ašarų".
Grįžęs iš Miuncheno į Angliją, Čemberlenas pareiš
kė: „ A š tikiu, kad tai bus taika mūsų laikotarpiui". Nai
vus žmogus! Jis tikriausiai ir nenumanė, kad Hitleris su
Musoliniu per tą patį susitikimą Miunchene svarstė karo
su Anglija perspektyvas. Vėliau, 1940 m. birželio 26
Musolinis rašė Hitleriui: „Fiureri! Dabar, kai atėjo rai
susidoroti
Anglija, primenu jums tai, ką esu
sakęs Miunchene dėl tiesioginio Italijos dalyvavimo salos
šturme. Aš pasirengęs dalyvauti jame sausumos ir
pajėgomis, ir jūs žinote, kaip aš to trokštu".
Čerčilis suprato, kaip ne į naudą Anglijai
jėgų santykis Europoje po Miuncheno. Jis visiškai tei
singai Miuncheno susitarimą įvertino kaip Anglijos
Prancūzijos pralaimėjimą. Tačiau, pasmerkęs
mą bendruomenių rūmuose, jis tuo pat metu mėgino pa
teisinti jo organizatorių — N e v i l į Čemberleną.
pasakė
nebuvo ryžtingesnis ir atkaklesnis ko
votojas dėl taikos, kaip ministras pirmininkas. Tai vi
siems žinoma.
nepažįsta tokio tvirto ir
ginamo ryžtingumo garantuoti ir išsaugoti taiką."

Toliau Čerčilis, nesidrovėdamas, kad aiškiai sau prieš
tarauja, įtikinamai pabrėžė, kad Miuncheno susitarimas
neturėjo nieko bendra su taikos užtikrinimu ir padarė
Angliją priklausomą nuo
pralaimėjome
be
pasakė
to padarinius
labai
ilgai. Mes pergyvenome baisų savo istorijos etapą, kai
buvo pažeista Europos
Aš
su
prasti, kad mūsų šalis įeina į nacistinės Vokietijos orbitą,
patenka jos valdžion ir įtakon ir kad nuo šiol mūsų eg
zistavimas priklausys nuo jos geros valios ar įgeidžio."
Jis baigė savo kalbą rūsčiu įspėjimu: „Nemanykite, kad
tai viskas. Tai tiktai pradžia atpildo. Tai tiktai pirmas
gurkšnis, pirmas pajautimas skonio tos karčios taurės, ku
ri mums bus pakišama
metų".
Iš tiesų po Miuncheno Hitleris pradėjo kalbėti su
Anglija labai įžūliu tonu. Pavyzdžiui, jis pareiškė, kad
jo nepatenkintų, jeigu ateitų į valdžią Čerčilis ar kai
kurie kiti Anglijos politiniai veikėjai. „Būtų
reiškė
jei Anglijos žmonės palengva atsisaky
tų kai kurių manierų, paveldėtų iš Versalio epochos. Mes
negalime ilgiau pakęsti guvernančių globos."
Čerčilis ir jo bendraminčiai pasmerkė Miuncheną,
bet jie nepasinaudojo dėl Miuncheno susitarimo susida
riusiomis galimybėmis kovoti su Čemberleno vyriausybe,
kad būtų galima pakeisti jos sudėtį ir politiką. Čerčilis
darėsi vis atsargesnis ir stengėsi nedirginti konservatorių
partijos vadovybės. Jis žinojo, kad be partijai vadovau
jančių žmonių sutikimo ministro portfelio negaus. Par
pritarė Miuncheno susita
lamentas 366 balsais prieš
rimui. Prieš balsavo leiboristų opozicija. 30 ar 40 kon
servatorių, nesutinkančių su tuo, kaip vyriausybė vertino
Miuncheną, tarp jų ir Čerčilis, balsuojant susilaikė.
1938 m. pabaigoje ir per 1939 m. pirmuosius du su
puse mėnesio Anglijos vyriausybė skubėjo skinti Miun
cheno vaisius ir stengėsi užmegzti platų, visuotinį poli
tinį bei ekonominį bendradarbiavimą su Vokietija. Spa
lio 31 d. Vokietijos ambasadorius Anglijoje praneša Ber
lynui, kad „Čemberlenas visiškai pasitiki fiureriu", kad,
Čemberleno nuomone, Miunchenas „sukūrė pagrindą
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santykiams pertvarkyti. Čemberle
nas ir
kabinetas abiejų šalių ilgalaikį suartėjimą
laiko vienu iš svarbiausių Anglijos užsienio politikos tiks
lų". Vokietijos ambasadoriaus pašnekovai anglai už
Vokietijos ir Anglijos susitarimą siūlė didelę kainą: ir
grąžinti po Pirmojo pasaulinio karo iš Vokietijos atimtas
kolonijas, ir finansinę pagalbą, ir sąjungą prieš Tarybų
Rusiją. Pastarąjį punktą Vokietijos ambasadorius Dirk.senas suformulavo šitaip: anglai mano, jog „po tolesnio
keturių didžiųjų Europos valstybių suartėjimo
pa
galvoti apie tai, kad šios valstybės prisiims tam tikrus
gynybos įsipareigojimus arba net garantijas prieš Tarybų
Rusiją.
Tai įtikinamai liudija, kad Anglijos valdančių
jų sluoksnių rengiamas
politinis su
sitarimas, taip pat „keturių paktas", apie kurį tie sluoks
niai daug kalbėjo, buvo nukreiptas pirmiausia prieš Ta
rybų Sąjungą.
Pradedant 1933
Anglijos
puoselėjo
idėją sudaryti Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Itali
jos
paktą", kuris sureguliuotų prieštara
vimus tarp šių šalių ir suformuotų bendrą jų direktoratą
Europos reikalams tvarkyti. Ši idėja buvo labai rimta
pak
grėsmė Tarybų Sąjungai. 1933 m. pasirašytas
tas" nebuvo ratifikuotas. Po Miuncheno, kur „bendradar
biavo" visi pakto dalyviai, Londonas manė, jog galima ir
būtina atgaivinti seną idėją, juoba kad Hitlerio ir Čem
berleno derybos Miunchene sužadino pastarajam dar džiu
paktą" taip suorganizuoti, kad jis
gesnę
būtų priedanga „dviejų
ir Vokietijos,
nes tik šios valstybės, Čemberleno sumanymu, turėjo tvar
kyti Europos reikalus. TSRS įgaliotasis atstovas Londone
Maiskis laiške užsienio reikalų liaudies komisarui Litvinovui 1938 m. lapkričio 25 d. šiuo klausimu rašė:
sitaikius
progai, jis (Nevilis
V. T.) pasistengs atnaujinti flirtą su Vokietija ir mėgins
sudaryti „keturių paktą". Beje, po Miuncheno darosi vis
aiškiau, kad Čemberleno svarbiausias tikslas ne tikras
„keturių paktas", bet „dviejų paktas" (Anglija ir Vokie
tija), tik formaliai
„keturių pakto" kostiumu.
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Pagal Čemberleno „filosofiją", Prancūzija ir Italija nuo
šiol turi vaidinti tiktai Didžiosios Britanijos ir Vokietijos
„jaunesniųjų partnerių"
Dabar jau žinomi dokumentai ir medžiaga, liečiantys
1938/1939 metų žiemą, įtikinamai liudija, kad, pirma, Ta
rybinė vyriausybė turėjo visiškai pakankamai patikimos
informacijos apie Vakarų valstybių veiksmus ir, antra,
remdamasi turimais duomenimis, teisingai prognozavo
tolesnę tarptautinių santykių bei atskirų šalių politikos
raidą. Po trijų dešimtmečių amerikietis profesorius AdaUlamas knygoje, skirtoje TSRS užsienio politikai, ra
šė: „Tarybinė diplomatija tarp spalio (1938 m.) ir kovo
(1939 m.) parodė didį šaltakraujiškumą ir stiprius
Centro Komiteto ataskaitiniame pranešime VKP(b)
X V I I I suvažiavimui Londono ir Paryžiaus „miuncheniškieji" politikai buvo rimtai įspėti, jog Tarybų Sąjunga
neketina būti pėstininkas jų žaidime tautų likimais. „ N e 
sikišimo
buvo sakoma
jaučiamas
siekimas, noras netrukdyti agresoriams dirbti savo juo
dus darbus, netrukdyti, sakykime, Japonijai įsivelti į ka
rą su Kinija, o dar geriau su Tarybų Sąjunga, netrukdyti,
sakykime, Vokietijai įsivelti į Europos reikalus,
nioti į karą su Tarybų Sąjunga, duoti visiems karo daly
viams giliai nugrimzti karo dumble, patyliukais juos tam
skatinti, leisti jiems vienas kitą susilpninti ir išsekinti,
o vėliau, kai jie visiškai nusilps, su šviežiomis jėgomis
įžengti į sceną, įžengti, žinoma, „taikos interesais" ir pa
diktuoti nusilpusiems karo dalyviams savo sąlygas. Ir pi
gu, ir miela!" „Didžiulis ir pavojingas politinis žaidimas,
buvo pabrėžta
pradėtas nesikišimo politikos
CK
gali jiems būti rimtas žlugimas."
Tačiau „tramdytojai" nenorėjo klausytis Tarybų Są
jungos įspėjimų (o šie įspėjimai, kaip liudija dokumen
tai, buvo daromi ir diplomatiniais
Ar buvo tuomet objektyvi galimybė sudaryti sąjungą
su TSRS prieš Vokietijos agresiją? Žinoma, buvo. Pirma,
Tarybų Sąjunga ne kartą demonstravo savo nuoširdų pa
sirengimą dalyvauti kolektyvinio saugumo sistemoje, ku
ri galėtų sustabdyti artėjantį karą, ir, antra vertus, TSRS,

262

ir Prancūzijai bendrai grasino Vokietija, vadinasi,
jos buvo visos suinteresuotos atremti šią grėsmę. Atro
dytų, jog tokioje situacijoje Anglija ir Prancūzija turėjo
tik vieną išmintingą veikimo
kartu su TSRS su
daryti vieningą frontą prieš agresiją. Tačiau Vakarų
valstybių vyriausybės šiuo keliu nepasuko.
Tuo tarpu platieji Anglijos ir Prancūzijos visuomenės
sluoksniai vis geriau pradėjo suprasti paprastą tiesą, jog
išsigelbėjimas jų šalims yra sąjunga su TSRS. Trumpai
padžiūgavus, kad
atvežė iš Miuncheno „ilgą
ir pastovią taiką", greitai imta prablaivėti. Daugeliui pa
sidarė visiškai aišku, kad Miunchenas tik priartino karą
su Vokietija. Todėl, kaip pažymi
kilo
smarkus judėjimas dėl energingo
Ka
binetas pasiekė priimtiną kompromisą, nutardamas viso
keriopai ginkluotis, nepažeidžiant šalies prekybos ir ne
dirginant vokiečių bei italų plataus masto priemonėmis".
Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės, viešosios nuo
monės spaudžiamos, pradėjo nesudėtingus diplomatinius
manevrus — Londono ir Paryžiaus
asmenys stai
ga tapo dažnais tarybinių ambasadų svečiais, ir jų lan
kymasis buvo plačiai nušviečiamas spaudoje. Tačiau to
kie manevrai Maskvoje nieko nesuklaidino. A p i e tai
M. Litvinovas TSRS įgaliotajam atstovui Anglijoje Maisrašė: „Manau, kad Jūs neturite jokių iliuzijų dėl
Sąjungos santykių ir kad Jūs neperdedate teigiamos vyriausybės narių pažiūros į Jūsų kvieti
mus pusryčiams reikšmės. Dažnai esti, kad esminį slaptą
santykių pablogėjimą mėginama kompensuoti smulkio
mis viešomis korektiškumo manifestacijomis, kaip yra ir
šiuo atveju". 1939 m. vasario 19 d. užrašytame pokalby
je su Anglijos ambasadoriumi liaudies komisaras pažy
„ A š nurodžiau ambasadoriui, jog kol kas nematau
jokių požymių, kad būtų nors kiek pasikeitęs Miunchene
numatytas
Mes matome tiktai gestus ir takti
nius
reziumavo
o ne tikrą Čem
berleno siekimą bendradarbiauti su mumis". Taigi Tary
binė vyriausybė puikiai matė, jog
džia dvigubą
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Tada dar
galima ištaisyti
bet Londone
vyko azartinis žaidimas, kuriame statoma suma buvo ša
lių ir tautų likimai. Tuo tarpu
m. kovo 15 d. V o 
kietijos kariuomenė įžengė į Prahą.
vals
tybė buvo likviduota, ir Vokietija visa tai įvykdė, visiš
kai nesuderinusi su Anglija, nepaisydama Miunchene
pasiekto susitarimo kartu spręsti panašius klausimus.
Miuncheno politika oficialiai sužlugo.
Šiuo atžvilgiu įdomus Prancūzijos ambasadoriaus V o 
kietijoje Kulondro 1939 m. kovo 19 d. laiškas savo užsie
nio reikalų ministrui. Po konferencijos Miunchene, rašo
ambasadorius, „Prancūzija ir Anglija turėjo teisę laukti,
kad, vėl kilus komplikacijoms Centrinėje Europoje, rei
chas konsultuosis su jomis.
Prancūzija ir Anglija taip
pat negalėjo numatyti, kad
vadovai į Miuncheno
susitarimus ir į vėlesnes deklaracijas pažiūrės kaip į tuš
čius popiergalius.
Tačiau iš tikrųjų taip įvyko. Miun
cheno susitarimai daugiau
Pasaulis pamatė
ne tik tai, kad negalima tikėti Hitlerio žodžiu, bet ir tai,
kad
leido save apgauti pačiu primityviau
siu būdu. Paaiškėjo, jog kaip tik dėl Anglijos ministro
pirmininko trumparegystės ir naivumo „baisioji svars
tyklių
kaip pažymėjo
nusviro Hitle
rio naudai".
1939 m. balandžio
Hitlerio pavyzdžio įkvėpta
ir Anglijos vyriausybės nuolaidžiavimo paskatinta, Italija
užgrobė Albaniją. Dėl to
balandžio 13 d. padarė
bendruomenių rūmuose reikšmingą pareiškimą. Jis pa
sakė: „Remdamasis 25 metų taikos ir karo laikotarpio
patyrimu, aš manau, kad Anglijos žvalgyba geriausia pa
saulyje, ir vis dėlto matėme, jog tiek pavergiant
slovakiją, tiek okupuojant Albaniją karaliaus ministrai
tikrai neturėjo jokio supratimo apie tai, kas vyksta.
Negaliu patikėti, kad čia kalta anglų žvalgyba.
Man
atrodo, jog ministrai baisiausiai rizikuoja, leisdami, kad
žvalgybos surinktos ir jiems pasiųstos (esu
kad
laiku) žinios būtų nusijotos ir įgautų tokį atspalvį,
kad pasidarytų mažesnė jų svarba ir galimi padariniai".
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Antrasis pasaulinis karas artėjo. Buvo aišku, kad,
jam prasidėjus, į Anglijos vyriausybės sudėtį anksčiau
ar vėliau bus įjungta energingų žmonių, sugebančių va
dovauti karui su Vokietija. Objektyvi įvykių raida kas
dien didino
galimybes dalyvauti vyriausybėje, at
eiti į valdžią. Tuomet Čemberlenas savo dienoraštyje įra
šė:
karo galimybė tampa vis akivaizdesnė, Čerčiliui
galimybių patekti į vyriausybę daugėja, ir
Net 1939 m. pavasarį ir vasarą Čemberlenas, nepaisyda
mas visų savo nesėkmių, tikėjosi, kad karo tarp Anglijos
ir Vokietijos nebus, kad
pavyks susitarti su Hitle
riu.
jei taip, tai Čerčilis vyriausybėje buvo ne tik ne
naudingas, bet ir žalingas, nes jo įtraukimą į vyriausybės
sudėtį Hitleris būtų laikęs Vokietijai nedraugišku aktu.
Čerčilio tai aiškiai nepatenkino: jis nenorėjo laukti
raidos. 1939 m. kovo mėn. jis priėjo išvadą, kad
gali patekti į ministrus, jei veikianti vyriausybė, oficia
liai vadinanti save nacionaline, bus išplėsta. Kartu su
ir trisdešimčia kitų konservatorių Čerčilis iškėlė
klausimą dėl išplėstinės nacionalinės vyriausybės suda
rymo. Kai kurie laikraščiai pasisakė už tai. Tačiau Čem
berlenas turėjo kitų planų, ir eilinis Čerčilio šuolis į val
džią nebuvo sėkmingas. Kaip pastebi
Hiuzas, „kon
servatoriai buvo visiškai pasirengę leisti jam ir toliau
vaidinti urzgiančio anglų buldogo vaidmenį, bet jie
nė, kad tokio buldogo vieta ne valgomajame, o būdoje,
kieme". Kai 1939 m. k o v o mėn. buvo atlikta visuotinė
apklausa, kas būtų geriausia kandidatūra į ministro pir
mininko postą, jei Čemberlenas atsistatydintų,
jos dalyvių pasisakė už
ir tik 7 proc. (tiek pat, kiek
gavo Halifaksas) gavo Čerčilis.
Tuo tarpu Anglijos viešoji nuomonė vis
rėmė
Čemberleno politiką. Kartu v y k o ir kitas procesas. Ang
lų tauta vis aiškiau suprato, kad negalima užkirsti kelio
naujam karui be sąjungos su TSRS. Šios nuotaikos sky
nėsi kelią ir į šalies valdančiuosius sluoksnius. „Kadangi
mes patys 1939 m. pastatėme save į šią baisią
rašo
gyvybiškai svarbu remtis platesne
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viltimi." Tokia viltis buvo Tarybų
bet Čember
leno vyriausybė šią viltį ignoravo.
Jeigu politinis kursas žlunga ir tai visiems yra aiš
jį reikia keisti, užimti racionalesnę ir realesnę po
ziciją. Tačiau žinoma, kad ir po 1939 m.
15
per likusius iki karo penkis su puse mėnesio, Anglijos
vyriausybė vykdė susitaikymo su agresyviomis valstybė
mis politiką. Ši susitaikėliška politika buvo dangstoma
plačia sistema diplomatinių manevrų, tarp kurių pirma
vieta tenka Anglijos ir Prancūzijos deryboms su Tarybų
Sąjunga 1939 m. vasarą.
Kai kas mano, kad TSRS, Anglijos ir Prancūzijos de
rybos dėl sąjungos, kad būtų galima pažaboti tolesnę
Vokietijos agresiją Europoje, prasidėjo 1939 m. k o v o
18 d. ir kad šių derybų iniciatyva priklausė anglams bei
prancūzams. Matyt, būtų teisingiau manyti, kad derybos
dėl šio tikslo prasidėjo mėnesiu vėliau ir kad dėl jų
iniciatyvą parodė Tarybų Sąjunga. Įsigilindami į diploma
tinių susirašinėjimų ir trijų valstybių atstovų nuo k o v o
18 d. iki balandžio 17 d. vykusių derybų prasmę, negalė
sime nepadaryti išvados, jog per šį mėnesį ne v y k o de
rybos, kad būtų sudaryta sąjunga, bet Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybės mėgino išprovokuoti TSRS tokiems
diplomatiniams veiksmams prieš Vokietiją, kurie dar
pablogintų Tarybų
santykius ir pa
skatintų Hitlerį atsisakyti planų smogti pirmąjį smūgi
Vakarams, o verčiau užpulti Tarybų Sąjungą.
Dokumentų kalba faktai atrodo šitaip. Dėl sustiprė
jusio Vokietijos spaudimo Rumunijai (iš kurios buvo prie
ekonominių ir politinių nuo
varta reikalaujama
laidų) anglai kovo 18 d. kartu per tarybinį įgaliotąjį at
stovą Londone ir užsienio reikalų liaudies komisarą Mask
v o j e užklausė Tarybų Sąjungą, „ar, Vokietijai pradėjus
agresiją, Rumunija gali tikėtis Tarybų Sąjungos pagalbos
ir kokios formos, kokio masto". M. Litvinovas atsakė, kad
Tarybinė vyriausybė, „prieš atsakydama į Sidso (Anglijos
ambasadorius Tarybų
V. T.) užklausimą, taip
pat gali panorėti žinoti kitų valstybių, konkrečiai Angli
jos, poziciją". Liaudies komisaras pareiškė, jog
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kad Tarybų Sąjungos pagalba „domisi Anglija, o ne Ru
munija", kuri, kaip jis pažymėjo, „į mus nesikreipė ir
galbūt net nenori jos". Tačiau Tarybinė vyriausybė, steng
damasi nepraleisti nė vienos galimybės tartis su Vakarų
valstybėmis dėl bendro pasipriešinimo agresijai, nutarė
pasinaudoti anglų kreipimusi, kad galėtų pateikti svarbų
pasiūlymą dėl neatidėliotinų priemonių agresijai atremti.
Tą pat dieną, vėlai vakare, M. Litvinovas iškvietė
Sidsą ir perdavė jam tarybinį pasiūlymą „nedelsiant su
šaukti pasitarimą, kuriame dalyvautų TSRS, Anglijos,
Prancūzijos, Lenkijos ir Rumunijos atstovai". Liaudies
komisaras paaiškino ambasadoriui, kad „iš vienos vy
riausybės klausimų kitai dėl kiekvienos iš jų pozicijos
naudos nebus, todėl reikia bendrai
Ameri
kietis profesorius Flemingas vėliau tarybinę akciją taip
įvertino: „Čia kaip tik tai, ko neatidėliotinai
Tačiau čia buvo ne tai, ko norėjo Anglijos veikėjai. Jau
rytojaus dieną Anglijos užsienio reikalų ministras
ffaksas pranešė tarybiniam įgaliotajam atstovui, kad „jis
jau konsultavosi su ministru pirmininku dėl Jūsų (tary
binio įgaliotojo
V. T.) siūlomos konferencijos
ir jie padarė išvadą, kad toks aktas būtų pernelyg anks
tyvas". Taigi anglų pusė atmetė konkretų, dalykišką tary
pasiūlymą, kaip kovoti su agresija.
Kovo 21 d. Sidsas įteikė M. Litvinovui TSRS, Angli
jos, Prancūzijos ir Lenkijos deklaracijos projektą apie
tai, jog šios šalys įsipareigoja tartis, kokie žingsniai turi
žengti, kad būtų bendrai priešinamasi agresijai. Sid
sas pareiškė, jog „deklaracija parašyta tokiais neįparei
gojančiais posakiais ir taip lakoniškai, kad vargu ar gali
būti rimtų prieštaravimų". Toks dokumento pobūdis Ta
rybinei vyriausybei mažiausiai imponavo. Tačiau, vado
vaudamasi principu „geriau šis tas negu nieko", TSRS
vyriausybė jau kitą dieną pranešė Didžiosios Britanijos
vyriausybei, kad priima jos pasiūlymą. Tačiau anglų
pusė iš pradžių delsė atsakyti, o vėliau pranešė, kad
deklaracijos klausimą reikia laikyti nereikalingu.
Iš pirmo žvilgsnio Anglijos pozicija atrodo nesupran
tama. Tačiau ji buvo savotiškai logiška. Kiekvieną dieną
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Anglijoje ir
tiek mažiau) didėjo liau
dies masių reikalavimai susivienyti su TSRS agresijai
atremti. TSRS įgaliotieji atstovai užsienio reikalų liaudies
komisariatui pranešdavo apie tuos reikalavimus. Norėda
mas nuraminti liaudies mases, Čemberlenas užmegzdavo
kontaktus su Tarybine vyriausybe, o kai jo demaršai
duodavo rezultatą, tuojau pat atsiimdavo savo pasiūlymus,
nes nesiekė sudaryti sąjungos su TSRS prieš agresorių,
bet mąstė apie sandėrį su juo prieš Tarybų Sąjungą. Kai
dėl Prancūzijos vyriausybės, tai ji kol kas aktyvumo ne
rodė. M. Litvinovas tarybiniam įgaliotajam atstovui Pran
cūzijoje J. Suricui rašė: „Prancūzija, kai dalykas
mus, tartum visiškai apkurto, net pokalbius su mumis
palikdama vienos Anglijos nuožiūrai".
Anglija vedė
derybas tik dėl akių, ir Tarybinė vyriausybė tą puikiai su
prato. „Iš
balandžio 11 d. M. Litvinovas rašė
J.
po istorijos
bendros deklaracijos anglams
ir prancūzams kalbantis su mumis nebuvo net užsimena
ma apie kokį nors konkretų pasiūlymą ar apie kokį nors
susitarimą su mumis. Iššifravus tuos pokalbius, paaiškės
tiktai
ir Prancūzijos noras, nepasirašant su mu
mis jokių sutarčių ir neprisiimant jokių
mums, gauti iš mūsų kokių nors
paža
dų.
Bet kodėl mes turime prisiimti tokius vienašališkus
Vadinasi, Tarybinė vyriausybė iš pat
pradžių matė, kokia nesąžininga Vakarų valstybių pozici
ja. Jų pozicija iš anksto buvo pasmerkusi žlugti bet ko
kias derybas su TSRS.
Balandžio 15 d. Anglijos vyriausybė kreipėsi į Ta
rybinę vyriausybę, klausdama, ar ši nesutiktų padaryti
pareiškimą, kad, esant agresijai prieš bet kokią jos eu
ropinę kaimynę, Tarybų Sąjunga suteiks jai pagalbą, jei
ji bus pageidautina. Pasiūlymas iš esmės buvo provoka
cinio pobūdžio. Jo autoriai siūlė TSRS pareikšti, jog tam
tikromis aplinkybėmis ji kariaus prieš Vokietiją, bet pa
tys nežadėjo jai jokios paramos. Tai buvo ne kas kita,
kaip mėginimas įtraukti Tarybų Sąjungą į karą su
Vokietija viena prieš kitą. Net Sidsas suprato savo vy
riausybės pasiūlymo absurdiškumą. Kai jį įteikė, „dieną
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pamąstęs", jis savo užsienio reikalų ministrui pranešė:
pasiūlymas daro įspūdį, kad „mes neturime rimtų ketini
mų, o Tarybų Sąjunga, suprantama, bijo, kad jai teks
traukti kaštonus iš ugnies".
Anglijos vyriausybė neketino tikrai organizuoti pa
sipriešinimo agresijai fronto, o Tarybinė vyriausybė,
atvirkščiai, ketino. Todėl ji, remdamasi Anglijos pasiūly
mu, 1939 m. balandžio 17 d. įteikė Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybėms savo pasiūlymus, kad trys valstybės įsi
pareigotų nedelsiant suteikti viena kitai visokeriopą pa
galbą, taip pat ir karinę, ištikus agresijai Europoje bet
kurią iš susitarusių valstybių. Šie Tarybinės vyriausybės
pasiūlymai ir davė pradžią trišalėms deryboms dėl kari
nės gynybinės sąjungos tarp TSRS, Anglijos ir Prancū
zijos sudarymo prieš agresiją Europoje.
Tai buvo nuoširdus, konstruktyvus TSRS vyriausybės
žingsnis. Ji žinojo, kad 1939 m. pavasarį Londone ir Pary
žiuje tiktai taktiniais sumetimais buvo imamasi kai kurių
užsienio politikos priemonių, kurios neva reiškė politi
nio kurso pasikeitimą, o iš tiesų tuo buvo siekiama nau
jo sandėrio su Hitleriu, t. y. naujomis sąlygomis vykdy
ti Miuncheno liniją. Ko tokiu
tikėjosi Tarybinė v y 
riausybė, siūlydama Anglijos ir Prancūzijos
sudaryti sąjungą prieš agresiją? Pirma, ji tikėjosi, jog
Vakarų šalių visuomenė ims labiau reikalauti iš savo vy
riausybių, kad būtų bendradarbiaujama su TSRS, antra,
atsižvelgė į
prieštaravimus, kurie kliu
dė susitarti Anglijai ir Prancūzijai, iš vienos pusės, ir
antros, ir pagaliau trečia, bu
Vokietijai bei
vo tos nuomonės, jog reikia išnaudoti viską, net pačias
galimybes, kad būtų sudarytas
vals
tybių bei tautų frontas prieš fašizmo ir karo grėsmę. Tai bu
vo teisinga politika,
Tarybinės vyriausybės pastangos
tuo laikotarpiu nebuvo sėkmingos tik todėl, kad nepakan
kamai jas rėmė Vakarų šalių viešoji nuomonė, t. y.
pasisakančios
karo grėsmę.
TSRS balan
džio 17 d. pasiūlymą vertina taip: „Tai buvo absoliučiai
realus
jokiomis kitomis taikiomis priemonėmis
nebuvo galima sustabdyti Vokietijos arba laimėti karo,
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jei Hitleris užsispirtų".
pavyzdžiui, gavęs rusų
rašo
Čemberlenas būtų atsakęs:
Susijunkime visi trys ir nusukime Hitleriui spran
ar ką nors panašaus, parlamentas jam būtų prita
ręs.
ir istorija galėjo pasukti kitu keliu."
Tada Čerčilis jau pasireiškė kaip energingas susita
rimo su Tarybų Sąjunga šalininkas, sakydamas: „Dabar
nėra klausimo, kas dešinys ar kairys; yra klausimas, kas
teisus ir kas kaltas". 1939 m. gegužės 4 d. jis tvirtina:
„Nėra jokios galimybės išlaikyti Rytų frontą prieš nacis
tinę agresiją be Rusijos pagalbos.
negalima
gaišti".
1939 m. pavasarį Anglijos ir Prancūzijos užsienio ir v i 
daus politikos būklė buvo tokia, kad šių šalių vyriausy
bės buvo priverstos sutikti vesti derybas dėl Tarybinės
vyriausybės pasiūlymų. Tačiau derybas jos vedė neno
riai,
jų sėkmingai užbaigti. Čemberlenas
sąmoningai vilkino derybas. Jam reikėjo laiko, kad galėtų
susitarti su Vokietija. Anglijos parlamente kartkartėmis
iškildavo klausimas dėl derybų su TSRS. Čerčilis, kartu
su juo Idenas ir Loid Džordžas dėjo pastangų, kad būtų
kuo greičiausiai sudaryta sąjunga su TSRS. Per debatus
Čerčilis pasakė: „ A š niekaip nesuprantu, kodėl nesutin
kama pasirašyti susitarimo su Rusija.
plačia ir papras
ta forma, pasiūlyta rusų Tarybinės vyriausybės? Vienin
telis sąjungos tikslas — priešintis tolesniems agresijos ak
tams ir ginti agresijos aukas. Kuo blogas šis paprastas
pasiūlymas?
klausė
jūs nenorite tapti
Rusijos sąjungininkais dabar, kai tuo galbūt užkirsite ka
Jeigu įvyks tai, kas blogiausia, jūs vis tiek
rui kelią!
pagal galimybes atsidursite šalia
Čerčilis, siekdamas, kad būtų sudaryta sąjunga su
TSRS, nužengė
toli, kad reikalavo pagarbiai žiūrėti
i Tarybų Sąjungą.
kalbėjo
Rusija ne
pasirašys susitarimo, jei į ją nebus žiūrima kaip į
Jeigu jo didenybės
kalbėjo Čerči
taip ilgai nekreipusi dėmesio į mūsų gynybą, atsi
žadėjusi Čekoslovakijos su visa jos karine galia, įparei
gojusi mus,
su klausimo technine puse,
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ti Lenkiją ir Rumuniją, atmes būtiną Rusijos pagalbą ir,
vadinasi, pačiu blogiausiu keliu įtrauks mus į patį blo
giausią iš visų karų, ji blogai pateisins savo
pasitikėjimą."
Šios Čerčilio kalbos liudija, jog aštriais istoriniais
momentais, kad ir būdamas labai antitarybiškai nusista
tęs, jis galėdavo spręsti gana išmintingai ir įžvalgiai. Tuo
pasireiškė Čerčilio, kaip reikšmingo valstybės veikėjo,
teigiami bruožai. Jeigu Anglijos vyriausybė būtų paklau
siusi jo balso, Vokietija nebūtų galėjusi 1939 m. rugsėjo
pradėti
pasaulinį karą.
Pagal tradiciją Anglijoje paskutinę 1969 m. dieną
valstybės archyvas plačiai visuomenei pateikė trisdešim
ties metų senumo dokumentus. 1970 m. sausio pradžioje
spauda pranešė, kad šie dokumentai visiškai patvirtina
tarybinės
1939 metų įvykių vertinimą. Kar
tu Anglijos kabineto dokumentai supažindina mus su įdo
miomis detalėmis. Paaiškėjo, jog vyriausybėje derybų su
TSRS reikalavo sveikatos apsaugos ministras Eliotas. Už
sienio reikalų ministras Halifaksas ir pats ministras pir
mininkas kategoriškai prieštaravo realiam susitarimui su
Tarybų Sąjunga. Pavyzdžiui, 1939 m. kovo mėn. Halifak
sas pranešė vyriausybei, kad „jeigu reikia pasirinkti, ar
Lenkiją, ar Tarybų Rusiją, visiškai aišku, kad Lenkija
yra vertingesnė". Kartu Čemberlenas pareiškė, kad „jau
čia didelį nepasitikėjimą Rusija ir nėra tikras, jog mums
reikalinga aktyvi ir nuolatinė tos šalies pagalba". Todėl
jau 1939 m. balandžio 21 d. Halifaksas pareiškė Lenkijos
ambasadoriui Račinskiui, kad „tarybinis pasiūlymas, nors
ir rimtas, užsimoja daugiau negu tam pasirengusi Brita
vyriausybė".
Tuo tarpu Maskvoje akredituotiems diplomatams Ta
rybinės vyriausybės nuoširdumas ir jos ketinimų rimtumas
nekėlė abejonių. J A V laikinasis
patikėtinis Ta
rybų Sąjungoje balandžio 22 d. J A V valstybės sekreto
riui telegrafavo: „Britanijos ambasada Maskvoje pareiš
kia, kad derybos su Litvinovu vyksta patenkinamai ir kad
Tarybų Sąjunga užėmė labai plataus bendradarbiavimo su
Prancūzija ir Anglija poziciją". Tačiau šios abi šalys ne-

priėmė TSRS pasiūlymų. Vokietijos laikinasis reikalų pa
tikėtinis Anglijoje balandžio 28 d. savo užsienio reikalų
ministerijai pranešė, jog, kaip iš patikimų šaltinių tapo
žinoma, Britanijos vyriausybės atsakymas į tarybinius pa
siūlymus bus
jų atmetimui, nors jam suteikta pa
stabų į
Tarybų Rusijai forma". Gegužės
8 d. Anglijos vyriausybė vietoj
šalių susitarimo dėl
savitarpio pagalbos pasiūlė Tarybinei vyriausybei pri
imti vienašališką deklaraciją, kad, jei Didžioji Britanija
ir Prancūzija bus įtrauktos į karo veiksmus, Tarybų Są
junga laikytų savo pareiga nedelsiant suteikti joms pa
galbą. Ir nė žodžio apie tai, ko TSRS gali tikėtis iš Ang
lijos ir Prancūzijos.
matote
TSRS
atstovui Prancūzijoje užsienio reikalų liaudies
komisaras V. Molotovas, pakeitęs šiame poste M.
anglai ir prancūzai reikalauja, kad mes vienaša
liškai ir veltui teiktume pagalbą, neketindami teikti mums
ekvivalentiškos pagalbos."
Po savaitės Tarybinė vyriausybė pranešė savo dery
bų partneriams, jog, atidžiai išnagrinėjusi jų pasiūlymus,
ji padarė išvadą, kad tie pasiūlymai „negali
pagrin
das taikių valstybių pasipriešinimui tolesniam agresijos
plėtojimui organizuoti Europoje", nes juose „nėra abipu
siškumo principo TSRS atžvilgiu ir stato ją i nelygią pa
dėtį, kadangi juose nėra Anglijos ir
įsiparei
gojimų, duodančių garantiją Tarybų Sąjungai tuo atveju,
agresorius ją tiesiogiai užpultų". Kartu Tarybinė v y 
riausybė pateikė pasiūlymų, kuriuos realizavus agresijaitikrai būtų sudarytas barjeras. Tačiau Anglijos ir Pran
atstovai vėl atsisakė realiai siekti susitarimo su
Tarybų Sąjunga. Vakarų valstybių pozicija nebuvo pa
slaptis nei jų sąjungininkėms, nei Vokietijai.
atžvil
giu įdomus Lenkijos ambasadoriaus Anglijoje gegužės
19 d. laiškas Lenkijos užsienio reikalų ministrui. Amba
sadorius pasakoja, jog, veikėjų grupių įvairiose Anglijos
politinėse partijose nuomone,
ir ministras pir
mininkas Čemberlenas, pirmasis greičiau dėl ideologinių
sumetimų, o antrasis — kad visiškai neužkirstų sau kelio
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laikytis „tramdymo" politikos, sąmoningai ir tyčia
na derybas su
Tarybinė vyriausybė suvokė, kad jos partneriai
džia negarbingą žaidimą. V. Molotovas
tai
per pokalbį su Anglijos ir Prancūzijos diplomatiniais
stovais Maskvoje gegužės 27 d. „Atsakydamas Sidsui
sakoma pokalbio
drg. Molotovas
dėjo nuo pareiškimo, kad, susipažinęs su
cūzijos projektu, jis padarė neigiamą išvadą dėl šio do
kumento.
projekte ne tik nėra
efektyvios TSRS, Anglijos ir Prancūzijos savitarpio pagal
bos organizavimo plano prieš agresiją Europoje, bet jis
nerodo, kad Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės būtų
rai suinteresuotos sudaryti tokį paktą su TSRS.
Prancūzijos pasiūlymai verčia manyti, jog Anglijos ir
Prancūzijos vyriausybės domisi ne tiek pačiu paktu, kiek
pokalbiais apie jį. Galimas daiktas, kad tie pokalbiai rei
kalingi Anglijai bei Prancūzijai kažkokiems tikslams.
rybinė vyriausybė nežino tų tikslų. Ji suinteresuota ne
pokalbiais apie paktą, bet veiksmingos TSRS, Anglijos
Prancūzijos savitarpio pagalbos organizavimu prieš agre
siją Europoje. Tik prisidėti prie pokalbių apie paktą,
kurių tikslo TSRS nežino, Tarybinė vyriausybė neketina.
Tokiais pokalbiais Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės
gali užsiimti su tinkamesniais negu TSRS partneriais."
Dabar, kai
dokumentai paskelbti, visiškai aišku, kad
toks tvirtas pokalbio su diplomatais, žaidusiais
žaidimą, tonas buvo visiškai pateisinamas.
Anglijos vyriausybės dokumentai pasakoja, kaip Lon
done buvo svarstomas klausimas dėl pasiuntimo į Mask
vą specialaus atstovo deryboms vesti. Yra žinoma, j o g
Čemberlenas pats tris kartus nusilenkė Hitleriui, kad bū
tų pasirašyti Miuncheno susitarimai.
į TSRS vesti de
rybų dėl sąjungos taikai Europoje išgelbėti sudarymo
Anglijos vyriausybė pasiuntė eilinį užsienio reikalų mi
nisterijos valdininką Strengą. Maskvoje buvo pasirengta
priimti Halifaksą, bet jis atsisakė vykti. Jeigu Anglijos
vyriausybė būtų rimtai žiūrėjusi į derybas, ji mažų ma
žiausia būtų įpareigojusi jas vesti užsienio reikalų
18. V .
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Juk iš tarybinės pusės derybas vedė užsienio rei
kalų liaudies komisaras — Liaudies Komisarų Tarybos pir
mininkas. Kai 1939 m. liepos
Anglijos vyriausybė
svarstė šį klausimą ir buvo kalbama apie ministro pa
siuntimą į Maskvą, Čemberlenas pareiškė, j o g „tai būtų
labai nepatogu, sukeltų didelę sugaištį ir mus pažemintų".
Tarybinės vyriausybės tvirtumo ir atkaklumo dėka pa
v y k o susitarti daugeliu ginčijamų klausimų. Tačiau lie
pos mėn. Vakarų valstybių atstovai derybas (jau ne pir
mą kartą!) kone sužlugdė, nenorėdami priimti tarybinės
formuluotės dėl „netiesioginės agresijos". Tokio atkaklu
mo tikslas buvo aiškus: jie norėjo palikti agresoriui
landą.
Rimtų nesutarimų objektas buvo taip pat klausimas
dėl karinio susitarimo, kuris, Tarybinės vyriausybės nuobūti neatskiriama politinės sutarties dalis.
Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės, vengdamos prisi
imti konkrečius įsipareigojimus, mėgino karinio susita
rimo klausimą atidėti
laikui. Šiame etape
V. Molotovas telegramoje TSRS įgaliotiesiems atstovams
Anglijoje ir Prancūzijoje taip įvertino padėtį. „Išlieka
nuomonių skirtumas dėl formuluotės, apibrėžiančios sąvo
ką „netiesioginė agresija", nes šiuo klausimu mūsų part
neriai pradeda įvairiai sukčiauti ir negarbingai išsisukinė
ti. Mes taip pat primygtinai reikalaujame, kad karinė dalis
būtų neatskiriama karinės-politinės sutarties sudėtinė da
lis, o toks ir yra svarstomos sutarties projektas, ir kate
goriškai atmetame Anglijos ir Prancūzijos pasiūlymus
pirma susitarti dėl sutarties „politinės" dalies ir tik po
to imtis karinio susitarimo. Šis suktas Anglijos bei Pran
cūzijos pasiūlymas skaldo vieningą sutartį į dvi sutartis
ir prieštarauja mūsų svarbiausiam pasiūlymui kartu su
daryti visą sutartį, įskaitant ir jos karinę dalį, kuri yra
svarbiausia bei politiškiausia sutarties dalis. Jums su
prantama, kad be visiškai konkretaus politinio susitarimo,
kaip sudėtinės visos sutarties dalies, sutartis pavirsta tuš
čia deklaracija, o su tuo mes nesutinkame. Tiktai sukčiai
derybininkai
ir apgavikai, o tokie visą šį laiką yra
anglų ir prancūzų pusės, gali apsimesdami vaizduoti

neva mūsų reikalavimai kartu sudaryti politinį ir
susitarimus derybose yra kažkas nauja, o spaudoje palei
do net antį, kad mes reikalaujame iš anksto pasirašyti
susitarimą, t. y. dar nesant politinio
Tiktai nesuprantama, ko jie tikisi, kai derybose leidžiasi
į tokias neprotingas machinacijas. Matyt, iš visų tų be
galinių derybų naudos nebus. Tuomet tegul patys save
kaltina."
Šį teisingą vertinimą patvirtina Strengo liepos 20
raportas Anglijos vyriausybei. „Jie (tarybiniai
V. T.) netiki mumis ir mus įtaria, o ši pažiūra per
rybas
rašė
taip pat
ir jų pagarba mums. Tai, kad mes sunkindavome ir
kindavome padėtį klausimais, kurie jiems neatrodė esmi
niai, sudarė įspūdį, jog mes nesiekiame bent kiek rim
čiau susitarti." Iš tiesų Vakarų valstybės nesiekė susitarti
su TSRS. Jos buvo priverstos pradėti derybas, savo šalių
viešosios nuomonės spaudžiamos.
vėliau mėgino pri
verstines derybas panaudoti, kad sudarytų spaudimą V o 
kietijai ir paskatintų ją dėl visko susitarti. Vadinasi, čia
buvo siekiama naujo Miuncheno, šį kartą jau vos ne
globalinio pobūdžio.
Istorikai turi daug dokumentų ir medžiagos, iš kurių
matyti, j o g lygiagrečiai su derybomis Maskvoje Anglijos
vyriausybė Londone labai slaptai vedė derybas su Vokie
tijos atstovais. Dar 1939 m. kovo mėn. M. Litvinovas, at
sižvelgdamas į Britanijos užsienio politikos
nu
matė, j o g tokių derybų gali būti. Jis manė, kad Anglijos
vyriausybė panaudos kontaktus su TSRS „Hitlerio siunį Rytus
sustiprinti: eik, girdi, į Rytus ar
ba mes su jais susitarsime prieš tave". Jau buvo kalba
ma, kad Anglijos vyriausybė pirmaisiais mėnesiais po
Miuncheno konferencijos mėgino pradėti derybas su na
cistais, bet pastarieji bevelijo išklausyti savo
ir patylėti. 1939 m. vasarą Anglijos
atkakliau
kėlė Vokietijos vyriausybei derybų klausimą. Hitleriui
siūlė stropiai parengtą tokių derybų programą ir gundė
jį didelių nuolaidų pažadais. Gegužės mėn. Lenkijos am
basadorius Anglijoje savo užsienio reikalų ministrui
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Čemberlenas, be abejonės, vengia visko,
neleistų
jam vėl tartis su Berlynu ir galbūt su Roma". Ambasa
doriaus nuomone, neseniai pasakyta Čemberleno kalba
„yra eilinis, nežinau jau kelintas, kreipimasis į Vokietiją
su pasiūlymu susitarti. Tuo pat metu jo kalboje atsispin
dėjo sena neigiama pažiūra į formalios sąjungos su Ta
rybomis
Naujojo Miuncheno naudai atkakliai darbavosi Angli
jos ambasadorius Berlyne Hendersonas. Užrašydamas bir
želio 13 d.
su juo, Vokietijos užsienio reikalų
ministerijos valstybės sekretorius Vaiczekeris pažymėjo,
jog Hendersonas, „aiškiai turėdamas įpareigojimą, kalbė
jo apie Londono pasirengimą deryboms su Berlynu", kad
jis „kritiškai atsiliepė apie Anglijos politiką Maskvoje"
ir „neteikia jokios reikšmės paktui su Rusija". Po dviejų
savaičių pašnekovai vėl susitiko. Ir vėl Hendersonas ieš
kojo „pradinių momentų naujoms
deryboms". Anglijos atstovas buvo pasirengęs pažadėti,
jog Anglija nutrauks derybas su Maskva, jei vokiečiai
pasiūlys vietoj to pradėti oficialias derybas su Anglijos
vyriausybe. „Kaip ir prieš 14
rašo
ambasadorius vėl paklausė, ar Anglijos derybų su Mask
va nutraukimas nebūtų stimulas pradėti
tijos derybas.
Jo žodžiais, būtų absoliučiai neteisinga
manyti, kad Čemberlenas išsuko iš taikos tako." „Taikos
taku" reikia suprasti agresorių „sutramdymo" taką. Iš tie
sų Anglijos vyriausybė, kaip liudija jos koketavimas su
nacistais, neišsuko iš pražūtingo Miuncheno kelio net
kritiškais 1939 m. vasaros mėnesiais.
Savaime aišku, kad Anglijos diplomatijos dvigubas
žaidimas trukdė sėkmingai baigtį Maskvos derybas, to
prasidėjusios TSRS, Ang
dėl ir 1939 m. rugpjūčio
lijos ir Prancūzijos karinių misijų derybos nedavė re
zultatų.
Liepos mėn. Vakarų valstybės svarstė derybų su TSRS
žlugimo klausimą. Tokia akcija joms buvo pageidautina,
pirma, todėl, kad Tarybinė vyriausybė panaudojo dery
bas savo partnerių veidmainingai politikai demaskuoti,
kas sudarė jiems vidaus politikos sunkumų,
antra,
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buvo papildomas gestas, demonstruojantis, kad jie pa
sirengę susitarti su Vokietija. Liepos 12 d. Sidsas telegra
favo Halifaksui, kad deryboms sužlugdyti verčiau pasi
naudoti „netiesioginės agresijos" klausimu negu karimo
susitarimo klausimu.
Tačiau derybų sužlugdymas vis dėlto buvo palaikytas
pavojingu. Strengas įspėjo, jog tai „gali priversti Tarybų
Sąjungą stoti.
į kompromiso su Vokietija kelią". „ N e 
tiesioginės agresijos" klausimas pakibo ore, o tarybiniai
pasiūlymai pradėti dvišales karinių misijų derybas buvo
priimti — priimti dėl to, kad būtų galima be galo vilkinti
derybas, kas tomis sąlygomis reiškė jų sužlugdymą. Kaip
rodo 1969 m. gruodžio pabaigoje paskelbti Anglijos kabi
neto dokumentai, Halifaksas šiuo klausimu savo kabine
to kolegoms sakė: „Karinės derybos truks iki
tuo mes laimėsime laiko ir labai gerai išsisuksime iš keb
lios padėties, į kurią pakliuvome".
Anglijos ir Prancūzijos karinės misijos atvyko
Maskvą tyčia užtrukusios, be įgaliojimų ką nors spręsti
ir pasirašyti (anglų kariškiai, pasirodo, iš viso neturėjo
jokių įgaliojimų). Jie turėjo tik du aiškius nurodymus:
a) kiek galima vilkinti derybas ir b) derybų metu pasi
stengti gauti išsamių duomenų apie tarybinių ginkluotųjų
pajėgų būklę. Vokietijos ambasadorius Londone rugpjū
čio 1 d. savo užsienio reikalų ministerijai
„Karinis, karinis oro ir karinis jūrų atašė vieningai pa
žymi stebėtiną anglų kariškių skeptiškumą dėl būsimų
derybų su tarybinių ginkluotųjų pajėgų atstovais. Nega
lima atsikratyti įspūdžio, jog iš anglų pusės derybos v e 
damos daugiausia tam, kad būtų pagaliau gauta žinių apie
tikrąją tarybinių ginkluotųjų pajėgų karinę galią". TSRS
įgaliotasis atstovas Prancūzijoje, remdamasis pokalbiais
su atsakingais Prancūzijos veikėjais, rugpjūčio 3 d. Už
kad Prancū
sienio reikalų liaudies komisariatui
zijos „misija vyksta į Maskvą be parengto plano. Tai
kelia nerimą ir žlugdo pasitikėjimą derybų solidumu.
Vi
so to priežastis, kad čia ir Londone
toli gražu nenu
stota
susitarti su Berlynu ir kad į susitarimus su
TSRS žiūrima ne kaip į priemonę „įveikti Vokietiją", bet
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kaip f priemonę tik išsikovoti geresnes pozicijas per bū
simąsias derybas su
Netrukus įgaliotasis atsto
vas pranešė, kad prancūzų misijos vadovas generolas Dune itin patenkintas patarimų, kuriuos prieš
išvykdamas jis gavo Ke d'Orse, pobūdžiu:
aišku
mo ir konkretumo". „Buvo pasitenkinta bendromis ir šab
loniškomis frazėmis bei pastabomis." „Susidaro įspūdis,
j o g karinėms deryboms, kaip ir politinėms, vadovaus ang
lai."
tiesų taip ir atsitiko. Anglai grojo pirmu smuiku.
Mat tuo laikotarpiu Prancūzija buvo priklausoma nuo
Anglijos politikos.
Karinių misijų derybos prasidėjo nuo savitarpio in
formacijos apie trijų valstybių ginkluotųjų pajėgų būklę
ir jų strateginius planus Europoje, Tarybinė delegacija
tiksliai ir įspūdingai nušvietė Raudonosios Armijos būklę
ir jos galimą įnašą į kovą prieš agresiją Europoje. Kaip
rugpjūčio 17 d. Dumenkas pranešė į Paryžių, „tarybinės
delegacijos pareiškimai buvo tikslūs, juose buvo daug
skaičiais išreikštų duomenų.
2odžiu, mes konstatuoja
me ryškų
V. T.) ketinimą ne likti nuošalyje, bet,
kaip tik priešingai, veikti
Prancūzų generolas bu
vo teisus. TSRS kartu su Anglija ir Prancūzija ketino
rimtai veikti, kad būtų užkirstas kelias karui Europoje.
Tačiau ne viskas priklausė nuo tarybinės pusės. Derybų
metu buvo turima galvoje, kad Tarybų Sąjunga privalės
savo ginkluotosiomis pajėgomis suteikti pagalbą Anglijai,
Prancūzijai ir jų sąjungininkėms — Lenkijai ir Rumunijai,
jei Vokietija šias šalis užpuls. Tačiau, kaip žinoma, TSRS
neturėjo bendros sienos su Vokietija ir galėjo panaudoti
Raudonąją Armiją tik veikdama per Lenkijos ir Rumuni
akivaizdi padėtis, ir, neatsižvelgus į
jos teritoriją.
ją, nebuvo galima vesti jokių derybų dėl trijų valstybių
savitarpio pagalbos. Negavus Lenkijos sutikimo leisti Rau
donąją Armiją per savo teritoriją, ir kariniai, ir politiniai
susitarimai dėl bendrų veiksmų prieš agresorių būtų pa
kibę ore. Lygiai taip pat, kaip Tarybų Sąjunga galėjo
padėti Vokietijos užpultai Rumunijai, jei Raudonoji A r 
neturėjo galimybės panaudoti Rumunijos teritoriją
savo dalių sąlyčiui su priešu? Į tarybinės karinės delega-

cijos vadovo K. Vorošilovo klausimą, ar Anglija ir Pran
cūzija turi atitinkamą susitarimą su Lenkija ir Rumunija,
anglų ir prancūzų delegacijos atsakė neigiamai. Tuomet
tarybinė šalis pasiūlė Anglijai ir Prancūzijai gauti
sutikimą, jei jos nori pasirašyti karinį susitarimą su
TSRS.
Buvo visiškai dėsninga ir teisinga tik
kelti
klausimą. Tarp kitko, ne tik prancūzų kariškiai, bet
Anglijos ambasadorius Maskvoje buvo tos nuomonės.
Sidsas telegrafavo Halifaksui: „Rusai dabar iškėlė spręs
ti svarbiausią klausimą, nuo kurio priklauso, ar karinės
derybos bus sėkmingos ar nesėkmingos". Kadangi mes
esame pasižadėję Lenkijai ir Rumunijai, rašė ambasado
rius, tarybinė delegacija „pagrįstai įpareigoja Didžiąją
Britaniją ir Prancūziją kreiptis į tas šalis". Prancūzijos
ambasadorius Maskvoje buvo irgi tos nuomonės: „Tai,
ką Rusijos vyriausybė siūlo politinės sutarties įsipareigo
jimams įgyvendinti, generolo Dumenko nuomone, atitin
ka mūsų saugumo ir pačios Lenkijos saugumo interesus".
Vargu, rašė Pajaras, ar galima kuo nors prieštarauti ta
rybinei pozicijai, kuri „nurodo mums pačią klausimo es
mę". „Siame etape
reziumavo
pastū
mėti į priekį karines derybas su TSRS ir jų nežlugdyti,
atsisakant iš esmės svarstyti tas neabejotinas problemas,
kurios iškyla ryšium su klausimu dėl rusų paramos Ry
tuose."
Tačiau Vakarų valstybių, ir pirmiausia Anglijos, v y 
riausybės nesiėmė priemonių spręsti klausimams,
per karines derybas. Pagaliau Londone ir nenorėjo
jų spręsti, nes nepageidavo, kad Maskvos derybos duotų
teigiamų rezultatų. Po 30 metų paskelbti dokumentai liu
dija, jog kai Anglijos karinės
vadovas admirolas
Draksas pranešė savo vyriausybei apie tarybinės delegaci
jos užklausimą, tai Halifaksas ministrų kabineto posėdyje
pareiškė, kad jis „nemano, j o g teisinga kaip nors į šiuos
klausimus atsakyti".
Taip Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės 1939 m. su
žlugdė derybas su TSRS dėl sąjungos prieš tolesnę agre
siją Europoje
Tarybinei vyriausybei buvo sAš-
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kad Londono ir Paryžiaus politikai taip padarė,
vienintelį tikslą — toliau laikytis Miuncheno susi
tarimo su fašizmu politikos ir pastūmėti Vokietiją užpulti
TSRS. Tarybinė vyriausybė, nenorėdama talkininkauti ka
ro provokatoriams
siekdama apginti savo tautų intere
sus, žengė vienintelį galimą to meto aplinkybėmis žings
ir pasirašė su Vokietija nepuolimo paktą. Tuo fašiz
mas nuo TSRS karinio užpuolimo buvo sulaikytas beveik
dvejiems metams. Šis atokvėpis Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijai ir vyriausybei
šalį, liaudį ir ginkluo
tąsias pajėgas energingai rengti artėjančiam karui.
Čerčilis yra pripažinęs, jog Tarybinės vyriausybės
veiksmai tomis lemiamomis dienomis buvo išmintingi ir
teisingi, jos politiką jis vadina
•realistiška". Kartu
Čerčilis rašo, jog 1939 m. rugpjūčio tarptautiniai įvy
kiai „parodė, kaip pragaištingai sužlugo Anglijos ir Pran
cūzijos politika bei diplomatija keliolikai metų".
Dabar Vakaruose tvirtinama, jog Vokietija galėjo
pradėti Antrąjį pasaulinį karą, 1939 m. rugsėjo 1 d. užpuldama Lenkiją, nes Tarybų Sąjunga pasirašė su
kietija nepuolimo paktą. Jau buvo pasakyta, kaip Tary
bų Sąjunga atkakliai kovojo, kad būtų pasirašytas su
Anglija ir Prancūzija susitarimas dėl bendrų veiksmų
prieš naujo pasaulinio karo grėsmę. Toks susitarimas
iš tiesų būtų galėjęs sustabdyti karą, bet jis nebuvo
pasirašytas, nes Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės to
nenorėjo. Kai kurie buržuaziniai istorikai taip pat daro
išvadą, kad TSRS nuoširdžiai stengėsi su Anglija ir Pran
cūzija sudaryti sąjungą, kuri Europoje būtų buvusi ryž
tinga kliūtis karui. Profesorius A. Teiloras tvirtina: „Ta
rybų Rusija siekė ne grobimo, bet Europos saugumo. Tai
nepasitikėjo
akivaizdu. Tarybiniai valstybės
Hitleriu. Sąjunga su Vakarų valstybėmis jiems atrodė ma
pavojingas
Tarybinė vyriausybė pasisuko
į Vokietijos pusę tiktai tada, kai įsitikino, jog šios su
tarties sudaryti negalima".
dešimtmečiai nuo
pasaulinio karo
džios, ir jau mūsų laikais Anglijos laikraštis „Gardian"
paskelbtų
metų dokumentų
kad
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rasis pasaulinis karas nebūtų tais metais prasidėjęs, jei
Čemberleno vyriausybė būtų paklausiusi rusų patarimo.
Anglijos, Prancūzijos ir TSRS sąjunga būtų užkirtusi ka
rui kelią, nes Hitleris tuomet nebūtų galėjęs ryžtis konf
liktui su didžiosiomis valstybėmis dviem frontais". Kodėl
vis dėlto tada tokia sąjunga nebuvo sudaryta? Laikraštis
atsako taip: „Anglija būtų galėjusi turėti priimtiną są
jungą su Rusija, jei Čemberlenas ir jo ministrai to būtų
norėję. Rusijai reikėjo sąjungos, ir ji jos norėjo. Angli
jai reikėjo, bet ji jos nenorėjo". Tokia nuomonė šaltinių,
anaiptol ne draugiškų Tarybų Sąjungai. Reziumuodamas
dviejų pasaulinių karų laikotarpio Anglijos politiką, Čer
čilis
„Anglų patenkintas savimi kvailumas ir bejė
giškumas.
šiaip ar taip, prisidėjo prie tų baisių nelai
mių, kurios užgriuvo pasaulį".
m. rugpjūčio
Čerčilis kartu su žmona šiek
tiek pagyveno
Padidėjęs tarptautinės pa
dėties įtempimas jaudino jį ir trukdė užsiimti tapyba.
Rugpjūčio
d. Čerčilis grįžta į Angliją išsiaiškinti, kas
vis dėlto vyksta. Pravažiuodamas Paryžių,
susitinka
su prancūzų generolu Žoržu, kuris praneša
kokia
Prancūzijos ir Vokietijos armijų būklė. Skaičiai padarė
didelį Įspūdį.
Zoržui pareiškė: „Juk jūs pa
dėties šeimininkai". Iš tiesų taip ir būtų buvę, jei, ver
tinant padėtį, būtų buvę žiūrima į Anglijos, Prancūzijos
ir
tada turėtų pajėgų dydį.
Čerčilis grįžo į Angliją, būdamas tvirtai įsitikinęs,
kad jo valanda artėja.
Hitleris laikė jį
savo priešu, Čerčilis bijojo, kad vokiečių agentai, kurių
Anglijoje daugybė, nepasikėsintų j jo gyvybę.
pakvie
tė kadaise jį saugojusį buvusį
inspektorių
atvykti pas jį su pistoletu. Čerčilis susitvarkė
ir savo ginklą. Kol patronas miegodavo, Tompsonas bu
dėdavo. Čerčilis taip aiškina šias atsargumo priemones:
„Tomis valandomis aš žinojau, kad jei kils karas
galėjo tuo abejoti? — man teks sunki našta".
Antrasis pasaulinis karas įsiliepsnojo
m. rugsėjo
1
kai Vokietija užpuolė Lenkiją.
raida pagaliau atvėrė Čerčiliui kelią į valdžią.

geriausia

valanda

Anglija ir Prancūzija su Lenkija buvo sudariusios
pagal kurią abi šalys privalėjo nedelsiant suteik
ti jai visokeriopą, be kita ko, ir karinę, pagalbą. Buvo
manoma, kad Anglija teiks pagalbą, o
bet kuriuo at
veju karą Vokietijai paskelbs automatiškai.
iš tiesų
Čemberleno vyriausybė, nors ir buvo iškilmingai
gojusi, paskutiniu momentu pamėgino išsisukti
įsi
pareigojimų Lenkijai ir susitarti su Vokietija dėl
Lenkijos klausimo sprendimo. Praktiškai buvo kalbama
apie naują Miuncheną, šį kartą jau Lenkijos kaina. Žy
2 d. savo
mus leiboristų veikėjas Hiu Daltonas
dienoraštyje įrašė: „Atrodė, jog tramdymo politika
suklestėjo, ir mūsų garbės žodis, duotas lenkams, sąmo
ningai buvo laužomas".
Anglų tauta įsitikino, j o g trauktis negalima, kad rei
kia atsisakyti skandalingai sužlugusios tramdymo politi
kos ir kad Anglija turi
savo įsipareigojimus Len
kijai, t. y. pirmiausia paskelbti karą fašistinei Vokietijai.
Didelė dauguma bendruomenių rūmų narių taip pat buvo
tokios nuomonės. Nevilis Čemberlenas nesuprato, kaip
pasikeitė tautos ir bendruomenių rūmų nuotaikos, ir sten
gėsi laimėti laiko, tikėdamasis kaip nors susitarti su v o 
kiečiais ir išvengti karo paskelbimo. Rugsėjo 2 d. bend
ruomenių rūmuose skambėjo grėsmingos vyriausybei kal
bos. Deputatai reikalavo, kad Anglija laikytųsi Lenkijai
duoto žodžio.
Kai skaitai tų dienų parlamento debatus ir daugybę
istorinių studijų apie šį Anglijos istorijos laikotarpį,
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biesi iš pirmo žvilgsnio keistai atrodančia
Čer
čilio pozicija. Aršiausias vyriausybės kritikas, daugelį me
tų reikalavęs, kad Anglija ryžtingai pasipriešintų V o k i e 
tijai, staiga šiuo svarbiu momentu tyli. Paskelbti Vokie
tijai karą energingai reikalauja kiti, ne tokie įtakingi
konservatorių opozicijos atstovai, taip pat leiboristų par
tijos veikėjai. Be to, viskas vyksta tokiu metu, kai, pa
ties Čerčilio pripažinimu, paskutinėmis taikos
už viską bijojau, kad, nepaisydama mūsų garan
tijų, jo didenybės vyriausybė atsisakys
su V o 
kietija, jei pastaroji užpuls Lenkiją".
Keistas Čerčilio elgesys buvo paaiškinamas papras
tai. Tą dieną, kai Vokietija užpuolė Lenkiją, jis
Nevilio Čemberleno kvietimą aplankyti jį vakare Dauning strite, 10. Čerčilis iš karto suprato, dėl ko, ir todėl
rugsėjo 1 d. elgėsi santūriai ir atsargiai. Jo spėliojimai
pasitvirtino. Čemberlenas pasiūlė jam įeiti į vyriausybę ir
būti karinio kabineto nariu. Čerčilis iškart sutiko. Vėliau
buvo kalbama apie karinio kabineto sudėtį, ir Čerčilis
pamėgino įtraukti į vyriausybę vieną kitą savo šalinin
ką. Naktį iš rugsėjo 1 į 2 d. Čerčilis parašė Čemberle
nui laišką, patardamas įvesti į vyriausybės sudėtį libera
lų atstovų (buvo turimas galvoje senas jo bendradarbis
Arčibaldas
taip pat Antonį
kuris
m.
vasario 20 d. atsistatydino iš Čemberleno vyriausybės,
nes nepritarė jos taktikai susitarti su
ir vėliau
Tame pačiame laiške Čerčilis rašė,
suartėjo su
ką kiti kalbėjo parlamente. Jis pareiškė susirūpinimą,
kad Čemberlenas vengia paskelbti karą Vokietijai. Čem
berlenas delsė ne tik paskelbti karą, bet ir įtraukti Čer
čilį į vyriausybę. Tai buvo natūralu. Tikėdamas susitarti
Yra
nuomonių dėl
atsistatydinimo iš Čemberleno
anglų istoriografijoje jį priimta
vyriausybės 1938 m.
vaizduoti
vykdytos „tramdymo" politikos priešininku. Ry
šium su tuo mums įdomus Kadogano, ilgai dirbusio su
Forinofigerai jį pažinojusio, liudijimas. 1941 m. gruodžio 1 d. Kadoganas
se
dienoraštyje įrašė: „ A r supranta Idenas, kad
(kursyvas
T.) yra atsakingas už
ir
„tramdymą", nes nesiėmė
atsakomųjų priemonių, kai 1936 m. Vokietija okupavo Reino sritį?
Kaip jam
A p i e tai niekas niekada neužsiminė, bet kaip tik tai
buvo posūkio taškas".

283

su Hitleriu, jis negalėjo erzinti fiurerio, įjungdamas į vy
riausybę tokią figūrą, kaip Čerčilis. Naktį iš rugsėjo 2 į
3 d. Čerčilis Čemberlenui rašo: „Po mūsų paskutinio po
kalbio penktadienį aš nieko iš Jūsų negirdėjau. Aš tada
supratau, kad turėsiu tapti Jūsų kolega, ir Jūs pasakėte,
apie tai bus labai greitai paskelbta. Neįsivaizduoju,
kas per šias nerimastingas dienas atsitiko, nors
at
rodo, jog dabar paėmė viršų naujos idėjos, visiškai skir
tingos nuo tų, kurias Jūs man išsakėte, ištaręs:
Čerčilis, savaime aišku, puikiai suprato, kas yra. Ta
čiau jis nenorėjo parlamente atvirai pasisakyti prieš
Čemberleną, suprasdamas, jog po tokios kalbos, net jei
gu karas ir būtų paskelbtas, ministras pirmininkas gali
nepanorėti priimti jo į vyriausybę. Tačiau Čerčilis žinojo,
jog tokiu metu Čemberlenas bijo, kad jis nepasisakytų
prieš vyriausybę bendruomenių rūmuose. Kad priverstų
Čerčilį tomis dienomis tylėti, Čemberlenas rugsėjo 1 d.
ir
jam įeiti į vyriausybę.
dabar, naktį iš rug
sėjo 2 į 3
kai paaiškėjo, j o g ministras pirmininkas
delsia, Čerčilis nutarė jį pagąsdinti. Jis
pranešė Čem
berlenui, kad jeigu iki rugsėjo
vidurdienį numa
tytų debatų parlamente pradžios jis nesužinos, kokie
tolesni Čemberleno planai dėl jo įtraukimo į vyriausy
bę, tai jis gali bendruomenių rūmuose pasakyti kalbą.
Negana to, Čerčilis prašė Čemberleną apsvarstyti su juo
ir būsimojo karinio kabineto sudėtį. Vadinasi, jis pareiš
kė pretenziją, kad ši sudėtis būtų su juo suderinta. N e 
aišku, ką iš tikrųjų Čerčilis rengėsi daryti rugsėjo 3 d.
per diskusijas parlamente. Čemberlenas užrišo
liežuvį, perdavęs jam tą dieną bendruomenių rūmuose
raštelį, prašydamas užeiti pas jį į kabinetą tuojau pat po
debatų.
Bendruomenių rūmuose Čemberlenas pareiškė, kad
nuo 1939 m. rugsėjo 3 d. 11 valandos ryto Anglija yra
karo su Vokietija stovyje. „Bendruomenių
paste
privertė svyruojančią Ang
bi anglų istorikas
lijos vyriausybę paskelbti karą."
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Dėl daugelio priežasčių Čerčilis visiškai pritarė vy
riausybės priimtam ir parlamento paremtam nutarimui.
„Sėdėdamas rūmuose ir klausydamasis oratorių
rašė jis
po kelių praėjusių dienų smarkaus įtem
pimo ir jaudinimosi aš jaučiausi labai ramus. Protas kaž
kaip ypatingai prablaivėjo, ir pasijutau pakiliai atsipalai
davęs nuo pasaulio ir asmeniškų reikalų." Tačiau pasau
lio ir asmeniški reikalai nesidavė pamirštami. Paskelbtas
karas Vokietijai buvo oficialus Nevilio Čemberleno po
litikos kracho pripažinimas. Tai reiškė, jog, žiūrint, kaip
toliau vystysis karas, Čemberlenas būtinai turės apleisti
ministro pirmininko postą. Todėl Čerčilis rūpinosi, kaip
padaryti savo kandidatūrą kuo tinkamiausią pakeisti Čem
berlenui ministro pirmininko poste.
Dar prieš karą nuosekliai ir ryžtingai kritikuodamas
Čemberleno užsienio
o šią kritiką pateisino
įvykių
Čerčilis Anglijos viešosios nuomonės aki
vaizdoje įgijo didelį populiarumą ir autoritetą kaip pa
sipriešinimo agresyviajai Vokietijai šalininkas. Tačiau
Čerčilis žinojo, kad, nors tai ir vertingas kapitalas, jo
nepakaks ministro pirmininko postui įgyti. Labai daug pri
klausė nuo konservatorių partijos, kuri parlamente turė
jo didžiąją daugumą. Todėl karo pradžioje ir vėliau Čer
čilis susilaikė nuo bet kokių kritinių pastabų prieš par
tiją ir jos lyderį Čemberleną. Negana to, jis pabrėždavo,
kad reikia pamiršti praeitį, kitaip tariant, Čemberleno ir
kitų konservatorių lyderių atsakomybę už
skandalin
gai sužlugusią politiką. Čerčilis visapusiškai
kad jis yra visapusiškai pasirengęs bendradarbiauti su
šiais žmonėmis visais užsienio, karo ir vidaus politikos
klausimais.
Per savo ilgą politinį gyvenimą Čerčilis įsigudrino
susigadinti santykius su visomis politinėmis partijomis.
Dabar jis turėjo atkakliai plušėti, kurdamas bendradar
biavimo su konservatorių vadovybe bazę. Jis tai gerai
suprato ir nesigailėjo tam pastangų.
Net namuose jis dabar nei šaipėsi pats, nei leido
šeimos nariams šaipytis iš Čemberleno. Amerikiečių žur
nalistė Virdžinija
prisimena, kaip tomis dienomis
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kartą jai teko pusryčiauti Čerčilio namuose. Prie stalo
kalbos visada užgriebdavo politinius klausimus. Anksčiau
galėdavai gana dažnai išgirsti kandžių posakių apie Čem
berleną ir kitus
šį
rašo
kai kažkuris Čerčilio vaikas pamėgino švelniai
pajuokauti, labai nustebau, pamačiusi piktą tėvo veido
išraišką. Su neįtikėtinu iškilmingumu jis pareiškė: „Jei
gu jūs ketinate ką įžeidžiančio pasakyti apie mano šefą,
tai turite išeiti iš užstalės. Mus jungia vienas kilnus rei
kalas, ir aš neketinu pakęsti tokių žodžių apie ministrą
pirmininką." Kouls pastebi, kad jai buvo sunku susiturėti
nenusišypsojus, girdint tokius žodžius, nes ji gerai prisi
minė, kaip prieš keletą dienų už to paties stalo buvo
laisvai švaistomasi sąmojum apie Čemberleną.
Čerčilis atkakliai ugdė ir garsino bendradarbiavimo
su Čemberlenu ir konservatoriais santykius, žinodamas,
kaip daug nuo to priklauso jo tolesnis politinis likimas.
rašo anglų istorikas
stojo į ka
rą, žengdama atbula ir užmerkusi akis. Čerčilis buvo vie
nintelė išimtis, jis buvo gegutė svetimame
Iki
karo Čerčilis jautėsi beveik visiškai vienišas. Jo pasekėjų
buvo sumažėję iki
Padėtis parlamente taip pat
nebuvo jam
1939 metais konservatoriai turėjo
parlamente didžiąją daugumą, ir Čerčilis būtų nieko ne
galėjęs jiems padaryti, jei būtų rėmęsis tik dviem opozi
cinėmis partijomis ir keliais konservatoriais maištinin
kais. Jis norėjo vesti paskui save visą konservatorių
partiją, o ne skaldyti ją. Šiaip ar taip, jis ketino tai
padaryti. Kartaus patyrimo metai įtikino jį, kad reikia
Todėl Čerčilis buvo atsargus.
organizuotos
Jis neintrigavo. Jis buvo lojalus kolega."
Čemberleno vyriausybėje Čerčilis gavo karinio jūrų
ministro ir kabineto nario postą. Jis, žinoma, buvo ener
gingo, ryžtingo karo su Vokietija šalininkas. Tačiau Čem
berleno vyriausybė neketino taip kariauti. Laikotarpis
nuo 1939 m. rugsėjo iki 1940 m. balandžio istorijoje ži
nomas kaip „keistojo karo" laikotarpis, kai Anglija,
cialiai būdama karo su Vokietija padėtyje, iš esmės ne
kariavo. Čemberleno vyriausybė drauge su Prancūzijos
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vyriausybe nė piršto nepajudino, kad suteiktų pagalbą
Lenkijai, o ją sutriuškinus, samprotavo, jog nereikia v o 
kiečių kiršinti, kad nepasidarytų sunkiau pasiekti taiką
su Vokietija susitariant.
esmės tai buvo senos Miun
cheno politikos tęsinys naujomis sąlygomis.
Čerčiliui tokia politinė linija nepatiko, bet jis buvo
vyriausybėje ir todėl jos nekritikavo. Atsargiai, kad
nenervintų Čemberleno ir kitų savo partnerių, Čerčilis
kartkartėmis pasisakydavo, kad reikia energingai ka
riauti su Vokietija. Hitleris, veidmainiškai siūlydamas
Anglijai taiką, pareiškė, jog taika bus įmanoma, jei Ang
lijos vyriausybėje neįsigalės „Čerčilio arba jo pasekėjų
pažiūros". Į tai Čerčilis atsakydavo jam pareiškimais, kad
Hitleris ir nacistinis režimas sudaro mirtiną grėsmę v i 
sam tam, kas
ir Prancūzijai brangu.
Admiralitete Čerčilis išvystė energingą veiklą. Ka
riniu atžvilgiu karinė jūrų sfera per „keistąjį karą" buvo
aktyviausia. Jūroje v y k o tikras karas. Čerčilis dirbdavo
po 18 valandų per parą, vadovaudamas karinio jūrų lai
vyno saugomų konvojų sudėtyje prekybos laivų siunti
mui, rengdamas Vokietijos blokados iš jūros planus, už
siimdamas naujų karo laivų statyba ir organizuodamas
Vokietijos povandeninių laivų bei reiderių medžioklę.
Šį kartą labiau negu bet kada Čerčilį domina dau
gelis kitų klausimų, nepriklausančių karinės jūrų ministe
rijos kompetencijai. Būsimasis ministras
Čerčilis tikėjo, kad juo
turi daug žinoti. Admi
ralitete Čerčilis įsteigė specialų statistikos skyrių ir jam
vadovauti paskyrė savo ilgametį artimiausią patarėją
mokslo klausimams profesorių Lindemaną. Pastarojo ži
nioje buvo grupė energingų ir gabių darbuotojų. Jiems
buvo prieinama oficiali informacija, kurią Čerčilis gau
davo kaip karinio kabineto narys. Lindemano skyrius pa
teikdavo Čerčiliui lenteles ir pažymas, kurios buvo ne
tiek statistika, kiek nušviesdavo visą karo eigą. Šitaip
jis
nuolatinės ir patikimos informacijos šaltinį.
Tuo metu Čerčilis užmezga tiesioginį kontaktą su
J A V prezidentu Franklinu Ruzveltu. Ruzveltas buvo iš
mintingas, toliaregis valstybės veikėjas ir kai kuriais at28?

žvilgiais pranoko
Čerčilį. Jis sugebėjo ramiai
sveikai analizuoti padėtį pasaulyje, jam buvo svetimas
avantiūrizmas, kuriuo nusidėdavo Čerčilis. Tikriausiai
tuo metu Ruzveltas suprato, kad susidariusiomis sąlygomis
Anglijos politikos ateitis Čerčilio rankose. 1939 m. rug
sėjo 11 d. Ruzveltas, iki tol susitikęs su juo tik vieną
kartą (tai buvo per Pirmąjį pasaulinį karą), parašė Čerčiliui asmenišką laišką, kuriame pareiškė, jog
jam sugrįžus į karo ministeriją.
rašė prezi
kad Jūs ir ministras pirmininkas žinotumėte,
jog aš visada džiaugsiuosi, jei jūs asmeniškai informuo
site mane apie viską, ką norėtumėte man pranešti. Galite
bet kuriuo laiku siųsti man užantspauduotus laiškus savo
arba mano diplomatiniu paštu." Čerčilis su entuziazmu
sutiko Ruzvelto kreipimąsi. Tokiu būdu parodytas prezi
dento dėmesys reiškė esminę politinę paramą (juk apie
tai žinojo Čemberlenas) ir buvo labai reikšmingas atei
čiai. Čerčilis tučtuojau atsakė Ruzveltui, pasirašęs atsa
kymą slapyvardžiu
karo jūreivis". Taip prasidėjo
jo susirašinėjimas su J A V prezidentu, trukęs iki 1945 m.
pavasario. Jis nutrūko Ruzveltui mirus. Šis susirašinėji
mas iš abiejų pusių sudarė maždaug iki tūkstančio
„Keistasis karas" negalėjo trukti iki begalybės. Ang
lijos vyriausybė nutarė ieškoti išeities iš jo, nuo karo su
Vokietija pereiti prie karo su Tarybų Sąjunga. Buvo tu
rima galvoje kokiu nors būdu pasiekti, kad karas su
Vokietija būtų nutrauktas ir kartu su ja būtų užpulta
Tarybų Sąjunga. 1939 m. pabaigoje, kai ne be Anglijos
Tarybų Sąjungos—
valdančiųjų sluoksnių kurstymo
Suomijos karas, Londone buvo nuspręsta, jog atsirado tin
kama proga karą perkelti. Tuo metu Čerčilis iškėlė idėją
surengti karinę operaciją Norvegijoje ir Švedijoje, ku
rios
neleisti, kad Švedijos rūda patektų į V o 
kietiją. Prasidėjus Tarybų
Anglijos vyriausybė kartu su Prancūzijos vyriausybe ne
tiktai teikė Suomijai visokeriopą pagalbą, bet ir nutarė
pasiųsti per Norvegiją ir Švediją savo kariuomenes ka
riauti su TSRS Suomijos pusėje. Ši akcija reiškė neiš
vengiamą Anglijos karą su TSRS.
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Čerčilis rėmė Čemberleno planus siųsti Anglijos ir
Prancūzijos kariuomenes į Suomiją ir, vadinasi, tam tik
rame etape pritarė jo idėjai pereiti nuo karo su Vokie
tija prie karo su TSRS. Šią poziciją paaiškino daug
priežasčių. Čerčiliui, žinoma, patiko idėja sukiršinti V o 
kietiją su Tarybų Sąjunga. Matyt, reiškėsi ir tai, kad
jis nenorėjo prieštarauti Čemberlenui bei kitiems vyriau
sybės nariams, pasisakiusiems už karo perkėlimą. Tuo
metu Čerčilio kalbos, kur būdavo liečiama Tarybų Są
junga, iš esmės nesiskyrė nuo ministro pirmininko kalbų.
Jis radikaliai pakeitė savo pažiūrą į TSRS, palyginti su
praeitais metais, kai dar nebuvo vyriausybėje. V ė l jis
pradėjo pasisakyti prieš Tarybų Sąjungą, kaip ir per tre
čiojo dešimtmečio intervenciją.
„Jeigu būtų prasidėjęs karas su
rašo
tikriausiai Anglijos ekspedicinis korpusas Suo
mijoje būtų buvęs prarastas ir Anglija būtų susidūrusi
su daug didesne nelaime negu operacija Dardaneluose."
Ryšium su tuo Teiloras taip pat prisimena Dardanelus:
„Suomijos kampanija buvo naujas ir net blogesnis
„Numatytos ekspedicijos į Suomiją
toliau sako anglų
išmintingai nepaanalizuosi.
Anglijos ir Prancūzijos provokuojamas karas su Tarybų
Rusija tada, kai jos jau kariavo su Vokietija, yra visiš
ka beprotybė. Jis duoda pagrindą pateikti dar grės
mingesnių komentarų: karas perkeliamas į antibolševikinius bėgius, kad karas prieš Vokietiją galėtų būti baig
Dabar vienintelė naudinga išvada
tas ir net
gali būti manymas, kad Anglijos ir Prancūzijos vyriau
sybės tada buvo išprotėjusios."
Pažangus anglų žurnalas „Leibor
1940 m.
vasario
rašė: „Labiausiai šovinistinės, agresyvios,
reakcingos Anglijos ir Prancūzijos imperializmo jėgos,
besistengiančios bet kuriomis priemonėmis išplėsti karą
ir, pradėdamos karo veiksmus Rytuose, likviduoti Vaka
ruose susidariusią aklavietę, čia susivienijo su buvusiais
elementais, kurie įsivėlė į karą per
klaidą ir prieš savo norą tik todėl, kad stengėsi organi
zuoti antitarybinį karą, ir kurie dabar tiktai džiaugtųsi
19. V.
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radę būdą paversti šį karą antitarybiniu karu ir šiuo pa
grindu organizuoti Anglijos
pasaulinį kontr
revoliucinį frontą". Šitaip, mums rodos, įtikinamai galima
paaiškinti tiek „beprotnamio vertus" planus, tiek ir tai,
kodėl taip iš pirmo žvilgsnio nesuprantamai elgėsi Čer
čilis, prisijungdamas prie norinčiųjų perkelti karą.
Geriausieji anglų tautos atstovai, skirtingai nuo Čer
čilio, suprato, kokia avantiūristinė Anglijos vyriausybės
politika per Tarybų
karą. Anglijos
komunistų partija pasmerkė mėginimą sudaryti antita
rybinį imperialistinį bloką. Prieš konservatorių vyriau
sybės ir dešiniųjų leiboristų lyderių antitarybinę politiką
pasisakė sąmoningi eiliniai leiboristų partijos nariai. Iš
reikšdamas jų pažiūras, leiboristų partijos vykdomojo ko
miteto narys D. N. Pritas išleido dvi knygas, kuriose pa
teikė įtikinamų argumentų prieš konservatorių vyriau
sybės antitarybinį kursą, kėlusį karo tarp Anglijos ir
TSRS pavojų.
„Leibor
1940 m. vasario
su
šaukė darbininkų ir visuomeninių organizacijų atstovų
konferenciją. „Tarybų Sąjungos
pareiškė kon
ferencijos
yra pasaulinio socializmo ir visos
tarptautinės darbininkų klasės siekiai. Mes prašome dar
bininkų klasę prisiminti, kaip ji 1920 metais, agitacijos
ir streikų padedama, užkirto kelią antitarybiniam karui,
ir sparčiai veikti dabar, kad dar kartą būtų užkirstas ke
lias tokiam pat
Suomijos vadovai suprato, kad jų planuojama Angli
jos ir
pagalba gresia šaliai nacionaline ka
tastrofa. Todėl, suomių kariuomenei pralaimėjus, Suomi
jos vyriausybė pasirašė taiką su Tarybų Sąjunga. Šitaip
Anglija buvo išgelbėta nuo katastrofiškų padarinių, ku
riuos jai neišvengiamai būtų sukėlusi karo „perkėlimo"
kryptis.
1940 m. ankstų pavasarį Čemberlenas naiviai manė,
jog Anglija karą su Vokietija laimės. Jis buvo tikras,
kad „keistojo karo" metu Anglija ir Prancūzija tiek su
kaupė išteklių, kad jėgų balansas pasikeitė sąjungininkų
naudai ir jų būsima pergalė garantuota. Tai buvo viena
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iš daugybės Čemberleno klaidų didelės strateginės reikš
mės klausimais. Praėjus penkioms dienoms po šio pareiš
kimo, vokiečiai smogė Danijai bei Norvegijai ir greitai
jas užėmė. Anglija savo laivynu, aviacija ir sausumos
kariuomenės pajėgomis mėgino pasipriešinti vokiečiams
Norvegijoje, tačiau pralaimėjo.
Sužlugus „keistojo karo" politikai, patyrus tikrą ne
sėkmę Suomijos kare ir pagaliau pralaimėjus Norvegijo
je, anglų tauta baisiai pasipiktino Čemberleno vyriau
sybe. „Anglų
rašo
smerkė viršūnės
žmones. Jos pasipiktinimas nusigręžė į Čemberleną. Tuo
pat metu ji entuziastingai vertino Čerčilį." Nuotaika, ap
ėmusi Anglijos viešąją nuomonę, persimetė ir į parla
mentą. Ne tiktai leiboristai, liberalai ir konservatoriai —
Čerčilio šalininkai — suprato, kad Čemberleno vyriausybė
atgyveno. Dabar, 1940 m. pavasarį, tuo buvo įsitikinę ir
daugelis lojalių Čemberleno šalininkų
—
bendruomenių rūmų deputatų.
Sunerimę konservatoriai balandžio 4 d. sudarė ste
bėjimo komitetą, kuris vienijo apie dvidešimt žymiau
sių bendruomenių rūmų deputatų ir lordų rūmų narių.
Komitetui vadovavo lordas Solsberis. Komiteto nariai re
guliariai susitikdavo pasikeisti nuomonėmis ir kartkartė
mis vyriausybę atitinkamai referuodavo. Komiteto daly
viai suvaidino svarbų vaidmenį bendruomenių rūmuose
gegužės
d. vykusiose dramatiško pobūdžio disku
sijose.
Svarstant bendruomenių rūmuose vyriausybės veiklą,
daugelis oratorių pareiškė, kad jos nekompetentingumas
tapo visiškai aiškus ir kad ji privalo atsistatydinti.
mus konservatorius Leopoldas Emeris pacitavo Kromve
lio žodžius Ilgajam parlamentui: „Jūs per ilgai posė
džiavote, jei net ir davėte kokios naudos. Pasitraukite,
sakau jums, ir tegul mes pagaliau nuo jūsų išsivaduosi
me. Dėl dievo,
Vykstant debatams, Čerčilis nepasisakė prieš Čem
berleną. Ne tik dėl to, kad jis, kaip vyriausybės narys,
buvo kolektyviai atsakingas už jos veiksmus ir ne ma
žiau už kitus buvo kaltas dėl Angliją ištikusių nesėk291

Norvegijoje. Čerčilis subtiliai, atsargiai žaidė politinį
žaidimą. Jam reikėjo parodyti konservatoriams, kad jis
patikimas žmogus, kad sunkią minutę juo galima pasi
kliauti. Čerčilis net mėgino ginti Čemberleną ir pabrėžė,
jog jis atsakingas už nesėkmes. Loid Džordžas, aštriai
kritikuodamas Čemberleną, įspėjo Čerčilį, kad šis „ne
leistų paversti savęs priešlėktuvine slėptuve", kurioje
galėtų pasislėpti Čemberlenas ir jo kolegos.
Balsuojant pasitikėjimo vyriausybe klausimą, Čem
berlenas gavo 81 balso daugumą. Tai buvo didžiulis pra
laimėjimas, nes paprastai deputatų, remiančių vyriausybę,
dauguma būdavo 240. Daugelis konservatorių balsavo
prieš arba susilaikė, kas taip pat rodė nepasitikėjimą
vyriausybe.
Balsavimo rezultatai reiškė, kad vyriausybė turi at
sistatydinti. Nuotaika, vyraujanti šalyje ir parlamente,
buvo tokia, kad aiškus Čemberleno įpėdinis ministro pir
mininko poste galėjo būti tiktai Čerčilis. Jis tai suprato,
bet taip pat žinojo, jog Čemberleno ir daugelio konser
vatorių lyderių jo kandidatūra nepatenkina. Konservato
riams nepatiko jo autokratiškumas. Jie prisiminė senas
nuoskaudas, kurias per daugelį metų jiems yra padaręs
Čerčilis. Pagaliau jie nebuvo tikri, kad jis kariaus karą
taip, kaip jie norėtų. Apskritai konservatorius patenkin
tų, kad ministro pirmininko poste būtų savas žmogus,
ramus ir patikimas, kuris nors iš Miuncheno politikos
šalininkų.
Čemberlenas iškėlė idėją, kad vyriausybę suformuotų
lordas
kunigaikštis", kaip jį pa
vadino Teiloras. Leiboristų lyderis
iš pradžių buvo
linkęs paremti Halifaksą. Tai buvo svarbus veiksnys, nes
susidariusiomis sąlygomis reikėjo suformuoti koalicinę
vyriausybę, į kurią, be konservatorių, taip pat įeitų lei
boristų ir liberalų. Didžiausia kliūtis Halifaksui į
stritą, 10 buvo Čerčilis.
Viešoji nuomonė buvo nusiteikusi, kad vyriausybei
vadovautų Čerčilis. Tačiau jis pats negalėjo energingai
reikšti pretenzijų į ministro pirmininko kėdę. Čia buvo
dvi priežastys: pirma, jis ne kartą buvo viešai pareiš292

kęs, jog dėl karo susidariusiomis ypatingomis sąlygomis
yra pasirengęs tarnauti savo šaliai bet kieno vadovauja
mas; antra, atviram reikalavimui ministro pirmininko
posto būtų nepritarusi konservatorių partija ir juoba jos
viršūnė. Taigi atkaklumas galėjo viskam pakenkti.
sudėtingoje situacijoje scenoje pasirodė lordas
Biverbrukas — keblių politinių padėčių ir intrigų
jas. Jis buvo išmintingesnis už Čemberleną ir daugelį
kitų konservatorių lyderių. Biverbrukas suprato, jog, at
sižvelgiant į tai, kad, žlugus Čemberleno politikai, kon
servatorių partija prarado tautos
ir išaugo
Čerčilio autoritetas, patiems konservatoriams naudinga
padaryti Čerčilį ministru pirmininku ir tuo nukreipti
savęs liaudies masių nepasitenkinimą. Biverbrukas įtiki
nėjo Čerčilį, kad jam reikia aktyviai pretenduoti į mi
nistro pirmininko postą. Tačiau Čerčilis laikėsi atsargiai
atsisakė veikti pagal Biverbruko rekomendaciją, kurią
rėmė ir kai kurie kiti veikėjai.
kai leiboristų viršūnė
pasitarusi pasisakė už jį ir kai jis sužinojo, jog leibo
ristai pasirengę dalyvauti jo
vyriausy
bėje, Čerčilis pasakė Biverbrukui, kad gali padaryti tik
viena: jeigu jam bus pasiūlyta tarnauti Halifakso vado
vaujamam, jis neatsakys nei taip, nei ne.
Gegužės 9 d. Čemberlenas susitiko su Čerčiliu,
faksu ir Mardžesonu, kuris buvo svarbiausias konser
vatorių organizatorius parlamente. Mardžesonas pasisakė
už tai, kad ministru pirmininku taptų Halifaksas. Po to
Čemberlenas davė lemiamą klausimą: ar sutiks Čerčilis
įeiti į Halifakso vadovaujamą vyriausybę? Didžiausias
oratorius ir mėgėjas pakalbėti Čerčilis šį kartą tylėjo.
Slogi tyla truko dvi minutes. Halifaksas suprato tylėjimą
kaip neigiamą atsakymą. Apskritai visi taip jį suprato.
Todėl „tramdytojų kunigaikštis" pirmas pažeidė tylą ir
pareiškė, kad jam, kaip lordų rūmų nariui, nedera for
muoti vyriausybės, nes tokio karo, kaip dabartinis, są
lygomis ministras pirmininkas būtinai turi būti bendruo
menių rūmų deputatas.
pastebi
vi
sus juos laikė saujoje. Jeigu jis būtų atsisakęs įeiti
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į vyriausybę, tai juos visus butų nušlavusi liaudies pasi
piktinimo audra."
Šios pašaliniams nematomos kovos dėl valdžios
konservatorių partijos vadovaujančiuose sluoks
niuose įkarštyje
pradėjo puolimą Vakarų fron
te, mesdama savo armijas prieš Prancūziją, Belgiją ir
Olandiją. Puolimas prasidėjo gegužės 10-osios rytą.
berlenas kibo į šią naują aplinkybę, kad išliktų valdžio
je. Jis nutarė, jog, vykstant aktyviems karo veiksmams,
niekas neišdrįs reikalauti pakeisti vyriausybės ir leiboris
tai kartu su liberalais sutiks sudaryti jo vadovaujamą
koalicinę vyriausybę. Apskaičiuota buvo neteisingai. Lei
boristai ir liberalai nesutiko. Čemberlenas suprato, kad
dabar jo niekas jau negali išgelbėti. Jis nuvyko į Bukinrūmus ir įteikė karaliui savo vyriausybės atsista
tydinimo pareiškimą. Karalius pasakė, kad, matyt, sufor
muoti naują kabinetą reikės pavesti Halifaksui. Čember
lenas paaiškino, kokia situacija, ir 1940 m. gegužės 10 d.
6
vakaro karalius pavedė suformuoti vyriausybę
Čerčiliui.
Tuo momentu politinė padėtis buvo susiklosčiusi jo
naudai. Liaudis reikalavo aktyviai, ryžtingai kovoti su
fašistine Vokietija, ir tarp žymių asmenų, tada veikusių
Anglijos politinėje scenoje, tiktai Čerčilis turėjo puikių
pastebi
sugebėjimų vadovauti tokiam karui.
žymus Anglijos visuomenės veikėjas Denisas
nors ir yra apsirikęs ir daręs klaidų.
buvo, be abejo,
stiprus žmogus, sugebantis įkvėpti tautą ir besąlygiškai
priešiškas vokiečiams." 1940 m. pavasario ir vasaros įvy
Anglijoje „vadovau
kių raidoje, rašo „Leibor
jančių klasių viduje įvyko jėgų santykio pasikeitimų.
Miuncheno politikos šalininkai buvo smarkiai diskredi
tuoti, bet išsaugojo tvirtas pozicijas ir įtaką. Tiesioginį
vadovavimą vyriausybei į savo rankas perėmė kita vado
vaujančių sluoksnių grupė, kuriai atstovavo Čerčilis. Pas
tarasis nuosekliai gynė aktyvią pasipriešinimo Hitleriui
politiką".
Pagaliau Čerčilis gavo tą valdžią, į kurią veržėsi
visą gyvenimą. Vėliau jis prisimindavo, ką jautė 1940 m.
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gegužės 10
kai jam „buvo suteikta didžiausia valsty
bės valdžia". „Tomis paskutinėmis įvykių kupinomis po
litinės krizės
rašė
mano pulsas plakė
vis taip pat
Kai apie trečią valandą ryto
atsiguliau, patyriau didelio palengvėjimo jausmą. Paga
liau aš gavau teisę įsakinėti visais klausimais. Aš jau
čiausi likimo numylėtinis, ir man rodėsi, kad visas mano
gyvenimas praeityje buvo tik pasirengimas šiai valandai
ir šiam
Čerčilis visada manė, kad likimas
iškėlė jį aukščiau už visus kitus žmones. Tapęs Anglijos
ministru pirmininku sunkiausią šaliai valandą, jis dar la
biau
esąs ypatingas. „ A š
rašo
kad
nusimanau apie viską labai daug, ir buvau tikras, jog
nežlugsiu. Todėl, nekantriai laukdamas ryto, aš vis dėlto
miegojau ir man nereikėjo padrąsinančių
sapnų. Tikrovė buvo geresnė už sapnus."
tikrovė tada buvo tokia, jog nuo galingų Vokieti
jos kariuomenės smūgių Vakarų Europoje žlugo Prancū
frontas ir iškilo mirtina grėsmė anglų tau
tos nacionaliniam ir valstybiniam gyvavimui.
1940 m. gegužės 13 d. Čerčilis bendruomenių rūmuose
pasakė trumpą „sosto" kalbą. „ A š nieko negaliu jums
pareiškė
išskyrus kraują, darbą, prakai
tą ir ašaras." Ir toliau pasakė: „Jūs paklausite, kokia mū
sų politika? Aš atsakysiu: toliau kariauti jūroje, sausu
moje ir ore su visa savo galia ir visomis savo
Tokia mūsų politika. Jūs paklausite, koks mūsų tikslas?
Galiu atsakyti vienu žodžiu: pergalė! Pergalė bet kuria
kaina, pergalė neatsižvelgiant į nieką, pergalė, kad ir
koks ilgas ir sunkus būtų į ją kelias".
Konservatoriai labai nenoriai atidavė valdžią Čerči
liui. Kai 1940 m. gegužės
suformavęs savo v y 
riausybę, jis pirmą kartą pasirodė bendruomenių rūmuo
se, rūmų konservatoriai demonstratyviai išreiškė savo
simpatijas Čemberlenui ir pabrėžė savo nepalankumą
Čerčiliui. Visi deputatai
o jų buvo di
džioji bendruomenių rūmų
atsistojo ir aud
ringai sveikino Čemberleną.
Čerčilį konservatorių suo
lai sutiko kapų tyla. Pirmosiomis
jį sveikino
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daugiausia leiboristai. Mat
konservatoriams pri
metė aplinkybės ir tautos valia. Ir konservatoriai savo
elgesiu tai pabrėžė.
suformavo vyriausybę, kurioje, greta konser
vatorių, dalyvavo leiboristų ir liberalų. Leiboristų lyde
ris
gavo lordo antspaudo saugotojo postą ir iš pra
džių iš esmės, o vėliau ir oficialiai buvo ministro pirmi
ninko pavaduotojas. Labai reakcingas leiboristų veikėjas
gavo darbo ir nacionalinės prievolės ministro
portfelį. Morisonas tapo tiekimo ministru, Aleksanderis —
kariniu jūrų ministru, Grinvudas — ministru be portfelio.
Liberalų lyderis, senas Čerčilio bendražygis Arčibaldas
tapo aviacijos ministru. Visi kiti svarbūs postai
teko konservatoriams, kurie tebebuvo viešpataujanti jėga
vyriausybėje ir lėmė politinį jos veidą.
Į naujos vyriausybės sudėtį įėjo daugelis ministrų,
atsakingų už kitados vykdytą Miuncheno politiką. Čem
berlenas ir Halifaksas įėjo į karinio kabineto — aukščiau
siojo karui vadovaujančio
sudėtį. Tramdymo
politikos priešininkams teko antraeiliai vaidmenys.
vyzdžiui, Dafas Kuperis, 1938 metais, protestuodamas dėl
Miuncheno susitarimo, atsistatydinęs iš Čemberleno vy
riausybės, gavo tiktai informacijos ministro portfelį.
„Miuncheniečiai" vyravo Čerčilio vyriausybėje ne tik
dėl to, kad Čerčilis priklausė nuo konservatorių partijos,
kuriai jie vadovavo, ir nuo jiems paklusnios konservato
rių daugumos bendruomenių rūmuose, bet ir dėl to, kad
stovėjo tose pačiose
Čerčilis ir buvę
klasinėse pozicijose, ir todėl jiems lengva buvo susitarti.
Jau formuojant vyriausybę, buvo kalbama, jog vietoj tų,
kurie kadaise vykdė agresorių tramdymo politiką, į v y 
riausybę turi įeiti žmonės, energingai pasisakę prieš šią
politiką. Čerčilis kategoriškai pasipriešino tokiems rei
kalavimams ir stojo ginti buvusių „miuncheniečių". Kaip
pažymi Pritas, „jis tramdė tramdytojus ir nekreipė dė
mesio į atsiradusią puikią galimybę pašalinti žmones, vyk
džiusius susitarimo su nacistine Vokietija politiką".
elementų išsaugojimo vyriausybėje padariniai buvo to
kie, kad Anglijos pažangios ir patriotinės jėgos ilgai ko296

vojo dėl buvusių „miuncheniečių" pašalinimo is vyriau
sybės. Kartu buvę „miuncheniečiai" darė didelę įtaką
Čerčilio vyriausybės politikai ir sunkino kariauti su fa
šistine Vokietija bei jos sąjungininkais.
Komunistų partija organizavo plačią masinę kam
paniją su lozungu „Miuncheniečiai" turi pasitraukti iš vy
Tai buvo reikalavimas radikaliai baigti Miun
cheno politiką ir energingai kariauti prieš fašizmą. Dau
gelis profsąjungų ir kitos darbininkų organizacijos rėmė
komunistų partijos reikalavimą. 1941 m. sausio
įvy
kęs Liaudies konventas taip pat parėmė šį reikalavimą ir
iškėlė idėją sudaryti liaudies vyriausybę, kuri atstovautų
Anglijos darbo žmonių interesams. Konvento nutarimas
buvo griežtas įspėjimas Anglijos valdantiesiems sluoks
niams, kad liaudis nepakęs, jeigu toliau bus vykdoma
Miuncheno politika.
Be ministro pirmininko posto, Čerčilis užėmė bend
ruomenių rūmų lyderio ir gynybos ministro postus. Kaip
gynybos ministras, jis iš esmės pasiėmė vyriausiąjį va
dovavimą karinėms operacijoms. Yra žinoma, jog paties
Čerčilio karinis patyrimas buvo tik toks, kad tarnavo ne
dideliuose postuose (didžiausias iš
tai pėstininkų
bataliono vado postas), be to, tarnavo labai trumpai. Ta
čiau jis daugelį metų domėjosi kariniais klausimais, stu
dijavo karo istoriją ir atidžiai stebėjo karo ministerijos,
karinio jūrų laivyno ministerijos ir aviacijos ministerijos
veiklą. Tai davė jam gerokai bendro pobūdžio žinių ir
galimybę kelti kariniams vadovams daugybę įvairių, kaip
pastebi Teiloras, „originalių, bet dažnai pavojingų idė
jų". Čerčilį turint daug įvairių idėjų pastebėjo ir prezi
dentas Ruzveltas, kuris karo metais gerai pažino Angli
jos ministrą pirmininką. Jis sakydavo, kad Čerčilis visada
turi „puikių idėjų. Per dieną jam iškyla maždaug šimtas
idėjų, ir iš jų maždaug keturios vertos dėmesio".
nes jo
Anglijos kariškiams buvo riesta su
charakteris ryžtingas,
savo išmintimi ir tei
sumu beribis. Jis labai nemėgo susidurti su bet kokiu
priešinimusi. Su juo ginčytis buvo labai sunku: jis galėjo
bet kuriam neduoti žodžio ištarti ir bet kurį pranokti
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žodžių gausybe. Tačiau, kad ir kaip keista, susidūrimai
tarp stratego mėgėjo ir kariškių profesionalų Anglijoje
Antrojo pasaulinio karo metais nevirto dideliais konflik
tais. Mat ir kariniai lyderiai plačiąja prasme laikėsi maž
daug tokių pat pažiūrų į karybą.
Atgaline data, jau po karo, kai kurie kariniai vado
vai savo memuaruose ginčijasi su Čerčiliu,
net
ryžtasi gan nepagarbiai atsiliepti apie jo kišimąsi į ka
rinius reikalus. Mat, kaip pastebi Teiloras, kartais „Čer
čilis, savo romantiškos dvasios skatinamas, pareikšdavo,
j o g karo eiga labai pagerėtų, sušaudžius kai kuriuos gene
rolus ir net keletą štabų viršininkų". Čerčilis reiškė ne
pasitenkinimą generolais dažniausiai teisingai. Anglijos
spauda taip pat dažnai kritikuodavo savo generolus, kad
jie dėl nesugebėjimo, iniciatyvos stokos ir neryžtingumo
pralaimėdavo kautynes. Čerčilis paplakdavo karinius ly
derius, o tai, be abejo, buvo naudinga
aktyvindavo
jų veiklą.
Čerčilis panašiai elgdavosi ir su civilinių ministerijų
bei tarnybų vadovais. Jam vadovaujant, šalį pradėta iš
tikrųjų pertvarkyti ir statyti į karo vėžes. Greitais tem
pais buvo kuriama masinė kariuomenė, didinama aviacija
ir karinis jūrų laivynas, sparčiai plečiama karinė pra
monė.
Čerčilis mėgo užsiimti užsienio politika ir skyrė jai
daug dėmesio. Nuo pat pradžių, užėmęs ministro pirmi
ninko postą, jis pats spręsdavo svarbiausias
Amerikos santykių problemas, susirašinėdamas su prezi
dentu Ruzveltu. Čerčilis daug rūpinosi ir santykiais su
Tarybų Sąjunga. Užsienio reikalų ministerija, kuriai iš
pradžių vadovavo Halifaksas, o vėliau Čerčiliui artimas
Antonis Idenas, buvo nustumta į antrą vietą. 1943 me
tais įvykus Antrojo pasaulinio karo persilaužimui, ir ki
tos užsienio politikos problemos, pirmiausia pokario tai
kaus sureguliavimo problema, pradeda darytis vis reikš
mingesnė Čerčilio veiklos dalis.
kaip užsienio reikalų ministro, vaidmuo karo
metais buvo blankus. Ministras pirmininkas jam visiškai
neleido pasireikšti. Labai dažnai Čerčilis savo kariniuose
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memuaruose pasakoja apie keitimąsi laiškais dėl užsienio
politikos problemų su F. Ruzveltu ir J. Stalinu taip,
tartum Idenas ir Forinofisas iš viso nebūtų egzistavę.
Matyt, siekdamas ištaisyti šitą labai sau nenaudingą įspū
dį, Idenas savo prisiminimuose 1962 metais rašė, jog net
labiausiai įtemptais momentais Čerčilis
tarp
tautines problemas liečiančių savo laiškų, iš anksto jų
neparodydamas jam arba kitiems užsienio reikalų minis
terijos vadovams. Tačiau Čerčilio kariniai memuarai šio
pareiškimo nepatvirtina.
Čerčilis buvo ryžtingo charakterio, stiprios valios ir
energingas žmogus. Be to, jis buvo geras oratorius.
savybes jis visiškai panaudojo, vadovaudamas šaliai per
karą su Vokietija. Daugelyje kalbų,
tiksliai
atsižvelgiant į padėtį ir į anglų tautos psichologinę būklę,
jis triuškino Hitlerį bei jo kliką ir ragino savo tautą
energingai kariauti. Šios Čerčilio kalbos imponavo liau
dies masėms, kurios pagaliau gavo energingą karinį ly
derį, išreiškiantį jų nuotaikas. Čerčilio autoritetas be
paliovos augo.
Karo metais visa valdžia Anglijoje buvo sukoncent
ruota siauro karinio kabineto narių rankose. Kabinetas
rėmėsi visų parlamente atstovaujamų politinių partijų
pritarimu ir todėl jautėsi tvirtai. Čerčilis savo asmeni
nėmis savybėmis buvo puikus karinio kabineto narys.
Kartu su teisėmis, kurias jis turėjo kaip ministras pirmi
ninkas ir gynybos ministras, jo rankose buvo sukoncent
ruota didžiulė, iš esmės neribota valdžia. Dėl šito daugelis
istorikų pažymi, jog dėl susidariusių aplinkybių Čerčilis
„virto diktatorium". Tam padėjo ne tiktai aplinkybės,
bet ir begalinis Čerčilio tikėjimas savo galimybėmis.
Ministro pirmininko kolegoms dažnai būdavo sunku.
Po vieno posėdžio
dienoraštyje parašė: „Kaip
visi šie žmonės (kabineto
V. T.) bijo ministro
pirmininko. Ir aš taip
Kartą Čerčilis suformulavo
savo vadovavimo valstybės reikalams metodą šitokia
ze: „Viskas, ko aš pageidaučiau, tai sutikti su mano no
rais po išmintingo svarstymo". Tai, ką Čerčilis vadina
„išmintingu svarstymu", paprastai baigdavosi jo pažiūrų
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ir pasiūlymų priėmimu.
aišku, ši taisyklė
ir išimčių, tačiau bendros padėties jos nekeičia. Oliveris
Litltonas, karo metais
vyriausybėje užėmęs ke
letą postų, pasakoja tokį atsitikimą. Kartą, rašo jis,
čilis 10 valandą vakaro požeminiame kariniame kamba
ryje, po ministrų tarybos patalpomis, sušaukė gynybos
komiteto posėdį.
įėjo atstatęs smakrą. Tai buvo
tikras ženklas, kad bus konfliktas. Jis pateikė susirinku
siems apsvarstyti kažkokį klausimą ir paklausė jų nuo
monės. Kai Litltonas išdėstė savo nuomonę,
įtū
žo. „Per visą savo
pareiškė
aš nesu
girdėjęs idiotiškesnio pasiūlymo, kaip kad pateikė kara
liaus vyresnysis ministras." Pasiūlymas buvo realus, ir
dalyvaujantys jį parėmė. Cerčiliui nieko neliko, kaip po
pusiaunakčio bematant padaryti išvadą: „Trumpai tariant,
mes vieningai priėmėme tiekimo ministro idiotišką pa
siūlymą".
Čerčilio kolegoms labai nepatiko darbo režimas, kurį
sau nustatė ministras pirmininkas. Visi svarbiausi pasi
tarimai vykdavo vakarais ir baigdavosi kartais vėlai
naktį. Kažkada, kai Čerčilis, dar jaunas kavalerijos kari
ninkas, buvo Kuboje, jis atkreipė dėmesį, kad ispanai
karščiausiu paros metu kasdien ilsisi. Įprotį vidurdienį
ilsėtis Čerčilis praktikavo per Pirmąjį pasaulinį karą, dirb
damas admiralitete. Jis turėjo laimingą dovaną, vos tik
galva palietęs pagalvę, tučtuojau užmigti ir kasdien nau
dojosi šia dovana. Todėl, pailsėjęs dieną, galėdavo dirbti
iki vėlumos. Juokaujama forma Čerčilis propagavo tarp
savo kolegų dienos poilsio idėją, bet, kaip liudija jo me
muarai, rado mažai pasekėjų. Vienas iš jų buvo admiro
las Paundas — admiraliteto karinis vadovas, kuris taip
įprato snausti krėsle, kad užmigdavo net per karinio ka
bineto posėdžius.
Paprastai Čerčilis pabusdavo apie 8 valandą ryto ir,
gulėdamas patale, perskaitydavo laikraščius, telegramas
bei kitą skubią medžiagą. Spaudą Čerčilis skaitė labai
įdėmiai. Jo gydytojas lordas Moranas prisimena, kad „jis
visada norėjo žinoti, ką apie jį rašo laikraščiai". Čia pat
Čerčilis priiminėdavo interesantus ir diktuodavo įsaky300

mus bei direktyvas ministerijoms bei štabų viršininkų ko
mitetui. Si medžiaga buvo tučtuojau perduodama genero
lui
karinio kabineto sekretoriaus pavaduotojui,
asmeniniam Čerčilio atstovui štabų viršininkų komitete.
Darbas patale dažnai trukdavo iki vidurdienio.
Pirmosios Čerčilio valdžios dienos buvo sunkios. V o 
kiečių armijos, pralaužusios
frontą,
užplūdo šiaurinę Prancūziją, traukė į Paryžių ir kėlė realų
pavojų Anglijos ekspediciniam korpusui. Matyt, Čerčilis
jau pirmosiomis vokiečių puolimo dienomis suprato, kad
mūšis Prancūzijoje pralaimėtas. Tai reiškė, jog Anglija
ateityje liks be savo svarbiausios ir pasku
tinės sąjungininkės.
Čerčilio vyriausybei iš karto iškilo keletas uždavinių.
Jai reikėjo bet kuriomis priemonėmis pratęsti Prancūzi
jos pasipriešinimą, kad Vokietijos karo mašinai būtų
padaryta kuo didžiausia žala ir laimėta laiko Anglijos
gynybai
parengti armiją, aviaciją ir ginklų
gamybą.
Prancūzai atkakliai reikalavo pastiprinimų. Anglai
mažai turėjo sausumos kariuomenės, bet turėjo stiprią
karo aviaciją, ir Prancūzijos vyriausybė reikalavo vis
naujų ir naujų eskadrilių. Nepaisydamas pavojaus, Čer
čilis keletą kartų kritiškiausiais momentais buvo atskri
dęs į Prancūziją susitikti su vyriausybės nariais. Per šiuos
susitikimus prancūzai paprastai prašydavo lėktuvų, o Čer
čilis išsisukinėjo, vengdamas mesti savo aviacijos rezer
vus į Prancūziją, ir reikalavo, kad Prancūzija kovotų turi
momis priemonėmis.
Netrukus Prancūzijos šiaurėje vokiečiai atkirto di
deles Anglijos ir Prancūzijos pajėgas, ir svarbiausias
Čerčilio vyriausybės rūpestis buvo evakuoti savo ekspe
dicinį korpusą. Anglijos kariuomenė, taip pat dalis Pran
cūzijos kariuomenės buvo evakuota, bet joms teko palikti
Prancūzijoje visą savo ginkluotę. Taigi 1940 metais Ang
lijos kariuomenė triuškinamai
Tolesnės kovos
su Vokietija perspektyvos Anglijai buvo labai niūrios.
Tuo momentu, kaip niekada, pasireiškė Čerčilio ryž
tingumas ir narsumas. Liepos 4 d. susirinkus parlamentui,
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ministras pirmininkas pasakė karštą kalbą, kreipdamasis
į anglų tautą. „Nepaisydami
pasakė
mes nepasiduosime ir nenusilenksime. Mes nesitrauksi
me, kovosime Prancūzijoje, kausimės jūrose ir vandeny
nuose, kausimės su vis didesniu įsitikinimu ir vis didesne
jėga ore, mes ginsime savo salą, kad ir kiek mums tai
kainuotų, mes kausimės pakrantėje, kausimės išsilaipini
mo vietose, kausimės laukuose ir gatvėse, kausimės kal
vose, mes niekada nepasiduosime. Ir jei net
kuo aš nė
minutę
mūsų sala arba didesnė jos dalis
bus užgrobta ir žmonės mirs iš bado, mūsų užjūrio impe
rija, apginkluota ir Anglijos laivyno saugoma, toliau
1940 m. gegužės antrojoje pusėje Čerčilis beviltiš
kai pamėgino palenkti į savo pusę Musolinį. Jis pasiuntė
fašistiniam diktatoriui asmenišką laišką, primindamas savo
seną draugišką pažiūrą į jį, ir prašė nestoti į karą V o 
kietijos pusėje. Šis kreipimasis nedavė rezultatų. Fašistinė
Italija paskubėjo į pagalbą nugalėtojui. Anglija įsigijo
naują stiprų priešą Pietų Europoje, Viduržemio jūroje ir
Šiaurės Afrikoje.
Paskutinėmis Prancūzijos agonijos dienomis Čerčilis,
siekdamas pratęsti jos pasipriešinimą, iškėlė sensacingą
idėją sujungti Prancūziją ir Angliją į vieną valstybę,
kuri turėtų vieną konstituciją, bendrą parlamentą, vieną
vyriausybę ir ginkluotąsias pajėgas. Šio pasiūlymo tiks
las — noras paskatinti Prancūziją toliau kariauti su Vokie
tija, remiantis savo kolonijinėmis valdomis ir pirmiausia
Šiaurės Afrika. Be to, realizavus Čerčilio idėjas, Ang
lijos dispozicijon pereitų Prancūzijos kolonijinė imperija
ir galingas Prancūzijos karinis jūrų laivynas. Tuo
Prancūzijos vyriausybėje nugalėjo elementai, kurie orien
tavosi į sandėrį su nugalėtoja Vokietija, bet ne su Ang
lija, kuri, kaip tada atrodė, gyveno paskutines dienas.
Čerčilio pasiūlymui nebuvo pritarta. 1940 m. birželio
22 d. Prancūzija pasirašė paliaubas su Vokietija. Anglija
liko vieniša, netekusi visų savo sąjungininkų.
Tuo metu anglų tauta parodė nepaprastą dvasios tvir
tybę; suprasdama, kokia mirtina grėsmė iškilo jos na302

cionaliniam ir valstybiniam gyvavimui, ji buvo pasiren
gusi dar atkakliau kovoti su Vokietija. „Tiktai
—
rašo
kai Prancūzija buvo sutriuškinta, Angli
jai, kaip salai, turinčiai ypatingą padėtį, iš pralaimėjimo
kančių ir sunaikinimo pavojaus gimė nacionalinis ryž
tingumas, tolygus Vokietijos ryžtingumui." Tada Vinstonas Čerčilis parodė ryžtą kovoti, tolygų anglų tautos
ryžtui. Tai labai padidino jo populiarumą. Tautai įsitiki
nus, jog Čerčilis imasi energingų priemonių kariauti, jis
tapo nacionaliniu kariniu lyderiu.
Čerčilio ryžtingus veiksmus nulėmė Anglijos liaudies
masių kovinga antifašistinė pozicija. Valstybės vadovas
išreiškė anglų tautos karo metu ištvermingumą ir atkak
lumą
su priešu.
Birželio 18 d. kalbėdamas bendruomenių rūmuose,
Čerčilis pasakė: „Mūšis dėl Prancūzijos baigtas. Dabar
turi prasidėti mūšis dėl
Todėl pasiaukokime
pareigai ir vykdykime ją taip, kad net jeigu Britų im
perija gyvuotų tūkstantį metų, ir tada žmonės galėtų pa
„Tai buvo jų geriausia valanda".
Kai Prancūzija buvo sutriuškinta,
vadovai
manė, kad „Vokietija pralaimėtų, jei būtų iš karto pa
vartotos šios priemonės: ekonominis spaudimas, karinių
oro pajėgų veiksmai prieš Vokietijos pramonės ir trans
porto objektus, taip pat prieš civilinius gyventojus, orga
nizuojamas platus pasipriešinimo judėjimas
užkariautose teritorijose". Tolesnis karas parodė, kad šių
priemonių pergalei iškovoti nepakanka. Tačiau tada Ang
lija kitokių priemonių neturėjo. Šios strateginės koncep
cijos autoriai, matyt, suprato, kokia ji nepagrįsta, bet
jie negalėjo nieko kita sugalvoti. „Niekas negalėjo pasa
rašo anglų oficialus Antrojo pasaulinio karo isto
rikas Dž.
ką reikia daryti, kad ši pergalė būtų
kad nebūtų leista žūti valstybei per arti
miausius kritiškus mėnesius."
1940 m. vasaros mėnesiais, kai Vokietija puolė Ang
liją iš oro, Anglijos aviacija davė vokiečiams ryžtingą
atkirtį. Oro kautynėse anglai turėjo skaudžių nuostolių,
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bet ir vokiečiai turėjo daug aukų. Šioje kovoje dar la
biau užsigrūdino anglų dvasia.
Po Prancūzijos pralaimėjimo vyriausybei nesiliaujant
kariavus, plačiosiose liaudies masėse Čerčilis darėsi vis
populiaresnis, ir tai pamažu keitė jo
konservatorių
partijoje. Konservatoriai suprato, kad Čerčilis jiems vie
nintelė viltis, kad tik pasinaudodami jo didėjančiu auto
ritetu jie gali atgauti savo partijos įtaką tautai.
1940 m. rugsėjo pabaigoje pablogėjo Nevilio Čem
berleno sveikata, jis atsistatydino ir netrukus mirė. Pri
reikė išrinkti naują konservatorių partijos lyderį. Tada
jau buvo aišku, kad juo gali būti tiktai Čerčilis. „Vinstonas Čerčilis yra mūsų slaptasis
rašė laikraš
tis „Sandi
didžią valandą mes iš tiesų esame
laimingi, galėdami kovoti, didžio lyderio puikiai vado
vaujami. Šiandien Vinstonas Čerčilis ne tik Anglijos dva
sios įsikūnijimas, jis mūsų atkaklus lyderis, kuriuo visiš
kai pasitiki ne tik anglai, bet ir visas laisvų žmonių
pasaulis." Taip šis laikraštis išreiškė tuometinių Anglijos
konservatorių
vadovų požiūrį.
Čerčilis visiškai suprato, kad, likdama vieniša, A n g 
lija yra neišvengiamai pasmerkta greitai pralaimėti. T o 
dėl, ryžtingai mobilizuodamas šalies išteklius priešui at
remti, plėtodamas karinę pramonę ir kurdamas masiškas
ginkluotąsias pajėgas, rengdamas pasipriešinimą vokiečių
kariuomenei, jei ji įsibrautų į Britanijos salas, Čerčilis
karštligiškai ieškojo naujų sąjungininkų. Vokietija pasi
rodė esanti baisus ir galingas priešas, todėl ir sąjungi
ninkai turėjo būti tokios pat arba didesnės galios. Tada
tiktai dvi tokios valstybės nedalyvavo kare. Tai Tarybų
Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Į jas ir atkrei
pė Čerčilis savo žvilgsnį. Jis išplėtė asmenišką susiraši
nėjimą su Ruzveltu. Laiškuose buvo svarstomi svarbiausi
santykių klausimai ir padėtis pasau
lyje. Kaip ir anksčiau, savo laiškus Čerčilis
davo:
karo jūreivis". Jis labai mėgo gražias fra
zes ir visa, kas neįprasta, o karo metais ypač mielai
sumanydavo įvairioms konferencijoms bei karinėms ope
racijoms kodus.
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Čerčilis atkakliai įtikinėjo Ruzveltą, kad Jungtinėms
Valstijoms naudinga Anglijos pergalė, o Vokietijos per
galė žada didžiulių nemalonumų ir pavojų. Jis įvairiomis
priemonėmis siekė, kad J A V pradėtų kariauti su Vokie
tija. Kai jis susitarė su Ruzveltu, kad J A V mainais už
bazes Karibų jūroje perduos Anglijai 50 senų eskadrinių
minininkų, jam buvo ne tiek svarbu gauti papildymų A n g 
lijos kariniam jūrų laivynui, kiek šitaip J A V paskatinti
žengti žingsnį į karą. Kartu moralinė ir materialinė
rių ginklų tiekimas) J A V parama Anglijai 1940
antroje pusėje ir 1941 metų pirmoje pusėje buvo jai es
minė pagalba šiuo sunkiu metu.
Jungtinės Valstijos teikė šią paramą, bet stoti į
neskubėjo. Anglijos vadovai būgštavo, kad tragiška ato
mazga gali įvykti, kol Amerika galutinai ir negrįžtamai
stos greta Anglijos. Dėl šios aplinkybės ypač svarbu bu
vo kovoje su Vokietija panaudoti Tarybų Sąjungą.
Yra žinoma, kad Tarybų Sąjunga 1939 metais buvo
pasirengusi kartu su Anglija ir kitomis šalimis stoti prieš
fašistinę Vokietiją ir sutrukdyti jai sukelti karą, o jeigu
šitai nepavyks, tai padėti greit sutriuškinti agresorių. Su
daryti tokį antifašistinį frontą tada nepavyko pirmiausia
dėl Anglijos vyriausybės kaltės, ir sąjunga tarp
jos ir TSRS nebuvo sudaryta.
Anglų istorikai ir pats Čerčilis daug rašo apie tai,
kad po Prancūzijos pralaimėjimo Anglija viena didvy
riškai k o v o j o su Vokietija. Ir rašo taip, kad dėl jos v i e 
nišumo neva esančios atsakingos kitos valstybės, ir
miausia Tarybų Sąjunga. Tuo pat metu
skaitytojui
pateikiamos išvados, jog, kad ir kokius neišmintingus
žingsnius iki tol Anglijos vyriausybė žengė, Anglija juos
išpirko savo pastangomis „didvyriško vienišumo" laiko
tarpiu. Čia įdomi šitokia, dalyko esmę atskleidžianti
rašė
kad
D. N. Prito pastaba. „Dažnai
Anglija ilgą laiką kare „buvo viena". Mes pagrįstai gali
me didžiuotis, jog, kai tautai teko kovoti vienai, ji k o 
v o j o ryžtingai. Tačiau mūsų valdančiosios klasės juoda
dėmė buvo tai, kad ji taip tvarkė savo šalies reikalus,
jog pasaulyje, kur dauguma šalių neapkentė fašizmo ir
20. V .
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norėjo jį sunaikinti, ilgą laiką nė viena valstybė negalėjo
stoti greta Anglijos."
Čerčilis nutarė ištaisyti Čemberleno padarytą svar
biausią klaidą ir kare su Vokietija remtis Tarybų Sąjun
ga. Tačiau būtų neteisinga manyti, kad tuo metu Angli
jos vyriausybė ėmėsi tiesaus ir tikslaus kurso su TSRS
sudaryti lygiateisę sąjungą kovojant su fašizmu. Įgyven
dinti šį kursą trukdė ir Anglijos reakcinių sluoksnių prie
šiškumas, ir tai, kad buvusieji ,,miuncheniečiai" nenorėjo
stoti prieš Vokietiją kartu su Tarybų Sąjunga. Mat Čer
čilis visą savo politinį gyvenimą, o ir dabar buvo socia
lizmo ir, vadinasi, Tarybų Sąjungos socialinės santvarkos
priešas. Tačiau jis buvo priverstas savo jausmams skirti
antraeilę reikšmę. 1940 metų vasarą Čerčilis pasiuntė
į Tarybų Sąjungą
Kripsą, kuris tada dėjosi esąs
kairysis leiboristas. Jis turėjo siekti gerinti
Tarybų Sąjungos santykius ir mėginti paskatinti Tarybų
Sąjungą Antrajame pasauliniame kare atsisakyti neutra
lumo. Tarybinė vyriausybė dėmesingai pažiūrėjo į Kripso
misiją. Tačiau nenuostabu, kad ji nepatikliai priėmė Ang
lijos vadovų mėginimus priversti TSRS nutraukti su V o 
kietija sudarytą nepuolimo sutartį.
Čerčilis turėjo iš žvalgybos žinių, kad Vokietija kon
centruoja kariuomenę prieš TSRS. Ar tai reiškė, kad Hit
leris rengiasi pulti Tarybų Sąjungą? Tiksliai atsakyti į šį
klausimą nebuvo galima. Čerčilis nuogąstavo, kad Vokie
tijos kariuomenės koncentravimas prie TSRS sienų
būtų tik karinio-politinio spaudimo Tarybų Sąjungai prie
monė ir kad TSRS nekapituliuotų Vokietijai be karo.
Čerčiliui kaip oro reikėjo Vokietijos ir TSRS karo.
Tiktai toks karas duotų Anglijai galingą sąjungininkę ir,
vadinasi, viltį ne tik atsilaikyti kovojant su Vokietija,
bet ir ją nugalėti. Jeigu Tarybų Sąjunga kartu kariautų,
Anglija galėtų išsilaikyti tol, kol pagaliau Jungtinės
Valstijos stos į jos pusę. Vadinasi, baisi bėda vertė Čer
čilį
metais trokšti Vokietijos ir TSRS karo.
Į šią problemą pažvelgus istoriškai ir iš klasinių po
zicijų, faktas lieka faktu, jog nuo pat Tarybų valstybės
susikūrimo dienos Anglijos valdantieji sluoksniai visada
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buvo įsitikinę, kad
TSRS susirėmimas yra
būtinas ir atitinka šių sluoksnių interesus. Užtenka prisi
minti Čerčilio ir Loid Džordžo pokalbį šiuo klausimu
1918 m. lapkričio 11-osios vakare, kai buvo pasirašomos
paliaubos su Vokietija per Pirmąjį pasaulinį karą, taip
pat ir Miuncheno susitarimas 1938 metais. Vadinasi,
Vokietijos ir TSRS karas atitiko ilgalaikius strateginius
Anglijos imperialistų sumanymus ir tuo pat metu buvo
išsigelbėjimo inkaras Anglijai, kuriai priešingu atveju
per Antrąjį pasaulinį karą grėsė neišvengiamas sutriuš
kinimas.
Šie visiškai neginčijami faktai ir sumetimai nušviečia,
kodėl Čerčilis įspėjo Tarybinės vyriausybės vadovą J. Sta
liną 1941 metų pavasarį apie tai, kad Vokietija gali
užpulti TSRS.
Naktį iš balandžio 12 į 13 d. persiųsdamas TSRS už
sienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojui Čerčilio
J. Stalinui adresuotą laišką, Stafordas Kripsas rašė, kad,
„jeigu Tarybinė vyriausybė nedelsdama nenuspręs bend
radarbiauti su šalimis, kurios dar priešinasi Balkanų
„ašies" valstybėms, rusai neteks paskutinės galimybės ap
ginti savo sienas kartu su kitomis". Taigi Kripsas iš es
mės reikalavo, kad TSRS tuojau pat nutrauktų su V o k i e 
tija sudarytą nepuolimo paktą ir ją užpultų. Savaime
aišku, šie reikalavimai negalėjo nesudaryti Tarybinei v y 
riausybei tvirtesnio pagrindo susimąstyti, dėl ko Čerčilis
toks rūpestingas ir „rūpinasi" Tarybų Sąjungos saugumu.
Dabar jau žinoma, jog, ragindamas Tarybų Sąjungą
užpulti Vokietiją, Čerčilis kartu kurstė ir Vokietiją už
pulti TSRS. 1963 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose
buvo išleista knyga apie Anglijos žvalgybos centro veik
lą Niujorke per Antrąjį pasaulinį karą, kuriam vadovavo
milijonierius kanadietis Viljamas Stefensonas, palaikęs
glaudų kontaktą su Čerčiliu. Knygos autorius, buvęs šio
centro darbuotojas, naudojęsis jo dokumentais, pasakoja,
jog 1941 metų pavasarį Anglijos žvalgybos centras kartu
su Amerikos
tyrimų biuru pakišo Vokietijos
ambasadai Vašingtone medžiagos, kurioje buvo sakoma:
„Iš labai patikimo šaltinio tapo žinoma, kad TSRS ke30?
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karinę agresiją tuo momentu, kai Vokie
imsis kokių nors stambių karinių
žvalgybininkų nuomone, tai buvo „strateginės reikšmės
medžiaga". Visiškai aišku, kad, pakišdami
vokiečiams tokios medžiagos, Čerčilio bendradarbiai sie
kė vieno tikslo — paskatinti Vokietiją užpulti TSRS.
Sunku pasakyti, ar tokios Anglijos ir Amerikos žval
gybininkų pastangos turėjo kokią nors įtaką Vokietijos
vyriausybės nutarimui pasiųsti 1941 metų pavasarį į Ang
liją Rudolfą Hesą, Hitlerio pavaduotoją vadovauti fašistų
partijai, kad galėtų sudaryti su Anglija taiką ir įtraukti
ją
karą su TSRS Vokietijos pusėje. Tačiau istorikas
negali į tai neatsižvelgti, sakydamas savo nuomonę, ką
tada Čerčilis manė, įspėdamas J. Staliną.
kad atskrido Hesas, Čerčilis gavo atostogau
damas. Nors ir karo sąlygomis, jis griežtai laikėsi die
nos režimo ir pirmiausia vikendo, t. y. savaitgalio poilsio.
Paprastai penktadienį po pietų jis išvažiuodavo iš Lon
dono į
oficialią ministro pirmininko užmiesčio
rezidenciją. Čekersas yra palyginti netoli Londono, ir į jį
mašina galima nuvažiuoti per valandą. Čia jis ir praleis
davo penktadienio popietę, šeštadienį ir sekmadienį, kai
taliodamas poilsį su darbu. Buvo manoma, kad vokiečiai,
laikydami Čerčilį, ir ne be pagrindo, savo atkakliu
priešu, pamėgins jį nužudyti. Buvo būgštau
jama, kad jie gali tai padaryti, išmesdami Čekerse desantą
arba subombarduodami rezidenciją iš oro tada, kai
bus Čerčilis. Todėl buvo imtasi atsargumo priemonių.
Viena jų ta, kad pilnatyje, kai Čekersą palyginti lengvai
buvo galima iš oro pastebėti, Čerčilis ten neapsistodavo.
DičTokiomis dienomis savaitgalio poilsiui jis vykdavo
dvarą, priklausantį vienam jo bičiuliui, Rolandui Tri.
savaitgaliui pakviesdavo tokius svečius, kurie
būdavo reikalingi ministrui pirmininkui. Dičlyje jis jaus
davosi kaip namie.
Čerčilis labai mėgo kiną. Kai jis būdavo Dičlyje arba
Čekerse, paprastai jam rodydavo jo paties pasirinktą kino
filmą. Sakoma, kad tuo metu vienas jo mėgstamiausių
filmų buvo „Ledi Hamilton". Per karą jis šešis kartus
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žiūrėjo šį filmą, o jį pastačiusiam režisieriui Aleksandrui
Kordui suteikė riterio titulą.
1941 m. gegužės 11
šeštadienį, Čerčilis praleido
savaitgalį Dičlyje ir žiūrėjo komediją, kurioje
broliai Marksai. Seanso metu prie jo priėjo sekretorius
pasakė, kad jį kviečia prie telefono hercogas Hamiltonas;
iš Škotijos. Čerčilis nemėgdavo, kad panašiais atvejais
trukdytų, ir, nors Hamiltonas buvo jo bičiulis,
vieną greta sėdėjusį ministrą prieiti prie telefono ir
žinoti, ko jam reikia. Pasirodė, Hamiltonas norėjo
pranešti, kad į Škotiją atvyko Rudolfas Hesas.
Hesas iššoko su parašiutu iš lėktuvo, kurį pats
tavo, netoli Hamiltono dvaro ir, Anglijos valdžios
sulaikytas, pareiškė, kad jam būtinai reikia susitikti su
Hamiltonu. Prasidėjo iki dabar tebesančios didžiai
slaptingos Anglijos vyriausybės atstovų derybos su Hesu.
Dabar jau tikrai žinoma, jog Hesas Anglijos
veikėjams pasiūlė, kad Vokietija ir Anglija sudarytų
kos sutartį ir kartu pradėtų kariauti su TSRS.
Hesas ir jį
tikėjosi, jog buvusių
cheniečių" įtaka Anglijos politiniame ir
gyvenime turi būti stipri ir jog šie elementai vienokiu
ar kitokiu būdu pasieks, kad būtų sudaryta taika su
kietija. Tačiau Vokietijos vadovai pervertino „miuncheniečių" įtaką ir nesuvokė, kad anglų tauta ryžtinga ir
nenori taikos su fašizmu, taip pat tvirta ir tuo
Čerčilio pozicija.
Iš Heso žodžių Anglijos veikėjai suprato, kad
iš esmės siūloma taika su sąlyga, kad Anglija paklus.
Vokietijai. Nesunku buvo suprasti, kad, Vokietijai
galėjus TSRS, tokio paklusnumo mastas neregėtai
tų. Dėl to Heso atvežtas pasiūlymas Anglijos
siems sluoksniams nebuvo priimtinas.
Čerčiliui jis buvo kur kas nepriimtinesnis. Hesas;
pareikalavo, kad Čerčilis būtų pašalintas iš valdžios ir
kad būtų sudaryta nauja vyriausybė, susidedanti iš
šistinių veikėjų. Nėra žinoma, kaip pats Čerčilis ko
mentavo Heso pasiūlymus. Čerčilis savo memuaruose
apie tai neužsimena nė žodžio. Tačiau galima su įsitiki-

spėti, kad jis suprato, kokie pavojingi šie pasiūly
mai Anglijai bei jam pačiam, ir pasisakė, kad jie būtų
atmesti.
Heso pasiūlymai nebuvo priimti. Tačiau Anglijos
vyriausybė mįslingai tylėjo, aišku, dėl to, kad Vokietijos
vadovai nesuprastų, koks tikrasis jos požiūris į Heso
misiją. Kokios buvo šio keisto elgesio priežastys? Kodėl
Anglijos vyriausybė tylėjo, nors Anglijoje ir kai kuriose
kitose valstybėse buvo nerimaujama dėl Heso misijos ir
buvo būgštaujama, kad per derybas su juo Londonas
rengia sandėrio su hitlerine Vokietija sąlygas. Anglijos
vyriausybei, savaime aišku, buvo nepageidautina, kad
tokie būgštavimai pasiektų pasaulio ir Anglijos viešąją
nuomonę, nes tai metė šešėlį jos pasiryžimui toliau ka
riauti. Vis dėlto, kaip žinoma, ji nieko nepadarė, kad
tuos būgštavimus išsklaidytų.
Atsižvelgiant į visus šiuos faktus ir į tada buvusį
jėgų pasaulyje pasiskirstymą, taip pat į tai, kad Angli
jos vyriausybė buvo suinteresuota Vokietijos ir TSRS
karu, negalima neprieiti prie išvados, kad Anglijos vy
riausybės tylėjimas buvo labai iškalbingas. Jis turėjo
paskatinti Hitlerį suprasti, kad jeigu jis užpuls Tarybų
Sąjungą, jam neteks kariauti dviem frontais. Anglų žurna
las ,,Leibor
1941 metais rašė:
Čerčilis ir
Anglijos valdžia tyčia nutarė paslaptingai tylėti dėl Heso,
kai iš tikrųjų jo pasiūlymai buvo atmesti, oficialiai te
bėra nepaaiškinta. Ar nebuvo ši tyla su slypinčia tam
spąstai, kurie turėjo
tikro talkininkavimo
paskatinti Hitlerį imtis savo pašėliško sumanymo, sutei
kus jam viltį ateityje tikėtis šiokios tokios paramos tik
todėl, kad jam būtų smogtas kuo ryžtingiausias kontrakai tik jis įvykdys savo sumanymą (t. y. užpuls
V.
Ar koks nors šviesus
diplomati
jos protas nesugalvojo plano panaudoti Hesą kaip bu
merangą ir pagauti Hitlerį jo paties antitarybiniu jauku,
kuriuo
jis taip dažnai mulkino Anglijos valdan
klases?"
Hitleris neatšaukė ir neūždelsė numatyto Tarybų Są
jungos puolimo. Atsiminus, kad jis ir visi Vokietijos

karo vadai besąlygiškai laikėsi principo nepradėti karo,
kurį tektų kariauti dviem frontais, negalima
išvados, kad Hitleris prarijo jam numestą jauką. Atsi
žvelgiant į tai, kad Čerčilis visiškai vadovavo Anglijos
užsienio politikai, taip pat į klausimo svarbą, galima nu
manyti, jog „šviesus Anglijos diplomatijos protas", nume
tęs Hitleriui šį jauką, galėjo būti ne kas kitas, kaip pats
Čerčilis.
Ketvirtojo dešimtmečio antrojoje pusėje Hitleris ne
sykį mulkino Anglijos valstybės veikėjus, ir pirmiausia
Nevilį Čemberleną. Šį kartą, atrodo, Hitlerį labai vikriai,
o svarbiausia, su katastrofiškais jam padariniais apmo
vė Čerčilis.
1941 metų birželio viduryje Čerčilis manė, kad iki to
momento, kai Vokietija užpuls TSRS, liko nedaug dienų,
o galbūt ir valandų. Jis neabejojo, kad Anglija turi rem
tis Tarybų Sąjungos pagalba, kurią jai duos šis užpuoli
mas.
susisiekė su prezidentu Ruzveltu, ir prezi
dentas pritarė jo nuomonei, kad Tarybų Sąjungai kare
su Vokietija turi būti suteikta pagalba, nes to reikalauja
Anglijos ir Jungtinių Valstijų gyvybiniai interesai.
1941 m. birželio
d. Čerčilis išvažiavo sekmadienio
poilsiui į Čekersą. Paprastai kartu su juo kaip svečiai
vykdavo vieni ar kiti vyriausybės nariai, aukšti parei
gūnai amerikiečiai, kai kurių Europos šalių valstybės vei
kėjai. Čekerse Čerčilis naudojosi trijų sekretorių paslau
gomis. Be to, Čerčilį lydėdavo asmeninis padėjėjas
as
komandoras Tompsonas, liokajus, kitas
mens sargybinis, kuriam padėdavo dar vienas detektyvas.
Į Čekersą taip pat vykdavo du kino mechanikai, trys
vairuotojai ir papildomas Londono policijos būrys apsau
gai sustiprinti.
Nuvykęs į Čekersą, Čerčilis pirmiausia išsimaudyda
vo vonioje. Biografai pasakoja, kad jis labai mėgo mau
dytis. Asmens sargybinis Tompsonas prisimena, jog sykį,
keliaudamas traukiniu po Egiptą (tai buvo dar trečiojo
Čerčilis įsakė sustoti
dy
dešimtmečio
kumos ir iš garvežio katilo pasemti jam karšto vandens
voniai. Kai tai buvo padaryta, jis daugybės nustebusių
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arabų akivaizdoje išsimaudė vonioje, pasakęs: „Galima
pamanyti, kad jie niekada nematė nuogų". Išsimaudęs
Tompsono pasakojimu, apsivilkdavo „komišką ir,
be abejo, praktišką sirenos
su
daugybe užtrauktukų variantą,
Čerčilis specialiai su
galvojo kelionėms karo metais. Su šiuo kostiumu jis
ateidavo pietauti, visiškai nekreipdamas dėmesio, kaip
apsirengę jo svečiai. Po pietų Čerčilis kelioms minutėms
nueidavo į savo kambarį ir netrukus pasirodydavo sve
čiams ryškiu rytietišku chalatu, kuriuo apsivilkęs papras
tai žiūrėdavo filmus. Tokių chalatų jis turėjo keletą.
Pasibaigus seansui, Čerčilis užlipdavo į viršų, išsikvies
davo sekretorius ir dažnai dirbdavo iki 3 ar 4 valandos
ryto. Būdinga, kad, nors labai užimtas, Čerčilis tada jaus
davosi nepaprastai žvalus ir sveikas, turėdavo puikų ape
titą, būdamas 67 metų, atrodė „jaunas ir judrus", kaip
rašė
redaktorius Baringtonas-Vordas, „visai
kitoks žmogus, negu ta išpurtusi žmogysta, kurią aš pas
kutinį kartą mačiau iš arti karo išvakarėse".
1941 m. birželio 22 d. išvakarėse savaitgalio svečiai
Čekerse buvo Idenas, Stafordas Kripsas, lordas Biverbrukas, lordas Krenbornas ir Amerikos amsasadorius Vainantas. Jis atvežė Čerčiliui nuo Ruzvelto žinią, kad preziden
tas parems „bet kokį pareiškimą, kurį gali padaryti
ministras pirmininkas, sveikindamas Rusiją kaip sąjungi
ninkę". Čerčilio asmeninis sekretorius Kolvilis, tomis die
nomis budėjęs Čekerse, pasakoja, kad šeštadienį, vaikš
tinėdamas su Čerčiliu kroketo aikštelėje, paklausė, ar jis,
pikčiausias komunistų priešas, nenusižengs principui, rem
damas Tarybų Sąjungą kare su Vokietija. Čerčilis davė
puikų atsakymą: „ N ė kiek. Aš turiu tik vieną
—
sunaikinti Hitlerį, ir tai labai supaprastina mano gyve
nimą. Jeigu Hitleris įsibrautų į pragarą, aš bendruome
nių rūmuose mažų mažiausiai palankiai atsiliepčiau apie
šėtoną".
1941 m. birželio 22
sekmadienį, Kolvilį 4 valan
dą ryto pažadino telefono skambutis iš Londono. Iš už
sienio reikalų ministerijos pranešė, kad Vokietija užpuo
lė
Čerčilis buvo griežtai įsakęs savo darbuotojams
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nežadinti jo anksčiau kaip 8 valandą, kad ir kas
įsakymą buvo galima pažeisti tiktai vienu
jeigu
vokiečiai užpultų Angliją. Todėl Kolvilis tiktai 8 valan
dą ryto pranešė Čerčiliui apie Vokietijos ir TSRS karą.
Tompsonas rašo apie tada Čekerse viešpatavusią atmosfe
rą: „Sunku
nepaprasto palengvėjimo, neti
kėto išsivadavimo iš slogučio
kurį pajuto visi,
sužinoję, kad Vokietija užpuolė TSRS. „Dėl to buvo labai
džiugu mums visiems."
Hiuzas pažymi: „Hitlerio
nutarimas užpulti Rusiją buvo Čerčiliui dievo dovana.
Tai buvo pati geriausia žinia, kurią Čerčilis jau seniai
bebuvo gavęs".
Čerčilis įsakė, kad Bi Bi Si pasirengtų 9 valandą
vakaro transliuoti per radiją jo kalbą. Visą dieną jis
rengėsi šiai kalbai, kurios pagrindinės tezės jam buvo
jau seniai aiškios.
Kalbėdamas per radiją, Čerčilis pareiškė: „ A š ma
tau rusų kareivius, stovinčius prie gimtosios šalies sienų,
saugančius žemę, kurioje nuo neatmenamų laikų gyveno
jų tėvai, aš matau jiems grasinančią vokiečių karinę ma
šiną, bukaprotišką, išmuštruotą, paklusnią, žiaurią nacis
tinių kareivių armadą, slenkančią kaip skėrių spiečius.
Ir už jų aš matau tą saujelę niekšų, kurie planuoja ir
organizuoja visą šį žmoniją užgriūvantį siaubo krioklį.
Mūsų, Didžiosios Britanijos, tiktai vienas tikslas. Mes
kupini ryžto sunaikinti Hitlerį ir menkiausius nacistinio
režimo
Mes padėsime
ir rusų tautai
viskuo, kuo tik
toliau kalbėjo
Pavojus
tai pavojus mums ir Amerikai, ir kiekvieno
ruso kova dėl savo namo ir židinio — tai kova kiekvieno
rutulio kampelyje".
laisvo žmogaus bet kuriame
momentu Čerčilis pasireiškė kaip stambus vals
tybės veikėjas. Jis suprato, kokie yra jo šalies svarbiausi
gyvybiniai interesai, kas dabartinėmis sąlygomis geriau
siai tuos interesus atitinka, ir staigiai pakreipė Anglijos
politiką ir savo paties veiklą. Niekas kitas Anglijoje ne
buvo toks nuoseklus ir atkaklus Tarybų Sąjungos priešas,
kaip Vinstonas Čerčilis, bet jis ryžosi šiam posūkiui, nes
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nebuvo kitos išeities iš tos padėties, kurioje jo šalis atsi
dūrė 1941 metų pavasarį.
Kaip kitaip nusprendus, Anglijai grėsė pralaimėji
mas šiame baisiame kare. Žinomas leiboristų publicistas
Maiklas Futas konstatuoja: „Iki 1941 m. birželio 22 d.
pergalė Anglijai buvo nereali svajonė; po šios datos ji
atitiko praktinius
Amerikiečių diplo
matas ir istorikas Džordžas Kenanas rašo: „Kilęs Vokie
tijos ir Rusijos karas buvo anglams pirmasis vilties spin
dulys.
Vakarų valstybės veikėjai manė, kad viso karo
likimas priklauso nuo Rusijos pasirengimo ir sugebėjimo
atlaikyti Vokietijos puolimą".
Atėjęs į valdžią sunkiausiu Anglijai momentu, Čer
čilis parodė didelį ryžtą, tolygų anglų tautos ryžtingu
mui, ir nedvejodamas pasisakė už tai, kad būtų toliau ka
riaujama; jeigu Čerčilis nebūtų užėmęs šios pozicijos,
anglų
galėjo tada pamėginti kapituliuoti
fašistinėms valstybėms ir prisijungti prie jų tarptautinio
grobimo politikos. Atėjusi į valdžią Čerčilio vyriausybė
ėmėsi ryžtingų priemonių pertvarkyti ekonomiką ir visą
šalies gyvenimą kariniu pagrindu, kad būtų galima toliau
kariauti prieš fašistines valstybes, ir Čerčilis anksčiau ir
aiškiau už kitus Anglijos veikėjus suprato, jog Anglijos
išsigelbėjimo laidas — karinė sąjunga su TSRS ir J A V , ir
1941 m. birželio
ėmėsi vienyti karines pastangas su
TSRS. Čerčilio vyriausybė buvo tos nuomonės, jog rei
kia ir
būti TSRS sąjungininke, norint nugalėti fa
šistinę Vokietiją, ir tai atsispindėjo 1942 m. gegužės 26 d.
pasirašytoje
sąjungos sutartyje.
Tačiau, norint visiškai suprasti 1941 m. birželio 22 d.
Čerčilio užimtą poziciją Tarybų Sąjungos atžvilgiu, rei
žodžius iš
kia turėti galvoje ne tik aukščiau cituotus
kalbos per radiją. Čerčilis kartu pareiškė ir štai ką: „Na
cistiniam režimui būdingi blogiausi komunizmo bruo
žai.
Per pastaruosius 25 metus niekas nebuvo nuosek
lesnis komunizmo priešas kaip aš. Neatšauksiu nė vieno
žodžio, kurį aš pasakiau apie j į " .
Šis pareiškimas turi didelę principinę reikšmę. Čer
čilis ne
viešai visam pasauliui paskelbė, kad jis, kaip
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anksčiau, tebėra nuoseklus Tarybų Sąjungoje gyvuojan
čios visuomeninės santvarkos priešas. Jis suformulavo
savotišką savo veiklos programą numatomos sąjungos
su TSRS ribose. Tuo jis nuramino Anglijos ir J A V reak
cinius elementus dėl savo politikos Tarybų Sąjungos at
žvilgiu pobūdžio.
ši Anglijos ministro pirmininko
politika negalėjo nesukomplikuoti sąjunginių santykių
su TSRS užmezgimo. Čerčilis buvo pasirengęs sudaryti
sąjungą su TSRS, taip pat ketino ir toliau laikytis prie
šiškos pozicijos dėl Tarybų Sąjungoje gyvuojančios vi
suomeninės santvarkos. Šis prieštaravimas ypač pasireiš
kė antihitlerinėje koalicijoje, kurioje Čerčilio vadovau
jama vyriausybė atliko svarbų vaidmenį.
Tarybų Sąjungai stojus į karą, Anglija tikėjosi, kad
Vokietijos karinė mašina Rusijos laukuose gerokai nuTačiau TSRS pergalės prieš Vokietiją Anglijos vals
tybės veikėjai netroško, todėl delsė suteikti jai praktinę
pagalbą. Liepos 12 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl
bendrų TSRS vyriausybės ir Anglijos vyriausybės veiks
mų kare su Vokietija, pagal kurį abi šalys įsipareigojo
teikti viena kitai visokeriopą pagalbą ir paramą šiame
kare, taip pat nevesti derybų ir nesudaryti separatinių
paliaubų ar taikos su Vokietija. Palengva
kaip sąjungininkių, santykiai gerėjo.
Čerčilis anaiptol ne visada prie to prisidėdavo.
vyzdžiui, svarstant susitarimo pasirašymo liepos 12 d.
klausimą, Čerčilis pasiūlė tuo atveju, jeigu Tarybų Są
junga vis dėlto atsilaikytų, įrašyti į susitarimą paragrafą,
kuris numatytų taikos konferencijoje po karo peržiūrėti
jos sienas. Čerčilis turėjo galvoje atėmimą iš TSRS tų
teritorijų, kurios prie jos prisijungė
metais.
Anglijos karinis kabinetas tuo metu nepritarė šiai idėjai,
bet tai, kad Čerčilis ją iškėlė, labai daug reiškė.
Tarybų Sąjungai stojus į karą, iš pagrindų pasikeitė
pasaulyje. 1941 m. rugpjūčio mėn. Čerčilis su
sitiko su Ruzveltu numatyti, kaip bendrai veikti naujo
mis sąlygomis. Prasidėjo per karą pirmasis J A V prezi
dento ir Anglijos ministro pirmininko pasitarimas. Čer
čilis paskaičiavo, kad karo metu jis kartu su Ruzveltu
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įvairiuose susitikimuose išbuvo 120
unikalus
tas
istorijoje.
Pasitarime buvo nuspręsta teikti Tarybų Sąjungai
pagalbą ginklais ir strategine žaliava. Tačiau šis nutari
mas buvo priimtas tiktai iš principo, ir jo realizavimas
priklausė nuo to, kaip toliau vyks karas Tarybų Sąjun
fronte.
Čerčilis ir Ruzveltas suformulavo Atlanto chartiją ir
joje pareiškė, kad Anglija ir J A V siekia teisingos ir
demokratinės taikos, kuri turės būti, nugalėjus Vokietiją
bei jos sąjungininkes. Kaip vėliau paaiškėjo, tai nebuvo
abiejų vyriausybių ketinimų išraiška, o tiktai propagan
dinis kreipimasis į tautas, norint jų paramos kare. Abu
valstybės veikėjai bendrais bruožais apsvarstė, kokį jie
norėtų matyti pasaulį po karo. Jie vieningai nusprendė,
kad, karui pasibaigus, visos valstybės turi būti nugink
luotos, o Anglija ir J A V turi išsaugoti savo ginkluotę
ir padiktuoti
žemėse visoms tautoms" pokarinį
taikų sureguliavimą.
Buvo kalbama apie tai, kad ir Tarybų Sąjunga turi
būti nuginkluota ir, vadinasi, jos likimas priklausytų nuo
Anglijos ir Jungtinių Valstijų. Taigi buvo planuojama
siekti
viešpatavimo pokariniame pa
saulyje. Anglijos ir J A V vadovai rengė šiuos planus, kai
TSRS ant savo pečių jau nešė didžiausią karo su V o k i e 
tija naštą, o Amerika dar nedalyvavo jame.
Per Anglijos ministro pirmininko ir J A V prezidento
politiniai bei eko
susitikimą išryškėjo dideli abiejų
nominiai prieštaravimai. Čerčilis ryžtingai pasisakė prieš
amerikiečių mėginimą pulti Anglijos imperializmo ekono
mines ir kolonijines pozicijas.
Tačiau konferencijoje daug kur ėmė viršų J A V pa
bloko jėgų
žiūros, o tai atspindėjo
santykį.
atžvilgiu abu politiniai veikėjai labai pa
vydžiai žiūrėjo vienas į kitą.
Kadangi Čerčilis vis dar netikėjo, kad Tarybų
junga įstengs atsilaikyti, ginklu kovodama su Vokietija,
jam buvo itin svarbu pasiekti, kad Amerika kuo greičiau
įstotų į karą. Tolimuosiuose Rytuose
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santykiai pasidarė labiau įtempti. Japonijos kariauna Eu
ropos karą panaudojo, kad galėtų pradėti agresiją Azijoje
ir Ramiajame vandenyne, dėl to grėsė Japonijos ir J A V
karas. Čerčilis suprato, jog abiejų valstybių interesų su
sidūrimas gali sukelti jų ginkluotą konfliktą. Kadangi
Japonija ir Vokietija yra sudariusios sąjungą, šis konf
liktas automatiškai virstų Vokietijos ir J A V karo pa
skelbimu. Todėl Čerčilis darė visa, ką galėdamas, kad
paskatintų Amerikos vyriausybę dėl Japonijos „būti ne
palenkiama".
Tačiau ir be jo pastangų aiškiai brendo karas Toli
muosiuose Rytuose, kuris prasidėjo 1941 m. gruodžio
7
Japonijai užpuolus Amerikos karo laivyną Perl
Harbore. Kartu Japonija užpuolė Angliją Malajoje. Gruo
džio 8 d. Anglijos parlamentas vieningai balsavo už karo
Japonijai paskelbimą. Japonijos ir J A V karo padarinys
buvo tai, kad 1941 m. gruodžio 11 d. Vokietija ir Italija
paskelbė karą Jungtinėms Valstijoms. Kaip pastebėjo
Amerikos senatorius Džeraldas
„čia kaip sykis tai,
ką anglai mums planavo". Čerčilis triumfavo: dabar buvo
aišku, jog, gavusi sąjungininkėmis TSRS ir J A V , Anglija
išliks, kad dabar ji turi realią galimybę laimėti karą.
Tradicinė Anglijos vadovaujančių sluoksnių politika
buvo kariauti kiek galima svetimomis rankomis. Amžiais
Anglija kariavo kolonijinius karus, panaudodama koloni
jinėse šalyse iš vietos gyventojų formuojamas armijas
naujoms kolonijoms užkariauti ir naujoms tautoms pa
vergti. Europoje Anglija, pasitelkdama savo finansinę ir
ekonominę galią, prieš savo priešus sudarydavo Euro
Šios šalys turėdavo tiekti pėsti
pos valstybių
ninkus, kurie neštų didžiausią kovos naštą. Anglija per
Pirmąjį pasaulinį karą patyrė palyginti didelių nuosto
lių, o tai sustiprino Čerčilio ir kitų šalies veikėjų pasi
ryžimą didžiausią karo prieš „ašies" valstybes naštą
užkrauti ant Anglijos sąjungininkių pečių. Buvo turima
galvoje, kad Anglija kare aktyviai pasireikš savo karinė
mis oro pajėgomis ir laivynu.
Gavusi galingų sąjungininkų, Čerčilio vyriausybė
nusprendė Anglijos ginkluotąsias pajėgas daugiausia pa317

naudoti Artimųjų Rytų ir Viduržemio jūros rajone.
ji kariavo kolonijinį karą dėl savo imperialistinių inte
resų. Tuo tarpu atremti didžiausias Vokietijos pajėgas,
esančias Europos žemyne, teko tiktai Tarybų Sąjungai.
„Čerčilis
rašo savo knygoje „Čerčilio
tis" graikų žurnalistas E.
Tarybų Sąjunga
kare nukraujuotų ir iki pergalės taip nusilptų, kad
ropoje ir visame pasaulyje negalėtų vaidinti svarbiausio
jo vaidmens. Šia idėja jis ypač susižavėjo tada,
po
laikinų nesėkmių karo pradžioje Rytuose Raudonoji A r 
mija tapo sąjungininkų pergalės realiu kariniu veiksniu.
Iš principo karas turėjo vykti tiktai sausumoje. Atsa
kant į fronto atidarymą Rytuose, reikėjo tuojau atidaryti
frontą Vakaruose, kad būtų galima padėti rusams, kurie
vieni nešė visą didžiulę kovos su Vermachtu naštą, lauk
dami, kad jis bus sugniaužtas replėmis. Į atkaklius ir
jaudinamus Stalino raginimus.
atidaryti antrąjį frontą
Vakaruose Čerčilis atsakydavo sisteminga obstrukcija. Jis
norėjo palikti rusus vienus kautis su vokiečiais. Šiuo at
veju ir vieni, ir kiti iki karo pabaigos būtų išsekę, kad
ir kokia būtų jo baigtis."
Čerčilio sumanymu, Anglija turėjo vengti susirėmi
mo su Vokietijos svarbiausiomis ginkluotosiomis pajėgo
mis Vakarų Europoje ir kovoti periferijoje, silpnindama
priešą lokaliniais smūgiais ir žlugdydama jo galią jūrų
blokada ir pramonės bei gyvenamųjų centrų bombar
davimu.
Jau pirmosiomis karo savaitėmis Tarybinė vyriau
sybė buvo priversta kelti klausimą, kad Londonas įvyk
dytų savo, kaip sąjungininko, įsipareigojimus ir suteiktų
pagalbą, kurią Čerčilis pažadėjo 1941 m. birželio 22 d.
kalboje ir vėliau liepos 12 d. susitarime. Pagalba galėtų
būti suteikta pirmiausia Anglijos ginkluotosioms pajė
goms, dalyvaujant kare prieš Vokietiją Europos žemyne.
Visa rodė, kad Anglija ir J A V turi atidaryti Vakaruose
antrąjį frontą prieš Vokietiją, kurio taip bijojo nacisti
niai vadeivos ir kuris galėjo gerokai sutrumpinti karą ir
sumažinti jo aukas.
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Tarybinė vyriausybė ne kartą kėlė klausimą dėl ant
rojo fronto Europoje atidarymo iš pradžių 1941 metais,
o paskui 1942-aisiais. Čerčilis atkakliai atsisakydavo pa
tenkinti šį teisėtą reikalavimą. Kiek kitaip į antrojo fron
to problemą žiūrėjo Amerikos vadovai. Dėl daugelio
priežasčių jie pasisakė už tai, kad antrasis frontas būtų
atidarytas 1942 metais. 1942 m. balandžio
J A V pre
zidento asmeninis atstovas Haris Hopkinsas ir kariuome
nės štabo
generolas Maršalas atvyko į Lon
doną ir svarstė su Čerčiliu bei kitais Anglijos lyderiais
desanto Vakarų Europoje problemą. Buvo susitarta, kad
1942 metais bus žemyne išlaipintas nedidelis
Amerikos pajėgų desantas, o
įsiverš didžiu
lės pajėgos.
Nutarimas buvo priimtas prieš Čerčilio norą, ir ne
trukus
ir kiti Anglijos vadovai iš esmės jo atsisakė.
Amerikiečiai manė, kad anglai juos apgavo. Generolas
Ismėjus savo atsiminimuose rašo, kad per derybas visi
buvo kupini entuziazmo ir niekas nepasakė nesutinkąs.
„Draugai
pažymi jis
namo, su
sidarę klaidingą įspūdį, kad mes įsipareigojome išlaipin
ti" Europoje desantą 1942 ar 1943 metais. Čerčilis sąmo
ningai suklaidino Amerikos atstovus. Ismėjus priduria:
„Amerikiečiai manė, kad mes jų atžvilgiu pasielgėme klas
tingai". Klausimu dėl antrojo fronto Čerčilis parodė
daug klastingumo, tačiau Tarybinės vyriausybės atžvilgiu
gerokai daugiau negu amerikiečių atžvilgiu.
Jo asmeninis gydytojas lordas Moranas, pradedant
1940 metų gegužės mėnesiu 25 metus buvęs arti Čerčilio,
vėliau rašė, jog Čerčilis „panaudojo visą savo meną, visą
gražbylystę, visą savo didžiulį patyrimą, kad atitolintų
tą nelaimingą dieną", t. y. antrojo fronto atidarymą. Ka
pasakė: uždelsimas
rinio kabineto sekretorius
atidaryti antrąjį frontą „buvo didžiausias Čerčilio laimė
jimas po to, ką jis padarė 1940 metais". Be abejo, sek
retorius išreiškė savo šefo nuomonę. Moranas pažymi,
jog pats Čerčilis „niekada nelaikė savo nuopelnu, kad
buvo uždelsta įsiveržti į Prancūziją". Ir čia pat priduria:
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šis Čerčilio tylėjimas nebuvo
kad
palikuonys nepalaikytų jo atsakingu už karo uždelsimą?"
Nors Čerčilis ir nenorėjo surengti didelės operacijos
Vakarų Europoje, jis, spręsdamas šį klausimą, negalėjo
ignoruoti anglų tautos noro, kad jos šalis sąžiningai
dytų sąjungininkės pareigas Tarybų Sąjungai. Komunistai
ir kiti pažangūs Anglijos žmonės reikalavo, kad Anglijos
vyriausybė įvykdytų savo
atidaryti ant
rąjį frontą. Šalies miestuose vyko gausios demonstracijos
ir mitingai su šūkiu kuo greičiau atidaryti antrąjį frontą.
Anglų tauta suprato, jog nevykdyti
įsi
pareigojimų yra pavojinga ne tik Tarybų Sąjungai, bet
ir pačiai Anglijai. Mašinų gamybos pramonės darbininkų
atstovų konferencijoje 1941 m. spalio
vienas iš
kalbėjusių pareiškė: „Mes didžiai ir teisėtai nerimauja
me kartu su kiekvienos įmonės darbininkais dėl to, kad
vyriausybė nepanaudoja visų savo turimų priemonių Ru
sijai paremti. Reikia visu balsu pasakyti, j o g įmonės įta
ria, kad vyriausybė išduoda Rusiją ir kad vyriausybėje
esantys
murbrabazonai ir mardžesonai (žinomi
V. T.) yra antrojo fronto nebuvimo
priežastis. Mes įspėjame vyriausybę, kad darbininkai
niekada neleis jai išduoti Rusijos, nes jie žino, j o g tai
būtų ir jų pačių išdavimas. Darbininkai reikalauja, kad
Anglijos įnašas būtų toks pat, kaip Rusijos, todėl jie
reikalauja tučtuojau atidaryti antrąjį frontą".
1942 m. gegužės mėn. TSRS užsienio reikalų liaudies
komisaras V. Molotovas nuvyko į Londoną. Jis pateikė
Anglijos vyriausybei klausimą, kaip ji žiūri į perspektyvą
atitraukti 1942 metais iš Tarybų
fronto mažų mažiausiai 40 vokiečių divizijų. Atsakyda
mas Čerčilis smulkiai kalbėjo apie desanto išlaipinimo
Vakarų Europoje sąlygas, apie kontrolės jūroje vaidmenį
ir apie aviacijos reikšmę desantui, kalbėjo apie tai, kad
išlaipinti desantą išmintinga Pa de Kalės,
ir Bresto
rajonuose, tačiau atkakliai vengė konkrečiai įsipareigoti
dėl tokio desanto išlaipinimo laiko ir mastų. Per Angli
Sąjungos derybas, vykusias gegužės
dieną, dėl antrojo fronto Čerčilis, kaip pažymi
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čių istorikas H. Feisas, „elgėsi apdairiai neaiškiai. Jis
vengė tiesiog teigiamai atsakyti į klausimą, kur ir kada
Jungtinės Valstijos bei Anglija pradės operacijas prieš
Vokietiją Vakaruose". Kadangi buvo žinoma, jog tary
binis liaudies komisaras iš Londono vyksta į Vašingtoną,
Čerčilis pasiūlė jam grįžtant užsukti į Londoną ir paža
dėjo tada „konkrečiau atsakyti, žiūrint, kaip šis klausi
mas bus svarstomas Vašingtone".
Gegužės 30 d. per derybas su Ruzveltu ir jo patarėjais
Molotovas vyriausybei iškėlė klausimą dėl antrojo fronto
atidarymo 1942 metais. „Po
rašo Samiuelis Krosas,
Harvardo universiteto slavų kalbų ir literatūros profe
sorius, buvęs šiose derybose
prezidentas pa
klausė generolą Maršalą, ar jis gerai žino, kokia padėtis,
ir ar mes galime pasakyti Stalinui, kad rengiame ant
rąjį frontą.
atsakė generolas. Tada prezidentas
paprašė tarybinį atstovą pranešti savo vyriausybei, „kad
mes tikimės surengti antrąjį frontą šiais metais". Per
tolesnes derybas su amerikiečiais, o vėliau ir su anglais
buvo suderintas tekstas komunikato, kuriame J A V ir
Anglija įsipareigojo atidaryti antrąjį frontą Europoje
1942 metais. Oficialūs Antrojo pasaulinio karo amerikie
čių istorikai neabejoja, kad 1942 m. gegužės mėn. de
rybų Vašingtone rezultatas buvo kaip tik tai. Pavyzdžiui,
M. Metlofas ir E. Snelas rašo, kad Tarybų Sąjungai tada
buvo „tvirtai įsipareigota atidaryti antrąjį frontą 1942
metais". Laiške Čerčiliui Ruzveltas paaiškino, kodėl jis
davė tokį pasižadėjimą: reikėjo, kad tarybinis liaudies
komisaras „grįžtų iš savo kelionės su kažkokiais realiais
rezultatais ir padarytų Stalinui palankią ataskaitą". Kam
to reikėjo, paaiškėja iš Ruzvelto telegramos, išsiųstos
Čerčiliui birželio 6 d. „Turiu
rašė preziden
kad aš su dideliu nerimu žiūriu į rusų frontą."
Čerčilis taip pat nerimastingai stebėjo milžinišką mū
šį, kuris v y k o Tarybų
fronte. Jis
bijojo, kad Tarybinė vyriausybė, įsitikinusi, jog artimiau
siu metu ji negali tikėtis Anglijos ir J A V karinės pagal
bos, verčiau bevelys ne kovoti viena prieš vieną su V o 
kietija, bet nutraukti karą ir sudaryti su ja taikos sutartį.
21. V .
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Šie Čerčilio būgštavimai padidėjo dėl to, kad 1941 ir ypač
1942 metais padėtis
fronte Tarybų Są
jungai iš tiesų buvo labai sunki. Todėl jis ir nutarė „pa
dėti" Tarybų Sąjungai, veidmainingai pažadėdamas 1942
metais suteikti karinę pagalbą. Tarybiniam liaudies komi
sarui grįžus iš Vašingtono į Londoną, Anglijos vyriau
sybė sutiko 1942 metais atidaryti Europoje antrąjį frontą.
sutikimas buvo įformintas bendru
Sąjungos komunikatu, įrašant frazę, sakančią, jog dery
bose
šalys pasiekė visišką susitarimą dėl neatidėlio
tinų uždavinių sudarant antrąjį frontą Europoje 1942 me
tais". Analogiška frazė buvo ir Tarybų
kos komunikate. A b u komunikatai buvo paskelbti 1942 m.
birželio 11
po to, kai tarybinis liaudies komisaras grį
žo į Maskvą. Taigi Anglija ir J A V Tarybų Sąjungai aiš
kiai ir tikrai įsipareigojo atidaryti antrąjį frontą 1942
metais ir visiems tai paskelbė.
Čerčilis,
atidaryti
į frontą
1942 metais ir sutikdamas paskelbti šį komunikatą, kaip
paaiškėjo vėliau ir kaip matyti dabar iš paskelbtų do
kumentų, buvo iš anksto numatęs apgauti Tarybinę v y 
riausybę. Kad Čerčilis nesirengė vykdyti Anglijos vardu
prisiimto įsipareigojimo, patvirtina tai, jog, sudarant Ang
Sąjungos komunikatą, Čerčilis įteikė ta
rybiniam liaudies komisarui memorialinį raštą, kurį jis,
o po jo ir kai kurie nesuinteresuoti konstatuoti tiesą ang
lų bei kiti istorikai ateityje plačiai panaudojo, pateisin
dami nesąžiningą Anglijos vyriausybės požiūrį į savo
dokumento įteikimas reiš
pareigą dėl antrojo fronto.
kė, jog Anglijos vyriausybė, sumaniusi apgauti Tarybų
Sąjungą, iš anksto rengė sau alibi. Dokumente buvo sa
koma: „Mes rengiamės išlaipinti desantą žemyne 1942 m.
rugpjūčio ar rugsėjo
Iš anksto negalima pasa
kyti, ar bus palanki padėtis šią operaciją įgyvendinti, kai
ateis laikas. Vadinasi, šiuo atžvilgiu mes negalime pasi
žadėti, bet, jeigu tai bus išmintinga, mes nedvejodami
įgyvendinsime savo planus".
Kaip buvo galima suprasti šiuos žodžius? Tiktai tie
siogine prasme: Anglijos vyriausybė
ne tiesiog
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žada imtis priemonių antrajam frontui atidaryti arba tiria
šios operacijos galimybes, arba ketina pradėti ją planuo
ti, o kaip tik rengiasi 1942 metais įsiveržti į Europos že
myną, jeigu nesutrukdys kokios nors nenumatytos aplin
kybės (iš čia ir žodžiai „iš anksto negalima pasakyti").
Posakis „Vadinasi, šiuo atžvilgiu mes negalime pasižadėti"
liečia 1942 m.
mėnesį galinčias susi
daryti aplinkybes, kurios, savaime aišku, nepriklausė nuo
Anglijos vyriausybės valios ir galėjo įvairiai susiklostyti.
Tuo atveju, jeigu neatsitiks kas nors nenumatyta (o kaip
žinoma, taip ir buvo), Anglijos vyriausybė „nedvejoda
ma įgyvendins savo planus".
Čerčilio memorialinio rašto negalima atsieti nuo kitų
dokumentų, kuriuos suderino ir pasirašė TSRS ir Anglijos
atstovai. Jį aiškinant, būtina atsižvelgti ne tik į
Tarybų Sąjungos komunikatą, numatantį atidaryti antrąjį
frontą 1942 metais, bet ir į
Sąjungos
sutartį dėl sąjungos. Taip pat memorialinio rašto negali
ma atsieti nuo Tarybų
komunikato,
nuo to, kas tarybiniam užsienio reikalų liaudies komisarui
buvo pareikšta Vašingtone, nes pats Čerčilis pasiūlė duoti
Tarybinei vyriausybei galutinį atsakymą dėl antrojo fron
to po to, kai savo nuomonę pasakys Amerikos vyriau
sybė. Tai iš esmės reiškė: „Kaip amerikiečiai, taip ir mes".
Amerikiečiai be jokių išlygų pareiškė ir parašė komuni
kate, kad antrasis frontas bus atidarytas 1942 metais. Po
jų Anglijos vyriausybė davė sutikimą apie antrąjį fron
tą paskelbti komunikatą, kuris buvo identiškas Tarybų
komunikatui. Tai reiškė, kad ir Ang
lijos, ir Amerikos vyriausybės vienodai įsipareigojo Tary
bų Sąjungai atidaryti antrąjį frontą.
Čerčilis ir jį pateisinantys istorikai memorialiniame
rašte laiko svarbia tiktai vieną išlygą („vadinasi, šiuo
atžvilgiu mes negalime pasižadėti") ir pripažįsta nereikš
mingomis tas jo dalis, kurios patvirtina įsipareigojimą ati
daryti antrąjį frontą. Tai gali reikšti tiktai viena
memorialinis raštas tyčia buvo taip parengtas, kad būtų
galima jį panaudoti kaip pateisinimą, dėl ko pažeistas
Tarybų
komunikate esantis įsiparei-
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Amerikos generolas
kartu su Hopkinsu ir Maršalu dalyvavęs 1942 m. balandžio derybose
dėl antrojo fronto, rašo: „Anglai meistriškai vedė dery
bas. Jie ypač sugebėjo pavartoti frazes ir žodžius, kurie
turėjo daugiau negu vieną reikšmę ir juos buvo galima
ne tik vienaip aiškinti. Tai buvo klasiškas Makiavelio
stilius. Aš netvirtinu, j o g siekimas apgauti buvo būdingas
asmeniškas vieno ar kito derybų dalyvio bruožas. Ta
čiau, kai būdavo liečiami valstybės interesai, mūsų dery
bų partnerių anglų sąžinė tapdavo elastinga.
Aš bu
vau anglų diplomatinio meno liudytojas jo geriausią va
landą, meno, kuris vystėsi sėkmingų tarptautinių intrigų
ir apgaulės, derinamos su meilikavimu, šimtmečiais".
Tiktai turint galvoje šį, anot Vedemejerio, anglų po
litikų „sąžinės elastingumą", galima suprasti tarybiniam
liaudies komisarui Čerčilio įteikto memorialinio rašto dėl
antrojo fronto prasmę, taip pat kad šį dokumentą ateity
je panaudojo Čerčilis ir kiti Anglijos veikėjai bei anglų
buržuazinė istoriografija.
Suprantama kalba kalbant, tokie veiksmai vadinami
„sąmoningu melu". Anglijos politika, dažnai savo tikslams
pasiekti naudodama apgaulę ir veidmainystę, sukūrė ang
lų kalbos terminą, kurio neturi visos kitos
bug —
Anglų žodynai šį žodį aiškina kaip
„melą kilnia dingstimi" arba „melą, apsukriai užmaskuotą
kaip tiesą". 2ymus anglų politinis veikėjas ir publicistas
Konis Ziliakusas dėl hambago panaudojimo Anglijos po
litikoje štai ką rašo: „Anglų panieka logikai dažnai su
kelia mėginimą suderinti dvi nesuderinamas idėjas: vie
ną kaip moralinį alibi ir pagrindą kalboms bei jausmams,
kitą kaip įsitikinimus ir pagrindą veiksmams. Kaip tik šį
„mąstymo dvilypumą" europietis labai supaprastina, kai
pavadina jį anglų veidmainyste. Tačiau reikia pripažinti,
atskirti
kad dažnai jo praktinius padarinius labai
nuo veidmainystės ir kad labai lengva nuo nesąmoningo
savęs apgaudinėjimo pereiti prie sąmoningo veidmainiš
kumo".
Čerčilis kažkada rašė, kad
atlieka didžiu
lį ir neginčijamai teigiamą vaidmenį didžiųjų tautų, gy
venančių valstybėje, kurioje yra demokratinė laisvė, so324

cialiniame gyvenime". Pats jis davė labai cinišką hamba
go pritaikymo pavyzdį, įteikdamas tarybiniam liaudies ko
misarui memorialinį raštą dėl antrojo fronto.
Tie istorikai, kurie iš tikrųjų ieško
neatsižvel
gia į Čerčilio memorialinį raštą ir tvirtina, jog Anglija ir
J A V 1942 metų pavasarį Tarybų Sąjungai įsipareigojo
atidaryti antrąjį frontą 1942 metais. Ir tai sako anaiptol
ne tik marksistiniai istorikai. Tarp jų tokie buržuaziniai
istorikai, kaip amerikiečiai Higinsas, Niumenas ir Feisas,
anglas Medlikotas ir daug kitų. Pavyzdžiui, Medlikotas
„Antrasis frontas buvo rusams pažadėtas 1942 me
tais", „tiek Čerčilis, tiek Ruzveltas sutiko atidaryti ant
rąjį frontą".
1942 m. liepos
Čerčilis ir Ruzveltas, Tarybinei
vyriausybei nedalyvaujant, peržiūrėjo savo įsipareigojimą
dėl antrojo fronto atidarymo. Užuot išsilaipinę Europoje,
jie nutarė 1942 metais įsiveržti į Šiaurės Afriką. Tai buvo
šiurkščiausias įsipareigojimų Tarybų Sąjungai, kaip sąjun
gininkei, pažeidimas,
Čerčilis labai nerimavo, kaip į to
kį savo sąjungininkų nutarimą reaguos Tarybinė vyriau
sybė. Sunerimo ir visi aukštieji Anglijos vadovai. Kadoganas 1942 m. liepos 7 d. dienoraštyje įrašė: „Įspėjau
dėl ministro pirmininko idėjos sustabdyti pasiren
gimą (Kadogano
V. T.) antrajam frontui ir
apie tai atvirai pasakiau rusams. Mes negalime to pada
ryti. Tai sukels blogą efektą. Be to, mes turime būti
prasiveržimo (tarybinių
V. T.)
kai mums nedelsiant reikės įsiskverbti į žemyną".
Keblios misijos pranešti Tarybinei vyriausybei apie
priimtą nutarimą Čerčilis ėmėsi pats. Šiuo tikslu 1942 m.
rugpjūčio mėn. jis atvyko į Maskvą. Įdomu, kad memua
ruose Čerčilis rašo, su kokia nuotaika jis skrido į
sostinę: „ A š mąsčiau apie savo misiją šioje niūrioje, gra
sioje bolševikinėje valstybėje, kurią kažkada atkakliai
mėginau pasmaugti gimstančią ir kurią iki pat Hitlerio
atsiradimo laikiau mirtinu civilizuotos laisvės priešu. Ką
privalėjau jiems pasakyti dabar? Generolas Veivelas
sa tai susumavo
Jame buvo keletas posmų,
kurių kiekviena paskutinė eilutė
„Nebus ant325

fronto 1942 metais". D. Dilksas knygoje, kurioje ci
tuojami
dienoraščiai, pateikia vieno iš Čerčilį
lydėjusių asmenų liudijimą. Būdamas Maskvoje, valsty
sąjungininkės sostinėje, Čerčilis rugpjūčio
14 d. prapliupo tokia tirada: „Man sakė, kad rusai nėra
žmogiškos būtybės. Gamtos skalėje jie stovi žemiau už
orangutangus". Savaime aišku, jog šie Anglijos ministro
pirmininko jausmai Tarybų Sąjungai turėjo neigiamą įta
ką jo pozicijai antrojo fronto klausimu ir
rybų Sąjungos santykiams.
Maskvoje Čerčilis Tarybinę vyriausybę mėgino įti
kinti, pirma, tuo, kad Anglija 1942 metais negali atidary
ti antrojo fronto, ir, antra, tuo, kad Anglija ir neprisi
ėmė tokio įsipareigojimo (čia jis rėmėsi memorialiniu raš
tu, kurį kitados jis buvo įteikęs užsienio reikalų liaudies
komisarui). Čerčilis nesijaudino dėl to, kad
rybų Sąjungos 1942 m. birželio 11 d. komunikate buvo
tvirtai užfiksuotas šis Anglijos įsipareigojimas ir kad pats
jo atvykimas į Maskvą pasiteisinti Tarybinei vyriausybei
tiktai patvirtino tiek įsipareigojimą 1942 m. atidaryti ant
rąjį frontą, tiek tai, kad Anglija ir J A V jį pažeidė. Jei
to nebūtų buvę, kam Čerčiliui būtų reikėję vykti į Mask
vą? Amerikiečių istorikas Higinsas, specialiai tyręs Čer
čilio poziciją dėl antrojo fronto ir šia tema parašęs kny
gą, išjuokia Čerčilio mėginimą tvirtinti, „kad jo sąžinė
švari", nes jis, girdi, Tarybinės vyriausybės „neapgavo ir
nesuklaidino". Higinsas daro išvadą, kad Čerčilis „sąmo
ningai apgavo savo sąjungininkus rusus".
Tarybinės vyriausybės vadovai elgėsi su juo kitaip.
Čerčiliui buvo pranešta apie padėtį Tarybų
Vokietijos fronte, apie Raudonosios Armijos būklę ir apie
sumanytą kontrpuolimą, kuris padėjo vėliau pasiekti di
džią tarybinio ginklo pergalę prie Stalingrado sienų. Tai
buvo didelis Tarybinės vyriausybės, palaikiusios garbin
gus ir nuoširdžius santykius su savo sąjungininku, atvi
rumas. Rugpjūčio 15 d. Čerčilis pranešė Londonui ir pre
zidentui Ruzveltui: „Per asmenišką pokalbį su manimi
Stalinas atskleidė
plataus kontrpuolimo planą", o
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rytojaus dieną telegrafavo, kad jis „gavo išsamią ata
skaitą apie rusų būklę".
Tarybiniai vadovai pareiškė Čerčiliui, kad, jų įsiti
kinimu, Anglijos ir J A V vyriausybės šiurkščiai pažeidžia
įsipareigojimus, atsisakydamos
metais atidaryti ant
rąjį frontą. Rugpjūčio 13 d. J. Stalinas įteikė Čerčiliui
šitokį memorandumą, susumuojantį šalių pozicijas šiuo
klausimu. „Organizuoti antrąjį frontą Europoje 1942 me
sakoma
buvo nutarta, kai Molo
tovas lankėsi Londone, ir tai atsispindėjo
bų Sąjungos suderintame komunikate, paskelbtame š. m.
birželio 12 d. Taip pat yra žinoma, jog antrojo fronto
Europoje organizavimo
atitraukti vokiečių pa
jėgas iš Rytų fronto į Vakarus, sudaryti Vakaruose rimtą
pasipriešinimo vokiškojo fašizmo jėgoms bazę ir, vadi
nasi, 1942 metais palengvinti tarybinės kariuomenės būk
lę Tarybų
fronte.
Lengva suprasti, j o g Didžiosios Britanijos vyriausybės
atsisakymas 1942 metais atidaryti antrąjį frontą Europo
tai moralinis smūgis visai tarybinei visuomenei, ku
ri tikėjosi, kad bus atidarytas antrasis frontas, kompli
kuoja Raudonosios Armijos padėtį fronte ir žlugdo Tary
binės karinės vadovybės planus. Aš jau nekalbu apie tai,
kad Raudonosios Armijos sunkumai, atsisakius sudaryti
antrąjį frontą 1942 metais, be abejo, turės pabloginti Ang
visų kitų sąjungininkų karinę padėtį.
lijos
Man ir mano kolegoms atrodo, kad 1942 metais yra
palankiausios sąlygos atidaryti antrąjį frontą Europoje,
nes beveik visos vokiečių karinės pajėgos, ir, be to, ge
riausios pajėgos, atitrauktos į Rytų frontą, o Europoje
paliktas nedidelis kiekis pajėgų ir, be to, blogiausių pa
jėgų. Nežinia, ar 1943 metais bus tokios pat palankios
sąlygos atidaryti antrąjį frontą, kaip 1942 metais. Todėl
manome, kad kaip tik 1942 metais galima ir reikia atida
ryti antrąjį frontą Europoje. Tačiau man, deja, nepavy
ko tuo įtikinti Didžiosios Britanijos poną Ministrą Pir
mininką, o p. Harimanas, J A V Prezidento atstovas dery
bose Maskvoje, visiškai rėmė poną Ministrą Pirmininką."
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Tarybinė vyriausybė
sąjungininkų ketini
mą 1942 metais išsilaipinti Šiaurės Afrikoje ir Čerčilio
garantavimą (jis taip pat pasirodė esąs melagingas ir v ė 
liau nebuvo
kad Anglijos ir Amerikos ka
riuomenė 1943 metais didžiulėmis pajėgomis įsiverš
Vakarų Europą.
Čerčilis rimtai būgštavo, kad nesąžiningas sąjungi
ninkų elgesys paskatins Tarybų Sąjungą sudaryti separatinę taiką su Vokietija. Jokių to požymių Maskvoje jis
nepastebėjo ir su didžiausiu pasitenkinimu Anglijos kari
niam kabinetui pranešė:
visą laiką niekada nebuvo
padaryta nė mažiausios užuominos, kad jie toliau nesikaus".
Pasibaigus Čerčilio deryboms su Tarybine vyriausy
be, Anglijos karalius taip jį pasveikino: „Būdamas pa
siuntinys su nemaloniomis žiniomis, jūs turėjote gana
keblų uždavinį, ir aš iš visos širdies sveikinu jus suma
niai jį įvykdžiusį".
Antrasis frontas buvo ne vienintelė problema, sun
kaip sąjungininkių, san
kinusi plėtoti TSRS ir
tykius per Antrąjį pasaulinį karą. Šiems santykiams di
delę žalą darė Čerčilio ir jo vyriausybės siekimas vengti
pripažinti 1941 metų Tarybų Sąjungos sienas ir, vadina
si, sudaryti sąlygas per būsimą taikų sureguliavimą at
plėšti nuo TSRS dalį teritorijos.
Pirmą kartą šis klausimas buvo paliestas derybose su
vykusiose 1941 m. gruodžio
Maskvoje. Tada
Idenas užsienio reikalų ministro poste jau buvo pakei
tęs Halifaksą, kuris buvo paskirtas Anglijos ambasado
riumi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Į klausimą, ar
Anglijos vyriausybė garantuoja, kad per taikų suregulia
vimą ji parems Tarybų Sąjungos reikalavimą pripažinti
jos 1941 metų sienas, Idenas nedavė teigiamo
Kad ir kaip keista, kaip argumentu Idenas rėmėsi Atlanto
chartija. Dėl to J. Stalinas Idenui pareiškė: „ A š maniau,
kad Atlanto chartija nukreipta prieš tuos, kurie mėgina
įvesti pasaulyje savo hegemoniją, o dabar dalykas at
rodo taip, kad Atlanto chartija nukreipta prieš TSRS. V i 
sa, ko mes
toliau pasakė
tai atkurti
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sų šalį jos buvusių sienų ribose. Mes turime jas turėti
savo saugumo
Turiu pastebėti, kad jeigu
jūs to vengiate, tai atrodo, j o g norite sudaryti sąlygas
Tarybų Sąjungai suskaldyti". J. Stalinas pasakė Idenui,
j o g „jis nustebintas ir priblokštas, kad Čerčilio vyriausy
bė laikosi tokios pozicijos. Tai praktiškai tokia pat pozi
cija, kurią buvo užėmusi Čemberleno vyriausybė".
Dėl Tarybų Sąjungos sienų tokią pat poziciją, kaip
Čerčilis, užėmė ir Amerikos vyriausybė. Negana to, kai
Čerčilis, bijodamas dėl sąjungos su TSRS likimo, buvo
linkęs manyti, kad galbūt vis dėlto geriau būtų paten
kinti TSRS reikalavimus, Vašingtonas davė kategoriškai
neigiamą atsakymą.
Norėdama stiprinti ir plėtoti santykius su Anglija,
Tarybinė vyriausybė padarė didelę nuolaidą: ji nutarė
tuo metu atkakliai nesilaikyti savo teisingo reikalavimo
dėl sienų ir sudaryti su Anglija sąjungos sutartį, kuri ne
liestų šios problemos. 1942 m. gegužės
d. Anglijos
užsienio reikalų ministerijoje, dalyvaujant Čerčiliui, bu
vo pasirašyta Tarybų Sąjungos ir Anglijos sutartis, ku
rioje abi šalys įsipareigojo teikti viena kitai karinę pa
galbą ir visokeriopą paramą kare su Vokietija bei jos
satelitais ir numatė, kokie turės būti abiejų šalių savi
tarpio santykiai pokario laikotarpiu. Sutartis buvo svar
bus
veiksnys
Sąjungos san
tykiuose. Jos sudarymas sustiprino TSRS ir Anglijos tarp
tautines politines pozicijas, sutvirtino valstybių ir tautų
antihitlerinę koaliciją.
1941 metų pabaigoje Anglijos vyriausybė su TSRS
ir J A V pasirašė protokolą dėl Anglijos ir Amerikos gink
luotės bei strateginių medžiagų tiekimo Tarybų Sąjungai.
tiekti buvo pradėta anaiptol ne iš karto, ir pačiais
sunkiausiais Tarybų Sąjungai momentais tiekimas buvo
tikrai nepakankamas, bet vis dėlto jis atliko teigiamą
vaidmenį Tarybų Sąjungai ir jos ginkluotosioms pajė
goms. 1942 metais, kai vokiečių kariuomenė veržėsi prie
Volgos krantų, Anglijos vyriausybė nutraukė karinių me
džiagų tiekimą Tarybų Sąjungai. Pats Čerčilis ir anglų
istorikai tikina, jog tiekimą trukdė sunkumai organizuo329

prekybos laivų konvojų į TSRS šiaurinius uostus.
Atrodo, jog čia didelę reikšmę turėjo tai, kad Anglijoje
buvo įtakingų sluoksnių, kurie trukdė normaliai jos, kaip
sąjungininkės, santykių su TSRS raidai.
Anglijos ginkluotosioms pajėgoms ne visada sekėsi
kariauti Siaurės Afrikoje prieš
kariuome
nes. Pagal užmojį ir reikšmę šių operacijų jokiu būdu
nebuvo galima lyginti su operacijomis Tarybų Sąjungos—
Vokietijos fronte. Todėl Čerčiliui labai reikėjo efekty
vios anglų ginklo pergalės. Tokia pergalė buvo būtina
ir vidaus politikos sumetimais. Nesėkmės kare ir pralai
mėjimai, kuriuos 1942 metais patyrė Anglijos kariuome
nė, rimtai susilpnino Čerčilio vyriausybės pozicijas. A n g 
lijoje didėjo nepasitenkinimas vadovavimu karui, o tai
buvo rimtas pavojus vyriausybei. Moranas rašo, kad jo
1942 metų dienoraščiuose vyrauja mintis: „Vinstonas įsi
tikinęs, kad jo, kaip ministro pirmininko, padėtis gali
būti išgelbėta tiktai pergale mūšio lauke". Čerčiliui ar
timas ministras Brendonas Brakenas 1942 m. rugsėjo
Moranui pasakė:
mes būsime sumušti šiose kau
tynėse
bus galas".
Kai 1942 metų pabaigoje Anglijos kariuomenė pra
dėjo pulti vokiečius bei italus ir prie
Alameino juos
nugalėjo, šį, apskritai paėmus, antraeilį karinį įvykį Čer
čilis baisiai išpūtė. Jis pavadino jį „didžiuoju mūšiu", da
vė nurodymą visoje Anglijoje skambinti varpais ir vėliau
tvirtino, kad mūšis dėl el Alameino „faktiškai reiškė li
kimo posūkį" ir buvo „svarbiausios sausumos kautynės
ginant sąjungininkų interesus".
Amerikiečių generolas Vedemejeris rašo: „Čerčilis
pernelyg didelę reikšmę teikė sąjungininkų pergalei Afri
koje". Tuo jis siekė trijų tikslų: pirma, norėjo pastatyti
priešpriešiais el Alameiną tarybinės kariuomenės pergalei
prie Stalingrado; antra, norėjo sustiprinti savo vyriausy
kaip
bės padėtį vidaus politikos fronte ir, vadinasi,
ministro pirmininko, pozicijas; trečia, demonstravo visam
pasauliui, kad Anglija daug prisidedanti prie kovos su
Vokietija ir Italija, siekdamas susilpninti nepalankų Ang
lijos politikos fašistinių agresorių atžvilgiu karo išva330

karėse įspūdį. Anglų publicistas Džonas
1963
metais rašė, kad Anglijoje apie tramdymo politiką dabar
sakoma: „Kad ir kokia nerealistiška buvo Anglijos po
litika ketvirtajame dešimtmetyje, anglų tauta išpirko ją,
kovodama su Hitleriu.
Tokia oficiali versija. Ji ge
rokai padailina padėtį. Ji pritaria, kad Miunchenas bu
vo dėmė, tačiau kartu tvirtina, kad šią dėmę nuvalė
mūšis dėl Anglijos ir prie el Alameino. Anglija, girdi,
pati apsivalė, ir tegul užsieniečiai dabar žiūri į ją ne
taip kaip į nugalėtą, o kaip į nugalėtoją".
„Savo
H.
su
rizikavo padaryti tokį
„Iki el Alameino
mes nežinojome, kas yra pergalė, po el Alameino nie
kada nežinojome, kas yra pralaimėjimas.
Tačiau svar
biausias veiksnys, pakeitęs karo pobūdį, buvo rusų, iš
sekinusių vokiečių kariuomenę, laimėjimai."
Istorija žino, jog ne Anglijos varpų skambėjimas
el Alameino garbei, bet rusų pabūklų prie Stalingrado
gausmas iš tikrųjų buvo persilaužimo Antrajame pasau
liniame kare pradžia. Didžiojo mūšio prie Stalingrado
baigtis reiškė, jog dabar karą laimės
Tai
gi baigėsi Anglijos politikos „ištverti bet kuriomis prie
monėmis" etapas. Dabar jau buvo aišku, kad Anglija
ištvėrė ir kad Čerčilio veikla ministro pirmininko poste
padėjo išvengti mirtino pavojaus, grėsusio šaliai 1940—
1941 metais.
Tačiau iki pergalės dar buvo ilgas ir sunkus kelias.
Ant 1942 ir 1943 metų ribos Čerčilio vyriausybės politi
ka pradėjo naują fazę.

Prieš

srovę

Anglijos ministras pirmininkas, kurį laiką pamąstęs
apie tai, ką jis pamatė ir išgirdo Maskvoje, suprato,
kad Tarybų Sąjunga baigs karą ne sumušta ir nusilpusi,
kaip tikėjosi Čerčilis ir jo bendraminčiai, bet galinga
valstybė. Tokia padėtis turėjo būtinai padaryti lemiamą
įtaką karui baigiamajame etape. Galinga Tarybų Sąjun
ga, manė Čerčilis, būtinai sieks visiškai sutriuškinti
fašizmą, todėl Europos šalyse ir visame pasaulyje gali
audringai išsivystyti revoliucinis judėjimas. Tarybų Są
jungos pergalė kare smarkiai sustiprins socializmą, o fak
tas, j o g kaip tik pergalinga Tarybų Sąjunga išvaduos
iš fašizmo daugelį Europos
bus dar vienas veiks
nys socialistinių revoliucijų Europos šalyse raidai. „1943
rašo „Leibor
Vakarų vadovus apėmė
panika tik pagalvojus, kad gali žlugti fašizmas ir nugalėti
komunizmas." Dėl to Čerčilis nerimavo labiau negu kas
kitas.
Dar 1942 m. spalio
prieš tai, kai vokiečių ka
riuomenė buvo sutriuškinta prie Stalingrado, Čerčilis pa
rengė memorandumą ir išsiuntinėjo jį Anglijos karinio
kabineto nariams. Jis rašė: „Visos mano mintys pirmiau
sia nukreiptos į Europą, kaip dabartinių nacijų ir civi
lizacijų pramotę. Įvyktų baisi katastrofa, jeigu rusų bar
barizmas sunaikintų senųjų Europos valstybių kultūrą ir
nepriklausomybę". Šios eilutės buvo parašytos Stalingra
do mūšio dienomis.
Savaime aišku, tada ir vėliau karo metu Čerčilis
kartą siuntė Tarybinei vyriausybei oficialius raštus, ku332

riuose sakė, kad jis džiaugiasi tarybinio ginklo pergalė
mis ir žavisi Tarybų valstybės
Tai buvo veid
maininga duoklė mandagumui. Tikrieji jo jausmai ir su
manymai buvo išdėstyti 1942 metų spalio mėn. slaptame
memorandume kariniam kabinetui.
Toliau Čerčilis rašė: „ A š tikiu, kad Europos nacijų
šeima galės veikti vieningu frontu, kaip vieninga visuma,
vadovaujama Europos tarybos. Aš siūlau sudaryti su
vienytą Europą. Tikiuosi, kad tarybą, reikia manyti, su
darys 10 dalyvių, įskaitant buvusias didžiąsias valsty
bes, švedus, norvegus, danus, olandus, belgus, prancū
zus, ispanus, lenkus, čekus ir turkus". Kadangi buvo
kalbama apie buvusias didžiąsias valstybes, tai reiškė,
jog į bloką, kuris turėjo veikti prieš TSRS, Čerčilis nu
matė įtraukti Vokietiją ir Italiją. Prancūzijos prie didžių
jų valstybių jis nepriskyrė, nes prancūzus jis mini greta
olandų ir turkų. Vadinasi, Anglijos pokarinę „šaltojo
karo" laikotarpio užsienio politiką, esančią aiškiai anti
tarybinės krypties, Čerčilis suformulavo dar 1942 metų
pabaigoje, gerokai prieš tai, kai antihitlerinės koalicijos
dalyvių bendromis pastangomis buvo sutriuškintas fašis
tinių valstybių blokas.
1942 metų
metų pradžioje buvo dar
labai toli iki pergalės prieš Vokietiją, jau nekalbant apie
pergalę prieš Japoniją. Didžiuliai kautynių mastai Tary
bų
fronte įtikino Čerčilį, kaip Ang
lijai yra svarbu išsaugoti sąjungą su TSRS. Be šito apie
pergalę nebuvo ko ir svajoti. Po Stalingrado Čerčilis ir
jo vyriausybė itin atkakliai stengėsi Tarybų Sąjungai už
krauti didžiausią karo aukų ir sunkumų naštą. Kartu jie
norėjo, kad antihitlerinės koalicijos dalyviai sparčiau
rengtų pokario taikaus sureguliavimo pagrindus, siek
dami iš anksto šiuo atžvilgiu supančioti Tarybų Sąjungą.
Čerčilio vyriausybė ir toliau pažeidinėjo savo įsi
pareigojimus atidaryti antrąjį frontą. 1942 m. rugpjūčio
mėn. Maskvoje Čerčilis užtikrino Tarybinę vyriausybę,
kad antrasis frontas bus atidarytas 1943 metais. Jo už
tikrinimai pasirodė esą visiškas melas. Tai sužinojusi,
TSRS vyriausybė pareiškė energingą protestą. Daugkarti333

niai Anglijos ir J A V įsipareigojimų dėl antrojo fronto pa
žeidimai, nurodė ji, kelia klausimą, „ar galima toliau
pasitikėti sąjungininkais.
Tarybiniai vadovai išsamiai
išanalizavo Čerčilio žodžius ir darbus, stengdamiesi nusta
tyti jo tikruosius ketinimus bei tikslus, ir prieidavo ne
džiugių išvadų. J. Stalinas laiške TSRS ambasadoriui
Londone 1942 m. spalio
rašė: „Mums visiems Mask
voje susidaro įspūdis, jog Čerčilis laikosi kurso, kad
TSRS pralaimėtų. Taip nemanant, sunku bus paaiškinti,
kodėl Čerčilis šitaip elgiasi antrojo fronto Europoje klau
simu, ginkluotės tiekimo TSRS klausimu.
klausimu dėl
anglų sistemingo per rugsėjo mėnesį Berlyno bombarda
vimo, kurį Čerčilis paskelbė Maskvoje ir kurio jis nė per
nago juodymą neįvykdė, nors jis, be abejo, galėjo tai
įvykdyti".
Po mūšio Kursko lanke 1943 metų vasarą buvo ga
lutinai įtvirtintas Antrojo pasaulinio karo persilaužimas
ir Raudonoji Armija pradėjo nesulaikomai žygiuoti į va
karus, vydama grobikus iš savo teritorijos ir nešdama
laisvę Europos tautoms. Taip pakrypus įvykiams, antrojo
fronto klausimas iškilo kitu aspektu. Tarybinei kariuo
menei žygiuojant į vakarus, Londono ir Vašingtono poli
tikai pamažu pradėjo
kad jiems reikia pasku
bėti su antruoju frontu, ir ne todėl, kad padėtų savo
tarybiniams
bet kad įvestų savo kariuo
menę į Vakarų Europą, prieš ją išvaduojant Raudonajai
Armijai. Todėl 1943 m. lapkričio pabaigoje Teherane v y 
kusioje trijų valstybių — TSRS, J A V ir Anglijos
dovų
buvo priimtas galutinis nutarimas
dėl
kariuomenių įsiveržimo į Vaka
rų Europą 1944 metų gegužės mėnesį.
1943 metų pabaigoje antihitlerinėje koalicijoje jėgų
santykis radikaliai pasikeitė ne Anglijos naudai. Tarybų
Sąjunga sėkmingai vykdė svarbiausios smogiamosios j ė 
gos kovoje su hitlerine Vokietija ir jos satelitais vaid
menį, ir atitinkamai didėjo jos vaidmuo nustatant poka
rinio pasaulio likimą. Jungtinės Valstijos plėtojo savo
ginkluotąsias
ir karinę pramonę, dėl to jų įtaka
koalicijoje taip pat didėjo, o
palyginti
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jo. 1943 metų pabaigoje Pietų Afrikos Sąjungos minist
ras pirmininkas Smetsas, vienas stambiausių britų im
perijos politinių veikėjų, Anglijos vadovams pasakė, jog
„po karo bus du milžinai. Europoje — Rusija. Kitas mil
žinas bus
Amerika". Čerčilis su kartėliu ir susi
erzinimu buvo priverstas tai pripažinti. Anot anglų isto
riko D. Dilkso, parengusio spaudai Aleksandro
dienoraščius, per Teherano konferenciją Čerčilis
keletą kartų pasakė, kad jis tada pirmąkart suprato,
„kokia Britanija maža šalis". „Man iš vienos pusės susi
kryžiavęs letenas, sėdėjo rusų lokys, iš
didžiulis
amerikiečių
tarp jų sėdėjo
mažas anglų
ir tiktai jis, vienas iš visų trijų, ži
nojo, koks tikrasis kelias į namus" (koks būdingas Čerčibaigiamasis
Tačiau kuo labiau artėjo karo
pabaiga, tuo jam vis daugiau tekdavo skaitytis su kitų
koalicijos dalyvių nuomone ir vis mažiau pavykdavo pri
mesti savo pasiūlymus.
Visą savo gyvenimą Čerčilis buvo glaudžių Anglijos
ir Jungtinių Valstijų santykių šalininkas. Pirmąkart jis
yra pasisakęs apie tai dar XX amžiaus pradžioje. Čer
čilio biografai tvirtina, kad jo simpatijos J A V paaiški
namos tuo, kad jo kraujas pusiau amerikietiškas. Ši ap
linkybė tikriausiai turėjo tam tikrą reikšmę. Tačiau le
miamą vaidmenį, žinoma, vaidino kitkas: Čerčilis padarė
išvadą, kad tiek Anglija, tiek J A V XX amžiuje turėjo
tuos pačius varžovus.
Vokietija, Tolimuosiuo
se Rytuose
o visame
socializmas
ir tautų revoliucinis judėjimas. Be abejo, išreikšdamas
Čerčilio nuomonę, Idenas pokalbyje su Ruzveltu 1943 m.
k o v o 15 d. pasakė: „Rusija yra mūsų sunkiausia prob
lema". „Anglija tikriausiai bus per silpna viena stoti
prieš Rusiją." Todėl Anglija ir J A V pyktis negali. Jos
turi kartu stoti prieš bendrus priešus.
buvo nuolatinis užsienio reikalų ministro pavaduo
tojas ir todėl dalyvavo Britanijos karinio kabineto posėdžiuose, taip pat
aukščiausiu lygiu priimant nutarimus užsienio politikos klausimais.
Būdamas išmintingas stebėtojas, Kadoganas savo dienoraštyje, kuris iš
pradžių nebuvo skirtas spausdinti, užfiksavo Britanijos aukštosios va
dovybės Antrojo pasaulinio karo metais padėtį ir nuotaikas.
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Per Antrąjį pasaulinį karą Anglijos ir J A V bendra
darbiavimas buvo labai glaudus. Oficialios sutarties dėl
abiejų šalių sąjungos nebuvo, bet faktiškai jų santykiai
buvo
ir bet kuriuo atveju daug glaudesni
negu santykiai Anglijos ir TSRS,
sąjungos su
tartį. Anglija iš Jungtinių Valstijų gavo daug didesnę
materialinę pagalbą negu Tarybų Sąjunga iš abiejų sa
vo sąjungininkių. Labai glaudžiai buvo koordinuojami
Anglijos ir J A V karo veiksmai. Tam veikė jungtinis
štabų viršininkų komitetas. Nors ir nelabai rezultatyviai,
gaminamų ginklų,
ir strateginių me
džiagų skirstymo jungtiniai organai. Dviejų vyriausybių
politiniai kontaktai buvo dažnesni ir glaudesni negu tarp
jų ir Tarybų Sąjungos vyriausybės.
Prezidentas Ruzveltas, kaip nedaugelis, pažinojo ir
suprato Čerčilį. Jis neapsigaudavo dėl išorinės pagar
bos pareiškimų, nors Čerčilis dažnai vadindavo save
Ruzvelto „pirmuoju leitenantu", nuolat kreipdavosi į jį
„p. prezidente", o į tai būdavo atsakoma draugišku
Ruzveltą vargino Britanijos ministro pirmininko už
sispyrimas. Karo pabaigoje, pasakoja mačiusieji, prezi
dentas paprastai duodavo Čerčiliui išsikalbėti, o paskui
trumpai siūlydavo verdiktą. Taip buvo antrojoje konfe
rencijoje Kvebeke. Jaltoje, kaip prisimena valstybės sek
kai Čerčilis pradėjo eilinę kalbą,
retorius
prezidentas pasiuntė Amerikos delegacijai raštelį: „ V ė l
pusvalandis tauškėjimo". Kartą karo pabaigoje, kalbėda
mas apie savo santykius su Čerčiliu, Ruzveltas nesusivaldė. Jis sušuko: „Taip, aš pavargau! Ir jūs pavargsite, jei
jums teks sugaišti penkias valandas, kaip ką tik padariau
aš, mėgindamas užtempti Vinstoną karučiais į statų kal
ną!" Čerčilis tai žinojo. Ne veltui Amerikos stebėtojai
matė, jog per paskutinius susitikimus su Ruzveltu jis
atrodė taip, „tarsi kas minutę lauktų

parašytas prezidento ranka: „Nenuimti! Bauda
250 dolerių!"
Greta tendencijų, padedančių Anglijai ir J A V suar
tėti, dėl ko Čerčilis nenuilstamai kovojo, veikė ir prie
šingos —
ir didėjo
ir Amerikos imperia
lizmo prieštaravimai. Kuo labiau keitėsi abiejų šalių
jėgų santykis Anglijos nenaudai, kuo smarkiau J A V p o 
litikoje išryškėjo tendencija įvesti pokario pasaulyje sa
vo viešpatavimą, tuo labiau didėjo
prieštaravimai. Amerika panaudojo pagalbos Anglijai
gal lendlizą teikimą tam, kad primestų
sąlygas, ne
palankias Anglijos užsienio prekybai. Jungtinės Valstijos
kišosi į Anglijos finansų politiką ir mėgino reguliuoti
jos valiutos atsargas. Amerikiečiai nesiskaitė su anglų
interesais, kurdami branduolinį ginklą, nors abi šalys jį
kūrė kartu; J A V pareiškė pretenzijas Artimųjų Rytų
naftos atsargoms, kurias anksčiau nedalomai valdė Ang
lija. Londonas ir Vašingtonas aštriau pradėjo kovoti dėl
įtakos arabų pasaulyje, ir pirmiausia Saudo Arabijoje.
Amerikos valdantieji sluoksniai mėgino sužlugdyti
Britų imperiją, demagogiškai reikalaudami suteikti Indi
jai nepriklausomybę. Iš tiesų buvo turima galvoje ne
reali nepriklausomybė,
tai, kad nominaliai nepriklau
somą Indiją Amerikos imperializmas ekonominiais ir kitais
metodais pajungtų savo įtakai, išstumdamas iš ten anglų
Čerčilis Idenui
kolonizatorius. 1944 m. gruodžio
rašė: „Maldauju prisiminti mano pareiškimą kalboje, pa
sakytoje 1942 m. lapkričio
prieš Britų imperijos
likvidavimą. Jei amerikiečiai nori pasiimti Japonijos sa
las, kurias jie užkariavo, tegul jas, mūsų laiminami, pa
bet
rankas nuo Britų
siima.
mūsų priesakas".

Ir vis dėlto Ruzveltas priprato prie Čerčilio ir verti
no jį. Tiktai prezidentui mirus, nuo jo stalo Baltųjų rūmų
kabinete buvo nuimta medinė Čerčilio statulėlė su di
džiuliu cigaru burnoje. Prie figūrėlės buvo prisegtas raš-

Jungtinės Valstijos panaudojo karo sąlygas, kad ga
lėtų išstumti Anglijos prekes ir įtaką iš Lotynų Amerikos.
Čerčilis buvo linkęs šiuo klausimu atkakliai nesipriešinti.
„Turėdamas galvoje svarbiausius
rašė jis Ide
nui 1944 m. vasario
kuriais mes galime turėti
sunkumų su Jungtinėmis
nafta, dolerių ba
lansai, prekybinė laivininkystė, politika Prancūzijos,
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22.

jos, Ispanijos, Balkanų ir
t.
manau, jog
turime pamėginti duoti jiems pajusti, kad mes jų draugai
ir pagalbininkai amerikietiškoje sferoje."
Apmąstydamas, kaip po karo bus tvarkomas pasau
lis,
puoselėjo, pirma, idėją sudaryti Europoje ir
apskritai pasaulyje keletą federacijų ir, antra, koncep
ciją tvirtos
sąjungos, kuri pagal jo
sumanymą turėjo garantuoti
hegemo
niją pokario pasaulyje. Amerikiečiams
pareiškė,
jog planas sudaryti regioninius susivienijimus
(buvo turima galvoje, bet garsiai nesakoma, kad vado
vauti tiems susivienijimams, žinoma,
nu
kreiptas prieš Tarybų Sąjungą ir revoliucinį judėjimą.
Tai buvo tiesa, bet ne visa tiesa. Anglijos vyriausybė
tikėjosi, jog, remiantis tokiais
jai bus
lengviau kalbėti su savo galingesniu ir vis labiau nesi
skaitančiu
partneriu. A p i e tai
pokalbiuose su amerikiečiais, žinoma, neužsiminė.
Jis manė, kad, pastoviai išlaikant ir plečiant per
karą susidariusį
bloką, J A V
prieštarauti, kad Anglijos globojamos regioninės sąjun
gos Europoje būtų sudarytos. 1943 m. gegužės
per
vieną iš savo dažnų vizitų į J A V
pakvietė į
Anglijos ambasadą grupę žymių Amerikos valstybės vei
kėjų (Ruzvelto su jais nebuvo) ir iškėlė jiems „Jungtinių
Valstijų ir Britanijos nacijų sandraugos pokario bendra
darbiavimo sudarant brolišką bendriją" idėją.
buvo pasirengęs eiti šiuo keliu gana toli. Jis siūlė, kad
Anglijos ir J A V piliečiai galėtų, neprarasdami savo da
bartinės pilietybės, į vieni kitų teritorijas laisvai įva
žiuoti, jose apsigyventi ir lygiais pagrindais prekiauti.
Jo žodžiais, būtų tikslinga įvesti bendrą pasą ir parengti
kažkokią bendrą pilietybės formą, pagal kurią Amerikos
ir Anglijos piliečiai, pasibaigus nustatytam gyvenimo ša
lyje laikui, turėtų balso teisę ir galėtų dirbti vieni kitų
teritorijose valstybinėse įstaigose, paklusdami ten esan
tiems įstatymams.
siūlė ir po karo išlaikyti su
vienytą
karinį štabą, sistemingai
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vesti derybas tarp abiejų šalių štabų ir imtis priemonių
bendrai užsienio politikos linijai užtikrinti.
Kad
sąjungos idėja Jungtinėms
Amerikos Valstijoms būtų patraukli,
pareiškė,
kad tada jos galės pagal savo pasirinkimą Britų imperijos
teritorijoje naudotis karinėmis bazėmis. 1945 m. lie
pos mėn. Berlyno konferencijoje, kai Ruzveltas jau buvo
miręs,
vėl iškėlė šią idėją naujam Amerikos pre
zidentui Trumenui.
pasakė
kaip valsty
bė mažesnė
Jungtines Valstijas, bet ji gali daug
duoti."
Kai, atsakydamas į šiuos projektus, viceprezidentas.
Volesas paklausė: „ A r kitos šalys nepagalvos, j o g A n g 
lija ir Jungtinės Valstijos ketina valdyti
čilis nepaneigė tokios galimybės. Jis tiktai pabrėžė, kad
„tokios prielaidos neturi kliudyti
są
jungos sudarymui".
sumanymu, sąjunga su Amerika turi padėti
Anglijai daugelį metų išlaikyti savo viešpatavimą milži
niškai kolonijinei imperijai. Kartu su Ruzveltu parengęs
Atlanto chartiją, kuri skelbė tautų teisę savo noru pasi
rinkti savo reikalų tvarkymo formą,
čia pat ofi
cialiai pareiškė, kad Britų imperija turi būti išjungta iš
Atlanto chartijos veikimo sferos. Jis ne kartą pareiškė,
j o g nepakęs jokių Britų kolonijinės imperijos valdymo
pareiškimas,
pasikeitimų. Plačiai žinomas tapo
kad jis „ne tam tapo pirmuoju karaliaus ministru, kad
pirmininkautų likviduojant Britų imperiją".
politika ypač neigiamai atsi
liepė Indijos padėčiai. Indų tautos lyderiai, reikalavę su
teikti jai laisvę, 1942 m. rugpjūčio mėn. Anglijos v y 
riausybės nutarimu buvo uždaryti į kalėjimą. Už kalėji
mo grotų atsidūrė tokie veikėjai, kaip Gandis ir Džavacharlalas Neru.
Kolonijų problema, iki tol buvusi vidinė, priklausiusi
tiktai atitinkamų valstybių kolonizatorių kompetencijai,
Tarybų Sąjungos pastangomis karo metais buvo paversta
tarptautine problema, kurią nagrinėjo visi antihitlerinės
koalicijos dalyviai. San Francisko konferencijoje, kuri
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Suvienytųjų Nacijų Organizaciją ir priėmė jos
Įstatus, Tarybų Sąjunga reikalavo, kad būtų pripažintos
kolonijinių ir priklausomų šalių teisės į nepriklausomybę.
Prieš tai bendrai pasisakė Anglijos, Amerikos, Prancūzi
jos ir daugelis kitų delegacijų. Padėtis konferencijoje su
sidarė tokia, kad kolonizatoriams nepavyko sukliudyti į
S N O Įstatus įtraukti teiginius, kurie atitiko, nors ir ne
visiškai, tautų nacionalinio išsivadavimo kovos interesus.
Vidaus politikoje per karą Čerčilis didelių rūpesčių
neturėjo.
kad Anglija kariauja teisingą anti
fašistinį karą, jos darbo žmonės vieningai rėmė vyriau
sybę ir jos priemones pergalei iškovoti. Darbininkų
klasė su daug didesniu pasiryžimu negu per Pirmąjį pa
saulinį karą kentė karo meto sunkumus.
klasių
kova šalyje neišnyko, bet ji buvo ne tokia aštri, kaip
per Pirmąjį pasaulinį karą.
Konservatoriai sudarė su liberalais ir leiboristais po
litines paliaubas. Tai reiškė, kad jie nekovos dėl vietų
parlamente, atsiradusių dėl kurios nors priežasties, ir kad
tos vietos atitenka tai partijai, kuriai jos anksčiau pri
klausė. Kai darbininkų organizacijos kėlė klausimą, kad
būtų panaikintas prieš profsąjungas 1927 m. parlamento
priimtas įstatymas keršijant darbininkų klasei už 1926 m.
visuotinį streiką, arba būdavo užsimenama apie vienų ar
kitų pramonės šakų ar geležinkelių transporto naciona
lizavimą karui pasibaigus, Čerčilis veikė kaip ištikimas
Anglijos monopolijų interesų sargybinis. Jis atsisakinėjo
nagrinėti panašius klausimus, motyvuodamas tuo, kad tai
galėtų pažeisti nacionalinę vienybę ir turėtų neigiamą
reikšmę šalies karinėms pastangoms. Tai, žinoma, buvo
atsikalbinėjimas, bet leiboristų partijos ir profsąjungų
dešinieji lyderiai tuo pasitenkino.
Gerai prisimindamas, į kokią sunkią padėtį pateko
Anglijos vyriausybė
metais dėl didžiulio dar
bininkų judėjimo šalyje užmojo, Čerčilis nerimavo, kad
monopolijos, vaikydamosi karinių pelnų, neperlenktų laz
dos ir nesukeltų klasių kovos paaštrėjimo. Tačiau ir A n g 
lijos buržuazija prisiminė istorijos pamokas.
340

Čerčilio vyriausybė įvedė sistemą priemonių, kurios
turėjo šiek tiek sulaikyti maisto produktų ir būtiniausių
reikmenų kainų augimą. Nors šios priemonės neužkirto
kelio realaus darbo užmokesčio mažėjimui, tačiau jos
vis dėlto šiek tiek sušvelnino vidaus politinę padėtį.
Pirmaisiais karo metais Čerčilio vyriausybė plačiai
reklamavo, j o g yra pasiryžusi parengti reformų, kurios
pagerintų Anglijos darbo žmonių socialines sąlygas, sis
temą, kuri būsianti įgyvendinta po karo. Buvo sudary
tas leiboristo
vadovaujamas specialus komite
tas. Kai pergalė darėsi vis realesnė, vyriausybė vis ma
žiau prisimindavo pokarinių reformų projektus.
Kai liberalas reformatorius
pateikė prane
šimą dėl socialinio draudimo reformos, parengtą pagal
vyriausybės nurodymus, Čerčilis ir jo kolegos labai šal
tai pažiūrėjo į jo pasiūlymus. Draudimo kompanijos, ži
noma, stojo prieš šį pranešimą. Čerčilio vyriausybė iš
karto prieš jas kapituliavo, nesiimdama jokių priemonių
Biveridžo
apginti. Grinvudas, atsakin
gas už socialinių reformų programos parengimą, buvo
pašalintas iš karinio kabineto. Leiboristų partijai tai jau
buvo per daug, ir jos parlamentinė frakcija oficialiai pa
reiškė
nepasitenkinimą vyriausybės politika dėl
Biveridžo pranešimo". Tai buvo ryškus simptomas, kad
leiboristų partijos gretose didėja nepasitenkinimas koali
cinės vyriausybės veikla. Buvo ir kitų analogiškų simp
tomų.
Čerčilio vyriausybė baigiantis karui ėmėsi taktikos
nutylėti apie Anglijos ateitį po karo, o šalies kairiosios
jėgos vis atkakliau reikalavo po pergalės pakeisti šalies
ekonomines ir socialines sąlygas. 1944 m. pabaigoje Ko
lai
munistų partija paskelbė programą, pavadintą
mėti taiką", ir kreipėsi į visas Anglijos demokratines
jėgas, ragindama susivienyti ir padaryti galą konserva
torių viešpatavimui. 1944 m. spalio
įvykęs Komu
nistų partijos suvažiavimas iškėlė reikalavimą Angliją
planingai ekonomiškai ir sociališkai rekonstruoti, nacio
nalizuojant žemę, anglies ir energetikos pramonę, trans
portą, metalurgiją ir bankus. Komunistų partija pasiūlė
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leiboristų partijai, liberalų ir kooperatinei partijai suda
ryti busimuosiuose parlamento rinkimuose pažangų blo
ką, kad konservatoriai pralaimėtų rinkimus ir būtų pa
keista konservatorių vyriausybė.
Didelį nepasitenkinimą sukėlė tai, kad
vis
labiau koncentravo valdžią savo rankose. Ministras pir
mininkas savo
perskirstydavo karinį kabinetą.
Kabineto vaidmuo, jau nekalbant apie parlamento vaid
menį, šalies valdyme mažėjo. „1942 m. pabaigoje
stebi
iš tiesų tapo faktišku Anglijos
1944 m. gruodžio
buvo išspausdintas Herberto
straipsnis
turi pasitraukti". „Vinstonas
rašė
būsimasis Anglijos fiureris, yra
asmenybė, kupina avantiūristinių idėjų, kurias riboja
Anglijos politinio gyvenimo galimybės. Jis niekada ne
pasireiškė kaip galįs plačiai mąstyti ar sugebąs remtis
mokslu, taip pat turįs literatūrinės kūrybos duomenų.
Dabar jis, atrodo, visiškai neteko galvos. Kai anglų tau
ta buvo soti nusižeminimų dėl esančios valdžioje senos
konservatorių gaujos neišmintingos politikos, Vinstono
priekabingumas iškėlė jį į pirmą vietą. Šalis norėjo ko
voti, o jis mėgo grumtynes. Nesant geresnio pagrindo,
jis tapo mūsų valios kovoti simboliu. Šis vaidmuo jau
atgyveno.
Čerčilis įvykdė savo uždavinį, ir
seniai
atėjo laikas, kad jis atsistatydintų ir užsnūstų ant laurų,
kol mes nepamiršome, ko jam esame skolingi."
toks vertinimas per daug griežtas, bet jis
įtikinamai parodo, kaip Anglijoje palengva didėjo kritiš
ka pažiūra į Čerčilį. Baigiamajame karo etape kažkuriuo
momentu jo populiarumas ėmė mažėti, o vėliau prasidė
jo ir atvirkštinis procesas. Paskutiniais karo mėnesiais, be
abejo, v y k o kaip tik toks atvirkštinis procesas. Čerčilis
ir kiti konservatorių lyderiai neteikė tam reikšmės ir ne
trukus, per 1945 m. parlamento rinkimus, susidūrė su di
deliais nemalonumais.
Čerčilis suprato, jog Tarybų Sąjungos pergalė kare
neišvengiamai skatins tarptautinį revoliucinį judėjimą,
padės pribręsti revoliucinei situacijai Europos šalyse. Čia
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padėjo ir tai, kad Europos komunistų partijos buvo pir
mose kovos su fašizmu gretose. Buvo aišku, jog, esant to
kioms sąlygoms, karas turi pasibaigti nauju revoliuciniu
sprogimu, kuris daugelyje valstybių galėjo nušluoti bur
žuazinę santvarką. Socialistinės revoliucijos košmaras
kankino Čerčilį per visą karą. Revoliucijos baimė dikta
vo daug
vyriausybės veiksmų.
Kai Vakarų Europos šalys viena po kitos pateko V o 
kietijos valdžion, Londone koncentravosi jų emigracinės
vyriausybės. Anglijos vyriausybė globojo jas, vadovau
damasi dviem sumetimais: ji stengėsi panaudoti jų gali
mybes kare su Vokietija, taip pat išsaugoti jas kaip
užuomazgą valdžios, kurią reikės atkurti iš vokiškųjų
grobikų išvaduotose šalyse. Jos visos buvo šiaip ar
taip reakcingos vyriausybės, ir jų grįžimas į atitinkamas
šalis būtų reiškęs, kad valdžia ten bus perduota į
cijos rankas, o ne toms kairiosioms jėgoms, kurios kon
solidavosi
su fašizmu.
Anglijos vyriausybė panaudojo emigracines
sybes, rengdama Europos šalyse įvairius tarpvalstybinius
susivienijimus prieš Tarybų Sąjungą. Anglai jas panau
dojo ir tam, kad sustiprintų ir išplėstų pasipriešinimo
judėjimo Europos žemyne dešiniųjų jėgų pozicijas.
Londonas buvo objektyviai suinteresuotas, kad Pa
sipriešinimo Vokietijos okupacijai judėjimas įgautų kuo
didesnį užmojį. To reikalavo karo sumetimai. Tuo pat
metu negalima buvo nesuprasti, jog, didėjant kovos mas
tams vokiečių okupuotose šalyse, politinis
ten
keisis komunistų ir kitų kairiųjų jėgų naudai. Todėl A n g 
lijos vyriausybė nuolat čia
panaudoti Pasipriešini
mo judėjimą savo tikslams, čia siekė sustabdyti jo vys
tymąsi, kad būtų suturėtas revoliucinių tendencijų di
dėjimas Europos šalyse. Ji plačiai praktikavo tokią
priemonę, kaip ginklų ir mundiruotės tiekimas Pasiprieši
nimo judėjimo dalyviams, siekdama paremti jo dešinįjį
sparną. Pulkininkas Dikinas, per karą užsiėmęs šiais klau
simais, vėliau persikvalifikavęs į istoriką, rašo: „Specia
lių operacijų valdybos tiekiami ginklai turėjo neišvengia343

paveikti
Pasipriešinimo judėjimo politinių jėgų
santykį".
Atkakliai kovodamas prieš strateginę koncepciją
smogti Vokietijai Vakarų Europoje,
taip pat at
kakliai gynė savo strateginį planą smogti priešui iš pie
tų per Balkanus. Tvirtinama, kad jis vadovavosi sumeti
mu smogti priešui į silpniausią vietą. Taip pat pasakoja
ma, kad jis trokšta savotiškai atsirevanšuoti už savo
nesėkmę Dardaneluose
m. Tačiau
šie motyvai
strateginėje mąstysenoje ir turėjo kokį vaidmenį,
tai jokiu būdu ne svarbiausią.
Jo strategijoje svarbiausi buvo politiniai sumetimai.
Čerčilis siekė įvesti Anglijos ir Amerikos kariuomenes
į Balkanus, kad vėliau jos atliktų galingą šuolį į šiaurę,
užimtų Pietryčių bei Centrinės Europos šalis ir užkirstų
Raudonajai Armijai kelią į vakarus. Įvedus Anglijos—
Amerikos kariuomenes, būtų garantuota, kad šio regiono
šalyse bus atkurtos reakcinės santvarkos, o kartu sustip
rės ir Anglijos įtaka.
raštelyje užsienio reikalų
ministerijai rašė: „Klausimas toks: ar mes pasirengę su
sitaikyti su Balkanų ir galbūt
Mūsų išvada turi būti tokia, kad mes turime priešintis
komunistiniam įsiveržimui ir
darė didelį spaudimą
ka
riuomenės Europoje vyriausiajam vadui generolui Eizen
haueriui, siekdamas, kad amerikiečiai sutiktų su Balkanų
strategija. Kaip savo memuaruose rašė
Ang
lijos ministras pirmininkas čia rėmėsi sumetimu, kad,
„jeigu Vakarų sąjungininkai turėtų Balkanuose dideles
pajėgas, būtų palankesnė padėtis pasibaigus karo veiks
mams sudaryti tvirtą taiką negu tada, kai rusų armijos
okupuos šį rajoną". Čerčilis turėjo galvoje tinkamu mo
ka
mentu mesti Italijoje esančias
riuomenes per Liublianos perėją į Centrinę Europą. „Jis
atkakliai
savo prisiminimuose rašo Oliveris
koks gali būti įgytas pranašumas, jei Vaka
rų sąjungininkai, o ne rusai išvaduotų ir okupuotų kai
kurias sostines, kaip kad Budapeštas, Praha, Viena,

Varšuva, kurios sudaro paties Europos santvarkos pagrin
do dalį."
Čerčilio Balkanų strategijai prieštaravo ne tik Tary
bų Sąjunga. Amerikiečiai puikiai suvokė, jog Balkanų
strategija turi dvi
ne tiktai antitarybinę, bet ir
antiamerikietiškąją. Prezidentas Ruzveltas suprato, jog,
įgyvendinus Čerčilio sumanymus, anglai įsiviešpatautų
Pietryčių Europoje, ir buvo tos nuomonės, kad amerikie
čiai neturi traukti kaštonų iš ugnies savo draugams var
žovams anglams. Labai nenoriai Čerčilis buvo priverstas
sutikti, kad sąjungininkai smogtų Vokietijai iš vakarų.
Tačiau jis, kaip rašo amerikiečių generolas Vedemejeris,
„taip atkakliai kovojo dėl savo plano, kad jam pavyko
sulaikyti „Overlordo" (operacijos desanto išlaipinimo Nor
mandijoje
V. T.) pradžią iki to momento, kai
ji lemiamos operacijos vertę jau buvo praradusi".
kariuomenės įsiveržimas į Vakarų
Europą prasidėjo 1944 m. birželio
d. Milžiniškas Ame
desantas išsilaipino vakarinėje Prancūzijos
pakrantėje. Išsilaipinime dalyvavo ir Kanados kariuome
nė.
buvo stropiai parengtas ir iki smulkmenų
apmąstytas. Išsilaipinimo organizatoriams iškilo sunkus
klausimas: kaip Normandijos paplūdimiuose iš didelių ir
vidutinių laivų iškrauti techniką ir ginkluotę. Čerčilis iš
reikalavo, kad Anglijoje iš anksto būtų pastatytos beto
ninės prieplaukos, kurias per išsilaipinimą reikėjo nu
vilkti prie Normandijos paplūdimių. Šios prieplaukos bu
vo labai naudingos išlaipinant desantą.
Desanto kariuomenė įsitvirtino krante ne itin
lengviau negu bijojo Čerčilis ir jo kariniai
patarėjai. Jau birželio 12 d. jis pats atvyko į Normandiją,
lydimas generalinio štabo viršininko Alanbruko ir savo
seno bičiulio, nukaršusio feldmaršalo
— Pietų Af
rikos Sąjungos ministro pirmininko. Čerčilio vizitas ka
riuomenėje turėjo grynai simbolišką reikšmę. Jis papie
tavo anglų generolo Montgomerio štabe už penkių mylių
nuo pakrantės, po to eskadriniu minininku grįžo į Ang
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Tarybų Sąjunga tiksliai
savo
1944 m. pavasarį surengti stiprų puolimą, kuris paleng
vino sąjungininkams įsiveržti per Lamanšą. Kaip pabrė
žia amerikiečių istorikas H. Feisas, „kai šis pažadas buvo
įvykdytas ir tarybinės armijos iš tiesų pradėjo didžiulį
puolimą pagal planą, Vakarų karo lyderiai ne tiktai rei
kiamai šitai įvertino, bet visa tai padarė jiems stiprų
Tai įtikino juos.
kad Tarybinės vyriausybės
žodžiai tikri". Buvo pradėta nuosekliai vaduoti daugelį
šalių iš fašistinės okupacijos.
Tačiau 1944 m. pabaigoje sąjungininkai patyrė dide
lę nesėkmę Vakarų fronte. Hitleris panaudojo aplinky
bes, susidariusias sąjungininkams puolant prie Vokietijos
sienų, tam, kad suduotų jiems
Ardėnų (Bel
gija) rajone. Vokiečių sumanymas buvo toks: atkirsti ir
sutriuškinti Anglijos-Amerikos kariuomenes Belgijoje ir
Olandijoje, sužlugdyti jų puolimo planus sekantiems me
tams ir, vadinasi, gauti galimybę permesti didelę savo
kariuomenės dalį į rytus kautynėms su Tarybine Armija.
Frontas buvo pralaužtas, ir vokiečių kariuomenė pasistū
mėjo 90 km. Vokiečių puolimą šiaip taip pavyko sustab
dyti, bet grėsmė, kad jie sutriuškins antrąjį frontą,
labai didelė.
Tai privertė Čerčilį 1945 m. sausio 6 d. prašyti Sta
lino padėti „dideliu rusų puolimu sausio mėnesį Vislos
fronte ar kurioje kitoje vietoje". Atsakomajame laiške
Stalinas rašė, jog, „atsižvelgiant į mūsų sąjungininkų pa
dėtį Vakarų fronte", nutarta „spartesniu tempu baigti pa
pradėti plačius puolamuosius veiksmus
sirengimą ir.
prieš vokiečius visame centriniame fronte ne vėliau kaip
sausio antroje pusėje". Sausio 12
aštuoniomis dienomis
anksčiau numatyto laiko, tarybinė kariuomenė smogė hit
lerinei armijai galingą smūgį, vokiečiai tuojau pat
traukė puolamuosius veiksmus vakaruose ir pradėjo per
mesti kariuomenę į rytus. Per pirmąsias tris puolimo
savaites tarybinė kariuomenė pasistūmėjo 500 km svar
biausia puolimo kryptimi, pasiekė Oderio upę ir atsi
dūrė už 70 km nuo Berlyno. TSRS ištikimybė savo, kaip
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sąjungininkės, pareigai dar labiau pakėlė jos pasaulinį
prestižą.
Išsivadavusios Europos tautos nenorėjo grąžinti se
novės ir siekė sau sukurti naują gyvenimą demokratiniais
pagrindais. Kovingiausi elementai koncentravosi Pasiprie
šinimo judėjimo gretose, ir Anglijos vyriausybė, stengda
masi bet kokiomis
priemonėmis
išsaugoti
Europoje
buržuazines santvarkas, panaudojo savo ginkluotąsias pa
jėgas Pasipriešinimo dalyviams nuginkluoti. Be propa
gandinės priedangos to nebuvo galima padaryti. Todėl,
pavyzdžiui, kai anglų karinės dalys nuginklavo Pasiprie
šinimo judėjimą Belgijoje, Čerčilis pareiškė, kad jo da
lyviai neva rengę sukilimą prieš grįžusią į šalį vyriausy
bę. Vieno Anglijos buržuazinio laikraščio korespondentas
Belgijoje išsamiai ištyrė šį klausimą ir savo laikraštyje
parašė, kad jis „negalėjo rasti jokių rengiamo pučo po
žymių, kuo Čerčilis motyvavo anglų įsikišimą
belgų
reikalus".
Graikijoje, kur Pasipriešinimo judėjimas buvo daug
didesnis ir kur, kaip rašo H.
jo pagrindinę jė
gą sudarė partizanai komunistai, kovoję kalnuose, Čerčilis
buvo įsitikinęs, kad jo uždavinys — neduoti jiems gali
mybės įeiti į Atėnus ir paimti valdžią. Stengdamasis pri
mesti liaudžiai reakcingą karalių ir vyriausybę, jis pra
dėjo atvirą karą su šalies gyventojais. 1944 m. gruodžio
pabaigoje į Graikiją buvo pasiųsta iki 60 tūkst. anglų
kareivių. Čerčilis įsakė tos kariuomenės vadui generolui
Skobiui veikti „nesvyruojant" („taip, tartum jūs būtumė
te užkariautame mieste, kuriame
riaušės"). Angli
jos kariuomenė sušaudė taikią demonstraciją ir tuo pra
dėjo ilgą kruviną Anglijos imperializmo karą su graikų
tauta. Čerčilio kareiviams teko šturmu užimti Graikijos
sostinę Atėnus.
Čerčiliui ypač rūpėjo
ateitis. Londone
ti Lenkijos vyriausybė buvo reakcinga ir priešiškesnė Ta
rybų Sąjungai negu bet kuri
emigracinė vyriausy
bė. Londono lenkai laikė Tarybų Sąjungą didesniu prie
šu už hitlerinę Vokietiją. Lenkų emigracinei vyriausybei
labiau rūpėjo ne tiek kariauti su Vokietija, kiek tai, kaip,
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karui pasibaigus, vėl užgrobti Vakarų Baltarusiją ir Va
Ukrainą, kurias kadaise ponų Lenkija, pasinaudoda
ma jos laikinu silpnumu bei imperialistinių valstybių pa
rama, buvo atėmusi iš Tarybų Rusijos ir kurios 1939 m.
vėl susijungė su Tarybų Sąjunga j vieną valstybę.
čilio vyriausybė rėmė šias lenkų emigracijos teritorines
pretenzijas. Cerčiliui reikėjo ne tiktai stiprios Lenkijos.
Jis rašo, j o g per visus metus tarp Pirmojo ir Antrojo pa
saulinių karų „Lenkija buvo antibolševizmo avangardas".
Tokią Lenkiją jis ir norėjo atgaivinti po Antrojo pasau
linio karo.
1943 m. pradžioje padėtis frontuose susidarė tokia,
kad
suprato, kokie beviltiški mėginimai atimti
iš TSRS Vakarų Baltarusiją ir Vakarų Ukrainą. Tai pri
vertė jį sutikti, kad būtų nustatyta TSRS ir Lenkijos sie
na pagal vadinamąją Kerzono liniją, kurią dar 1919 m.
per Paryžiaus taikos konferenciją buvo pasiūlęs Anglijos
užsienio reikalų ministras kaip teisingą sieną tarp Ta
rybų Rusijos ir Lenkijos. Teherano
1943 m.
pabaigoje
pasiūlė priimti Lenkijos klausimu tokį
nutarimą: „Lenkijos valstybės ir tautos židinys turi būti
tarp vadinamosios Kerzono linijos ir Oderio upės, įjun
giant į Lenkijos sudėtį Rytų Prūsijos ir Opelno provinci
jas". Stalinas ir Ruzveltas priėmė šį pasiūlymą. Tačiau
vos tik Lenkijos emigracinė vyriausybė užprotestavo,
atsisakė Teherane duoto žodžio.
Karo pabaigoje
aktyviau pradėjo rūpintis
Lenkijos klausimu. Jis net pasiūlė Tarybinei vyriausybei
perduoti Tarybinės Armijos išvaduojamas Vakarų Ukrai
nos ir Vakarų Baltarusijos teritorijas Suvienytųjų Naci
jų Organizacijos atstovų kontrolei. Dėl to Stalinas Cer
čiliui rašė: „Tokių pretenzijų mes negalime priimti svars
tymui, nes manome, kad toks keliamas klausimas yra
Tarybų Sąjungai įžeidžiamas".
Ideno lydimas, aplankė
1944 m. spalio
Maskvą išspręsti klausimų, susijusių su Lenkija ir Bal
kanų šalimis. Ruzveltas negalėjo dalyvauti šiame susiti
kime, nes buvo užsiėmęs būsimais prezidento rinkimais.
Kaip rašo H. Pelingas, Maskvoje
buvo „labai
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širdingai priimtas". Jam buvo duota užmiesčio vila ir
„mažas, pusiau apstatytas" atskiras namas mieste. Specia
liai Cerčiliui ir jį lydintiems asmenims Didžiajame teatre
buvo surengtas koncertas dalyvaujant geriausiems tary
binės operos ir baleto artistams. Cerčiliui labiausiai pa
tiko Raudonosios Armijos dainų ir šokių ansamblio pasi
rodymas.
Maskvoje įvyko
ir Ideno susitikimas su Len
kijos Nacionalinio išsivadavimo komiteto atstovais. Abu
Anglijos lyderiai įsitikino, kad Lenkijos patriotai, karo
metais
kovoję prieš fašistinę okupaciją,
yra pasiryžę patys spręsti savo tėvynės likimą.
Nors Lenkijos klausimu
visiškai rėmė Ameri
kos vyriausybė, jo pastangoms buvo lemta žlugti. Lenki
jos patriotai sutelkė savo jėgas ir įkūrė valstybės val
džios organus. Tarybų Sąjunga lenkų tautos demokrati
nėms jėgoms teikė visokeriopą pagalbą ir rėmė jas.
Kartu Tarybinė vyriausybė buvo pasirengusi patenkinti
Anglijos vyriausybės pageidavimus, kad būsimoji Lenki
jos vyriausybė būtų sudaryta plačiu politiniu pagrindu,
įtraukiant į ją tiek pačios Lenkijos demokratinius veikė
jus, tiek lenkus iš užsienio.
pasinaudojo šia Tarybinės vyriausybės geros
valios išraiška, kad pamėgintų primesti būsimajai Len
kijai iš esmės reakcingą vyriausybę, neįleisti į ją pažan
gių veikėjų, ir pirmiausia komunistų. Ši pozicija prieš
taravo ne tik lenkų tautos interesams, bet ir 1945 m.
vasario mėn. įvykusios Krymo konferencijos, kurioje da
lyvavo ir pats
nutarimams.
veiksmai Lenkijos
tai beviltiška
kova su Lenkijos liaudimi, kuri buvo visiškai pasiryžusi
neleisti grąžinti senovės, bet pertvarkyti savo gyvenimą
demokratiniais pagrindais. Kartu čia buvo kova ir su
Tarybų Sąjunga, kuri neketino pakęsti, kad prie jos sie
nų būtų atkurtas liūdnai pagarsėjęs „sanitarinis kordo
nas", sudarytas Anglijos, Prancūzijos ir J A V pastango
mis kontrrevoliuciniais, antitarybiniais tikslais po Pirmojo
pasaulinio karo.
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TSRS, Anglijos ir J A V vyriausybių vadovų Potsdamo
konferencijoje didelių ginčų sukėlė klausimas dėl Len
kijos vakarų sienos. Tarybų Sąjunga pasisakė už tai,
kad lenkų tautai būtų grąžintos jos senosios žemės, ku
rias anksčiau buvo užgrobę vokiečiai, o Čerčilis norėjo,
kad Lenkijos vakarų siena eitų taip, j o g dalis šių žemių
vis dėlto liktų
Potsdamo konferencija, ryšium su tuo rašo amerikie
čių istorikas Morėjus, išklausė Lenkijos prezidentą Berutą, kuris pasisakė už Lenkijos vakarų sieną palei Ode
rio ir Vakarų Neisės
Čerčilis stojo prieš Beruto
Galima laikyti paradoksu, jog Čerčilis,
kuris siekė, kad Anglija dėl Lenkijos pradėtų kariauti su
Vokietija ir kuris Jaltoje pasisakė už tai, kad Vokietijos
teritorijos būtų
esmės pridėta" Lenkijai, dabar vaidino
vokiečių
nuo lenkų pretenzijų vaidmenį.
Ar to
priežastis iš tiesų nebuvo toks Lenkijos laikinosios na
cionalinės vienybės vyriausybės pobūdis?" Morėjus tei
singai suprato Čerčilio pozicijos esmę. Tačiau Anglijos
ministras pirmininkas negalėjo pasiekti
Tarybų
Sąjungai reikalaujant, Lenkija gavo teisėtas sienas.
1945 m. vasario
Krymo konferencijoje, daly
vaujant Čerčiliui, buvo priimtas nutarimas, kuriame bu
vo sakoma, jog TSRS, Anglija ir J A V yra pasiryžusios
„būsimuoju taikos laikotarpiu išlaikyti ir sustiprinti tą
tikslų ir veiksmų vienybę, kuri dabartiniame kare pa
Tiktai toliau vyks
darė pergalę galimą ir neabejotiną.
tant ir didėjant mūsų trijų šalių bendradarbiavimui bei
gali būti įgyvendintas kilniausias
savitarpio
tvirta ir ilga taika". Čerčilis privers
žmonijos
tinai pasirašė po šiuo nutarimu. Tada jam iš tikrųjų rū
pėjo ne sutarimas su TSRS, bet tai, kaip panaudoti jėgą,
kad būtų apribota Tarybų Sąjungos įtaka pasaulinėje po
litikoje ir kad TSRS būtų priversta sutikti su Vakarų vals
tybių eksportuojama
į Raudonosios A r 
mijos išvaduojamas Europos šalis.
Kariniuose memuaruose Čerčilis rašo, kad 1945 m.
kovo mėn. jo politika ir strategija buvo tokia: „Pirma,
Tarybų Rusija tapo mirtina grėsme laisvajam pasauliui;
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antra, reikia skubiai sudaryti naują frontą prieš jos verž
lų žygiavimą; trečia, šis frontas Europoje turi eiti kuo
toliau į rytus; ketvirta, svarbiausias ir tikrasis
Amerikos kariuomenių
penkta, Čeko
slovakijos išvadavimas ir Amerikos kariuomenės įžengi
mas į Prahą turi svarbią reikšmę; šešta, Vieną ir iš esmės
visą Austriją turi valdyti Vakarų
septinta,
reikia pažaboti agresyvius maršalo Tito
Pa
ir tai
Vakarai ir Rytai visus svar
biausius Europą liečiančius klausimus turi sureguliuoti
prieš tai, kol išeis demokratinės armijos.
Kaip ši Čerčilio politika ir strategija skiriasi nuo
to, ką jis prieš kelias savaites kalbėjo ir pasirašė Jal
toje! Dabar jam
tai mirtina grėsmė, ir prieš ją
turi būti nedelsiant sudarytas naujas frontas. Savaime
aišku, oficiali Čerčilio pozicija liko tokia pat, kaip ir
anksčiau, Jaltos nutarimų tada jis dar nebuvo atsisakęs,
bet iš tikrųjų, kaip jis pats liudija memuaruose, jo poli
tika buvo tiesiogiai priešinga šiems nutarimams.
Nepaisydamas Jaltos nutarimų, Čerčilis mėgino pa
veikti generolą Eizenhauerį, kad sąjungininkų kariuome
nė atliktų smarkų šuolį Berlyno link ir užimtų Vokietijos
sostinę greičiau negu tai galės padaryti Raudonoji A r 
mija. „Itin
1945 m. balandžio 5 d. rašė Čerči
lis
mes su rusų armijomis susijungtume
kuo toliau rytų pusėje ir, jeigu aplinkybės leis, įženg
tume į Berlyną." Karinė padėtis buvo tokia, j o g
haueris vargu ar būtų galėjęs įgyvendinti šį sumanymą.
Kai 1945 m. balandžio 12 d. Franklinas Ruzveltas mi
rė ir J A V prezidentu tapo Haris Trumenas, Čerčilis manė,
kad paskutiniame karo etape jam atsirado daugiau gali
mybių išardyti antihitlerinę koaliciją.
Vėliau Čerčilis paskelbė pasauliui, j o g „dar prieš
pasibaigiant karui, tada, kai vokiečiai pasiduodavo šim
tais tūkstančių, o mūsų gatvėse džiūgavo minios, aš pa
siunčiau Montgomeriui
kariuomenės Vakarų Eu
ropoje vyriausiajam
V. T.) telegramą, įsakyda
mas stropiai surinkti ir sandėliuoti vokiečių ginklus, kad
juos v ė l būtų galima lengvai išdalyti vokiečių kareiviams,
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su kuriais mums tektų bendradarbiauti, jeigu tarybinis
puolimas ir toliau vyktų". Po ketvirčio amžiaus Vakarų
Vokietijos
krypties publicistas
S. Hafneris apie tai rašė: „Hitlerio viltis, kad susidurs
Vakarai su Rytais, buvo ne tokia jau nepagrįsta: 1945 m.
pavasarį ir vasaros pradžioje iš tiesų grėsė pavojus (arba,
jei norite,
kad karas tarp nugalėtojų gali kilti
tuojau pat. Bent vienas iš svarbiausių koalicijos veikė
pagal patikimus šaltinius, tam pasi
rengęs ir net to siekė". Anksčiau pacituoti paties Čerči
lio
tai atviras pripažinimas to, jog baigiamaja
me karo etape Čerčilis buvo pasirengęs sudaryti sąjungą
su nebaigtais mušti nacistais ir drauge su jais atgręžti
ginklą prieš savo
—
šį stebėtiną
rašo E.
kurį jis
sumanė, į šį, taip sakant, šėtonišką išskaičiavimą Čerči
lis sudėjo visą tą aistrą, su kuria jis kariavo prieš Hit
lerį." Ir jeigu Čerčilis būtų pasiekęs savo tikslą, „trečia
sis pasaulinis karas būtų sekęs po Antrojo be jokios
pertraukos, kariaujančios šalys būtų pasikeitusios vaid
menimis ir sąjungomis, pateikdamos pasauliui efektingą
reginį. Ir milžiniška kova su hitlerine pabaisa, vos ne
pasmerkusia Europos nacistiniam barbariškumui, būtų bu
vusi sužlugdyta. Vokietija būtų baigusi karą nenukentė
jusi, kad vėliau galėtų atnaujinti savo puolimą, tartum
karo ir nebūtų buvę".
Čerčilis mėgino susitarti su amerikiečiais ir kartu su
jais sudaryti separatines — TSRS
bas su Vokietija. Amerikos vyriausybė su tuo nesutiko.
Dosjė, kurią Amerikos štabų viršininkų komitetas buvo
parengęs J A V delegacijai Berlyno konferencijoje, buvo
ir dokumentas, kuriame sakoma, kad pastebima, jog ka
ro pabaigoje „fenomenaliai didėja Tarybų Sąjungos ga
lia" ir, vadinasi, „kilus Anglijos ir TSRS konfliktui, kari
nių pajėgų Europos žemyne skirtumas dabartinėmis są
lygomis bus toks, kad jo negalėsime pakeisti, įsikišdami
Anglijos pusėje. Atsižvelgdami į karinius
—
žmonių išteklius, geografines sąlygas ir ypač į mūsų su
gebėjimą permesti pajėgas per vandenyną ir išskleisti jas
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mes galėsime sėkmingai apginti Angliją, tačiau
mes negalėsime nugalėti Rusijos. Kitaip tariant, mes at
sidursime kare, kurio negalėsime laimėti".
Vienas iš svarbiausių veiksnių, sutrukdžiusių Čerčiliui atgręžti frontą prieš TSRS, buvo tautų simpatijos
Tarybų Sąjungai. Kai dar 1942 m. birželio
buvo
apklausiama viešoji nuomonė tema „Kuri šalis dabar po
puliaresnė
Rusija ar
62
tųjų atsakė: „Rusija" ir tiktai 24
Anglų
oficialus Antrojo pasaulinio karo istorikas Vudvordas ra
šo, jog „už rusų kontrolės ribų esančių teritorijų viešo
ji nuomonė.
būtų pasipiktinusi grasinimu pavartoti jė
gą prieš sąjungininkę, kuri iš tikrųjų taip ilgai atlaikė
visus tokius stiprius vokiečių smūgius sausumos kariuo
menės, kurios priešinimasis leido Vakarams įsiveržti į
vokiečių kontroliuojamą Europą". Ir Čerčilis turėjo pri
pažinti tokią padėtį. „Kovodamos su
rašo
Rusijos tautos įgijo didžiulį Vakarų, ir pirmiausia Jungti
nių Valstijų, palankumą."
Savaime aišku, savo didžiai priešiškus Tarybų Sąjun
gai planus Čerčilis rengė labai slapčia. Oficialiai Tarybi
nei vyriausybei jis reiškėsi kaip sąžiningas ir patikimas
sąjungininkas. Iš pažiūros
Sąjungos
santykiai buvo lyg ir geri. Atrodė, kad šie santykiai da
rosi vis nuoširdesni.
1945 m. pavasarį Klementina Čerčil aplankė Tarybų
Sąjungą kaip Tarybinės vyriausybės viešnia. Ji buvo pa
kviesta į TSRS, išreiškiant dėkingumą už darbą, kurį
atliko kaip visuomeninio komiteto „Pagalbos Rusijai fon
das" pirmininkė. Tarybų liaudis labai vertino Anglijos
visuomenės norą suteikti jai pagalbą, taip pat Klementi
nos Čerčil šios srities pastangas. Ji buvo šiltai priimta
Tarybų Sąjungoje ir apdovanota Darbo raudonosios vėlia
vos ordinu.
1945 m. gegužės 9 d. ryšium su besąlygiška hitlerinės
Vokietijos
Klementina Čerčil savo vyro,
Anglijos ministro pirmininko, vardu per Maskvos radiją
pasiuntė tarybinei liaudžiai ir jos armijai šiuos žodžius:
„Siunčiu jums nuoširdžius sveikinimus ryšium su puikia
23. V.
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pergale, kurią jūs iškovojote, išviję grobikus iš savo ša
lies ir sutriuškinę nacistinę tironiją. Aš tvirtai tikiu, jog
nuo britų ir rusų tautų draugystės bei savitarpio supra
timo priklauso žmonijos ateitis. Čia, savo tėvynėje sa
loje, mes šiandien labai dažnai apie jus galvojame ir iš
širdies gelmių linkime jums laimės ir gerovės. Mes nori
me, kad po visų to niūraus slėnio, kurį mes kartu per
ėjome, aukų ir kančių, laikydamiesi dabar lojalios drau
gystės ir simpatijos, galėtume toliau žengti, šviečiant per
galingai, skaisčiai taikos saulei. Aš prašau savo žmoną
perduoti jums visiems šiuos draugystės ir džiaugsmo
žodžius".
Tokie buvo žodžiai, o Čerčilio darbai atrodė kitaip.
Po Vokietijos kapituliavimo Čerčilis puoselėjo idėją, kad
amerikiečių kariuomenė, kuri pasistūmėjo Į rytus šiek
tiek toliau negu TSRS, J A V ir Anglijos vyriausybės bu
vo numačiusios nustatant jų okupacinių zonų Vokietijo
je sienas, nebus išvesta tol, kol iš Tarybų Sąjungos, gra
sinant panaudoti jėgą, nebus išplėštos svarbios nuolaidos.
Čerčilis manė, jog būtina surengti aukščiausio lygio su
sitikimą ir pasiekti, kad TSRS vyriausybė priimtų Angli
jos bei Amerikos reikalavimus dėl Lenkijos ir daugelio
kitų Rytų bei Pietryčių Europos šalių, turint galvoje šio
se šalyse besivystančių revoliucijų nuslopinimą ir kapita
listinės santvarkos išsaugojimą. Tai būtų buvęs šiurkš
čiausias visai neseniai trijų didžiųjų valstybių pasirašyto
susitarimo pažeidimas. Tačiau Čerčilio tai nejaudino. „Bū
tų
rašo
mes tvirtai laikytumėmės
visų susitarimų."
Čerčilio pasiūlyto plano realizavimas galėjo sukelti
karą tarp Anglijos, J A V ir TSRS. Čerčilis tai puikiai su
prato. Negana to, jis davė savo kariniams patarėjams
nurodymą išnagrinėti tokio karo galimybes ir perspekty
vas. Anglijos feldmaršalas Alanbrukas 1945 m. gegužės
24 d. savo dienoraštyje parašė:
vakare atidžiai
perskaičiau pranešimą dėl galimybės pradėti karo veiks
mus prieš Rusiją tuo atveju, jei per tolesnes derybas su
ja kiltų komplikacijų. Mes buvome įpareigoti atlikti tokį
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Tada susitikęs su Čerčiliu J A V prezidento asmeninis
atstovas Devisas pranešė prezidentui, jog Anglijos mi
nistro pirmininko tikslas yra „panaudoti amerikiečių ka
riuomenę ir jos priešakyje esančias pozicijas kaip prie
monę priversti Tarybas daryti nuolaidų.
Jis pasiryžęs
didžiulei rizikai šiame azartiniame žaidime. Čerčilio po
zicija sudaro rimtą grėsmę taikai ne tik ateityje, bet ir
dabar".
Jėgų santykis buvo toks kaip anksčiau, ir Čerčilis
buvo bejėgis realizuoti savo grasinimą. Prie Amerikos
štabų viršininkų nuomonės, jog negalima laimėti karo
su TSRS, prisijungė Anglijos kariniai vadovai. Feldmar
šalas Alanbrukas, susipažinęs su pranešimu „Dėl galimy
bės pradėti karo veiksmus prieš
dienoraštyje
parašė: „Ši idėja, be abejo, fantastiška, ir ji neturi jo
kių šansų būti įgyvendinta, negalima abejoti, jog nuo
šiol Rusija tapo galinga Europos valstybė".
Negalima nesistebėti Čerčilio neišmintingumu 1945 m.
pavasarį. Lordas Moranas tvirtina, kad jo poelgius „pas
kutiniais karo metais daugiausia sukėlė nervinis ir fi
zinis išsekimas; kitaip jų
Tačiau šiuo at
veju vargu ar tikslinga politiką aiškinti fiziologija.
Čerčilio neišmintingumo ištakos yra jo neapykanta socia
lizmui ir revoliuciniam judėjimui, kuri ir anksčiau (in
tervencijos
ir vėliau
ne kartą stū
mė jį į kraštutines avantiūras.
1945 m. gegužės pabaigoje pas Čerčilį atvyko asme
ninis Trumeno atstovas Devisas parengti trijų vyriausy
bių vadovų Potsdamo konferencijos. Pokalbiuose su juo
Čerčilis parodė tokį priešiškumą Tarybų Sąjungai, kad
Devisas, kaip jis pranešė savo šefui, buvo „sukrėstas jo
staigiu požiūrio į Tarybas pasikeitimu. Tatai sukėlė man
baimę, j o g taikos nebus. Aš girdėjau, kad Anglijoje yra
Klau
tokių nuotaikų, bet tokiais pranešimais netikėjau.
sydamasis, su kokiu įtūžimu jis kalba apie komunizmo
paplitimo Europoje
aš galvojau apie tai, ar
nesirengia jis, ministras pirmininkas, dabar paskelbti vi
sam pasauliui, kad jis ir Anglija padarė klaidą, neparHitlerio, nes, kaip aš jį supratau, jis dabar skelbia
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tą doktriną, kurią Hitleris ir Gebelsas skelbė ir kartojo
per pastaruosius ketverius metus, stengdamiesi pažeisti
sąjungininkų vienybę ir „skaldyti bei valdyti". Jie darė
lygiai tokias pat išvadas, kokias dabar daro jis".
Su tokia nuotaika Čerčilis nuvyko į trijų valstybių —
TSRS, Anglijos ir J A V — konferenciją, kuri įvyko 1945 m.
liepos
2 dieną Potsdame.
Konferencijos nutarimai buvo trijų valstybių įvairių
pozicijų kompromisas. Svarbią reikšmę turėjo nutarimai
Vokietijos klausimu. Jie numatė demokratizuoti politinį
gyvenimą, demilitarizuoti ir denacifikuoti Vokietiją.
Anglijos politika dėl Vokietijos ateities iki to laiko
patyrė rimtą metamorfozę. Per karą Vokietija pasirodė
kaip baisus ir labai pavojingas priešas. Dėl to Anglijoje,
kaip ir Jungtinėse Valstijose, atsirado planų kuo labiau
siai susilpninti Vokietiją, kai bus iškovota pergalė prieš
ją. Buvo turima galvoje neleisti Vokietijai kurti karinįpramoninį potencialą, paverčiant ją daugiausia agrarine
šalimi. Tokią pat kryptį turėjo ir anglų bei amerikiečių
daug kartų pateikti ir svarstyti Vokietijos suskirstymo į
daug savarankiškų valstybių planai. Tačiau
kad
Tarybų Sąjunga baigs karą sustiprėjusi ir nugalėtoja, Ang
lijos vyriausybinėse sferose pradėta abejoti, ar tikslinga
šiuos planus dėl Vokietijos įgyvendinti. Anglijos vyriau
sybė pradėjo svarstyti, ar ne geriau po karo turėti už
tektinai stiprią Vokietiją, kad ją būtų galima panaudoti
prieš Tarybų Sąjungą.
1944 m. liepos 27 d. feldmaršalas Alanbrukas savo
dienoraštyje rašė: „Išbuvau valandą karo ministerijoje,
svarstėme su užsienio reikalų ministru pokario politiką
Europoje. Ar reikia suskaldyti Vokietiją, o gal pamažu
paversti ją sąjungininke, kad galima būtų pasitikti rusų
grėsmę po 20 metų? Aš pasiūliau pastarąjį variantą ir
esu įsitikinęs, kad nuo šiol mes turime kitaip žiūrėti į V o 
kietiją. Vokietija jau nėra viešpataujanti valstybė Euro
Todėl reikia skatinti
poje, viešpataujanti yra Rusija.
Vokietiją, pamažu ją stiprinti ir įjungti į Vakarų Euro
pos federaciją. Deja, visa tai teks daryti, dangstantis
Anglijos, Rusijos ir Amerikos šventąja sąjunga". Taip
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dar tada buvo formuluojami Anglijos politikos dėl Vokie
tijos pagrindai. Vėliau ši politika buvo vykdoma daugelį
metų po Antrojo pasaulinio karo.
Vadovaudamasis šiais sumetimais, Čerčilis, Trumeno
remiamas, Potsdamo
padarė visa, kas tik
galima, kad apribotų TSRS teises gauti iš Vokietijos jai
priklausančias reparacijas. Teisėti TSRS reikalavimai šiuo
atžvilgiu nebuvo patenkinti.
Konferencija priėmė nutarimą įsteigti Užsienio rei
kalų ministrų tarybą, kuriai buvo pavesta parengti būsi
mai taikos konferencijai taikos sutarčių su Italija,
nija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija projektus, taip pat
taikaus sureguliavimo sąlygas Vokietijai.
buvo labai reikšmingas, nes jis numatė TSRS, Anglijos ir
J A V bendradarbiavimą sprendžiant daug svarbių tarp
tautinių problemų. Jis taip pat parodė, jog kad ir kaip
Čerčilis stengėsi, tuo metu išardyti antihitlerinės koali
cijos nepavyko.
Nepaisant kompromisinio pobūdžio, Potsdamo konfe
rencijos nutarimai buvo reikšmingas trijų svarbiausių an
tihitlerinės koalicijos valstybių bendradarbiavimo
Jeigu šie nutarimai būtų buvę įgyvendinti ne tik tarybi
nėje Vokietijos okupacinėje zonoje, bet ir kitose zono
se, tarptautinis saugumas ir pažanga būtų dar daugiau
laimėję. Potsdamo sėkmė — padarinys to, kad Tarybų Są
junga panaudojo visą savo įtaką demokratinės taikos
interesais.
Anglija ir J A V
skaitytis su TSRS pasiūlymais
dar ir todėl, kad anglų bei amerikiečių tautos
kad būtų bendradarbiaujama ir palaikoma sąjunga su
TSRS pokario laikotarpiu.
Čerčilis ir Trumenas Potsdame turėjo eiti į šiokį tokį
kompromisą su TSRS, nes Amerikos vyriausybė tikrai ti
kėjosi Tarybų Sąjungos paramos karui Tolimuosiuose Ry
tuose užbaigti. Čerčilis tuo nebuvo itin suinteresuotas,
nes Tolimuosiuose Rytuose pagrindinę karo naštą nešė
J A V , bet jis negalėjo nesiskaityti su amerikiečių pozicija
šiuo klausimu.
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Britanijos ministras pirmininkas smarkiai apsidžiau
gė, kai Potsdamo konferencijos metu amerikiečių dele
gacija gavo pranešimą, kad sėkmingai atliktas eksperi
mentinis atominės bombos sprogdinimas. Čerčilis žinojo,
jog tyrimai šioje srityje turėjo duoti
jo
apskaičiavimais, ir
naują didžiulės griaunamo
sios jėgos ginklą. Dabar šis ginklas buvo sukurtas.
Įsidėmėtina, jog pirmoji Čerčilio mintis po to, kai jis
perskaitė Trumeno perduotą pranešimą, buvo ta, kad
atominę bombą reikia panaudoti prieš Tarybų Sąjungą,
kad dabar Anglija ir J A V , baugindamos TSRS nauju
ginklu, galės priversti ją kapituliuoti.
pareiš
kė jis
savo rankose turime priemonę, kuri
subalansuos jėgų santykį su
Dabar turime nau
ją priemonę, kuri atstatys mūsų pozicijas." Čerčilis pasa
kė, j o g dabar Tarybų Sąjungai galima pareikšti: „Jeigu
jūs atkakliai reikalaujate padaryti viena ar kita, na ge
kur dingo tie rusai?" Buvo turima
galvoje, kad po „na gerai" ant Tarybų Sąjungos nume
tamos atominės bombos, ir „tie rusai" bus nušluoti nuo
paviršiaus. Alanbrukas pastebi, kad Čerčilis „jau
laikė save galinčiu sunaikinti visus Rusijos pramonės
centrus, visus miestus".
Pats Čerčilis prisipažino, kad 1945 m. pavasarį „ta
rybinė grėsmė" jo akyse „jau užėmė nacistinio priešo
vietą".
Paskutinį savo memuarų tomą Čerčilis pavadino
„Triumfas ir tragedija". Kadangi jis, kaip paprastai, į is
toriją žiūri iš savo asmeninių pozicijų, tai šitai reiškia,
j o g ka.ro su Vokietija pabaiga buvo jam tuo pat metu
ir triumfas, ir tragedija.
Anglija ištvėrė baisų mirtiną mūšį su fašistine V o 
kietija. Karo pradžioje atrodė, kad jos
ne
išvengiamas, kad, prancūzų generolų žodžiais tariant,
vokiečiai greitai nusuks jai sprandą kaip viščiukui. Todėl
besąlygiškas Vokietijos kapituliavimas
tarp kurių buvo ir Anglija, reiškė neginčijamą triumfą.
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Garbė vadovauti šaliai tais metais, kai šis triumfas buvo
iškovojamas, teko Čerčiliui. Jo nuopelnai iškovojant per
galę prieš Vokietiją nors ir ne tokie dideli, kaip jis
pats mano, bet vis dėlto abejonių nekelia. Metai, kai
Čerčilis vadovavo Anglijos vyriausybei ir antihitleri
nėje koalicijoje atstovavo savo šaliai, buvo jo, kaip vals
tybės
didžiausias pasiekimas,
buvo Vinstono
Čerčilio politinės karjeros aukščiausias taškas.
Čerčilio džiaugsmą dėl pergalės prieš Vokietiją temdė
tai, kad karo pabaigoje ir ypač po jo Europos šalyse, o
vėliau ir
pakilo galinga socialistinės revoliucijos
banga, kuri daugelyje valstybių sugriovė kapitalizmą ir
leido sukurti pasaulinę socialistinę sistemą. Kapitalizmas,
kaip sistema, patyrė rimtą pralaimėjimą. Tai Čerčilio
akyse ir pavertė pergalės prieš Vokietiją triumfą tra
gedija.
Dėl karo radikaliai pasikeitė jėgų santykis kapita
listiniame pasaulyje Anglijos nenaudai. Smarkiai padi
dėjo J A V ir Anglijos ekonominės bei karinės galios skir
tumas. Anglija baigė karą, daugeliu atvejų būdama nuo
Amerikos priklausoma šalis. Anglijos oficialios Antrojo
pasaulinio karo istorijos vieno iš tomų autorius Tompsonas su liūdesiu pažymi, jog „sąjungininkų įsiveržimo į Va
karų Europą dieną Anglija nustojo buvusi didžia pasaulio
valstybe. Ji neteko galimybės kelti savų tikslų. Naujoji
Europa jau nebus jos Europa ir nebus jos sukurta.
Anglijos laikraštis
1965 m. sausio
rašė,
kad Antrajame pasauliniame kare Anglija, Čerčilio va
dovaujama, iškovojo
Anglija „baigė
karą, turėdama geresnę reputaciją, bet ne tokia galinga,
kaip kad karo pradžioje".
Karo padariniai Anglijai buvo kontrastas jos kari
niams tikslams, kuriuos Čerčilis formulavo per pokalbius
su prezidentu Ruzveltu 1941 m. Atlanto konferencijoje.
Tada abu anglosaksų lyderiai tikėjosi, kad karas padės
įsiviešpatauti pasaulyje. Tačiau, kaip
teisingai pastebi amerikiečių istorikas Niumenas, „Ant359

rasis pasaulinis karas nerealizavo Ruzvelto ir Čerčilio
1941 m. išsakytų vilčių bei siekimų". Virdžinija
pastebi, j o g galų gale komunizmas, o ne kapitalizmas
nugalėtoju didesnėje pasaulio dalyje".
Kaip tik šios aplinkybės pavertė Antrojo pasaulinio
karo baigtį tragedija Čerčiliui. Jis nesusitaikė su Antrojo
pasaulinio karo rezultatais ir vėliau tolesnį savo gyveni
mą paskyrė bergždžioms pastangoms juos pakeisti.

vėliavnešys

1945 m. pavasarį Čerčilio planai labai ėmė skirtis
nuo anglų tautos nuotaikų. 1945 m. visos Europos,
tant ir Angliją, liaudies masių nuotaikoms buvo būdingas
posūkis į kairę. Anglai norėjo toliau
bei
turėti sąjungą su TSRS ir pertvarkyti savo vidaus gyve
nimą demokratiniais pagrindais. Čerčilis to nepastebėjo,
nesuprato ir todėl patyrė baisų smūgį.
kapituliacijos metu Anglijos parlamentas,
išrinktas 1935
jau baigė dešimtuosius metus. Karo
sąlygomis parlamentas gyvavo du laikotarpius, bet buvo
aišku, jog rinkimai įvyks dar prieš pasibaigiant Antrajam
pasauliniam karui. 1944 m. spalio
Čerčilis pareiš
kė, kad jie įvyks tuojau pat po pergalės prieš Vokietiją.
Čerčilis ne itin stengėsi spartinti rinkimus. Jį būtų
patenkinusi koalicija su leiboristais bei liberalais ir po
kario laikotarpiu. 1945 m. gegužės 18 d. jis pasiūlė jiems
toliau bendradarbiauti, kol pasibaigs karas su Japonija,
o tuo atveju, jei abi partijos būtų linkusios išstoti iš koa
licijos, tuoj pat surengti rinkimus.
Dešinieji leiboristų lyderiai, karo metais dalyvavę
Čerčilio koalicinėje vyriausybėje, sutiko atsidurti vie
nuose pakinktuose su konservatoriais ir po karo. Jie pasi
sakė už koaliciją, vildamiesi išlaikyti savo ministrų port
felius ir nesitikėdami, kad naujieji parlamento rinkimai
suteiks daugumą leiboristams. Tačiau kasmetinė leiboristų
partijos konferencija balsavo prieš koaliciją. Eiliniai lei
boristai troško permainų ir suprato, jog Čerčilio kabine
tas jų neduos. Jie norėjo iškelti į valdžią savarankišką
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leiboristų vyriausybę, manydami, kad ji šalies vidaus gy
venime įvykdys daug svarbių reformų.
Skubūs rinkimai, kuriais grasino Čerčilis, jei leibo
ristai ir liberalai atsisakytų koalicijos, leiboristų lyderių
nuomone, buvo jiems nenaudingi, nes konservatoriai
turėjo gerą
Čerčilio, kaip karo lyderio, asmeninį
autoritetą.
leiboristų partija nebuvo gerai pasirengusi
rinkimams. Reikėjo laiko, kad visam sudėtingam parti
niam mechanizmui būtų galima suteikti kovinę parengtį.
pasiūlė išlaikyti koaliciją iki spalio mėnesio. Čerči
lis suprato leiboristų sumanymą ir davė neigiamą atsa
1945 m. gegužės 23 d.
liovėsi
gyvavusį ir nacionalinė vyriausybė, kuri, jo vadovaujama,
valdė
m. Automatiškai nustojo funkcionavęs
ir karinis kabinetas.
Čerčilis sudarė vadinamąją pereinamąją vyriausybę,
kuri turėjo valdyti šalį iki parlamento rinkimų, paskirtų
liepos 5 dieną. Ir čia jis padarė didelę taktinę klaidą.
Pereinamoji vyriausybė buvo suformuota tiktai iš reak
cingiausių konservatorių, praeityje aktyviausių Miunche
no šalininkų, žmonių, atsakingų už pražūtingą Anglijos
politinį kursą laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų.
Naujosios vyriausybės sudėtis tartum išreiškė pokario
programą. Paprastas anglas iš karto suprato, jog Čerči
lis apie jokias reformas ir nesvajoja, kad jam valdant
Angliją bus mėginama sugrąžinti į niūrių trečiojo ir ket
virtojo dešimtmečių pozicijas. Taigi jau šiame būsimųjų
rinkimų etape Čerčilis rimtai sau pakenkė. Anglijos rin
kėjai sunerimo ir suabejojo, ar jis iš tiesų yra toks žmo
gus, kuriam galima patikėti šalies valdymą taikos sąly
gomis.
Svarbiausias konservatorių politinis priešininkas rin
kimuose buvo leiboristų partija. Leiboristams atsisakius
dalyvauti Čerčilio vadovaujamoje koalicinėje vyriausy
bėje ir jiems stojus rinkimuose prieš konservatorius, Čer
čilis ir kiti konservatorių lyderiai įtūžo. Jie neteko rea
lybės jausmo ir taip pradėjo rinkiminę kovą, kad ji smar
kiai susilpnino jų pačių pozicijas. Tačiau rinkimų
362

rezultatus
nulėmė ne tiek konservatorių lyderių
taktinės klaidos, kiek po karo susidariusi nauja klasinių
jėgų šalyje būklė.
Tarybų Sąjungai laimėjus karą su Vokietija, spar
čiai ėmė didėti simpatijos socializmo siekiams. Anglija
šia prasme nebuvo išimtis.
šalyje potraukis socia
lizmui visada buvo labai stiprus.
konservatoriai, per
rinkiminę kampaniją puldami leiboristų partiją, pirmiau
sia apkaltino ją tuo, kad ji yra socialistinė partija. Toks
apkaltinimas galėjo duoti tiktai atvirkštinį rezultatą, ne
tai, ko jie siekė.
Čerčilis pradėjo pats užsipulti leiboristų partijos ly
derius, kurie ką tik buvo jo karinio kabineto nariai, kele
rius metus lojaliai su juo bendradarbiavo ir iš esmės
1940 m. iškėlė jį į valdžią, duodami sutikimą dalyvauti
jo vadovaujamoje koalicinėje vyriausybėje.
Jis pareiškė, kad
partija yra pavojingas
iššūkis anglų tautos laisvei ir
kad jos per
galė
galų gale reikštų, jog bus įvesta tokia
tvarka, kokią Hitleris įvedė Vokietijoje. Jis tvirtino, kad
leiboristų vyriausybė, „vadovaudama šalies gyvenimui ir
jos pramonės aparatui, negalės išreikšti laisvo, aštriai ir
energingai suformuluoto visuomenės nepasitenkinimo jo
veikla.
Pagaliau jis nusikalbėjo iki nesąmonės: „Jeigu
leiboristai nugalės rinkimuose, Anglijoje bus gestapas".
Sprendžiant iš visko, Čerčilis ketino pakartoti poli
tiką, kurią konservatoriai vykdė per 1924 ir 1931 metų
rinkimines kampanijas. Tada jie įbaugino gausią smulkia
buržuazinę anglų rinkėjų dalį revoliucijos šmėkla ir pa
Šį kartą Čer
stūmėjo ją į konservatorių partijos
kategoriją totalitarizmu.
čilis mėgino įbauginti
Konservatorių spauda tvirtino: „Dabar, kai gestapas iš
rautas iš vis dar plakančios Vokietijos širdies, nejaugi
jūs būsite už tai, kad kitu pavadinimu gestapas būtų
įvestas jūsų namuose? Nejaugi jūs nenustebote, sužinoję
iš Čerčilio, kad valstybės kontrolė gimdo fašizmą?"
Tokie pasisakymai prieš leiboristus, prieš socializmą
buvo antra taktinė Čerčilio klaida 1945 m. rinkiminėje
kampanijoje. Daugelis konservatorių tai iš karto suprato.
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Virdžinija
pasakoja, kad birželio 5 d. laikraščių
karaliaus lordo
namuose ji klausėsi Čerčilio
kalbos per radiją. Ji prisimena, kad, baigus Čerčiliui kal
bėti, stojo nejauki tyla. Paskui namų šeimininkas pareiš
kė: „Jeigu jis ir toliau taip darys, galima būti įsitikinus,
kad rinkimai pralaimėti".
ir kai kurie kiti laik
raščiai mėgino sušvelninti Čerčilio pasisakymus, bet
tui. Jis per daug tikėjo savo populiarumu ir valstybine
išmintimi, kad jį būtų buvę galima įtikinti pasukus klai
dingu keliu.
Čerčilis neperprato šalyje viešpataujančių nuotaikų.
Visą savo gyvenimą jis buvo tolimas liaudžiai, ir rinkė
jai tai jautė. 1945 m. balandžio
pasakė
lordui Moranui, kad „Vinstonas visada žiūrėjo į pasaulį
nelyginant pro akidangčius. Jis nieko nežino apie pa
prastų žmonių gyvenimą. Jis niekada nėra važiavęs auto
busu ir tik kartą buvo metro".
Per rinkiminę kampaniją Čerčilis atliko didelę agita
cinę kelionę po Angliją. Dažnai, kai jo grupė vykdavo
į vieną ar kitą miestą, priekyje važiuodavo specialus vie
tos konservatorių organizacijos automobilis su garsiakal
biu, iš kurio sklido žodžiai: „Pas mus atvyksta
stebėkite trečiąją mašiną. Tai didžiausias žmogus
didžiausias pasaulyje valstybės veikėjas". Miestų ir kai
mų gatvėse mirgėjo plakatai su Čerčilio nuotraukomis ir
užrašais: „Šis žmogus laimėjo karą" ir „Tai žmogus, ku
ris turi užbaigti dalyką".
Tačiau pergalė kare anglų rinkėjui jau buvo praei
ties dalykas. Anglus domino ateitis. Jie norėjo balsuoti
už žmogų, kuris laimės taiką, ir nebuvo tikri, jog kaip
tik Čerčilis yra toks žmogus.
grei
Rinkiminę kampaniją organizavę
tai suprato, kad pasisakymai prieš TSRS
atstums rinkėjus. Todėl Čerčilis ir jo partiniai
atakuodami leiboristus kaip socialistus, kartu
mėgino įtikinti rinkėjus, kad kaip tik konservatoriai už
tikrino sąjungą su TSRS per Antrąjį pasaulinį karą. Ypač
buvo pabrėžiama, kad Čerčilis neva esąs geriausias Sta
lino bičiulis.
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Konservatoriai savo rinkiminę kampaniją daugiausia
grindė savo politinių priešininkų kritika. Jie iš esmės
nepateikė jokios pozityvios programos. Kaip pastebėjo
vienas Čerčilio biografas, jie ėjo į rinkimus, turėdami
tiktai savo lyderio nuotrauką, ir tikėjosi įsibrauti į nau
jąjį parlamentą, pasinaudodami jo asmeniniu autoritetu.
konservatorių partijos veikėjas R. A.
po
daugelio metų savo memuaruose rašė: „Būtų buvę geriau,
jei pokario politikos įtvirtinimas mūsų rinkiminėje kam
panijoje nebūtų užėmęs kuklios trečios vietos įkandin
pernelyg didelio Čerčilio autoriteto eksploatavimo ir ne
gatyvaus leiboristų
Ir vis
netikėtai
daro išvadą
matyt, bet kuriuo atveju mes buvome
pasmerkti pralaimėti".
„Gali atrodyti
rašo apie tai H.
kiek daug žmonių Anglijoje regėjo, jog leiboristų
partija ir tarybinė socializmo forma kažkuo panašios.
Raudonosios Armijos laimėjimai Rytų fronte įrodė, jog,
nepaisant konservatorių tvirtinimų, yra socializmo formų,
kurios suteikia valstybei gerovę. Buvo natūralu manyti,
jog valstybės įsikišimas gali būti geriausias būdas Ang
lijos ekonomikai valdyti ir spręsti svarbiausias šalies
Leiboristų vadovybė surengė 1945 m. rinkiminę kam
paniją labai išmintingai. Ji pateikė svarbių reformų pro
gramą, kuri atitiko rinkėjų nuotaikas. Leiboristai paža
dėjo nacionalizuoti daug stambių Anglijos ekonomikos
šakų, iš pagrindų reorganizuoti socialinio draudimo sis
temą, taip pat plačiai išvystyti gyvenamųjų namų staty
bą. Jie pažadėjo dėti visas pastangas, kad Anglijos, TSRS
ir J A V kovinė sąjunga, susikūrusi per karą, išliktų ir po
jo. Labai skyrėsi leiboristų naudai ir abiejų partijų rin
kiminės kampanijos stilius. Čerčilis keliavo po šalį spe
cialiu traukiniu, o į mitingus atvažiuodavo ištaigingu at
viru automobiliu. Leiboristų partijos lyderis
važinėjo
iš miesto į miestą senute automašina kartu su žmona.
Jis buvo ramus, santūrus žmogus, per rinkiminę kam
paniją elgėsi kukliai. Jo nepretenzingos kalbos buvo kont365

rastas Čerčilio nežabotai bei pretenzingai manierai ir darė
leiboristams naudingą įspūdį.
Čerčilis nė kiek neabejojo, koks bus rinkėjų spren
dimas. Daugybė rinkimų rezultatų pranašautojų nesutarė
tik dėl to, kokią daugumą konservatoriai gaus naujame
parlamente.
įtikinėjo Čerčilį, kad daugumą
sudarys mažiausia 100 mandatų. Ne tiktai Čerčilis, bet
buvo įsitikinęs, kad konservatoriai naujuosiuose
bendruomenių rūmuose gaus daugumą.
Balsavimas vyko liepos 5
bet rezultatų paskelbi
mas buvo atidėtas iki liepos 26
nes reikėjo gauti
biuletenius kariuomenės, kurios daugelis junginių buvo
tolimuose Žemės rutulio rajonuose.
TSRS, Anglijos ir J A V vyriausybių vadovų Potsdamo
konferencija pradėjo darbą dar prieš tai, kai tapo žinomi
rinkimų Anglijoje rezultatai. Konferencijos darbe buvo
padaryta pertrauka, kad Čerčilis galėtų nuvykti į Ang
liją, kai ten bus skelbiami balsavimo rezultatai. Išvažiuo
damas iš Potsdamo, jis pareiškė neabejojąs, kad sugrįš.
Čerčilio gydytojas Moranas paliko Berlyne visus daiktus,
tikėdamasis po dienos sugrįžti ten su savo
Čerčilis pasirūpino, kad rinkimų rezultatų paskelbimo
dieną jo namuose Londone konservatorių pergalės garbei
būtų surengti nedideli šeimos pietūs.
Tačiau atsitiko taip, kad nei konservatoriai, nei lei
boristai 1945 m. pavasarį negalėjo teisingai perprasti ang
lų tautos nuotaikos. Konservatoriai rinkimuose triuškina
mai pralaimėjo. Leiboristai bendruomenių rūmuose gavo
393 vietas, o konservatoriai drauge su prisijungusiaisiais
prie jų — tiktai
Tai buvo Čerčiliui sunkus ir visiškai nelauktas smū
gis. Didžiausiojo triumfo valandą, kai atrodė, kad jo au
toritetas pasiekė apogėjų, rinkėjai atstūmė Čerčilį ir jo
partiją. Virdžinija
buvusi per nelemtus liepos 26 d.
pietus, pasakoja, kad Čerčilis to, kas atsitiko, buvo vi
siškai pritrenktas. Jis sėdėjo lyg sustingęs, negalėdamas
ištarti nė žodžio. Jo dukterys verkė.
Čerčilis niekada nesuprato ir niekada neatleido anglų
tautai to, kas jam atsitiko per 1945 m. rinkimus. Jis
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buvo įsitikinęs, jog anglų tauta padarė didžiausią be
protybę, pašalinusi iš valdžios jį ir konservatorių partiją.
Priekaištų anglų tautai dėl to gausu šešiuose tomuose
Čerčilio karinių memuarų, kur cituojami Plutarcho žo
džiai:
savo didiems žmonėms yra būdin
gas stiprių tautų bruožas". Ypač Čerčiliui buvo skaudu,
kad didžiuma kareivių balsavo prieš konservatorius, kai
buvo bemanąs, jog per karą pirmiausia pasireiškė kaip
didis karo lyderis.
S. Hafneris sakė bemaž teisybę, rašydamas, jog „Čer
čilis buvo Anglijai reikalingas vesti karą su Vokietija.
Tačiau nors žavėjosi ir buvo dėkinga už tai, ką jis pa
darė kare su Vokietija, Anglija nepanorėjo, kad jis pa
dėtų sukelti karą su Tarybų Sąjunga".
Antonis Idenas paskutinį Čerčilio vyriausybės posėdį
Dauning strite, 10, aprašo šitaip: „Liepos 27 d. vidudienį
sušaukė atsisveikinamąjį kabineto posėdį. Tai
buvo tikrai niūrus vaizdas. Kai viskas baigėsi ir aš ėjau
prie durų, Vinstonas pasišaukė mane, ir mes išbuvome
pusvalandį vieni. Jis, vargšelis, buvo
Sa
kė, jog šiandieną anaiptol neapsipratęs su tuo, kas įvyko.
Atvirkščiai, širdgėla dar padidėjo, kaip žaizdos skaus
mas, kuris po pirmojo šoko pasidaro nepakenčiamas. Jis
negali nejausti, kad su juo žiauriai pasielgta. „Trisde
šimt mano gyvenimo metų susiję su šiuo
pasakė
Aš daugiau niekada čia nesėdėsiu. Jūs sė
dėsite, o aš ne."
Užuot grįžus į Potsdamą, Čerčiliui teko vykti į rūmus
ir įteikti karaliui savo vyriausybės atsistatydinimo pa
reiškimą. Karalius pasiūlė jam Keliaraiščio ordiną, bet
eksministras pirmininkas buvo tikras, jog netinkamas mo
mentas imti apdovanojimus. Suformuoti naują kabinetą
buvo pavesta leiboristų lyderiui Klementui Etliui.
Leiboristų vyriausybė buvo sudaryta daugiausia iš
kraštutinių dešiniųjų lyderių, išėjusių konservatorių mo
kyklą ir per karą dalyvavusių Čerčilio koalicinėje v y 
riausybėje. Tvirtinama, jog Čerčilis net padėjo formuoti
naują vyriausybę.
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buvo numatęs užsienio reikalų ministru paskirti
Hiu
o Ernestą
finansų ministru. „Iki
pat lemiamos dienos ryto, kai naujojo kabineto nariai
turėjo būti pristatyti Vindzoro rūmuose
rašo
manoma buvo kaip tik taip. Tačiau va
kare planas pasikeitė. Užsienio reikalų ministru tapo Bevinas. Spaudoje pasirodė pranešimų, kad dieną Etlis va
žiavo pusryčiauti su „kažkokiu asmeniu", kurio pavardė
nebuvo minima. Vėliau paaiškėjo, jog šis „kažkoks as
muo" buvo Čerčilis. Ar ši istorija tikra, ar netikra, ta
čiau, be abejonės, Čerčilis nuoširdžiai pritarė Bevino
paskyrimui užsienio reikalų ministru. Jis labai dažnai tai
Potsdamą teko vykti naujajam ministrui pirminin
kui Etliui ir naujajam užsienio reikalų ministrui Bevinui.
Etlis buvo Čerčilio delegacijoje ir dalyvavo pirmojoje
Potsdamo konferencijos dalyje. Čerčilis buvo pasiėmęs
kad leiboristų vadovybė būtų informuota apie tai,
kas vyksta konferencijoje, ir galbūt paremtų jos nuta
rimus vėliau, kai jie bus svarstomi parlamente.
Pasakojama, jog Etlis, tapęs ministru pirmininku, pa
siūlė Čerčiliui grįžti su juo į Potsdamo konferenciją to
kiomis pačiomis teisėmis, kokiomis jis pats iš pradžių
vyko į Berlyną. Čerčilis atsisakė, ir jį galima suprasti.
Jis negalėjo kaip eilinis delegacijos narys grįžti ten, kur
pasisakė kaip įgaliotas vyriausiasis Anglijos atstovas,
kaip vienas iš trijų koalicijos, užtikrinusios pergalę prieš
Vokietiją, vadovų.
Reikėjo spręsti, ką toliau daryti. Daugelis Čerčiliui
artimų žmonių manė, kad jam reikia pasitraukti iš akty
vios politinės veiklos ir likusį gyvenimą mėgautis per
karą įgyta garbe, nesitenkinant palyginti kukliu opozi
cijos lyderio bendruomenių rūmuose vaidmeniu. Be to,
parlamentas turėjo jau ne spręsti milžiniškas kariavimo
problemas, bet užsiiminėti kasdieniais taikaus meto rei
kalais, socialiniais ir ekonominiais klausimais, kurių Čer
čilis niekada nemėgo. Dar tomis pirmomis pokario die
nomis, kai Čerčilis vadovavo
vyriausybei,
jis
pasakė: „ A š jaučiuosi labai vienišas be ka368

Daugelis bičiulių patarė Čerčiliui palikti parlamentą
ir imtis kurti Antrojo pasaulinio karo istoriją.
patarimus diktavo sveikas protas. Tačiau
būti, kad norėta ir atsikratyti
kaip
partijos lyderiu. Jis per 1945 m. rinkiminę kampaniją
padarė daug didelių klaidų, kurios buvo viena iš pralai
mėjimo rinkimuose priežasčių.
Tačiau ne toks buvo Čerčilis, kad paklausytų
patarimų, prisipažintų galutinai pralaimėjęs ir visam lai
kui pasitrauktų iš aktyvios politinės veiklos. Juk atsisa
kęs opozicijos lyderio ir partijos lyderio posto, jis dau
giau negalės būti ministru pirmininku. Todėl
pareiškė ketinąs užsiimti visais klausimais, su
teks susidurti pokario laikotarpiu parlamente, ir toliau
dovauti konservatorių partijai.
Leiboristai bendruomenių rūmuose turėjo
daugumą, o tai reiškė, jog vyriausybė beveik tikrai iš
gyvuos visus penkerius metus. Gali būti, kad ir kitus
kimus laimės leiboristai. Tada Čerčiliui jau sukako 71
tai, bet jis gerai jautėsi ir buvo tikras, jog vėl
į Dauning
10.
leiboristų vyriausybė amžinai
sakė
dieve, kad ji
per daug žalos, kol mes grįšime. Mes turime sugrįžti.
grįšime, ir tai taip tikra, kaip kad rytoj vėl
saulė."
Taip nusprendęs, Čerčilis užsibrėžė svarbiausią
davinį parlamente kuo labiau diskredituoti leiboristų
riausybę, kad tuo būtų palengvinta konservatoriams
ti į valdžią. Šis uždavinys iš tikrųjų buvo sunkus.
vyriausybė buvo aktyvi daugiausia ekonominėje politi
koje ir sprendžiant socialines problemas. Šioje
leiboristų ministrai buvo stipresni už Čerčilį. Jie
geriau teoriškai ir praktiškai pasirengę. Apskritai
ristų vyriausybę sudarė gabūs veikėjai, be to, ėję vals
tybės valdymo mokyklą paties Čerčilio vyriausybėje.
Pokario metais konservatorių partijos vadovaujanti
šūnė iš esmės buvo silpnesnė už tą grupę, kuri
leiboristams.
Leiboristų vyriausybei iškilo didžiulės problemos, ir,
kaip reikia jas išspręsti, anaiptol nebuvo aišku.
24. V.

Anglijai padarė mažiau žalos negu daugeliui kitų vals
tybių, bet vis dėlto gerokai susilpnino jos ekonomines ir
politines pozicijas. Pablogėjo finansinė padėtis, karo išlai
dos sudarė daugiau kaip 25
svarų sterlingų, dėl
to valstybės skola padidėjo 3 kartus.
padarė bom
bardavimai, prarasta laivų ir krovinių, pramonėje neat
naujintas pagrindinis kapitalas, netekta kapitalo įdėjimų
užsienyje, o tai sudarė maždaug ketvirtadalį šalies nacio
nalinių išteklių. Sumažėjo Anglijos pramonės produkci
jos gamyba, eksportas.
Anglijos valdantieji sluoksniai po karo ėmėsi prie
monių, kad didėtų pramonės gamyba ir nebūtų atsilie
kama nuo savo konkurentų. Anglija pasinaudojo tuo, kad
dėl karo nusilpo kai kurie jos konkurentai, taip pat pa
naudojo imperijos preferencijų sistemą ir sterlingų bloką
eksportui padidinti. Tačiau ir šie laimėjimai buvo lai
kini. Didinant kapitalo įdėjimus į pramonę, buvo nacio
nalizuojamos ir valstybės lėšomis rekonstruojamos dauge
lis svarbių pramonės šakų (anglies, energetikos, dujų,
vidaus transporto). Dėl šių priemonių valstybei priklau
sančiose įmonėse dirbo ketvirtadalis Anglijos darbininkų
ir tarnautojų. Taigi kapitalistiniai prieštaravimai pagrei
tino monopolistinio kapitalizmo peraugimą į valstybinįkapitalizmą. Pramonės gamyba Anglijoje
didėjo sparčiau negu po Pirmojo pasaulinio karo, bet lė
čiau negu daugelyje kitų šalių.
Neišlaiko jokios kritikos leiboristų tvirtinimas, jog,
nacionalizavę daug pramonės šakų, jie neva įkūrė Ang
lijoje socialistinį ūkio sektorių ir, vadinasi, pavertė šalies
ekonomiką iš kapitalistinės mišria. Leiboristų nacionaliza
cija buvo kapitalistinio pobūdžio, jos rezultatas buvo
valstybinio-monopolistinio kapitalizmo sustiprėjimas, vals
tybinės nuosavybės sukūrimas tenkinant kapitalizmo rei
kalavimus. Buržuazinio pobūdžio buvo ir leiboristų socia
linio draudimo, liaudies švietimo ir sveikatos apsaugos
reformos. Anglijos darbininkų klasė buvo išnaudojama
dar intensyviau. Jai tenka atkaklioje streikų kovoje ginti
teises ir gyvenimo lygį.
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Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjus
kolonijinės sistemos likvidavimo procesui, jau
vy
riausybės valdymo laikotarpiu išsikovojo laisvę ir
nepriklausomomis valstybėmis daugelis Anglijos koloni
jų, iš jų Indija, Birma, Pakistanas, Ceilonas ir kai
Afrikos teritorijos.
Britų imperijai, smarkiai
silpnėjo Anglijos imperializmas.
Kolonijinės sistemos suirimas, didžiulės karinės iš
laidos, pirmiausia kariuomenei užsienyje išlaikyti, dėl di
delio ekonomikos militarizavimo ir smarkaus valstybiniomonopolistinio biurokratinio antstato augimo padidėjęs
Anglijos kapitalizmo parazitiškumas ir
visi
veiksniai nulėmė šalies vaidmens kapitalistiniame pasau
lyje po Antrojo pasaulinio karo smukimą.
Didinti šalies tarptautinio prestižo nepadėjo ir jos
vyriausybės politika pirmaisiais pokario metais.
leiboristų vyriausybė neįvykdė savo
įsipareigojimų nei vidaus, nei užsienio politikoje. Tokia
jau Anglijos politikos tradicija, ir leiboristai čia
išimtis. Jie iš karto pradėjo nukrypti nuo sąjunginių
tybių suderintos politikos, suformuluotos per karą, ir,
bendradarbiaudami su Amerikos valdančiaisiais sluoks
niais, ėmė vykdyti atvirą agresyvią, imperialistinę užsie
nio politiką.
Pažeisdama
Sąjungos 1942 m. su
tartį, leiboristų vyriausybė tuojau pat po karo faktiškai
likvidavo sąjungos santykius su TSRS ir kartu su
pradėjo „šaltąjį karą" su Tarybų šalimi ir kitomis so
cialistinėmis šalimis. Anglijos valdantieji sluoksniai
saugojo per karą sudarytą
bloką ir
su J A V sabotavo nusiginklavimą.
1949 m. balandžio
jie drauge su kai kuriomis
kitomis valstybėmis pasirašė agresyvų
Atlanto
paktą, atsisakydami trijų valstybių Potsdame
politikos Vokietijos atžvilgiu, stojo į jos suskaldymo ir
militarizmo bei revanšizmo atgaivinimo Vakarų
tijoje kelią.
Įtraukę Angliją į N A T O , leiboristai užkrovė anglų
tautai sunkią ginklavimosi naštą. Po liaudies

jos pergalės Kinijoje leiboristų vyriausybė, tikėdamasi
gauti ekonominę ir politinę naudą, 1950 m. sausio
juridiškai pripažino Kinijos Liaudies Respubliką.
Bevino vyriausybės buvimas valdžioje pasižymėjo tokiais
veiksmais, kaip dalyvavimas kartu su J A V 1950 m. ag
resyviame kare Korėjoje, 1951 m. pasirašymas taikos su
tarties su Japonija,
ją Amerikos agresijos To
limuosiuose Rytuose baze, ir daugelio kitų Amerikos
imperializmo akcijų rėmimas.
Per šešerius leiboristų valdymo metus anglų tauta
vis labiau įsitikino, kad visos jų kalbos apie socializmą,
gerovės valstybę" buvo melas, kad jų
vidaus ir užsienio politika buvo vykdoma monopolistinio
kapitalo interesais.
Tokia buvo bendra padėtis Anglijoje, kai Čerčilis
parlamente vadovavo jo didenybės konservatorių opozi
cijai. Jis pokario metais ne itin domėjosi parlamento rei
kalais, nedažnai pasirodydavo bendruomenių rūmuose,
retai ir apskritai nevykusiai pasisakydavo. Pagal toną ir
kryptį jo kalbos buvo griežtai dvejopos. Kalbose užsienio
politikos klausimais jis rėmė vyriausybės liniją ir jai pri
tarė. Visais vidaus bei ekonominės politikos klausimais
pasireikšdavo kaip atkaklus kritikas, nors 1951 m. grįžęį valdžią konservatoriai taip ir nelietė priemonių, kurias
vykdyti buvo užsimojusi Etlio leiboristų vyriausybė, Čerčiliui įnirtingai priešinantis.
Čerčilio kaltinimai leiboristų vyriausybei buvo dve
jopi. Jis tvirtino, kad visas leiboristų priemones sukėlė
būtinumas, bet jų simpatijos tam tikroms socialisti
nėms doktrinoms. Kartu jis pranašavo neišvengiamą Ang
lijos ekonomikos krachą, kuris bus tiesioginis leiboristų
vyriausybės veiksmų rezultatas.
Pasisakydamas prieš pramonės nacionalizavimą ir
valstybės kontrolę kai kurioms šalies ekonomikos sritims,
prieš socialines reformas, Čerčilis tartum pamiršo, kad
jis pats XX a. pradžioje,
ministras liberalas,
propagavo maždaug tas pačias idėjas. Tada
kalboje, pasakytoje 1906 m. Glazgo mieste, Čerčilis siūlė,
kad valstybė būtų viena iš samdytojų, ir įrodinėjo, jog

tikslinga nacionalizuoti geležinkelius. Vienas Čerčilio
grafų 1961 m. rašė: „Mes turime atsiminti, kad tai
kalbama prieš 50 metų.
tai atrodytų kaip
vaizdžių tiesų
Geležinkeliai ir kitos visuo
meninės tarnybos buvo perduotos valstybės žiniai
1947
ir tai padarė leiboristų vyriausybė, kuri liko
nepajudinama, nepaisant Čerčilio priekaištų, kad ji eina
socialinių prietarų ir doktriniškų teorijų diktuojamu
liu.
Čerčilis puikiai žinojo, kad viskas buvo ne taip.
1945 m. jis tai vadino socializmu. 1906 m. Čerčilis
darė visa, ką galėjo, kad įrodytų, jog šios priemonės
nėra socialistinės. Tačiau jeigu tai ne socializmas, tai
Tai buvo gryniausias Loid Džordžo tipo
Tas pats autorius pažymi, jog iš tiesų „nesunku
kad stebėtinai sutampa Čerčilio kalbos 1906 m. ir
pareiškimai, padaryti 1945 m." Taip iš tiesų ir yra.
Kai leiboristų vyriausybė siekė, kad
rūmai priimtų įstatymą dėl lordų rūmų teisių ateityje
šiokio tokio apribojimo, Čerčilis užsipuolė
įstatymo projektą. Leiboristų lyderiai puikiai prisiminė,
ką Čerčilis šiuo klausimu yra kalbėjęs prieš Pirmąjį
saulinį karą. Parlamente jie perskaitė ištraukas iš dau
gelio jo kalbų tuo laikotarpiu, kai liberalų vyriausybė
siekė, kad būtų priimtas jos įstatymo projektas dėl lordų
rūmų. Tai buvo stiprus argumentas. Konservatoriai
paniurę, o iš leiboristų suolų buvo girdėti juokas.
Dažnai Čerčilio kalbos būdavo ne tokios, kokių
rėdavo jo kolegos konservatoriai. Jis sakydavo jas, ne
klausdamas niekieno patarimo ir nesikonsultuodamas su
savo „šešėlių kabinetu". Šios kalbos, neatitinkančios
ko dvasios, neatsižvelgiančios į jėgų santykį parlamente
ir, kas itin svarbu, į eilinio anglo nuotaikas, vis labiau
dirgino žymius konservatorių partijos veikėjus. Nusenusio konservatorių lyderio bendražygiai, kaip ir daugelis
kitų, suprato, kad tada susidariusiomis sąlygomis leibo
ristų vyriausybė negalėjo panaikinti per karą įvestos
valstybės kontrolės šalies ekonominiam gyvenimui, kad
ji negalėjo nacionalizuoti daugelio ekonomikos šakų, kad
ji pagaliau negalėjo padaryti šalies darbininkų klasei
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tokios nuolaidos, kaip naujos socialinio draudimo siste
mos įvedimas.
Čerčilis nepakankamai dėmesio skyrė savo, kaip
opozicijos lyderio, pareigoms, nesistengė kaip nors telkti
konservatorius bendruomenių rūmuose į monolitinę gru
pę, kuri būtų veikusi sutartinai, vieningai vadovaujama.
Morano liudijimu, „jis širdo, girdėdamas, kad konserva
toriai
parengti aiškią politiką. Opozicijos lyderio
pareigos, sakė jis, yra pulti vyriausybę; tiktai tokios ir
jokių kitų".
štai ką apie tai sako: „Vinstonas
sensta. Jo darbas jau padarytas. Jis gyvena praeityje".
Daug vidurinės kartos konservatorių veikėjų, ir pir
miausia R. A. Batleris, tada ėmėsi energingų priemonių
konservatorių partijai pertvarkyti, kad į sekančius par
lamento rinkimus ji ateitų visiškai mobilizuota ir pasi
rengusi. Sužlugę mėgindami išsikovoti daugumą bend
ruomenių rūmuose, remdamiesi tiktai Čerčilio populia
rumu, konservatorių lyderiai padarė išvadą, jog rinkėjams
būtina duoti konstruktyvią programą, kuri juos taip sudo
mintų, kad jie atiduotų savo balsus konservatoriams.
Tam buvo parengta serija programinių dokumentų, iš ku
rių didžiausia reikšmė buvo teikiama konservatorių pra
monės chartijai.
Visas šis darbas buvo atliekamas be Čerčilio. Jis ne
tik jame nedalyvavo, juo nesidomėjo, bet ir paniekina
mai į
žiūrėjo. „Sklido
rašo Virdžinija
—
kad Čerčilis net nesiteikė perskaityti konservatorių pra
monės chartijos, kurią R. A. Batleris taip sunkiai paren
toliau rašo
šnibždėjosi, kad
gė."
tikriausiai reikalai būtų geresni, jei Vinstonas atsistaty
dintų, o Idenas užimtų jo
Tada konservatyviosios krypties spaudoje pasirodo
reikšmingai pavadinti straipsniai „ A r Čerčilis nėra
našta konservatoriams?"
Iš tiesų jo užsispyrimas, nesugebėjimas prisitaikyti
prie naujų aplinkybių darė žalą konservatoriams. Ir tuo
pat metu konservatorių partija negalėjo apsieiti be Čer
čilio. Konservatoriai neturėjo kitų didelių lyderių, kurie
būtų šalyje labai populiarūs ir, ėmę vadovauti partijai,
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galėtų ja sudominti rinkėjus. Čerčilio karinė šlovė buvo
tokia korta, kurią konservatoriai statydavo, siekdami
įgyti eilinio anglo simpatijų.
Šią situaciją įtikinamai atidengė
Bivenas
savo kalboje bendruomenių rūmuose 1949 m. Jis parodė,
koks tikrasis Čerčilio vaidmuo ir kokia vieta konserva
torių partijoje. „Jis
pasakė
esąs kon
servatorių partijos lyderis. Jis nėra lyderis. Jis yra jaukas
konservatorių rankose. Dabar konservatorių partijos vi
duje šiek tiek nerimaujama dėl to, ar gerbiamasis
telmenas yra partijos našta ar jos aktyvas. Tai
reikšmingas nerimavimas.
Remdamasis ankstesnėmis
Čerčilio kalbomis, Bivenas pasakė, kad jis pats
konservatorius atsakingais už Anglijos vyriausybės poli
tikos Antrojo pasaulinio karo išvakarėse žlugimą. „Ir
šiuos
Čerčilis v ė l
grąžinti į valdžią.
Nejaugi jis mano, kad tauta bus
jam dėkinga?"
Daug kuo Bivenas buvo teisus. Tikrai Čerčilis neim
ponavo konservatoriams, bet buvo jų rankose
gas jaukas, kuriuo jie plačiai naudojosi. Iš tiesų,
damas dėl leiboristų vyriausybės nuvertimo ir konserva
torių grąžinimo į valdžią, Čerčilis mėgino primesti anglų
tautai grupę subankrutavusių reakcingų politikų, dar
virtajame dešimtmetyje diskreditavusių save ir konserva
torių partiją. Tačiau ką kita jis galėjo
Juk
tik ši grupė vadovavo partijai ir išsaugojo
jos lyderio poste.
m. Čerčilis rašo daugybę straipsnių, ke
liauja po užsienį, sako kalbas, kaip garbės svečias
vauja daugelyje mitingų ir susirinkimų. Tokia aktyvi
veikla liudija, kad jis vis dar turėjo daug jėgų ir
Tačiau Čerčilio veikla tuo nesibaigė. Jis vėl daug
laiko skiria tapybai ir išstato savo paveikslus
joje akademijoje. Jis aistringai susidomi žemės ūkiu.
Netoli Čartvelo jis dar nusipirko 500 akrų žemės ir įstei
gė gyvulininkystės fermą. Nepaisant senyvo amžiaus, jis
karštai domėjosi arklių lenktynėmis, įsigijo lenktyninių

kurie nors ir
pirmųjų vietų, bet pasi
rodydavo gana sėkmingai.
Svarbiausias jo užsiėmimas buvo tas, kad rašė šešių
tomų Antrojo pasaulinio karo istoriją. Rašyti šį veikalą
Čerčilis rengėsi dar būdamas ministras pirmininkas. Jis
visiškai atsižvelgė į patyrimą dirbant su knyga „Pasaulio
krizė". Tapęs Čemberleno vyriausybės nariu, o vėliau
ministru pirmininku, Čerčilis rinkdavo nuorašus visų svar
biausių dokumentų, kurie patekdavo į jo rankas. Jis
mėgo dėstyti savo mintis raštu ir daugeliu klausimų pasi
darydavo aibes atmintinių, memorandumų, potvarkių. Sa
vo susirašinėjimą su Ruzveltu ir Stalinu jis laikė ne
oficialiais dokumentais vyriausybės vardu, bet vadinamai
siais asmeniškais laiškais, kurių nuorašus taip pat stropiai
rinkdavo. Visa tai ir daugelis kitos papildomos medžia
gos buvo sukoncentruota Čartvele ir sudarė sumanyto
veikalo pagrindą.
Pagal Anglijoje esančią taisyklę valstybiniai doku
mentai, likę pas atsistatydinusius ministrus ir generolus,
automatiškai virsta jų asmenine nuosavybe. Čerčilis visiš
kai pasinaudojo šia teise.
Kuriant Antrojo pasaulinio karo istoriją, buvo užsi
mota labai plačiai. Kaip rašo Virdžinija
Čerčilis
laikėsi nuomonės, jog kvaila pačiam apsikrauti tuo dar
bu, kurį jam gali padaryti kiti. Todėl jis sutelkė aplink
karinių ir karo aviacijos ekspertų, moks
save karo
lininkų, istorikų, literatų ir sudarė iš jų didelį aparatą,
kurio uždavinys buvo tikrinti faktus, atrinkti medžiagą,
rengti pažymas atskirais klausimais, kuriais jis pats men
kai nusimanė. Be to,
dviem pamainomis po
8 valandas dirbo grupė
ir nusimanančių sekretorių.
Vienas žymus anglų žurnalistas — Malkolmas
pabrėžia, kad Čerčilis „išsiugdė sugebėjimą or
ganizuoti stambius veikalus. Į jo „Malborą", „Pasaulio
krizę" ir dar labiau „Antrąjį pasaulinį karą" iš esmės
reikia žiūrėti greičiau kaip į kolektyvinius veikalus negu
kaip į individualaus autoriaus pastangų produktą". Tiesa,
Mageridžas čia pat pažymi, jog šiuose ir kituose
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giškuose veikaluose medžiaga, kaip ir vertinimai, išvados
bei koncepcijos, dėstoma grynai čerčiliškai.
Daugelis žmonių buvo suinteresuoti, kad Čerčilio
sumanytame veikale apie juos būtų rašoma, be to, rašo
ma gana išsamiai ir teigiamai. Todėl, be didžiulio nuolat
jam dirbusio aparato, Čerčilis galėjo plačiai pasitelkti
stambių veikėjų ir specialistų iš šalies. Buvę kariniai, po
litiniai veikėjai ir biznieriai mielai vykdydavo Čerčilio
prašymą kuo išsamiau aprašyti vieną ar kitą epizodą ar
kurio dalyvis buvo jis per karą.
Čerčilis pagal tradiciją savo prisiminimus apie Ant
rąjį pasaulinį karą ne rašė, bet diktavo. Dirbdamas iš
esmės dvi pamainas per dieną, jis suspėdavo padiktuoti
maždaug 8 ar 9 tūkst. žodžių, t. y. apie pusantro autori
nio lanko.
Kartu būsimasis leidinys buvo plačiai reklamuojamas.
Honoraras už Antrojo pasaulinio karo istoriją pranoko
visa, ką Čerčilis buvo anksčiau gavęs. Stambiausi Ame
rikos ir Anglijos žurnalai lenktyniavo dėl teisės pirmie
siems išspausdinti Čerčilio veikalą skyriais, kaip atskiras
tęstines serijas. Amerikos žurnalas „Laif" nusipirko šią
teisę už sumą, kuri, kaip tvirtinama, sudarė 2
dole
rių. Jeigu čia dar pridėsime honorarus, kuriuos Čerčilis
gavo už karo istorijos išspausdinimą kituose spaudos or
ganuose, taip pat už jos išleidimą daugelyje šalių atskirais
šešių tomų leidiniais, tai galima įsivaizduoti, kokią di
džiulę sumą
davė šis literatūrinis darbas. Laikraštis
1965 m. rašė: „Labai nedaug autorių dvi
dešimtajame amžiuje gavo daugiau pinigų už savo knygas
negu Čerčilis". Kai vienas leidėjas paklausė
ar
nesutiktų jis perduoti jam išleisti knygą, kurią rašo, Čer
čilis pareiškė: „ A š knygos nerašau, aš
turtą".
Ir jis pasakė teisybę.
Įvykių apimtis naujajame Čerčilio veikale didžiulė.
Jis detaliai vaizduoja ketvirčio amžiaus pasaulio istoriją.
Savaime aišku, pirmiausia vaizduojami Europos įvykiai,
bet
rašo ir apie Ameriką, Aziją, Afriką, Aust
raliją.
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Čerčiliui istorija visada buvo apysaka apie
inertiškos žmonių masės fone veikusių gerųjų ir piktųjų
herojų žygdarbius. Šiuo požiūriu jis rašė ir Antrojo pa
saulinio karo istoriją. Savaime aišku, įvykių centre paties
Čerčilio figūra. Susidaro įspūdis, kad kaip tik jis
svarbiausia įvykių jėga, pasaulio istorijos centras.
kas gera ir išmintinga buvo padaryta per karą, padaryta
pirmiausia jo dėka. Visa, kas bloga, paaiškinama tuo, kad
Hitleris ir į jį panašūs asmenys buvo blogio
mas arba Anglijos, Prancūzijos, J A V ir kitų šalių
tybės veikėjai buvo nekompetentingi ir kvaili.
pasaulinio karo" apimtis daug platesnė už
krizės". „Pasaulio krizėje" Čerčilis
savo kovą su Anglijos veikėjais, ir pirmiausia su Askvitu,
o „Antrajame pasauliniame kare" jis veikia jau pasaulio
arenoje, globaliniu mastu. Dabar jis jau kovoja su Hit
leriu, bendradarbiauja su Ruzveltu, pasisako prieš Mu
solinį, demaskuoja Japonijos veikėjus, 1941 m. sąvei
kauja su J. Stalinu, o vėliau, nuo 1943
tebesąveikaudamas
su
Čerčilis dažnai mini vienus ar kitus veikėjus, su
riais jis palaikydavo kontaktus. Kai kuriuos artimus as
menis jis vaizduoja teigiamai ir vadina savo bičiuliais.
skaitytojas, pridurmai sekdamas autorių,
giamai įsitikina, koks didžiulis skirtumas tarp jo ir tų
žmonių. Visi jie atrodo kaip liliputai, palyginti su Guli
Vinstonu
Antras veikiantysis asmuo Čerčilio „Antrajame
sauliniame kare" yra Anglija. Autorius negaili savo tur
tingos literatūrinės paletės spalvų, kad įtvirtintų ir iš
garbintų Anglijos didybę. Jam Anglija ir anglai — ypa
tingas reiškinys, jie stovi aukščiau už visas valstybes ir
tautas. „Britų rasės šlovės, garbės ir misijos
rašo lordas
yra svarbiausia Čerčilio veikalų
Lygindami paskutinį „Pasaulio krizės" tomą ir „Ant
rojo pasaulinio karo" pirmąjį tomą, negalėsime nenusteb
ti, koks skirtingas tonas ir kaip
traktuojami
įvykiai. Paskutiniame „Pasaulio krizės" tome Tarybų Ru378

siją Čerčilis vaizduoja kaip didžiausią Anglijos ir visos
žmonijos priešą. Šiam priešui įveikti Čerčilis iškelia są
jungos su Vokietija ir jos galios atgaivinimo idėją. Pir
majame „Antrojo pasaulinio karo" tome Čerčilis tvirtina,
j o g Vokietijoje susitelkė blogio jėgos ir kad ji kelia
grėsmę Anglijai ir visam pasauliui. Išvengti šios grės
mės buvo galima tik sudarius sąjungą su TSRS. Taigi
problema traktuojama visiškai atvirkščiai.
„Šio tomo
rašo Čerčilis „Antrojo pasaulinio
karo" pirmajame
kaip tautos, kalbančios anglų
kalba, dėl savo neišmintingumo, lengvabūdiškumo ir
geraširdiškumo leido blogio jėgoms vėl apsiginkluoti."
Tikriausiai jis manė, jog skaitytojas pamiršo „Pasaulio
krizėje" aprašytą jo pokalbį su Loid Džordžu 1918 m.
lapkričio 11
kur buvo sakoma, jog reikia atkurti V o 
kietiją kovai su Tarybų Rusija. Kaip tik ši Anglijos
užsienio politikos kryptis padėjo „pikto jėgoms" vėl apsi
ginkluoti.
Čerčilis negalėjo nutylėti, kad Tarybų Sąjunga dau
giausia prisidėjo prie fašizmo sutriuškinimo. Tiesa, jis
duoda valią savo antitarybiniams jausmams šeštajame,
paskutiniame tome, kur mėgina įrodyti, jog Anglijos vy
riausybė vykdė garbingą, sąžiningą politiką, kad būtų iš
laikyta didžioji sąjunga, bet kad ši sąjunga iširo dėl
Tarybinės vyriausybės veiksmų.
Karinius memuarus Čerčilis rašė tada, kai jis buvo
atvirai sugrįžęs prie savo senos, Tarybų Sąjungai ir so
cializmo siekiams priešiškos politikos. Todėl natūralu,
kad jo
tai savotiškas paaiškinimas, dėl ko per
karą
Anglijos ir TSRS sąjunga, taip pat ideo
loginis pasirengimas imtis tos
antitarybi
nės veiklos, kurią buvęs ministras pirmininkas vykdė
pokario metais.
Čerčilis buvo nuoseklus glaudžių Anglijos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų santykių šalininkas. Šią idėją jis
propaguoja visuose šešiuose tomuose. Tačiau Čerčilis
vaizduoja amerikiečius ir negerus Anglijos atžvilgiu, ir
neišmintingus žmones, kurie per karą dažnai nesugebė
davo teisingai įvertinti padėties pasaulyje. Čerčilis daug
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rašo apie tai, kaip J A V vyriausybė karo metais yra kėsinusis į Anglijos interesus
ir
kolonijinėse sferose ir kaip
tokiems J A V kėslams duo
davo ryžtingą atkirtį.
Vertindamas Antrojo pasaulinio karo rezultatus, Čer
čilis iškraipo įvykius ir objektyviai susidariusią
Jis mano, j o g karas dėl Tarybinės vyriausybės piktos
valios Anglijai ir pasauliniam kapitalizmui baigėsi tra
gedija. Iš Čerčilio knygos sužinojęs, kad 1945 m. jis sten
gėsi
ginklo jėga išstumti Tarybų
Sąjungą iš Rytų Europos ir nuslopinti ten kilusią socia
listinę revoliuciją, skaitytojas neišvengiamai padarys iš
vadą, jog tada jis buvo pasirengęs, nelaukdamas, kol
pasibaigs Antrasis pasaulinis karas, sukelti trečiąjį.
Savo naujajame veikale, kaip ir ankstesniuose, Čer
čilis plačiai pateikia tik tuos faktus, kurie liudija jo nau
dai ir padeda išaukštinti Angliją bei jo paties
Visus kitus faktus, netelpančius į jo koncepcijos rėmus,
jis ignoruoja ir atmeta. Daugeliu svarbių atvejų Čerčilis
ir tiesiog iškraipo faktus. Antrojo fronto problemą
nušviečia, šiurkščiausiai pažeisdamas dalyko faktinę pusę.
Čerčilis panašiai pasakoja apie tai, kaip iš Anglijos
į TSRS šiaurinius uostus buvo siunčiamas laivų
su ginklais. Kaip 1949 m. bendruomenių rūmuose kalbėjo
j minas Bivenas, Čerčilis „taiso istoriją ir jeigu susi
duria su nepriimtinu sau faktu, tai toks faktas lekia už
borto".
Lordas Čandosas pasakoja apie vieną atvejį, būdingą
norint suprasti, kaip Čerčilis žiūrėjo į faktus, rašydamas
„Antrąjį pasaulinį karą". Per karą Čandosas, tada dar
Oliveris Litltonas, buvo Anglijos valstybės ministras A r 
timuosiuose Rytuose. Kartą Čerčilis jam nurodė pasirū
kad tankai iš laivo, atgabenusio juos iš
greitai būtų iškrauti. Nurodymas buvo įvykdytas, bet
Čerčilis liko nepatenkintas ir prisiuntė Litltonui telegra
mą, priekaištaudamas, kad jo nurodymas įvykdytas
visiškai tiksliai. Kaltinimas buvo nepagrįstas, ir Oliveris
Litltonas atsakė Čerčiliui, kad jo paskutinioji telegrama
„labai neteisinga ir turi būti nedelsiant atšaukta". Savai380

aišku, ministras pirmininkas nė nemanė to daryti. Ta
čiau svarbu kas kita. Praėjus dvejiems metams po karo,
generolas Paunelas, padėjęs Čerčiliui tvarkyti jo karinį
archyvą ir rinkęs jam dokumentus „Antrajam pasauli
niam karui", paskambino Litltonui ir paprašė leisti pa
skelbti šią telegramą. Litltonas atsakė:
galite
skelbti, bet su sąlyga, kad Čerčilis paskelbs ir mano atsa
kymą". Lengva suprasti, jog nei pirmoji, nei antroji tele
gramos taip ir nepasirodė.
Čerčilis — labai rimtas ir solidus autorius, kad sutik
tų, jog būtų iškraipyti dokumentai. Tačiau dokumentai
knygoje panaudojami tikrai tendencingai: autorius nutyli
daug svarbios medžiagos, skelbia dokumentų ištraukas,
cituoja tiktai jam imponuojančias, iš konteksto išplėštas
vietas.
rašo lordas
kad Čerčilis
bus
už visus ministrus pirmininkus, ku
rie kada nors buvo šiame poste. Reikės stebėtis, jei po
kelerių metų istorikas, studijuodamas jo dokumentus, ne
padarys išvados, kad jie atspindi nepaprastai subjektyvų
požiūri. Palengva laikas ir mokslininkai viską subalan
Čerčilio šeši tomai apie Antrąjį pasaulinį karą —
tai, žinoma, ne istorinis veikalas. Tačiau juose yra labai
daug medžiagos, be kurios negali apsieiti nė vienas isto
rikas, tiriantis Antrojo pasaulinio karo problemas. Jie
vertingi tuo, kad juose yra daugiau už autorinį tekstą
plačių ištraukų iš daugybės oficialių dokumentų, kuriuos
Čerčilis turėjo. Kaip tik šiuose tomuose pirmąkart pa
skelbta didelė dalis Anglijos ministro pirmininko susira
šinėjimo su TSRS Ministrų Tarybos Pirmininku
Stalinu
ir J A V prezidentu Ruzveltu. Paties Čerčilio tekstas dau
giausia susieja daugybę dokumentų ir juos komentuoja.
Daug dokumentų pateikta kiekvieno tomo priede. MalkolMageridžas rašo: „Pasaulio krizė" ir „Antrasis pa
yra tikriau
negu tapyba,
saulinis
tai tikriau oratoriaus meno negu literatūros pavyzdžiai,
tai žurnalistika geriausia šio žodžio prasme, bet ne is
torija".
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seniai sukūrė savo monumentalų istorinių
įvykių perteikimo stilių. Daugelis jo veikalo puslapių
pasižymi neabejotinu autoriaus meniniu talentu, ir visi
šeši tomai Anglijoje yra plačiai
Čerčilis už savo
literatūrinius kūrinius, ir pirmiausia už Antrojo pasaulinio
karo istoriją, gavo Nobelio premiją. Žinoma, savo vaid
menį čia suvaidino ir knygos politinė kryptis.
1945/1946 m. žiemą Čerčilis kelis mėnesius išgyveno
Jungtinėse Valstijose. Čia jis buvo susitikęs su prezidentu
Trumenu, valstybės departamento vadovais ir kitais vei
kėjais. Per šiuos susitikimus kilo idėja, kad Čerčilis pa
sakytų kalbą apie pasaulinės politikos problemas, ir buvo
nustatyta bendra tos kalbos kryptis. Vasario 10 d. svar
biausios tezės buvo suderintos su prezidentu Trumenu.
Čerčilis keletą savaičių išbuvo kurorte Floridoje, kur šli
favo ir dorojo savo kalbą. Kai viskas buvo parengta,
jis kartu su Trumenu nuvyko į Fultoną
valsti
joje, kur 1946 m. kovo 5 d.
koledže pasakė
kalbą, padariusią pradžią „šaltajam karui".
Kaip žinoma, ši kalba buvo pasakyta, Etliui ir Betaip pat prezidentui Trumenui ir valstybės sekre
toriui Birnsui žinant ir pritariant. Trumenas atliko net
tūkstančio mylių kelionę, kad pristatytų oratorių audito
rijai. Anot H. Pelingo, Čerčilis pranešė Etliui, kad Tru
menas „buvo labai patenkintas" jo kalba. Visi faktai
liudija, jog Čerčilis savo kalboje ne tik išreiškė asmeniš
Anglijos ir
kas pažiūras, bet ir paskelbė abiejų
Jungtinių Amerikos
valdančiųjų sluoksnių an
titarybinę programą. Trumeno dalyvavimas Fultone pa
brėžė, kokia reikšmė Amerikoje buvo teikiama šiai
kalbai. Be to, J A V dėl savo padėties kapitalistiniame
pasaulyje turėjo suvaidinti vadovaujantį vaidmenį reali
zuojant Čerčilio pasiūlytą planą.
Pareikšdamas, kad pasauliui gresia tiesioginis ir tik
ras naujo pasaulinio karo bei tironijos pavojus ir kad
šios grėsmės priežastis yra Tarybų Sąjunga bei tarptau
tinis komunistinis judėjimas, oratorius pasiūlė įkurti
asociaciją. Tai reiškia, kad „anglų kalba kalban
čių tautų: Britanijos nacijų sandraugos bei imperijos iš
382

vienos pusės ir Jungtinių Valstijų — iš antros bus ypa
tingi
Broliškoji asociacija reikalauja, kad
būtų ne tik stiprinama mūsų didelių, bet giminingų vi
suomenės sistemų draugystė ir savitarpio supratimas, bet
ir išlaikyti artimi santykiai mūsų karinių patarėjų, būtų
kartu tiriami galimi pavojai,
ginklai ir
mokymo priemonės, taip pat keičiamasi karininkais bei
technikos koledžų klausytojais. Kartu turi būti išlaiky
tos savitarpio saugumo interesais sudarytos dabartinės
sąlygos, panaudojant visas karines jūrų ir aviacijos ba
zes, priklausančias abiem šalims visame pasaulyje. Tai,
galimas daiktas, padvigubintų Amerikos laivyno ir avia
cijos mobilumą. Tai gerokai padidintų Britų imperijos
ginkluotųjų pajėgų galią ir sudarytų.
nemažą finansinę
ekonomiją.
Vėliau gali iškilti bendros pilietybės prin
cipas, ir aš esu tikras, kad jis iškils".
Prieš ką turėjo būti nukreipta
karinė sąjunga? Čerčilis visiškai atvirai ir tiksliai paaiš
prieš Tarybų Sąjungą ir besivystančią socialisti
nę revoliuciją. Savo kalboje jis pavartojo vėliau tarp
antitarybinių propagandistų labai populiarų terminą „ge
ležinė uždanga", kuri, jo žodžiais tariant, nusileido ant
Europos žemyno ir padalijo jį linija nuo
prie Bal
tijos jūros iki Triesto prie Adrijos jūros.
Čerčilis pasiūlė panaudoti jėgą prieš TSRS, ir, be to,
greitai, kol
turi atominę bombą, o Tarybų Sąjunga
tokio ginklo dar nepasigaminusi. Jo jau nepatenkino tra
dicinis anglų jėgos balanso principas, kai Anglija, pa
naudodama vieną šalį prieš kitą, Europos žemyne vykdė
savo politiką. „Mūsų senoji jėgų pusiausvyros doktrina
yra
sakė
Mes negalime pasitikėti
nedidele jėgų persvara." Dabar jis suformulavo naują im
perialistų politiką, kuri vėliau buvo žinoma kaip politika
„iš jėgos pozicijos". „Spręsdamas iš savo susitikimų su
pasakė
esu įsitikinęs, kad jie labiau
siai žavisi
Jis pasiūlė tuoj pat, 1946
„pasiekti
su Rusija visais klausimais visišką savitarpio supratimą".
Tai reiškė, kad jei Tarybų Sąjunga nekapituliuos prieš
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jėgos pavartojimo grėsmę, tai prieš ją reikės pradėti prekarą.

Čerčilio kalbos Fultone prasmė šitokia: Tarybų Są
junga yra svarbiausia grėsmė visų kitų tautų saugumui
ir laisvei, todėl žmonija,
vadovauja
ma, turi susivienyti ir jėga likviduoti šią grėsmę. Taigi
Čerčilis mėgino prieš tarybinę liaudį sukelti visą pasau
lį. Visa tai buvo kalbama nė metams nepraėjus po to,
kai tarybinė liaudis milžiniškų aukų ir kančių kaina ga
rantavo fašizmo sutriuškinimą ir suteikė laisvę paverg
toms tautoms. Buvo šitaip kalbama po to, kai, TSRS
tautoms didžiules aukas sudėjus ant pergalės aukuro,
Anglija buvo išgelbėta iš jai neišvengiamai gresiančio su
triuškinimo. Taip buvo kalbama tuo metu, kai, kaip manė
kariniai specialistai, Anglija ir J A V
Tolimuosiuose Rytuose dar būtų kariavusios prieš Japo
niją, jei Tarybų Sąjunga nebūtų įstojusi į šį karą sąjun
gininkų pusėje ir tuo
nebūtų padėjusi jo greit,
taip sakant, prieš laiką užbaigti.

patavimo pasaulyje ir kitų tautų paklusnumo jai įvedimo
šauklys.
Interviu „Pravdos" korespondentui J. Stalinas pareiš
kė, jog „iš esmės p. Čerčilis dabar stovi karo kurstytojų
pozicijose. Ir p. Čerčilis čia ne vienišas — jis turi drau
gų ne tik Anglijoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valsti
jose". Toliau interviu buvo pažymėta, jog savo kalba
Fultone Čerčilis stebėtinai primena Hitlerį: „Hitleris pra
dėjo kurstyti karą nuo to, kad paskelbė rasinę teoriją,
pareikšdamas, j o g tik žmonės, kalbantys vokiškai, yra
pilnavertė nacija. P. Čerčilis taip pat pradeda kurstyti
karą nuo rasinės teorijos, tvirtindamas, kad tiktai nacijos,
kalbančios anglų kalba, yra pilnavertės, galinčios tvar
kyti viso pasaulio
Iš esmės p. Čerčilis ir jo
bičiuliai Anglijoje bei J A V pateikia nacijoms, nekalban
čioms angliškai, lyg ir ultimatumą: pačios pripažinkite
mūsų viešpatavimą, ir tada viskas bus
priešingu
atveju karas neišvengiamas.
Be abejonės, p. Čerčilio
orientacija yra orientacija kariauti, raginimas kariauti su
TSRS".
Čerčilio posakį „geležinė uždanga" toliau milijonus
kartų įvairiais variantais
TSRS ir kitų socialistinių
rašo
Da
šalių priešai. „Visas pasaulis
kad šis terminas buvo sukurtas sero Vinstono
Čerčilio genijaus, pirmą kartą pavartojusio jį savo liūd
nai
kalboje Fultone.
iš tiesų pirmą kartą
šia prasme, kokią dabar jam teikia vakarų politikai, jis
dar Gebelso vedamajame, išspausdin
buvo
tame 1945 m. vasario 25 d. laikraštyje „Das
Kapitalistinėse šalyse terminas „geležinė uždanga" prigi
jo. Kad jo nacistinė kilmė, žinoma, neprimenama. Jeigu
už kiekvieną šių žodžių pavartojimą Vakarų publicistai
ir politikai mokėtų jų tikrajam autoriui honorarą, Gebelso
vėlė dabar būtų pati turtingiausia vėlė pragare."

Nenuostabu, kad Čerčilio kalba Fultone Tarybų Są
jungoje sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Tarybiniai žmonės
pamatė, kad jis pasidarė naujo karo žygio prieš TSRS
įkvėpėjas, pasaulinio karo kurstytojas, vienos rasės vieš-

Čerčilio kalba sukėlė nerimą ir
pa
saulyje. Labai daug kas suprato, jog tai raginimas sukelti
pasaulinį karą. Anglijos parlamente daugiau kaip
leiboristų pasiūlė rezoliuciją, smerkiančią Čerčilio
kalbą. Tačiau
vyriausybė išsisuko, kad nereikėtų

supratimą su Rusija" turėjo „visomis j ė 
gomis ir visais ryšiais remti angliškai kalbančios šalys".
Vadinasi, buvo iškelta idėja
pasaulinį viešpatavimą. Ši idėja nebuvo nauja. Kaip yra
žinoma, Čerčilis ją puoselėjo per visą Antrąjį pasaulinį
karą. „Jeigu Nacijų sandraugos gyventojus, kalbančius
sakė
pridėtume prie J A V ir atsi
mintume, ką reikš toks bendradarbiavimas jūroje, orė,
visame pasaulyje, mokslo ir pramonės srityje, tai neegzis
tuotų joks nepastovus ir pavojingas jėgų santykis.
Mes
žengsime pirmyn, turėdami griežtą ir blaivią jėgą.
Jei
visos
moralinės jėgos ir įsitikinimai susilies bro
liškoje asociacijoje su jūsų, tai platus kelias į ateitį
atsivers ne tik mums, bet ir visiems, ne tik mūsų laikais,
bet ir visam
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V.

oficialiai atsiriboti nuo idėjų, kurias buvęs ministras pir
mininkas skelbė Fultone. Ji pareiškė, jog tai asmeniška
privataus asmens nuomonė.
iš tiesų visa tolesnė leibo
ristų užsienio politika buvo vykdoma pagal Fultone nu
brėžtą liniją.
Anglijos komunistų partija pasmerkė
programą, kurią Čerčilis suformulavo Fultone. Komunis
tinė spauda ne tik demaskavo kalbos Fultone antitary
binę kryptį, jos neribotą priešiškumą socializmui ir pa
žangai, bet ir parodė, kad Čerčilio programa yra iš
naujo karo rengimo ir sukėlimo programa.
Amerikos vyriausybė paskelbė
1947 m. kovo
doktriną", ir tuo Čerčilio išdėstytas užsienio
politikos planas buvo priimtas kaip valstybės politika.
Anglijos ir J A V vyriausybių pastangomis buvo lipdomi
agresyvūs kariniai-politiniai blokai prieš TSRS ir socia
listinį bei nacionalinio išsivadavimo judėjimus. Taip bu
vo įgyvendinama Fultono programa.
Imperialistiniai politikai ir ideologai padėjo nemažai
pastangų, kad įtikintų tautas, jog Anglija ir J A V sukėlė
„šaltąjį karą" prieš TSRS, neva atsakydamos į kai kuriuos
jos veiksmus. Tarp jų paprastai minimas socialistinių ša
lių atsisakymas dalyvauti „Maršalo plane", Komunistų
ir darbininkų partijų informacinio biuro įkūrimas bei de
mokratinių jėgų pergalė Čekoslovakijoje 1948 m. Ši kon
cepcija neatitinka tikrovės, ją paneigia visiems žinomi
faktai.
Dabar niekas Vakaruose neginčija, kad Vakarų są
junga ir N A T O buvo Čerčilio kalbos Fultone bei „Tru
meno doktrinos" realizavimas. Kadangi kalba buvo pasa
kyta 1946 m. kovo
o doktrina paskelbta 1947 m.
kovo
vadinasi, Anglijos ir J A V valdantieji sluoks
niai iškėlė „šaltojo karo" vėliavą prieš tai, kai Tarybų
Sąjunga ir liaudies demokratijos šalys 1947 m. vasarą at
metė „Maršalo planą", prieš tai, kai 1947 m. rugsėjo mėn.
buvo įkurtas Komunistų ir
partijų informaci
nis biuras, ir prieš tai, kai 1948 m. vasario mėn. Čeko
slovakijoje įvyko įvykiai, galutinai pasukę šią šalį demo
kratinės raidos keliu.
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Netrukus Čerčilis išvystė triukšmingą propagandinę
kampaniją. 1946 m. rudenį jis ilsėjosi Šveicarijoje ant
Ženevos ežero kranto ir Monblano šešėlyje rengė kalbą,
kurią tų pačių metų rugsėjo 19 d. pasakė Ciuricho uni
versitete.
Šį kartą jis pasiūlė įkurti vadinamąją
Europą, kuri būtų kaip priešprieša Tarybų Sąjungai, ir
suvienytomis Europos reakcijos pastangomis likviduoti
Rytų Europos šalių tautų demokratinius bei socialistinius
klausė
neturi gyvuoti
Europos grupė, kuri stiprintų patriotiškumo ir bendros
pilietybės jausmą paklaikusioms šio kunkuliuojančio ir
galingo žemyno tautoms?" Svarbiausia suvienytosios Eu
ropos jėga, Čerčilio nuomone, turi pasidaryti Vokietija.
Kadangi tautų atmintyje dar gyvos to meto baisybės,
kai nacistai mėgino įkurti Vokietijos vadovaujamą suvie
nytąją Europą, Čerčilis ragino tautas ateities vardan pa
nacizmo nusikaltimus. „Visi
sakė
tu
rime nusigręžti nuo praeities klaikybių. Mes turime žvelg
ti į ateitį.
Europos šeima turi atlikti tikėjimo aktą ir
pamiršti visus praeities nusikaltimus ir
Mat Čerčilio planuose
Europa — tai ne tik
antitarybinis
bet ir Anglijos santykių su Jung
tinėmis Valstijomis ramstis. Remdamasi Britų imperijos
galia ir suvienytosios Europos parama, Anglija galėjo
lygiais su J A V pagrindais reikštis pasaulio arenoje. Įdo
Čerčilis prasitarė, kokį
mu, kad, kalbėdamas 1948
vaidmenį buvusių Anglijos imperializmo pozicijų atkūri
mo planuose jis skiria suvienytajai Europai. Tada jis
plėtojo „trijų didžiųjų sferų" koncepciją. Pirmoji sfera,
tai Britanijos nacijų sandrauga ir impe
anot
rija su viskuo, kas ją sudaro. Antrą vietą Čerčilis paskyrė
kalbančioms angliškai, tarp kurių Anglija, Ka
nada ir kitos Anglijos dominijos vaidina tokį svarbų
vaidmenį". Trečioj vietoj buvo suvienytoji Europa. „Da
pareiškė
pagalvosite apie tris tarp
savęs susijusias sferas, įsitikinsite, jog mes esame vie
nintelė šalis, kuri kiekvienoje iš jų vaidina didį vaidmenį.
Faktiškai mes esame svarbiausias ryšių centras, ir čia,
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savo salose, kurios yra jūrų, o galbūt ir oro kelių maz
gas, galime jungti visas tris sferas."
Čerčilio planas atkurti Anglijos vadovaujantį vaid
menį pasaulio politikoje numatė, nors ir labai keista,
nustumti J A V į antrą vietą. Čerčilis tikėjosi to pasiekti,
susidūrus Amerikai ir Tarybų Sąjungai. Dėl to jis ir
stengėsi paskatinti J A V užimti griežtesnę poziciją prieš
Tarybų Sąjungą.
Moranas pasakoja, kad 1946 m. rugpjūčio 8 d. jis
kalbėjosi su Čerčiliu. Čerčilis niūriais tonais kalbėjo apie
ateitį.
— Ar jūs manote, kad bus dar vienas karas? — pa
klausė Moranas.
—
atsakė Čerčilis.
— Ar manote, kad jis kils per artimiausius 10 metų?
— Greičiau. Per 7 ar 8 metus. Manęs tada jau nebus.
Aš paklausiau jį, rašo Moranas, ar šis karas bus
tarp Rusijos bei jos sąjungininkų ir anglosaksų šalių.
— Taip. Ir Prancūzija, Skandinavija,
ir Olan
dija bus mūsų pusėje.
Aš
kad maža Anglija galės dalyvauti
atominiame kare. Čerčilis pasakė:
neturime laukti,
kol Rusija pasirengs. Aš tikiu, kad praeis 8 metai, kol
ji įsigys bombą".
Po dviejų mėnesių, 1946 m. spalio
pokalbis šia
tema v y k o toliau.
Moranas: Ar manote, kad po dvejų ar trejų metų
prasidės karas?
Čerčilis: Tikriausiai dar greičiau; galbūt šią žiemą.
1948 m. spalio mėn. kalbėdamas konservatorių par
tijos konferencijoje Landudne, Čerčilis pasiūlė nedel
siant, neatidėliojant ilgesniam laikui, pateikti Tarybų Są
jungai tam tikrus ultimatyvius reikalavimus. Šiai kalbai
rašė: „Čer
skirtame redakciniame straipsnyje
čilis reikalauja nei daug, nei mažai — Rytų Europos ša
lyse panaikinti liaudies demokratijos santvarką; kad iš
Vokietijos ir Austrijos būtų išvestos tarybinės okupacinės
pajėgos; kad visose šalyse patys likviduotųsi komunis
tiniai judėjimai, o kartu kolonijose ir pusiau kolonijose

nacionalinio išsivadavimo judėjimas; pagaliau leisti pa
saulio monopolijoms eksploatuoti TSRS „platumas", tai
yra galiausiai Tarybų šalyje atkurti kapitalistinę san
tvarką ir kad ji atsisakytų nepriklausomybės". Čerčilis
tvirtino, kad „taikiu būdu pasiekti sureguliavimo su Ta
rybų Rusija" neįmanoma, ir ragino kapitalistines valsty
bes tuojau pat, neatidėliojant pradėti karą su TSRS, „kol
jos turi atominę energiją ir prieš tai, kol rusų komunistai
taip pat ją įsigys".
Tai buvo plati programa tuojau pat sukelti agresy
vų karą su TSRS ir kitomis socialistinės stovyklos šali
mis. Kaip pažymėjo anglų laikraštis „Nius kronikl", „pa
sirengimas preventyviam karui" yra visų Čerčilio sam
protavimų „logiška išvada".
Būtų neteisinga tvirtinti, kad Čerčilis vienintelis pla
navo prievarta likviduoti socializmą
rutulyje, ir
pirmiausia Tarybų Sąjungoje. Jo pažiūroms pritarė įta
kingi Anglijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sluoksniai.
Čerčilis buvo tik galingas šių sluoksnių ruporas.
vyzdžiui, 1950 m. Anglijos tarptautinių santykių institute
parengtame pranešime buvo tvirtinama, jog „pagrindiniai
Vakarų šalių politikos tikslai nebus pasiekti tol, kol Eu
ropos teritorijos nuo Lamanšo iki 1938 m. tarybinės sienos
vieningoje Europoje nebus laisvos partnerės". Šį teiginį
reikia suprasti taip, jog imperialistinėms valstybėms rei
kėjo siekti, kad liaudies demokratijos šalyse būtų res
tauruotas kapitalizmas, o iš TSRS atplėšta jos teritorijos.
Leiboristų vyriausybės užsienio politika per šešerius
pokario metus praktiškai siekė įgyvendinti Čerčilio nu
matytus planus. 1947 m. Anglija pasirašė su Prancūzija
sąjungą, kuri buvo pirmas žingsnis į platesnių antitary
binių blokų sudarymą. 1948 m. pirmiausia Anglijos v y 
riausybės pastangomis buvo sudaryta Vakarų Europos
sąjunga. Po metų sudaromas galingas karinis-politinis blo
kas — Šiaurės Atlanto pakto organizacija dalyvaujant
Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Anglijos vyriausybė
buvo viena iš aktyviausių organizatorių šios imperialis
tinių valstybių sąjungos, kurios
išsaugoti kapi
pasaulį, kovoti su revoliuciniu judėjimu tiek
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viduje šalių — sąjungos dalyvių, tiek už jų ribų, kovoti
su kolonijų ir priklausomų šalių nacionalinio išsivadavi
mo judėjimu, ir pirmiausia su Tarybų Sąjunga bei kito
mis socialistinėmis valstybėmis, kurios susikūrė Europoje
ir Azijoje po Antrojo pasaulinio karo. Kai 1950 m. Jung
tinės Valstijos surengė karą su korėjiečių tauta, leiboristų
vyriausybė pastatė Anglijos ir kai kurių kitų Britanijos
imperijos šalių ginkluotąsias pajėgas greta Amerikos
terventų kariuomenės, kariavusios Korėjoje. Kaip rašo
H. Pelingas,
manė, kad jei tuo momentu jis
būtų buvęs valdžioje ir ryžęsis žengti panašų žingsni,
leiboristai būtų jį įnirtingai kritikavę. Pusryčiaudamas
kartu su artimiausiais kolegomis konservatoriais
os
viešbutyje, jis pasakė: „Senukas man labai geras. Aš ne
būčiau galėjęs susidoroti su šia situacija, atsidūręs
vietoje. Mane būtų pavadinę karo kurstytoju". „Koks se
paklausė vienas iš dalyvių. „Viešpats
atsakė
Nuosekliausias ir atkakliausias
idėjų
dintojas Anglijos užsienio politikoje buvo užsienio rei
kalų ministras Ernstas Bevinas. Jį vadino „nutukusiu
Antoniu
vertino Beviną labiau negu bet
kurį kitą leiboristų veikėją, bendradarbiavusį su juo karo
meto koalicinėje vyriausybėje.
Hiuzas tai
girdi,
žiūrėjo į Beviną kaip į „leiboristų Džoną
kuris toliau vedė tradicinę Anglijos užsienio poli
tiką ir kurį nuolatinis
etatas tvirtai laikė savo
kontrolėje. Be to, Ernstas Bevinas buvo griežtai antikone kartą yra viešai pareiškęs, kad Bevinas
vykdo Fultono politiką. 1949 m. gegužės 12 d. konser
vatorių lyderis prašė bendruomenių rūmus „nenustebti,
kad jis visiškai sutinka su užsienio reikalų ministro kal
ba.
Savo nuomonę jis kadaise yra pasakęs
Tai, ką jis tada siūlė, iš tikrųjų buvo daug daugiau pa
daryta". Panašiai
yra pasisakęs daugybę kartų.
1950 m. vasario 23 d. Anglijoje įvyko eiliniai bend
ruomenių rūmų rinkimai. Leiboristų vyriausybė, įtraukusi
šalį į ginklavimosi varžybas ir supratusi, jog artimiau390

ateityje smarkiai pablogės darbo žmonių gyvenimo
lygis, organizavo rinkimus šiek tiek anksčiau negu pasi
baigė parlamento įgaliojimų terminas. Leiboristų progra
ma buvo daug kuklesnė už tą, su kuria jie ėjo į 1945 m.
rinkimus. A p i e tolesnį svarbių Anglijos pramonės šakų
nacionalizavimą jau nebuvo kalbama. Konservatoriai, at
virkščiai, gerai pasirengė rinkimams. Jie reorganizavo
partijos aparatą ir parengė daug programinių dokumentų,
kurie rinkėjų akyse turėjo pavaizduoti juos liaudies inte
resų šalininkais.
Suprasdamas, kad anglų tauta siekia taikos ir bend
radarbiavimo su TSRS,
per rinkimų kampaniją
iškėlė
derybų su Tarybų Rusija aukščiausiu lygiu
idėją". Vadinasi, jis norėjo įtikinti rinkėjus, kad jo min
tys neva užimtos normalių Anglijos ir TSRS santykių or
ganizavimu, ir kartu priminti, jog per karą jis sėkmingai
bendradarbiavo su Tarybine vyriausybe, panaudodamas
aukščiausio lygio derybų metodą. Iš tiesų šis pareiškimas
nereiškė nieko daugiau kaip norą patraukti rinkėjus ir
priversti juos pamiršti tai, ką
prieš kiek laiko
kalbėjo Fultone, Ciuriche,
ir daugelyje kitų
vietų. Iš anksto rengdamas sau galimybę atsisakyti duoto
pažado,
pareiškė, jog daug kas priklausys nuo
Jungtinių Amerikos Valstijų. Net jo bičiulis leiboristas
pažadas organizuoti aukš
Bevinas pastebėjo, kad
čiausio lygio susitikimą su TSRS ir J A V atstovais yra
triukas. Ir taip buvo iš tiesų.
Per rinkimus leiboristai naujame parlamente gavo 315
mandatų. Konservatoriai su prie jų prisijungusiomis gru
pėmis labai pagerino savo pozicijas, išsikovodami 298
vietas.
Etlio vyriausybė liko valdžioje, remdamasi nedidele
dauguma bendruomenių rūmuose.
aplinkybė darė vy
riausybės pozicijas netvirtas, o labai galimus kuo arti
miausioje ateityje naujus parlamento rinkimus.
Per tą laikotarpį, kol
buvo atsistatydinęs, jo
sveikata, karo pabaigoje pašlijusi, žymiai
H. Pelingas sako, jog iš dalies tai priklausė nuo revanšo
troškimo, kuris įkvėpė jam energijos ir žvalumo. Tačiau
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amžius darė
teko palengva atsisakyti iš jaunumės
pamėgtų sporto šakų. Užtat dabar atsirado naujų pomė
gių. 1949 m. jaunesniosios Čerčilio dukters Merės vyras
Kristoferis
padovanojo jam lenktyninį žirgą, ir
nuo tada Čerčilis pradėjo lenktynėms duoti savo arklių.
Jis pasamdė jiems specialų trenerį. Čerčilio mėgstamas
širmas eržilas, pramintas Kolonistu II, trylika kartų lai
mėjo lenktynes, uždirbdamas savo šeimininkui beveik
12 tūkst. svarų. Čerčilis paprastai būdavo hipodrome to
mis dienomis, kai Kolonistas II dalyvaudavo lenktynėse,
ir džiūgaudavo, kai šis laimėdavo.
Čerčilis kaip anksčiau mėgo tapyti. Jis buvo labai
patenkintas, kai du jo paveikslus, išstatytus su slapy
vardžiu, atrinko Karališkajai dailės akademijai. 1948 m.
eksministrą pirmininką išrinko Dailės akademijos gar
bės nariu.
Daug laiko jis praleisdavo Čartvele, mėgaudamasis
įvairiausiais kaimo gyvenimo malonumais. Ypač Čerčilis
mylėjo gyvulius. Čartvele gyveno juodosios gulbės iš
Vakarų Australijos, tvenkinyje plaukiojo neregėtos žu
vys. Seimininko numylėtinis buvo mažas rudas pudelis
Rufusas, arba Rufis. Čerčilis labai susijaudino, kai šuo
žuvo po autobuso ratais. Vienas bičiulis padovanojo jam
lygiai tokį pat pudelį, kuris buvo pavadintas Rufusas II.
„Daugeliu
rašo H.
Čerčilio gyve
nimas, jam esant opozicijoje, buvo
Tačiau
tuo metu jo svarbiausias tikslas buvo susigrąžinti val
džią sau ir savo partijai, pakeisti 1945 m. rinkėjų pada
rytą nuosprendį."

Politinės

karjeros

saulėlydis

„Buldogas vėl pražiopsojo savo
Hiuzas, turėdamas galvoje, kad Čerčilis
nesugebėjo
grįžti į valdžią per parlamento rinkimus 1950 metais.
Po dar vieno pralaimėjimo Čerčilis visą savo turėtą
energiją skyrė leiboristų vyriausybei pulti. Stengdamasis
kuo labiau ją diskredituoti, Čerčilis mėgino paspartinti
naujus bendruomenių rūmų rinkimus. Anksčiau jis tik
kritikuodavo leiboristus dėl vidaus politikos, o dabar
puolimo objektas pasidarė jų persiginklavimo politika.
Savaime aišku, Čerčilis nepasisakė prieš ginklavimosi var
žybas, bet tvirtino, jog viskas daroma ne taip, kaip rei
kia ir kaip būtų daroma, jeigu jis būtų ministras pirmi
ninkas.
Leiboristų vyriausybės padėtį silpnino tai, kad jos
politika prieštaravo liaudies interesams, mažino jos gyve
nimo lygį ir didino karo pavojų. Šie veiksniai leiboristų
partijos vadovybėje sukėlė nesutarimų. Dėl jų 1951 m.
balandžio mėn. atsistatydino darbo ir nacionalinės prie
volės ministras
Bivenas ir kai kurie kiti veikė
jai, užėmę ne tokius svarbius postus. Atsistatydino žmo
nės, laikę save kairiaisiais, tarp jų būsimasis ministras
pirmininkas Haroldas Vilsonas.
Nepalanki padėtis šalyje ir partijoje privertė leibo
pa
ristų vyriausybę prieš laiką, 1951 m. spalio 25
skirti rinkimus į parlamentą.
Rinkimuose svarbiausias buvo karo ir taikos klau
simas. Anglų tautai nusibodo dviveidžiai leiboristų mi
nistrai, pozavę kaip socialistai, o veikę kaip paprasti
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imperialistai. Ji nusivylė jų veikla ir buvo pasirengusi
pakeisti juos kitais. Tačiau eiliniai anglai būgštavo, kad
ministrai konservatoriai, atėję į valdžią, neįtrauktų šalies
į didelį karą. Todėl konservatoriai padarė visa, ką galė
kad įtikintų rinkėjus, jog tokie būgštavimai nepa
grįsti. Tai buvo sunkus uždavinys, atsimenant, kokia
tikroji konservatorių užsienio politika.
Čerčilis labai nerimavo, kad į
žiūrima kaip į karo
kurstytoją. Todėl jis vėl pasiūlė, jei konservatoriai ateitą
valdžią, organizuoti pasitarimą su TSRS ir J A V vy
riausybių vadovais.
Anglų spauda išsamiai svarstė, kokie būtų padari
niai, jei Čerčilio pirštas atsidurtų ant Anglijos
ma
šinos gaiduko. Kai laikraštis
pirmajame
puslapyje išspausdino didžiulę ranką su pirštu ant revol
verio gaiduko, Čerčilis padavė laikraštį į teismą, reika
laudamas atlyginti žalą, padarytą jam dėl šmeižikiškos
informacijos. Pagal Anglijos įstatymus Čerčilio ieškinys
buvo pripažintas pagrįstu, laikraštis viešai jo atsiprašė ir
išmokėjo stambią kompensaciją, kurią jis perdavė sene
namams išlaikyti.
Konservatoriai
laimėjo rinkiminę kampaniją, bet
negavo pastovios daugumos, kurios tikėjosi Čerčilis ir
kuri jam buvo labai reikalinga. Naujuosiuose bendruo
menių rūmuose konservatoriai gavo 321 vietą, o leiboris
tai — 295.
Rinkimų rezultatai buvo paskelbti 1951 m. spalio
o rytojaus dieną Čerčilis vėl, trečią ir paskutinį
25
kartą, tapo Anglijos ministru pirmininku. Svarbiausius
postus jo suformuotoje vyriausybėje gavo senosios kon
servatorių gvardijos atstovai.
Idenas pagal tra
diciją tapo užsienio reikalų ministru. Batleris, daug pasi
darbavęs rengiant partijos programinius pareiškimus, ati
tinkančius naują padėtį, gavo finansų ministro portfelį.
vadovavęs konservatorių partijos re
Lordas
organizavimui, tapo lordu — tarybos prezidentu. Senas
Čerčilio padėjėjas profesorius Lindemanas, kuris tada
jau vadinosi lordu Čeruelu, buvo paskirtas paštų mi
nistru.
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Pats Čerčilis pagal praktiką, kurią jis įvedė per karą,
pasiėmė gynybos ministro portfelį. Jam buvo pavaldūs
jūrų, karo ir aviacijos ministrai. Tačiau taikos metu
praktika pasirodė esanti nereikalinga, o ir Čerčilio jėgos
jau buvo nebe tos, ir jis netrukus šio posto atsisakė.
kartą Čerčilis tapo ministru pirmininku, kai jam
buvo jau 77
Iš šalies galėjo atrodyti, kad ir šio
amžiaus jis vis dar jautėsi visiškai sveikas ir energingas.
Tačiau iš tiesų galingas Čerčilio organizmas pradėjo silpti.
Jis palengva pradėjo kursti, ir gydytojai mažai ką galėjo
padėti. Dėl įtampos, kurią Čerčilis patyrė per 1951 m.
spalio
parlamento rinkimus, jis dar labiau apkurto.
Per rinkimus Moranas, turėdamas galvoje Čerčilio svei
katos būklę, padarė išvadą:
jis per šiuos
nugalės ir grįš į Dauning stritą, 10, abejoju, ar jis galės
gerai dirbti. Per pastaruosius 14
jis neteko
pagrindo po kojomis ir jau negali, kaip anksčiau, suvokti
daiktų ir įvykių esmės!"
Paskutiniu pirmininkavimu iš pradžių Čerčilis buvo
labai patenkintas. Jis suprato, jog 1940 m. vyriausybės
vadovu jis pasidarė dėl tada susidariusių ypatingų sąly
gų.
dabar, 1951
Čerčilis gavo ministro pirmininko
kėdę visiškai pagal anglų tradiciją, jo vadovaujamai par
tijai laimėjus rinkimus.
Kai ministrai konservatoriai susėdo bendruomenių
rūmuose ant valstybinio suolo (t. y. ant pirmo suolo, kur
pagal tradiciją sėdi vyriausybės nariai), visi gerai prisi
minė, kaip Čerčilis įnirtingai puolė leiboristų vyriausybę
taip pat jo žodžius, pasakytus prieš po
litinius priešininkus per dvi pastarąsias rinkimines kam
panijas. Todėl politiniai stebėtojai apstulbo, matydami,
kad Čerčilis visiškai neįprastai ramus ir santūrus dabar,
būdamas ministras pirmininkas.
pa
reiškė
kad kelerius metus būtų gerai pastoviai val
doma. Bendruomenių rūmams reikia, kad būtų laikotarpis,
kai kantriai ir konstruktyviai svarstomi jiems iškilę klau
simai, atsižvelgiant į jų reikšmę, kad nebūtų to, kai
kiekvieną vienos ar kitos pusės sakomą kalbą padiktuotų
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vienos rinkiminės kampanijos aistringumas ar pasirengi
mo kitai tokiai kampanijai sumetimai."
Tokio santūrumo buvo dvi labai reikšmingos prie
žastys.
vyriausybė užsienio politiką vykdė
visiškai pagal paties Čerčilio pažiūras. Taigi jis manė, j o g
šioje sferoje nereikia jokių pasikeitimų. Jo vyriausybė
tiesiog laikėsi savo pirmtakų leiboristų politikos, nė kiek
iš esmės jos nemodifikuodama.
Čerčilis, kritikavęs leiboristus, kad jie nepatenkina
mai vadovavo Anglijos persiginklavimui, priėmė nutarimą,
kad būtų
šiek tiek mažiau intensyviai.
Etlio vyriausybė manė per trejus metus ginklavimosi var
žyboms išleisti 4700
svarų sterlingų, o Čerčilis už
planavo išleisti šią sumą per ketverius metus. Tai daug
ką nustebino. Tačiau buvo svarbu ne tai, kad Čerčilio
vyriausybė stengėsi sumažinti persiginklavimo tempus.
Ji suprato, kad leiboristų uždėta Anglijai ginklavimosi
našta per daug sunki Anglijos ekonomikai, ir, bijodama
ekonominio kracho, šiek tiek ją palengvino.
Kai dėl vidaus politikos, tai ir čia konservatorių v y 
riausybė nepadarė jokių radikalių pakeitimų, nors šią
leiboristų veiklos sritį kažkada Čerčilis yra įnirtingai
kritikavęs. Socialinio draudimo sistema esant naujai v y 
riausybei vis buvo tokia, kokią ją sukūrė leiboristai pir
maisiais pokario metais. Net tokiu svarbiu konservato
riams klausimu, kaip nacionalizacija, Čerčilio vyriausybė
iš esmės nieko nepakeitė. Buvo denacionalizuota tiktai
metalurgijos pramonė ir automobilių transportas. Tai reiš
kė, jog Anglijos stambioji buržuazija, kurios atstovas
interesų reiškėjas buvo Vinstonas Čerčilis, buvo tos nuo
vyriausybės ekonominės ir so
monės, kad
cialinės reformos atitinka jos interesus.
Konservatorių ir leiboristų partijų politikos skirtumas
vis labiau ir labiau mažėjo. Tai pasidarė pokario Anglijos
politinio gyvenimo skiriamasis bruožas.
Apskritai vidaus politikos problemomis Čerčilis kaip
ir anksčiau mažai domėjosi. Šioje srityje jo ministrai vei
kė daug savarankiškiau. Ministrui pirmininkui labiausiai
rūpėjo užsienio politikos klausimai.
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1952 m. sausio
Čerčilis išvyko į Jungtines Vals
tijas susitikti su J A V prezidentu. Jis prašmatniai, pagal
karo metų stilių, nuvyko į Ameriką, lydimas didelės gru
pės
ir darbuotojų. Derybos užgriebė daug svarbių
problemų. Čerčilis norėjo amerikiečių pagalbos persigink
lavimo programai įgyvendinti. Buvo susitarta, kad Jung
tinės Valstijos tieks Anglijai plieno mainais į spalvotuo
sius metalus. Dar 1948 m. leiboristų vyriausybė leido
steigti Britanijos salose Amerikos karines bazes. Dabar
Čerčilis susitarė su amerikiečiais, kad, kilus karui, šias
bazes pagal savitarpio sutikimą galės panaudoti abi vy
riausybės. Derybų dalyviai patvirtino, jog yra pasirengę
ateityje konsultuotis visais svarbiais klausimais, liečian
čiais karo ir taikos problemą. Prezidentas ir ministras
pirmininkas pasižadėjo remti kuriamą Europos gynybinę
bendriją ir panaudoti Vakarų Vokietiją kariniuose blo
kuose, kurių dalyvės buvo Anglija ir J A V . Čerčilis mėgi
no gauti amerikiečių pritarimą, kad N A T O šalių kariuo
menės įsigytų naują anglų šautuvą, kurį anglai laikė ge
riausiu pasaulyje. Tačiau amerikiečiai nesutiko.
Čerčiliui buvo suteikta galimybė Amerikos kongrese
pasakyti kalbą. Jis tuo pasinaudojo ir ryžtingais posakiais
pareiškė, jog Anglija remia karą
ir J A V politiką
prieš Kiniją. Jo kalba kongrese gerokai skyrėsi nuo tų,
kurias jis sakydavo Anglijoje. Ji buvo agresyvesnė ir proamerikietiška. Anglijos visuomenė šiek tiek sunerimo
dėl Čerčilio pareiškimų Amerikoje agresyvumo. Leiboris
tai tuo pasinaudojo ir, kai tik Čerčilis grįžo iš J A V , jį
citavo dau
bendruomenių rūmuose pradėjo pulti.
gybę Amerikos laikraščių pareiškimų dėl Čerčilio kal
bos kongrese ir paorėžė, jog ministras pirmininkas, kal
bėdamas tais pačiais klausimais Amerikoje ir Anglijoje,
sakė visai ką kita.
Čerčilio vyriausybė toliau vykdė politiką „iš jėgos po
zicijos" ir daug dėmesio skyrė atominės energijos tyri
mams. Dar 1945
Jungtinėms Amerikos Valstijoms sėk
mingai
pirmą atominę bombą, Čerčilis teisingai
įvertino, kokią reikšmę turi naujas mokslo ir technikos
revoliucijos pagimdytas ginklas. Tačiau jis suklydo, prog397

dėl atominės problemos politinių aspektų.
jo viltys, grasinant pavartoti šį ginklą, pajungti
Tarybų Sąjungą
diktatui. Nemaloni
staigmena Čerčiliui buvo ir tai, kad J A V 1946 m.
pjūčio
Makmagono aktu priėmė nutarimą nesidalyti
su Anglija atominėmis paslaptimis, nors anglų mokslinin
kai ir technikai aktyviai dalyvavo kuriant naująjį ginklą.
Neteisus buvo Čerčilis ir kitur: pirma, jis manė, j o g
Stalinas, kai Trumenas Potsdame jam pranešė, kad su
kurta atominė bomba, nesuprato šio įvykio reikšmės, ir,
antra, tikėjosi, kad Tarybų Sąjungai prireiks labai daug
laiko naujojo ginklo paslapčiai atskleisti ir jam pagamin
ti. 1949 m. rugpjūčio mėn. Tarybų Sąjunga įvykdė ato
minį sprogdinimą, o tai Čerčiliui buvo kaip perkūnas iš
giedro dangaus, ir ne jam vienam. Amerikiečių tyrinėto
jas A. Pjeras konstatuoja, jog „tarybinės atomistikos
vystymosi greitis buvo staigmena tiek Londonui, tiek
Nuo to momento ir iki konservatorių grįži
mo į valdžią 1951 m. spalio mėn. Čerčilis be paliovos
kritikavo leiboristų vyriausybę už branduolinės energijos
plėtojimo atsilikimą, bet vyriausybė mįslingai
1949 m. rugsėjo mėn. Čerčilis kartu su kitais parlamento
deputatais konservatoriais pareikalavo, kad būtų peržiū
rėta Anglijos atominė programa, remdamiesi tuo, kad
„rusai mus aplenkė". „Laikas ir
sakė
šios galingos priemonės žmonijos sunkumams išspręsti, ne
visada mums palankūs." Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo,
Čerčilis be reikalo užsipuolė leiboristų vyriausybę.
1974 m. pabaigoje Anglijoje išėjo Oksfordo universi
teto profesoriaus K. Gouingo knyga, kurioje, remiantis
dokumentų šaltiniais, pasakojama, kaip leiboristų vyriau
sybė plėtojo atominę programą. 1945 m. rugpjūčio 10
kai leiboristai tiktai dvi savaites buvo valdžioje, Londo
nas žengė pirmuosius žingsnius rengiant Anglijos bran
duolinio potencialo plėtimo programą, kurios realizavi
mas būtų trukęs 15 metų ir atsiėjęs milijardą svarų ster
lingų, pasiglemždamas labiausiai deficitines atsargas bei
kvalifikuočiausią darbo jėgą. Užsiėmęs šia programa va
dinamasis „Džen-75" komitetas į savo sudėtį įtraukė
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užsienio reikalų ministrą E. Benistrą pirmininką K.
vidaus reikalų ministrą H. Morisoną ir prekybos
ministrą S. Kripsą; vėliau prie jų prisijungė finansų mi
nistras H.
ir tiekimo ministras D.
sferoje reali valdžia buvo sutelkta dviejų žmonių ranko
ir D. Andersono. Pastarasis buvo kraštutinis
konservatorius, kuris dabar
opozicijos pirmajame
suole. Per karą Čerčilio vyriausybėje jis užėmė finansų
ministro postą ir daug kuo lėmė vyriausybės politiką. Kai
ministras pirmininkas buvo Čerčilis, D. Andersonas va
dovavo atominei politikai ir tą patį vaidmenį
Etlio
vyriausybė.
Grįžęs į valdžią, Čerčilis „žavėjosi
pavydėjo", ma
tydamas, kad jo pirmtakai leiboristai atominei programai
jau išleido beveik 100
svarų sterlingų, šias išlaidas
nuslėpę nuo parlamento. Pavyko tai padaryti, manipu
liuojant tiekimo ministerijos biudžetu, kuriame išlaidos
atominiam ginklui kurti buvo numatomos tokiuose bend
ruose straipsniuose, kaip darbo užmokestis, pastatai, san
dėliai ir kita, nenurodant operacijų esmės.
Atėjęs į valdžią, Čerčilis vykdė tą pačią atominę po
litiką, kaip iki jo K.
ir D. Andersonas. 1952
spalio 3 d. Anglija išbandė savo pirmąją atominę
Kokių tikslų siekė Anglijos valdantieji
šalies ekonomikos sferoje labai daug aukodami, kad įsi
gytų savo branduolinį ginklą? Pirmiausia, jį įsigijus, buvo
galima tikėtis, kad sustiprės Anglijos pozicijos kovoje su
socializmu, komunizmu, nacionalinio išsivadavimo judėji
mu, bus „sureguliuoti" santykiai su Tarybų Sąjunga Čer
čilio kalbos Fultone dvasia, t. y. laimėtas „šaltasis karas".
Antra, labiau sutvirtės Anglijos pozicijos bendraujant su
J A V , kurių santykiai darėsi vis labiau
Anglijos atominė bomba turėjo duoti šalies vyriausybei
galimybę kalbėti su amerikiečiais kaip lygus su lygiu.
Trečia, Anglijos valdantieji sluoksniai vylėsi, kad, įsigijusi
atominę bombą, ji susigrąžins didžios pasaulio valstybės
padėtį.
A p i e visus šiuos planus, visas viltis ir svajones buvo
kalbama
ir atvirai. Todėl A. Pjeras ir priėjo tokią
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išvadą: „Čerčilis manė, jog, kad ir ką turėtų amerikiečiai
bei rusai, Anglija, kaip didi valstybė, turi tą pat turėti".
Čerčilis labai pasitikėjo nuomone savo ilgamečio moks
linio patarėjo profesoriaus Lindemano (lordo Čeruelo),
kuris tvirtino, kad jei Anglija negalės pati pasigaminti
atominės bombos ir turės visiškai
J A V , tai ji
nusmuks iki tokio lygio, jog pasidarys „antrojo rango
valstybe, kuriai bus leista tiktai tiekti pagalbinę kariuo
menę". Aviacijos maršalas D. Slesoras knygoje, išleistoje
1954
Anglijos vyriausiosios karinės vadovybės pozi
ciją suformulavo taip: „Jei mes turėsime kokio nors
jungininko rankose palikti monopoliją tokios lemiamos
reikšmės įrankio tokiuose nepaprastos svarbos klausimuo
se, kaip karo ir taikos klausimai, mes anksčiau
vėliau
nusmuksime iki ketvirtos klasės valstybės lygio. Taikos
metais neišvengiamai neteksime savo didžiulės įtakos są
junginei politikai ir planavimui, karo metu turėsime ne
didelę įtaką tam tikrai sąjunginei strategijai, arba taikos
sąlygų nustatymui". Čerčilis savo poziciją suformulavo
taip: „Jeigu mes savo įnašu
(prie atominio
ginklavimosi plėtojimo), negalime būti tikri, jog ypatin
gomis sąlygomis kitų šalių ištekliai bus planuojami
liai pagal mūsų norus arba kad
sudarantys mums
kuo didžiausią grėsmę, per pirmąsias kelias valandas
įgaus būtiną, mūsų nuomone.
prioritetą".
Čerčilio vyriausybė visa buvo įsitikinusi, j o g
buvusią Britanijos didybę galima tik patiems įsigijus
branduolinį ginklą. Konservatoriai neatsižvelgė į tai, kad
Anglija, dalyvaudama ginklavimosi varžybose,
giamai sužlugdys savo ekonomiką ir, vadinasi, susilpnins
savo padėtį tarp kitų valstybių, nors dėl to buvo ne kartą
blaiviai ir autoritetingai įspėta. Žymiausieji anglų fizi
patarėjai H. Tizardas ir P. Bleketas,
kaip ir daugelis kitų, buvo įsitikinę, kad Anglijai nerei
kia kurti ir gaminti atominio
branduolinio ginklo.
M.
nuomone, jų pozicija rėmėsi realistišku Ang
lijos padėties vertinimu. „Mes nesame didi
rašė H.
ir niekada vėl ja nebūsim. Mes —
viena iš didžių nacijų, bet, jei mes ir toliau elgsimės kaip

didi valstybė, greitai nustosime buvę didi nacija. Įsidė
mėkime praeities didžių valstybių likimo pamoką ir nesipūskime iš išdidumo, kaip liūdnai pagarsėjusi varlė."
Į šiuos raginimus nebuvo atsižvelgta. 1955 m.
servatorių vyriausybė nutarė visu smarkumu išplėsti
duolinio ginklo gaminimo darbus. 1957 m. gegužės 15 d.
buvo išbandyta pirmoji Anglijos gamybos vandenilinė
bomba.
1952 m. vasario
turėdamas 56 metus, mirė Ang
lijos karalius Jurgis V I . Anglijos karalienė buvo paskelb
ta jo duktė Elžbieta II. Iš prigimties rojalistas, Čerčilis
su didžiausiu malonumu įniko rūpintis mirusio karaliaus
laidotuvėmis ir naujos karalienės įžengimu į sostą. „Ci
nikai bendruomenių
rašo
pa
stebėjo, kad Čerčilis mėgavosi kiekviena minute ilgos
gedulingos ceremonijos, kuri truko visą savaitę." Per šią
savaitę ministras pirmininkas išliejo kaskadą kalbų, pasi
žyminčių taip jo mėgstamu pompastišku stiliumi.
Būdinga, jog, girdamas Jurgį VI, Čerčilis nepraleido
nė vienos progos pašlovinti savo personą. Atiduodamas
paskutinę pagarbą velioniui karaliui, jis piršo anglams
mintį, jog Anglija garbingai ištvėrė visus karo išmėgini
mus tik todėl, kad sunkiais karo metais ją valdė Vinstonas Čerčilis.
Elžbieta II užėmė sostą be jokių komplikacijų. Nesu
tarimų tarp jos ir vyriausybės iškilo tik vienu klausimu —
kaip karalienei vadintis. Jos vyru tapo Graikijos karaliaus
anūkas, žymaus Anglijos karinio veikėjo per Antrąjį pa
saulinį karą lordo Mauntbeteno brolvaikis. Karaliaus šei
mos nariai manė, jog įžengusi į sostą Elžbieta turi pasi
likti vyro
Mauntbeten, kuri turi pereiti ir jos
vaikams. Vyriausybė su tuo nesutiko. Karalienė turėjo
paklusti Čerčilio reikalavimui ir oficialiai paskelbti, jog
keičia savo pavardę, kuri teks ir jos vaikams. Ji prisi
ėmė pavardę Vindzor; šitaip buvo pratęstas
dinastijos gyvavimas. Karalienės vyras pasiliko savo anks
tesnę pavardę.
1953 m. jauna karalienė apdovanojo Čerčilį aukš
čiausiu Anglijos ordinu — Keliaraiščio ordinu. Apdovano26. V .
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imas davė jam riterio titulą ir teisę vadintis seru VinsČerčiliu.
Paskutinis valdžioje buvimo laikotarpis buvo blyškus
Čerčilio politinėje biografijoje. Jo strateginė koncepcija,
kuri rėmėsi viltimi panaikinti socialistinę sistemą ir at
kurti pasaulinę kapitalizmo sistemos vienybę, tuo metu
jau buvo atgyvenusi. Čerčiliui pačiam teko tai pripažinti
ir padaryti atitinkamas išvadas.
1957 m. Čerčilis rašė, j o g „atsirado naujas, visiškai
jėgų balansas, balansas, kuris remiasi
turimomis savitarpio sunaikinimo priemonėmis". Buvo kal
bama apie labai didelius, didžiulę istorinę reikšmę turė
jusius Tarybų Sąjungos mokslo ir technikos srities pasie
kimus. Tarybų Sąjunga per tiek laiko, kurio Čerčilis ne
galėjo numatyti, sukūrė iš pradžių atominę, o vėliau
vandenilinę bombą ir padarė tai gerokai anksčiau negu
Anglija sukūrė savo branduolinį ginklą.
Čerčilio
sumanymas atsiskaityti su Tarybų Sąjunga, kol ji netu
rėjo branduolinio ginklo, visiškai sužlugo.
Tarybų Sąjunga atkūrė karo sugriautą ekonomiką ir
žengė pirmyn tolesnės ekonominės, politinės ir kultūrinės
plėtotės keliu. Tarybų Sąjungos tautos visa tai padarė ne
tik be pagalbos iš išorės, bet ir tokiomis sąlygomis, kai
joms grėsė griaunamasis branduolinis karas, kurį imperia
listinės valstybės buvo pasirengusios sukelti bet kuriuo
momentu. Tai buvo
tarybinės liaudies žyg
darbis.
Remdamosi Tarybinės vyriausybės pagalba, daugelio
Europos ir Azijos šalių tautos sėkmingai įvykdė socia
listinę revoliuciją ir įsiliejo į vieningą šeimą tautų, sukū
rusių valstybių socialistinę sistemą. Tai buvo galingas
kapitalizmui. Ne
smūgis kapitalizmui iš viso ir
mažesnis sukrėtimas buvo kolonijų ir priklausomų šalių
nacionalinio
revoliucija. Čerčilis, kadaise
išdidžiai pareiškęs, kad jis neketina pirmininkauti, kai bus
likviduojama Britų imperija, buvo liudytojas, kaip ši im
perija greitai iro ir tautos, amžiais Anglijos imperialistų
pavergtos, viena po kitos išėjo į savarankiškos politinės
raidos kelią.
402

Ir Čerčilis, ir jo klasė buvo bejėgiai sukliudyti šiems
procesams, kurie po Antrojo pasaulinio karo nulėmė žmo
nijos istorijos raidą. Anglijos leiboristų vyriausybė kartu
su Amerikos ir daugeliu kitų imperialistinių vyriausybių
sukūrė
blokų sistemą pagal Čerčilio kal
boje Fultone numatytą planą. Tačiau šie blokai, susidūrę
su politine ir karine galia, kurią jiems pastatė priešprie
šiais socialistinė stovykla ir kitos jėgos, pasisakiusios už
taikos išsaugojimą, pasirodė nesugebą pasiekti tų tikslų,
kuriuos Čerčilis kėlė Fultone. Pačioje Anglijoje, kaip ir
kitose imperialistinėse šalyse, kilo galingas tautų judėji
mas už taiką, prieš Čerčilio paskelbtą
politiką. Šis
judėjimas tapo rimta socializmo šalių taikingo užsienio
politikos kurso parama ir esmine kliūtimi
ir Ame
trečiojo pasaulinio karo kurstytojams. Ginklavi
mosi varžybų politika, kurią, Čerčiliui laiminant, paskelbė
leiboristų vyriausybė, pasirodė esanti nepagrįsta. Ji nesu
stiprino Anglijos saugumo, o šalies ekonomika buvo ge
rokai susilpninta. „Vakarų pasaulio perginklavimo kry
žiaus žygiui prieš komunizmą
pastebi
atvedė Angliją ant bankroto ribos, anaiptol ne
pagerindama jos saugumo. Ji pavirto Amerikos atomine
baze Europoje, karo atveju atvira naikinančioms, triuš
kinančioms
Dėl to Čerčilis, jau būdamas ministras pirmininkas,
buvo priverstas konstatuoti, kad visiškai sužlugo planai,
jo suformuluoti Fultone. Jis pripažino ne tik tai, kad ka
pitalizmas negali ginklo jėga sunaikinti socializmo, bet
ir tai, kad jei taip bus pamėginta padaryti, tai Anglija,
atsidūrusi branduolinio fronto pirmosiose linijose, pirmoji
bus sunaikinta.
Čerčilis labai gerbė didžiausią Anglijoje karinės stra
kapitoną Lidelą Hartą. Lidelas
tegijos srities
daugelyje straipsnių išanalizavęs Anglijos strate
ginę padėtį kilus atominiam karui, priėjo liūdną išvadą,
kad Anglija bus jo pirmoji auka ir kad jos laukia tragiš
kas likimas. Čerčilis buvo priverstas pripažinti, kad dabar
jau negali būti ir kalbos „apie Tarybų Sąjungos besąly
gišką kapituliaciją", kad, kilus karui, abi šalys bus pajė403

gios
smulkius gabalus sudraskyti visą žmoniją, taip pat
ir pačios save".
Čerčilis šias mintis oficialiai pareiškė 1953 m. pava
juk dar visai neseniai, prieš
metus, jis manė,
jog Vakarų imperialistai gali padiktuoti valią Tarybų
jungai. Negalima nesipiktinant skaityti šių eilučių, kurias
Čerčilis parašė 1957 m. ir kurios atspindi jo šeštojo de
šimtmečio pradžios samprotavimus.
net buvo atėję
į
rašo
kad reikia iš anksto paskelbti ir su
rengti taikią karo demonstraciją ore virš svarbiausių ta
rybinių miestų, per kurią tarybiniai lyderiai būtų infor
muojami apie kai
mūsų naujausius karinės tech
nikos išradimus. Visa tai sukeltų draugiškesnę ir blaivesnę
tarybinių lyderių pažiūrą į mus." Tokia „demonstracija"
būtų buvusi ne kas kita, kaip karo pradžia, nes negalima
tikėtis, jog TSRS vyriausybė tokiomis sąlygomis nesiimtų
visų priemonių tarybiniam dangui nuo svetimų lėktuvų
išvalyti.
Tačiau netrukus Čerčilis prieina išvadą, jog toks šan
tažas ir provokacijos prieš TSRS jau neįmanomi. „Bran
duolinis
rašo
pakeitė didžiųjų valstybių
Tai, kad rusai gaminasi šios rūšies ginklų
santykius.
ir kad jų karinių oro pajėgų puikūs pasiekimai, šią idėją
jau seniai padarė neįgyvendinamą."
Tais metais padėtis pasaulyje iš pagrindų pasikeitė,
ir kapitalistinėse šalyse ne vienas Čerčilis ieškojo naujos
strategijos ir naujos politikos. Buvo aišku, kad susidarė
naujas jėgų santykis, kad Fultono iliuzijas jau reikia at
Tačiau ką reikia toliau daryti?
Tada, kai Čerčilį kankino tokios mintys, buvo gautas
pranešimas apie Stalino mirtį. Per karą Čerčilis intensy
viai susirašinėjo su J. Stalinu. Paskutiniu karo laikotar
piu ir per parlamento rinkimus
m.
mėgo tvirtinti,
kad Stalinas —
geriausias bičiulis. Tai buvo, žinoma,
ne kas kita, kaip iškalbos ir taktikos metodas įgyti sim
patijas tų anglų, kurie palankiai žiūrėjo į TSRS. Iš tikrųjų
Čerčilis jautė Stalinui didelį priešiškumą.
Per Jaltos konferenciją įvyko pietūs, kurių metu Čer
čilis pasakė tostą, kaip jis pats rašė, „rimta tema". „ A š
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dedu
pasakė
į puikų Jungtinių Vals
tijų prezidentą ir į maršalą
kurie, sutriuškinę
priešą, ves mus (koks neįprastas Čerčiliui
V. T.) į kovą prieš skurdą, netvarką, chaosą, priespaudą."
Čerčilis sakė, jog maršalo Stalino gyvenimą laiko
giausiu turtu" ir žengia per 2emę su didele drąsa ir vil
timi, žinodamas, kad „turi bičiuliškus ir artimus santykius
su didžiu žmogumi, kurio šlovė pasklidusi ne tik visoje
Rusijoje, bet ir visame pasaulyje".
žodžiai toli gražu neatitiko tikrųjų Čerčilio jaus
mų. Tikriausiai J. Stalinas nutarė parodyti Čerčiliui, kad
netiki tokia karšta Anglijos ministro pirmininko meile.
Jis atsakė: „ A š noriu išgerti už mūsų
Sąjun
goje sąjungininkai neturi vienas kito apgaudinėti. Galbūt
tai naivu?
diplomatai gali pasakyti: o kodėl man
neapgauti savo sąjungininko? Tačiau aš, kaip naivus žmo
gus, manau, jog geriau neapgaudinėti savo sąjungininko,
net jeigu jis kvailys. Galbūt mūsų sąjunga tokia stipri
kaip tik todėl, kad mes vienas kito
arba galbūt todėl, kad ne taip jau lengva apgauti vienas
kitą. Aš keliu tostą už mūsų trijų valstybių sąjungos
tvirtumą. Tegul ji būna stipri ir patvari; tegul mes būsi
me kuo atviresni".
Čerčilis suprato, jog tai rimtas pokalbis, o ne pokš
tas, ir po daugelio metų memuaruose parašė: „ A š niekada
nemaniau, kad jis gali būti toks atviras".
Kai 1953 m. kovo pradžioje tapo žinoma, kad Stalinas
serga, Čerčilis tuo labai gyvai domėjosi. Jis susisiekė su
tarybine ambasada Londone ir prašė reguliariai jį infor
muoti apie Stalino sveikatą. Tačiau kai J. Stalinas mirė,
rašo
viešai visiškai nereagavo
į Stalino mirtį. Tai buvo jam labai neįprasta".
Čerčilis niekada gerai nepažino Tarybų Sąjungos,
nors ir keletą dešimtmečių įnirtingai su ja kovojo. Da
bar, 1953
šis blogas tarybinės tikrovės pažinimas pa
sireiškė tuo, jog Čerčilis pervertino J. Stalino mirties
reikšmę tarybinei užsienio politikai. Jis manė, kad nuo
šiol ji pradės iš esmės keistis.
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1953 m. pavasarį Čerčiliui kilo idėja organizuoti
TSRS, Anglijos, J A V ir Prancūzijos atstovų
lygio pasitarimą. Anglijos ministras pirmininkas tikėjosi,
kad pasitarime bus galima padaryti spaudimą Tarybinei
vyriausybei ir išgauti iš jos svarbių nuolaidų imperialis
tinių valstybių naudai. Jei to nepavyktų pasiekti, tai pasi
tarimas vis dėlto būtų naudingas žvalgybos požiūriu. „Už
apvalaus stalo" buvo galima nustatyti, kokių yra gali
mybių ateityje priversti Tarybinę vyriausybę pasidaryti
sukalbamesnę su kapitalistiniu pasauliu. Kai dėl derybų
su Tarybų Sąjunga, apie kurias po Antrojo pasaulinio
karo kartas nuo karto kalbėdavo Anglijos veikėjai,
Datas rašo, jog iš tiesų jos buvo siūlomos „ne tam,
kad būtų susitarta, bet tam, kad būtų išmėgintos prieši
ninko jėgos". Šiuo atveju tai teisinga. Čerčilis, kaip jis
pats sakė, ketino išsiaiškinti, ar neatsirado rusams „nau
jas požiūris".
Jis norėjo, kad toks pasitarimas anglų tautos atmin
tyje atgaivintų Antrojo pasaulinio karo laikotarpio Di
džiosios trijulės susitikimus, kuriuose jis dalyvaudavo ir
kurie suteikė jam pripažinimą bei šlovę. Dabar, kai du
Didžiosios trijulės nariai jau buvo mirę, Čerčilis, be abe
jonės, būtų buvęs ryškiausia tokio pasitarimo figūra.
Čerčiliui buvo svarbu ir kitkas: nors dėl akių įvyk
dyti savo
rinkėjams, kuriems jis ne sykį
žadėjo, kad, atėjęs į valdžią, imsis priemonių organizuoti
aukščiausio lygio susitikimą su Tarybų Sąjungos atsto
telegraf" rašė, jog Čerčilis „netu
vais. Laikraštis
rėjo iliuzijų, kad toks susitikimas yra galimas, bet jis
jautė, jog anglų tauta neatleis, jei, siekiant realios tai
kos, bus praleista kokia nors galimybė, kad ir kokia ne
reikšminga ji būtų".
Šiuo klausimu Čerčilio ir Amerikos lyderių nuomonės
buvo skirtingos. Anglijos ministras pirmininkas buvo pa
sirengęs susitikti „už apvalaus stalo" su tarybiniais atsto
vais, o Amerikos vyriausybė tokio susitikimo nenorėjo:
jis galėjo jai tik sukliudyti realizuoti planus. Tuo metu
Jungtinėse Valstijose suaktyvėjo reakcija ir politinėje
avanscenoje veikė kraštutinis reakcionierius senatorius
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Makartis. Amerikos vyriausybė vykdė eilinę seriją agre
syvių karinių akcijų Tolimuosiuose Rytuose.
Anglijos valdantieji sluoksniai su aiškiu nerimu žiū
rėjo į tuos labai pavojingus veiksmus. Čerčilis ir dauge
lis kitų Anglijos veikėjų suprato, kad J A V politika Toli
muosiuose Rytuose gali sukelti trečiąjį pasaulinį karą.
tai reiškė, jog Anglija, kaip išsikišusi į priekį Ameri
kos atominė bazė, pirmoji sudegtų branduolinėje ugnyje.
Net jeigu būtų pasitenkinta dideliu karu tiktai Tolimuo
siuose Rytuose ir Azijoje, ir tai jo rezultatai Anglijai
visais atvejais būtų neigiami. Jeigu nugalėtų Azijos tau
tos, tai Amerikos pralaimėjimas būtų kartu ir Anglijos
pralaimėjimas. Jos kolonijiniai interesai būtų galutinai
likviduoti.
jei nugalėtų J A V , jėgos Tolimuosiuose Ry
tuose pasiskirstytų taip, kad ir šiuo atveju Anglija būtų
priversta netekti savo kolonijinių interesų. Juos būtinai
pasiglemžtų Amerikos imperializmas.
Čerčilio jausmai Tarybų Sąjungai? Kokie jie buvo
jo politinio gyvenimo saulėlydžiu? Ar jis nepakeitė savo
pažiūros į socialistinę valstybę, ar nepripažino, j o g kova,
kurią jis dešimtmečiais kovojo su ja, buvo bergždžia?
Anaiptol. Negana to, 1953 m. jis pareiškė: „Ateis diena,
kai visas civilizuotas pasaulis neabejodamas pripažins,
jog pasmaugti bolševizmą tik gimusį būtų buvusi didžiau
sia paslauga žmonijai".
Taip buvo sakoma, kartu postringaujant, jog pagei
dautina aukščiausio lygio susitikimą rengti su tarybiniais
vadovais. Kaip čia neprieisi prie išvados, kad jis rimtai
negalvojo susitarti su TSRS dėl ginčijamų tarptautinių
problemų.
Ir vis dėlto
daugelio Vakaruose ir
Rytuose nuostabai, Čerčilis staiga ėmė sakyti, j o g „nori
susitarti su Rusija dėl taikaus sambūvio". 1954 m. bir
želio
nuvykęs į Ameriką, Čerčilis pareiškė: „ A š
esu tos nuomonės, kad turime pamėginti užtikrinti taikų
Šios deklaracijos Čerčilio lūpose buvo ne kas kita
kaip pripažinimas, jog Fultone paskelbta jo politika v i 
siškai žlugo. Ten jis reikalavo
karo su Ta407

Sąjunga, iš kurios, kaip jis tvirtino, žmonijai grėsė
baisiausios nelaimės ir pavojai.
dabar jis pasisakė už
taikų sambūvį su ta pačia valstybe. Kas privertė Čerčilį
daryti 180 laipsnių posūkį?
Čerčilio neįprastų pasisakymų
pasikeitęs
pasaulyje jėgų santykis. Kalbėdamas apie tai, kas paska
tino „didįjį kariauninką pavirsti taikintoju", amerikiečių
istorikas Flemingas rašo: „Šaltasis karas" baigėsi akla
viete, kuri užkirto kelią atominei diplomatijai.
Iš pra
džių netekome savo atominės monopolijos, vėliau mūsų
lemiamo jėgų pranašumo, ir pagaliau susidarė padėtis,
kai mūsų pačių teritorija jau negalėjo būti apginta".
Būtų labai klaidinga tvirtinti, kad savo politinio gy
venimo pabaigoje Čerčilis, iki tol būdamas didžiausias
socializmo priešas, virto taikaus sambūvio su juo šalinin
ku. Taikų sambūvį Čerčilis suprato toli gražu ne taip,
kaip šią sąvoką suvokia tarybiniai žmonės. Kalbėdamas
J A V spaudos nacionaliniame klube, Čerčilis pareiškė, kad
jo pasiūlymas dėl taikaus sambūvio reiškia „padaryti
tvirtos rusų sistemos pakeitimų" ir kad šie pakeitimai
gali būti padaryti „per Vakarų pasaulio ir rusų tautos
kultūrinius bei prekybinius mainus". Vadinasi, Čerčilio
taikaus sambūvio
tai naujas planas, kaip pasiekti,
kad Tarybų Sąjungoje būtų pakeista esanti socialinė-eko
nominė sistema, nenaudojant karinių priemonių.
Grįžęs iš J A V į Angliją, Čerčilis dėl savo pokalbių
su Amerikos vadovais
„Manau, jog mes įtikinome
juos, kad neatsisakėme nė vieno iš savo galutinių bendrų
tikslų ir kad yra, šiaip ar taip, išmintingos tos priemonės,
su kuriomis siūlome pasiekti šiuos tikslus". Taigi Čerčilis
oficialiai patvirtino, kad jis, kalbėdamas apie taikų sam
būvį, nebuvo numatęs atsisakyti kovoti su socializmu dėl
kapitalizmo restauravimo.
Savaime aišku, nebuvo kalbama apie tai, kad kapita
listinis pasaulis kovojo su TSRS ir kitomis socialistinėmis
šalimis tik politiškai, ekonomiškai ir ideologiškai. Jėga,
ginklas kaip ir anksčiau buvo svarbi priemonė, kuria Čer
čilis ketino pasiekti savo tikslus, bendraudamas su socia
lizmo pasauliu. „Jis stengėsi pasiekti.
taiką — rašo
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L.
jėga." Pasakodamas, kokių Čerčilis ėmėsi
priemonių, kad būtų sukurta anglų vandenilinė bomba,
Brodas cituoja jo žodžius apie tai, kad ji kuriama prieš
Tarybų Sąjungą. Kartu Čerčilis pabrėždavo, jog daugelį
metų, pradedant paskutiniais Antrojo pasaulinio karo mė
nesiais, jis puoselėjo idėją panaudoti Vokietiją prieš
TSRS. Čerčilio atvirumu Anglijoje buvo pasipiktinta. Jis
parodė, pirma, kad karo pabaigoje Anglijos vyriausybė,
bendraudama su TSRS, laikėsi nederamos linijos, o ant
ra, kad ir dabar, 1954
ji labai priešiškai nusiteikusi
prieš Tarybų
Jei Čerčilis mano, kad galima
viešai girtis tokiais „nuopelnais", tai nė skatiko nevertas
jo tvirtinimas, kad siekiama taikiai sureguliuoti ginčija
mus klausimus.
ir kiti laikraščiai pasmerkė per
nelyg didelį ministro pirmininko plepumą. „Kodėl, buvo
pastebi
Čerčilis turėjo prisiminti
tokį praeities epizodą tada, kai jis siekė susitarti
nau
jais Rusijos lyderiais?" Pats Čerčilis Moranui prisipažino:
nerimauju dėl tos kvailos
Jei mano sukly
dimas pakenkė mūsų santykiams su rusais, man teks at
sistatydinti anksčiau negu maniau".
Kai 1953 m. liepos
buvo pasirašytas susitarimas
dėl paliaubų Korėjoje, Amerikos vyriausybė Prancūzijos
kolonijinį karą Indokinijoje pamėgino paversti bendru
imperialistų žygiu prieš Pietryčių Azijos tautas, pakilu
sias į nacionalinio išsivadavimo kovą. J A V valstybės sek
retorius Dalesas iškėlė „jungtinių veiksmų" Indokinijoje
idėją, tikėdamasis, kad bus surengta tokia pat interven
cija prieš
tautas, kokią Jungtinės Valstijos
suorganizavo prieš korėjiečių tautą. 1954 m. Amerikos
politika Tolimuosiuose Rytuose sudarė pasauliui naujo
pasaulinio karo grėsmę. Anglijos valdantieji sluoksniai
tai gerai suprato ir ne juokais išsigando.
Dalesas skubiai atvyko į Londoną, bet negalėjo įtikin
ti Čerčilio vyriausybės, kad verta sukelti didelį karą A z i 
joje. Anglijos vyriausybė buvo tos nuomonės, kad Indo
kinijos klausimą reikia apsvarstyti suinteresuotų šalių
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Tokia konferencija įvyko. Tarybų Sąjunga, Kinija,
Prancūzija ir daug kitų šalių pasisakė
taikų Indokinijos klausimo sprendimą. Anglija prisijungė prie jų. A m e 
rikiečiai palaikė, kad anglai juos išdavė.
pasi
rašo anglų istorikas D.
buvo lem
ta taip paaštrinti
santykius, kad jie
vos nebuvo nutraukti."
Čerčilio vyriausybė užėmė išmintingą poziciją
nevoje dėl keleto priežasčių. Pirmiausia ji bijojo, kad
avantiūristinė Amerikos politika Tolimuosiuose Rytuose
gali sukelti trečiąjį pasaulinį karą, kurio padariniai A n g 
lijai būtų tragiški.
Hiuzas šitaip aiškina Anglijos
poziciją Ženevos
„Anglijos lyderiams kėlė
siaubą vandenilinė
rašo
Buvo žinoma, kad
Rusija turi naujausią ir galingiausią vandenilinę bombą.
Kariniai ekspertai paskaičiavo, jog 8 sėkmingai numestos
tokio tipo bombos visiškai sunaikintų Angliją. Buvo spė
jama, jog 1954 m. vasarą Rusija turėtų turėti daugiau kaip
8 tokias
Rusijos per 8 metus pasiekti techni
kos laimėjimai visiškai pakeitė padėtį, ir Čerčilis buvo
priverstas atitinkamai pakeisti savo politiką."
Anglijos poziciją
lėmė ir tai,
kaip
jau anksčiau pasakyta, išplėtus karą Tolimuosiuose Ry
tuose, nežiūrint, kaip jis baigtųsi, šaliai būtų tekę kartūs
pralaimėjimo vaisiai. Kad būtų Indokinijoje nutrauktas
karas, pasisakė daugelis Britų sandraugos šalių, ir Čerčilio
vyriausybė negalėjo ignoruoti jų pozicijos.
kai buvo kuriamas im
Tačiau 1954 m. rugsėjo
perialistinių valstybių karinis agresyvusis blokas Tolimie
SEATO, Anglija buvo viena iš aktyvių
siems
jo dalyvių. TSRS užsienio reikalų ministerijos pareiškime
šiuo klausimu buvo sakoma: Anglija ir Prancūzija
neseniai pareiškė suprantančios Azijos tautų nacionali
nius poreikius.
Tačiau leistina paklausti, kaip suderinti
šiuos pareiškimus su tuo, kad Anglija ir Prancūzija da
lyvauja agresyviame kariniame politiniame bloke, nu
kreiptame prieš Azijos šalis".
Paskutiniais savo buvimo valdžioje metais Čerčilis
stengėsi įtraukti į anksčiau sukurtus agresyvius

politinius blokus tuo metu reakcingiausią ir agresyviausią
Vakarų Europos
Vakarų Vokietiją; Anglijos, J A V
ir Prancūzijos vyriausybių pastangomis Vakarų Vokietijos
valdžion vėl buvo iškeltos tos politinės grupuotės, kurios
kadaise parengė du pasaulinius karus ir dabar jokiu būdu
nenorėjo sutikti su paskutinio iš jų rezultatais. Kad Va
karų Vokietija buvo įtraukta į imperialistinius blokus,
reiškė, jog galutinai sužlugo sąjungos su TSRS politika,
kurios Anglijos vyriausybė laikėsi per Antrąjį pasaulinį
karą, ir, vadinasi, nutraukiama 1942 m.
sąjungos sutartis. To ir siekė Čerčilio vyriausybė
1955 metais.
1952 m. gegužės mėn. Anglija ir kai kurios kitos
valstybės su Adenauerio vyriausybe sudarė dvi sutartis,
numatančias sukurti Vakarų Vokietijos ginkluotąsias pa
jėgas. Buvo turima galvoje, kad šios pajėgos taps vadi
namosios Europos armijos branduoliu. Tačiau Europos
tautos suprato, jog kalbama apie ginklo perdavimą toms
jėgoms, kurios visai neseniai pridarė Europos tautoms
tiek nelaimių ir bėdų. Daugelyje šalių, tarp jų ir Angli
joje, išsiplėtė judėjimas prieš Vakarų Vokietijos
„Europos armijos" sukūrimo padarinių labai bijojo
prancūzai. Kaip žinoma, tam jie turėjo ypatingų priežas
čių. Čerčilis žinojo, kad be Prancūzijos sutikimo Vakarų
Vokietijos nebus galima vėl apginkluoti. Jis taip pat ži
nojo, kad Prancūzija turi svarių argumentų bijoti Va
karų Vokietijos apginklavimo. Kaip jis vėliau rašė, „per
metų į Prancūziją iš už Reino buvo tris kartus įsibrau
ta. Sunku buvo pamiršti Sedaną, kruvinąją
pirtį,
1940 metų krachą, ilgą ir kankinančią okupaciją per Ant
rąjį pasaulinį karą.
Aš žinojau, jog Prancūzija buvo
labai priešiška idėjai įteikti ginklą naujai Vokietijos res
publikai, net esant griežčiausioms garantijoms. Tačiau
buvo neįtikėtina, jog Tarybų Sąjungos įsiveržimas į Va
karų Europą gali būti kada nors atremtas be vokiečių
pagalbos".
Čerčilis kartą Moranui pasakė: „Tiesa tokia brangi,
kad ją turi lydėti melo eskortas". Aukščiau pacituotame
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toks
labai stiprus. Juk šie žodžiai para
šyti 1957
kai jau istorijos raida buvo paneigusi Čer
čilio tvirtinimus apie tariamą Tarybų Sąjungos grėsmę
Vakarų Europai penktojo dešimtmečio viduryje.
Norėdamas išlupti prancūzų sutikimą įtraukti Vakarų
Vokietijos karinius dalinius į
armiją", Čerčilis
juos baugino tuo, kad jeigu jie atsisakys ratifikuoti
1952 m. Bonos ir Paryžiaus sutartis, tai Vokietijos gink
luotosios pajėgos vis tiek bus sukurtos ir priklausys A t 
lanto sąjungai. Čerčilis Prancūzijoje niekada nebuvo po
puliarus, ypač po Antrojo pasaulinio karo.
kad jo šiurkštus spaudimas Prancūzijos vyriausybei
kėlė pasipiktinimą. Prancūzijos Nacionalinio susirinkimo
dešinysis deputatas Filipas Baresas pareiškė: „Serui Vinstonui Čerčiliui nepavesta valdyti Prancūzijos.
Mums
patiems reikia nuspręsti, ar mes norime savižudybės".
1954 m. rugpjūčio
Prancūzijos Nacionalinis
kimas atmetė sutartį dėl Europos gynybinės bendrijos,
šio, kaip rašė
telegraf", „Čerčilio kalbos Ciuriche
kūdikio", sukūrimo. Atsakydama Anglijos vyriausybė iš
vystė audringą veiklą, kad būtų sudarytas susitarimas,
numatantis
Vakarų Vokietiją. Sušaukiama
konferencija Londone, vėliau
Paryžiuje, kur
1954 m. spalio 23 d. devynios šalys, įskaitant ir Angliją,
pasirašė naujus susitarimus dėl Vakarų Vokietijos
litarizavimo. V F R buvo įtraukta į Vakarų Europos są
jungą ir į N A T O . Siekdama neutralizuoti Prancūzijos
būgštavimus dėl tokios politikos VFR atžvilgiu padari
nių,
vyriausybė, kad galėtų garantuoti gaunan
čios ginklą Vakarų Vokietijos „gerą elgesį, sutiko laikyti
jos teritorijoje savo karinius dalinius. Dėl to leiboristas
Krosmenas parlamente pareiškė: „ A š sutikčiau, jog būti
na visą laiką laikyti Anglijos kariuomenę Europoje, jei
tai būtų vienintelis būdas sutrukdyti atgimti vokiškajam
bet laikyti
kariuomenę kaip
užmokestį už vokiškojo militarizmo
tai iš tie
sų didžiausia beprotybė".
Nepaisant šių garantijų, buvo labai baiminamasi, kad
liaudies spaudžiamas Prancūzijos parlamentas atmes
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naujas sutartis dėl Vakarų Vokietijos remilitarizavimo.
dar labiau ėmė stengtis, kad paskatintų Prancū
ziją ratifikuoti pasirašytus dokumentus. 1955 m. sausio
10 d. jis laišku kreipėsi į Prancūzijos ministrą pirmininką
Mendes Fransą, kuriame rašė: „ A š būsiu labai įskaudin
tas, jei pamatysiu, kad Prancūzija izoliuota ir netenka
savo įtakos tarp kitų laisvojo pasaulio šalių. Aš tikiuosi,
jog mums teks išgelbėti jūsų šalį nuo tokios įvykių pa
kraipos". Galų gale Anglijos, J A V ir pačios Prancūzijos
reakcinės jėgos pasiekė, kad Prancūzijos parlamentas ra
tifikuotų susitarimus dėl Vakarų Vokietijos remilitari
zavimo.
Anglijos dalyvavimas šiuose susitarimuose reiškė, jog
Anglijos vyriausybė kartu su J A V , Prancūzijos ir kai ku
rių kitų šalių vyriausybėmis oficialiai sudarė su VFR
sąjungą prieš Tarybų valstybę, nes, kaip pripažino ir pats
Čerčilis, Vakarų Vokietijos perginklavimas buvo nu
kreiptas prieš TSRS. Čerčilio vyriausybė oficialiai visam
pasauliui pareiškė, jog ji ignoruoja sutartį dėl Anglijos
ir TSRS sąjungos ir demonstruoja, kad yra pasirengusi
visiškai nutraukti per Antrąjį pasaulinį karą su Tarybų
Sąjunga užsimezgusius sąjunginius santykius.
Tarybinė vyriausybė ne kartą įspėjo, kad jei Angli
ja įstos į prieš TSRS nukreiptą sąjungą
Vakarų Vokie
tijos revanšistais, ji drauge nutrauks
Sąjungos sąjungos sutartį. Čerčilio vyriausybė nepaklausė
Tarybinės vyriausybės įspėjimų, ir 1955 m. gegužės 7 d.
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė įsaką
dėl
Sąjungos sutarties anuliavimo.
TSRS priėmė šį nutarimą, praėjus mėnesiui po kon
servatorių lyderio atsistatydinimo iš ministro pirmininko
posto, tačiau dėl susitarimo nutraukimo visiškai kaltas
Čerčilis, nes jis daugelį metų to siekė. Vadinasi, jis bai
gė savo politinę karjerą dvišale akcija: sudarė sąjungą
prieš TSRS su Vakarų Vokietijos imperializmu ir kartu
nutraukė Anglijos ir TSRS sąjungos sutartį.
Šeštojo dešimtmečio viduryje paaiškėjo, jog Čerčilio
užsienio politika nepagrįsta. 2lugo „šaltasis karas", kurio
jis buvo vėliavnešys. Dėl to Čerčilis neteko autoriteto.
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Kasdien darėsi vis aiškiau, kad vyriausybei turi vadovauti
naujas žmogus su naujomis idėjomis, lankstesnis ir ma
žiau diskredituotas tautos akyse.
Be to, Čerčilis buvo jau labai senas. Ministro pirmi
ninko pareigų našta tapo jam nepakeliama. Dar 1952 m.
sausio
daktaras Moranas sakė, kad nusenęs minist
ras pirmininkas
neturi ankstesnio troškimo veikti,
jis viską daro didelėmis pastangomis". 1953 m. birželio
mėn. po insulto Čerčiliui buvo paralyžuota kūno kairioji
pusė. 79-aisiais gyvenimo metais tai buvo labai pavo
jinga. Kokia Čerčilio liga sunki, žinojo tiktai nedaugelis
iš jo aplinkinių, oficialiai buvo tiktai pranešta, jog mi
nistras pirmininkas serga ir jam ilgam reikia absoliučios
ramybės. Čerčiliui artimi žmonės, matydami ligonio būk
lę, buvo tikri, kad prie politinės veiklos jis jau negalės
grįžti. Tačiau Čerčilis turėjo didžiulę gyvybinių jėgų at
sargą. Jis atlaikė smūgį, kūno kairiosios pusės gyvybinės
funkcijos atsistatė, ir spalio mėn. kasmetinėje konserva
torių partijos
jis jau pasakė kalbą. Ta
čiau metai darė savo, nepraėjo be pėdsakų ir sunki liga.
1954 m. lapkričio mėn. buvo prašmatniai atšvęstas
Vinstono Čerčilio aštuoniasdešimtmetis. Buvo sakomos
kalbos, šlovinančios jį kaip didžiausią Anglijos
veikėją, kaip vieną iš įžymiausių buržuazinio pasaulio
lyderių. Iškilmėse dalyvavo bendruomenių rūmai, lordų
rūmai, diplomatinis korpusas ir aukšti užsienio svečiai.
Parlamentas padovanojo Čerčiliui portretą, kurį nu
tapė vienas žymiausių anglų dailininkų — Grehemas Sazerlendas. Portretas sukėlė daug ginčų dėl jo meninės
vertės. Vieni sakė, kad Čerčilis buvo labai nepanašus
nei į kilnų karį, nei į nusenusį valstybės veikėją. Ta
čiau buvo ir kitaip manančių. Vienas bendruomenių rūmų
deputatas pareiškė, jog tai „tikras atvaizdas. Tai
seno žmogaus, nugrimzdusio į depresiją ir galvojančio
apie atominę bombą".
metais konservatorių partijos vadovybėje
vis atkakliau buvo kalbama, kad Čerčiliui laikas atsista
tydinti, kad jį, kaip vyriausybės ir konservatorių partijos
vadovą, reikia pakeisti kitu lyderiu. Nuomonių skirtumo
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dėl to, kas jį turi pakeisti, nebuvo. Dar kur kas anksčiau,
Čerčilis buvo išrinktas konservatorių parti
jos lyderiu, kai kurie konservatoriai siūlė jo pavaduotoju
išrinkti Antonį
Buvo turima galvoje, kad Čerčilį
kažkokiu mastu kontroliuotų ramesnis žmogus. Tačiau
tada buvo pripažinta, jog tai nėra tikslinga. 1942
vyk
damas į J A V , Čerčilis rekomendavo karaliui, jei
žūtų,
ministru
skirti Ideną.
Kai 1953 m. Čerčilis susirgo, atrodė, jog pagaliau iš
mušė
valanda. Tačiau tada jis pats buvo sunkus
ligonis po sudėtingos operacijos. Čerčilio sūnus
fas rašo, kad jei tada Idenas būtų buvęs Anglijoje ir
sveikas, tai jo tėvui būtų tekę atsistatydinti ir
Idenas būtų tapęs ministru pirmininku. Konservatorių
partijos
sluoksniai tada buvo tos nuomo
nės, jog nereikia versti Čerčilio atsistatydinti, nesulaukus,
kol pasveiks Idenas.
žodžiais tariant, čia buvo
vadovaujamasi užuojauta Idenui, kuris taip ilgai laukė
galimybės įsikurti Dauning strite, 10.
Priežastis, matyt, buvo ne tik ta. Tada tarp konserva
torių partijos veikėjų nebuvo figūros, kuri būtų prilygusi
Idenui. Buvo net planuojama, kol pasveiks Idenas, suda
ryti kažkokią pereinamąją vyriausybę. Viskas išsisprendė
paprasčiau. Vinstonas Čerčilis pasveiko ir vėl pradėjo
eiti vyriausybės vadovo pareigas.
Čerčilis žinojo, kad konservatorių partijoje stiprėja
nuotaikos dėl jo atsistatydinimo. Jam nebuvo paslaptis ir
tai, kad „kronprincas" pavargo belaukdamas. Kartais Čer
čilis erzindavo Antonį Ideną, sakydamas, jog
paskutinį kartą vadovavo vyriausybei, kai jam buvo jau
per 80. Čerčilio biografai tvirtina, jog atsistatydinti jis
galiausiai nusprendė 1955 metų sausio mėnesį.
Čerčilio atsistatydinimui buvo rengiamasi pamažu, be
triukšmo. Jį išlydėjo į poilsį su visokeriopa pagarba.
1955 m. balandžio 4 d. karalienė Elžbieta II su vyru ap
lankė ministrą pirmininką jo rezidencijoje Dauning strite,
10, kur jos garbei buvo surengti pietūs. Juose dalyvavo
kabineto nariai, žymūs leiboristai, daugelis Antrojo pa
saulinio karo metų karinių veikėjų ir artimiausi Čerčilio

bendradarbiai. Karalienės dalyvavimas per pietus reiškė
ypatingą dėmesį išeinančiam į poilsį ministrui pirmi
ninkui.
1973 m. rugsėjo
kalbėdama atidengiant prie
parlamento rūmų Čerčiliui pastatytą paminklą,
pasakė, kad 1955 m. ji pasiūlė Čerčiliui hercogo titulą —
apdovanojimą, kuris Anglijoje nebuvo duodamas jau šim
tas metų. Tačiau jis nepriėmė
panorėdamas pasi
likti savo paties pavardę ir galimybę likti bendruomenių
rūmuose.
Balandžio 5 d. visi formalumai buvo baigti. Smarkiai
susikūprinęs, pasiramsčiuodamas lazda, nusenęs minist
ras pirmininkas išlipo iš automobilio prie Bukinhemo
mų. Jis įteikė karalienei atsistatydinimo iš savo posto
pareiškimą. Rytojaus dieną į rūmus buvo pakviestas A n tonis Idenas ir jam pavesta suformuoti vyriausybę.
Čerčilis surengė arbatėlę darbuotojams, aptarnaujan
tiems ministro pirmininko rezidenciją Dauning strite,
atsisveikino su jais ir visiems laikams paliko šį namą.
Laukusi prie įėjimo minia matė, kaip Čerčilis įsėdo
au
tomašiną su įprastiniu cigaru burnoje, lydimas savo pu
delio Rufuso. Jis atsaliutavo žiūrovams plačiai žinomu
gestu, pavaizdavęs dešiniosios rankos dviem pirštais rai
dę „ V " , reiškusią pergalės ženklą, kuriuo jis taip dažnai
sveikindavo tėvynainius per savo viešas kalbas karo me
tais. Čerčilis nuvažiavo į savo užmiesčio namą Čartvele,
kur ir praleido didesnę dalį likusių 10 gyvenimo metų.
Šį kartą Čerčilio atsistatydinimas buvo galutinis. Ilga
politinė karjera, kupina visokiausių permainų, pasibaigė.
Nominaliai jis liko parlamento narys, bet iš esmės visiškai
pasitraukė iš politinio gyvenimo.

Pabaiga

Per visą savo politinį gyvenimą Čerčilis
Ypač jis nenustygo pirmajame
a. dešimtmetyje.
ir
subrendęs nuolat nekantraudavo, pavyzdžiui, prieš
trečiąjį pirmininkavimą.
Kai Čerčilį klausdavo, kodėl jis taip skuba, kodėl
jis nekantrauja pasiekti viską iš karto ir tučtuojau, jis
atsakydavo, j o g nesitiki gyventi pasaulyje ilgiau už
tėvą ir todėl turi skubėti, kad pasiektų ne tik tai,
pasiekė tėvas, bet ir tai, ko Randolfas negalėjo pasiekti.
Tačiau išėjo taip, kad Vinstonas išgyveno lygiai 2
ilgiau už savo tėvą.
1955 m. pasitraukęs nuo politikos, Vinstonas
paskutiniuosius 10 gyvenimo metų ilsėjosi. Šiais metais
jis gyveno Čartvele, taip pat savo name Londone,
me skersgatvyje Haidparkgeit,
netoli nuo Haidparko.
Jis mėgo būti prancūzų Rivjieroje, kartais keliaudavo
Viduržemio jūrą jachta
kaip Graikijos milijar
svečias.
dieriaus Aristotelio
Iš pradžių Čerčilio draugai ir žurnalistai
kaip jis elgsis, apleidęs aktyvios politinės veiklos areną.
Vieni manė, kad Čerčilis ims vaidinti seniausio
niusio politinio veikėjo vaidmenį, kartkartėmis
oficialių patarimų politinėmis problemomis ir priekaištau
damas esamai vyriausybei. Kiti galvojo, kad jis
užsisklęs, nutraukdamas visus ryšius su politiniu pasau
liu, ir apskritai liausis domėtis politika.
Ir vieni, ir kiti buvo neteisūs. Čerčilis bevelijo iki
savo paskutinių dienų likti parlamento narys. Jis perėjo
27. V.

nuo vadinamojo valdininkiško suolo, ant kurio sėdi vy
riausybės nariai, į šoną ir užėmė vietą kampe už skerstakio tarp suolų. Čerčilis retai pasirodydavo parlamente
ir tyliai sėdėdavo savo kampinėje vietoje. Aplink jį virė
aistros, o jis tartum ir nematydavo, kas dedasi. Kartais
deputatai žvilgčiodavo į nusipelniusį politiką, laukdami,
ar nepasisakys jis vienu ar kitu klausimu, bet jis tylė
davo ir išreikšdavo savo pažiūrą į vykstančius ginčus tik
tai dalyvaudamas balsavime.
Vieną kartą (tai buvo per sunkią krizę, į kurią
vyriausybė buvo įstūmusi Angliją 1956 m. pabaigoje,
sukeldama karą prieš Egiptą) Čerčilis padarė šiokią tokią
valstybės reikalams. Antonis Idenas,
ilgai bu
vęs „Sosto įpėdiniu" ir gavęs ministro pirmininko postą
tiktai 1955 m. pavasarį, 1957 m. sausio
turėjo jį
visiems laikams palikti. Konservatoriai paaukojo
padarydami jį atpirkimo ožiu už savo Sueco avantiūros
žlugimą. Ministru pirmininku tapo kitas artimas Čerčiliui
Haroldas Makmilanas. Viešoji nuomonė buvo
nuteikta, kad ministro pirmininko postas po Ideno atiteks
Ričardui Batleriui, kuris vyriausybėje
atžvilgiu lai
kėsi išmintingesnio kurso. Tačiau Vinstonas Čerčilis, pa
kviestas į Bukinhemo rūmus, patarė karalienei pavesti
suformuoti vyriausybę Makmilanui, tokiam pat interven
cijos prieš Egiptą šalininkui, kaip ir pats Antonis Idenas.
Panašiai karalienei patarė ir kai kurie kiti veikėjai, su
kuriais ji konsultavosi, ir klausimas dėl ministro pirmi
ninko posto buvo išspręstas Makmilano naudai.
Atsistatydindamas Čerčilis sakė, kad ilsėdamasis jis
turės įdomų ir malonų užsiėmimą — rašyti knygas. Tačiau
atsitiko kitaip. Psichologinė trauma po atsistatydinimo
buvo tokia didelė, kad jis jau negalėjo dirbti literatūri
nio darbo. Tam jis neturėjo nei fizinių, nei intelektuali
nių jėgų.
savo gyvenimo pabaigos Vinstonas Čerčilis tebe
turėjo silpnybę įvairiausiems pagarbos išreiškimams ir
apdovanojimams. Kaip ir anksčiau, čia vienas, čia kitas
miestas išsirenka jį garbės piliečiu. Prezidentas de
apdovanojo jį Išsivadavimo medaliu. 1958 m. lapkričio
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po 14 metų pertraukos, šia proga Čerčilis susitiko su
de
ir pasakė jausmingą kalbą tema, koks jis yra
didelis
bičiulis. 1963 m. balandžio mėn. Ame
rikos kongresas
specialų aktą, paskelbdamas Vinstoną Čerčilį Jungtinių Amerikos Valstijų garbės piliečiu.
Šį nutarimą pasirašė
Džonas Kenedis.
Kartą Čerčilį paklausė, kaip jam pavyko, gyvenant
tokį intensyvų, kupiną darbų ir įvykių gyvenimą, sulaukti
tokio
amžiaus. Jis atsakė: „ A š niekada nestovėda
vau, kai buvo galima sėdėti, ir niekada nesėdėdavau, kai
buvo galima gulėti".
Kartkartėmis Čerčilis apsilankydavo Monte Karle ir
lošdavo, bet nepuldavo į azartą. 1975 m. balandžio mėn.
Amerikos laikraštis
rašė, kad Monake „vis dar
prisimena
Čerčilį, kuris atsistatydinęs gyveno
„de
viešbutyje. Kiekvieną naktį jis kėblindavo prie
stalų su rulete ir sėdėdavo su didele stikline konjako
„Napoleonas" 1918 m. gamybos, želėdamas neuždegtą ci
garą ir visą laiką statydamas ant numerių 18 ir 22. „Ponui
nepaprastai
prisimena tada dirbęs kazino
87 metų amžiaus, būdamas Monte Karle, Čerčilis ne
sėkmingai parkrito ir susilaužė šlaunikaulį. Anglijos kari
nio oro laivyno lėktuvu jis buvo pargabentas į Angliją
ir ilgai išbuvo ligoninėje. Nors ir senyvo amžiaus, jis
pasitaisyti po sunkios traumos. Atrodė, Čerčilio
jėgos buvo neišsenkamos. Tačiau ir jos baigėsi.
1964 m. Čerčilis nutaria per parlamento rinkimus
daugiau nekelti savo kandidatūros. Pasibaigė ilga parla
mentinė karjera, trukusi su nedidelėmis pertraukomis
65 metus. Bendruomenių rūmai surengė jam šiltas išleis
tuves. Įvairių partijų atstovai vienas po kito pažymėjo
didelius 89 metų konservatorių veikėjo nuopelnus Ang
lijos politiniame gyvenime. Bičiuliai ir gydytojai manė,
kad nereikia jo be reikalo jaudinti, ir todėl jis nedaly
vavo, kai bendruomenių rūmai priėmė specialią rezoliu
ciją, pažyminčią jo nuopelnus Anglijos parlamentarizmui.
Kitą dieną Čerčilis užėmė savo vietą bendruomenių rū
muose. Jam oficialiai buvo įteikta išvakarėse

zoliucija ir perskaitytas jo
kymas.

trumpas,

jausmingas

atsa

ir žurnalistai kartkartėmis išspausdin
davo laikraščiuose Čerčilio nuotraukas ar reportažus apie
Tačiau spaudoje apie jo gyvenimą pasirodydavo vis
mažiau ir mažiau žinių. Amerikos laikraštis
herald tribiun" 1964 m. pabaigoje rašė, jog „taktiškos
tylos užuolaida, kuri dabar uždengia kasdienį sero Vinsgyvenimą, neduoda galimybės spręsti, kaip eina jo
„gerosios dienos" ir kuo jos skiriasi nuo visų kitų".
Laikraštis rašė, kad Čerčilis vargiai nešąs savo metų naš
tą, bet vis dėlto nesiliaująs domėjęsis spauda, skaitąs vi
sus Londono laikraščius, taip pat knygas, daugiausia isto
rinio pobūdžio.
Tuo laikotarpiu pasirodo keletas įdomių prisiminimų,
kurių
Anglijos kariniai lyderiai, veikę Čerčilio
vadovaujami. Istorikas Artūras
išleido feldmar
šalo Alanbruko užrašus. Feldmaršalas Montgomeris išlei
do savo prisiminimus. Generolas majoras Džonas Kenedis,
užėmęs svarbų postą karo ministerijoje, taip pat papasa
kojo pasauliui, ką anglų kariškiai manė apie Čerčilį tada,
kai jis buvo ministras pirmininkas ir gynybos ministras.
knygose buvo didesnė ar mažesnė kriticizmo dozė
Čerčilio atžvilgiu. Ypač smarkiai jis buvo kritikuojamas
Alanbruko
dienoraščių dviejuose tomuose. Vinstonas
labai susikrimto, kad Alanbruko užrašai
ir
buvo išleisti. „Tai labai bloga
pasakė apie juos
Čerčilis.
Baigiantis paskutiniam dešimtmečiui ir senkant jė
goms, Čerčilio interesų ratas siaurėjo. Jis jau neužsiėmė
tapyba. Būdamas aistringas lenktynių ir žirgų mėgėjas, jis
tik stebėdavo lenktynes per televiziją. Nugrimzdo į pra
Karle. Čerčilis buvo
eitį naktys prie lošimo stalo
priverstas atsisakyti ir šio malonumo. Iki savo amžiaus
pabaigos jis
kiną. Čartvele, savo kino salėje,
jis žiūrėdavo filmus, kuriuos įvairios kino firmos besiil
sinčiam žymiam politiniam veikėjui mielai duodavo.
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Nors Čerčilio veikla siaurėjo, jam vis dar reikėjo
trijų sekretorių. Jam taip pat patarnaudavo užsienio rei
kalų ministerijos atsiųstas asmeninis padėjėjas. Per sa
vaitę jis gaudavo kelis šimtus laiškų. Tiesa, tik kai ku
riuos iš jų jis pats skaitydavo.
1964 m. pabaigoje Čerčilis pažymėjo savo 90-metį.
Jokių iškilmių šia proga nebuvo. Jubiliato sveikatos būk
lė neleido jam tokios įtampos. Jubiliejaus proga jis gavo
60 tūkst. laiškų, telegramų ir siuntinių. Daug londoniečių
prisirinko į Haidparkgeitą, prie Čerčilio namų. Jis pasi
rodė lange ir sveikino juos. Tą dieną jis
kostiu
mu, pasiūtu pagarsėjusio karo metų „sirenos kostiumo"
pavyzdžiu.
Nuotraukos, padarytos per Čerčilio 90-metį, liudija,
kad
buvo jau labai silpnas. A p i e tai įtikinamai sakė jo
akys, iš kurių buvo išnykęs anksčiau švietęs protas, va
lia ir tvirtybė. Laikas darė savo. „Paradoksali ir net liūd
na šiandieninė
rašė Čerčilio 90-mečio proga
Amerikos
Anglija šalies istorinės šlovės gale
rijoje jau įrašė jį į žymiųjų asmenybių sąrašus.
jis vis
dar gyvas, nors jau ne visiškai atitinka savo laiko dva
sią." Laikraštis pažymėjo, jog „seras Vinstonas, kaip vi
sada, meta iššūkį laikui ir likimui. Atrodo, kad jis visur
nustato savo paties terminus. Prieš 20 metų viena Lon
dono kino kronikos kompanija sudarė grupę operatorių,
kuriai buvo pavesta nufilmuoti dokumentinę juostą apie
Čerčilio laidotuves. Trys iš tų kino operatorių jau mirę".
1965 m. sausio pradžioje Čerčilis persišaldė ir atgulė.
Sausio 15 d. jam išsiliejo kraujas į smegenis, ir jis neteko
sąmonės. Be sąmonės ligonis išbuvo daugiau kaip savaitę.
Sausio 24 d. buvo pranešta, kad Vinstonas Čerčilis mirė.
Tikriausiai niekada Anglijos, Jungtinių Valstijų ir
kitų Vakarų šalių spauda nebuvo skyrusi tiek dėmesio
pažeidė
Čerčiliui, kaip tomis dienomis. Laikraštis
tradiciją ir pirmame puslapyje įdėjo didelį Čerčilio port
retą. Jis taip pat išspausdino jo smulkią biografiją. Buvo
išleista speciali memorialinė laida, kurioje išspausdinta
išsami medžiaga apie velionį ir daugybė nuotraukų. Čer
čiliui mirus, laikraštis „Sandi taims" rašė: „Anglija gedi,
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ir visas pasaulis gedi kartu su ja. Tai savaime yra isto
rinis įvykis, kažkas tokio, ką šiandieniniai maži vaikai
visada prisimins ir pasenę pasakos savo
tas gedulas dėl
yra kontrastas bendram nereikš
mingam šiuolaikiniam
Oficialioji Anglija surengė Cerčiliui valstybines lai
dotuves, prašmatnumu ir iškilmingumu
karalių
laidotuvėms. Dalyvauti laidotuvėse atvyko daugybė ofi
cialių delegacijų iš visų Britų sandraugos šalių ir iš dau
gelio kitų valstybių. Ceremonija truko keletą dienų ir
baigėsi
palaikų laidotuvėmis senovinės parapi
nės bažnyčios kukliose kapinėse Bladone, kur kadaise
buvo palaidoti Vinstono tėvas ir motina. Kapinės yra
greta
rūmų
Malborų
keleri metai prieš mirtį išsamiai parengė savo
laidotuvių ceremoniją ir raštu išdėstė ją vadinamojoje
knygoje". Šis klausimas domino jį daugelį
metų, kai jis dar buvo aktyvus veikėjas.
prisi
mena, kad 1947 m.
jo akivaizdoje sakė žmonai,
j o g norėtų, kad
palaidotų kaip kareivį. Jo pageidavi
mas buvo įvykdytas.
buvo turtingas
pabrėžia laikraš
tis
ekspres". Tai, be abejonės,
Tikslus jo
turto dydis nežinomas. Jis tylėjo apie tai, laikydamasis
Anglijoje esančios tradicijos ir vengdamas mokėti mo
kesčius.
Čerčilio testamente, atplėštame po jo mirties, fi
gūravo tiktai 266 054 svarų sterlingų suma. Didesnę jos
dalį sudarė namo Londone ir gyvulininkystės fermų
tė. Pagal testamentą trečdalis šios sumos teko žmonai ir
du trečdaliai buvo padalyti vaikams. Nedidelės sumos
buvo paskirtos asmeniniam sekretoriui ir kai kuriems ki
tiems asmenims.
Klementina išgyveno
kartu laimingai išgyveno
venime daugeliu
biausiai jam pasisekė su
sakė: „ A š vedžiau 1908
laiko gyvenau laimingai".
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daug ilgiau už savo vyrą. Jie
56 metus.
sekėsi gy
nurodo H.
bet la
vedybomis."
kartą pa
metų rugsėjo
ir nuo to
Dėl to jis dideliu mastu turėjo

būti dėkingas Klementinos protui ir taktui. Vinstono bū
das buvo sunkus, ir jai būdavo nelengva, nors ji niekada
to neparodydavo. Klementina nemėgino pažaboti savo
vyro, ištaisyti jo trūkumų ar pagerinti jo būdo, kaip jos
vietoj būtų padariusi mažiau protinga moteris. „Ji neneieškojo priekabių, nekibo prie Vinstono, bet
kai ji kalbėjo, jis
pažymėjo laikraštis
Ji priėmė
tokį, koks jis buvo, ir sugebėjo pa
daryti save būtina jam ir nesėkmės valandą, ir esant di
deliam pasisekimui. Jie nedaug laiko būdavo drauge:
tam jis buvo per daug užimtas. Klementina niekada neprimesdavo Vinstonui savo nuomonės, bet labai dažnai
kambarių
jų name skardėdavo jo šaižus šūks
mas:
Tai reiškė, kad jis norėjo kažko žmonos
paklausti, pasitarti su ja. Namų ūkis buvo visiškai ant
jos pečių, ir ji darė viską taip, kad Vinstonas būtų pa
tenkintas, kad jo
neerzintų. Kartą Klementina
davė grupei merginų patarimą, kaip joms reikia elgtis
su vyrais.
sakė
neverskite sutikti su ju
mis. Jūs pasieksite daugiau, ramiai laikydamosi savo įsiti
kinimų.
net tai reikia daryti su tam tikru menu ir
jumoru." Laikraštis „San" pažymi, jog pati Klementina
nenukrypstamai laikėsi tokios pozicijos.
Klementina buvo ištikima v y r o pagalbininkė. Ji vi
sada aktyviai dalyvavo rinkiminėje kampanijoje ir, jei
reikėdavo, sėkmingai pasakydavo kalbą rinkėjams. Savo
pratarmę D.
knygai apie Klementinos Čerčil gy
venimą prezidento Ruzvelto našlė Eleonora Ruzvelt už
baigė tokiais žodžiais: „Jai teko nelengvas vaidmuo gy
venime, bet ji vaidino jį oriai ir žaviai".
mirus, liko sūnus ir dvi dukterys. Vyres
duktė Diana dukart ištekėjo, ir abu kartus
nioji
santuoka baigėsi skyrybomis. Ji mirė 1963 m. spalio
būdama 54 metų. Tardytojas padarė nutartį, kad Diana
Cerčil nusižudė, priimdama didelę dozę migdomųjų. Duktė
Sara buvo tris kartus ištekėjusi: su pirmu vyru išsisky
rė, o kiti du mirė. Jaunesnioji duktė Meri, gimusi 1922
laimingesnė. Ji ištekėjo už parlamento nario ir mi
nistro, ir santuoka buvo sėkminga.
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Vienintelis sūnus
gimė
m. Politinis
veikėjas jis nepasidarė, nors ir mėgino išbandyti savo
jėgas parlamentinėje veikloje. Mėginimai užsiimti žurna
listika buvo šiek tiek
Randolfo sūnų senelio
garbei
antruoju. Jam savo
ruožtu taip pat gimė sūnus Randolfas Čerčilis antrasis —
Vinstono Čerčilio proanūkis.
Po tėvo mirties Randolfas pradėjo rengti jo daugia
tomę biografiją, bet iki savo mirties spėjo išleisti tiktai
du tomus. Vėliau šią biografiją leido istorikas M.
bertas.
Čerčilis buvo vienas iš populiariausių XX a. buržua
zinio pasaulio valstybės veikėjų. Jis įgijo populiarumą
seniai, dar savo politinės veiklos priešaušryje ar net šiek
tiek anksčiau, Jo tėvas Randolfas buvo figūra, ilgus me
tus dominusi plačiąją visuomenę. Ir
savo sa
varankiško gyvenimo pradžioje savo sluoksniuose jau
turėjo šiokį tokį populiarumą kaip garsaus tėvo sūnus.
Jo nuotykiai X I X a. pabaigos kariniuose žygiuose, pir
miausia jo paties išreklamuoti, padėjo didinti jo asmeny
bės populiarumą. Įgyti populiarumą
padėjo ir
anaiptol ne
jo politinė biografija. Jis du kartus
su dideliu triukšmu keitė politinę partiją, kas, savaime
aišku, sukėlė visuomenėje didelį rezonansą. Daugelis jo
ekstravagantiškų poelgių buvo skirti atkreipti į save
dėmesį.
Nė apie vieną šiuolaikinį politinį veikėją neparašyta
šitiek knygų ir straipsnių. Tačiau niekas nepadarė tiek
daug savo paties reklamai, kaip pats Čerčilis. Daugybė
jo knygų, kurių svarbiausias veikėjas nuolat būdavo au
torius, buvo geriausia reklama. Dar iki Antrojo pasaulinio
karo pasirodė daug jo biografijų. Tada apie Vinstoną Čer
čilį buvo rašoma ir kalbama daug tiesos. Daug autorių
gana objektyviai mėgino įvertinti Čerčilį kaip žmogų
ir politinį veikėją.
kai Čerčilis ėmė vadovauti vyriausy
Nuo 1940
bei ir tapo konservatorių lyderiu, prasideda nepaliauja
mas jo asmenybės liaupsinimas. Nuo tol literatūros apie
Čerčilį srautas padidėja, o jos kokybė smarkiai pablogėja.
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Kaip tik tada gimsta legenda apie Čerčilį, kurią vėliau
remia ir skleidžia Anglijos buržuazinių sluoksnių pro
pagandos aparatas. Panegirika seka panegiriką, uolūs
autoriai springsta entuziazmu, piešdami savo herojų vien
tik rausvais dažais. Tik retkarčiais pasirodo leidinių, to
kių kaip E. Hiuzo knyga, kuriuose šiek tiek kritikuoja
mas Vinstonas Čerčilis.
Visa tai nebuvo atsitiktinumas. Konservatoriai ir jų
propagandos aparatas, negailėdami jėgų bei lėšų,
aukštino Čerčilį, kad už jo plačios nugaros paslėptų savo
nesėkmes Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Jie sąmo
ningai kultivavo legendą apie Čerčilį, nes, liaupsindami
savo lyderį, kartu mėgino reabilituoti savo partiją ir pa
kelti jos autoritetą tautos akyse. Savaime aišku, kad to
kiomis sąlygomis tiesa apie Čerčilį dažnai turėjo pasi
traukti į antrą planą, užleisdama vietą entuziastingiems
prasimanymams.
Čerčilio mirtis sukėlė naują jo liaupsinimo bangą.
Anglijos komunistų laikraštis
vorker" 1965 m. sau
sio 25 d. teisingai pažymėjo, jog
kultas.
kai jį organizuoja kapitalistų klasė, išpučiamas Vakaruose
iki fantastinių dydžių". Prieita iki to, kad Anglijos baž
nyčios vadovas, Kenterberio arkivyskupas, sukūrė ir iš
spausdino specialią maldą apie Čerčilį, kuri prasidėjo
žodžiais:
tai viešpaties apvaizdos dovana".
1974 m. Anglijoje plačiai ir iškilmingai buvo pažy
mėtos Čerčilio gimimo šimtosios metinės. Jubiliejui išėjo
daug naujų knygų apie Čerčilį. Tam padėjo ir dvejais
metais anksčiau atidarytas priėjimas prie Britanijos vals
tybės archyvo
metų dokumentų, įskaitant ka
rinio kabineto ir užsienio reikalų ministerijos dokumen
tus; kartu Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo padarytas
nebe slaptas Čerčilio ir Ruzvelto karo metų
mas. Pastaruoju metu išleisti stori tomai, apžvelgiantys
visą Čerčilio gyvenimo kelią, ir veikalai, apimantys at
skirus jo veiklos
kaip pasakė vienas recen
zentas, „apžvalgos pro mikroskopą". Tačiau visuose šiuose
veikaluose nėra nieko principingai naujo. Nušviečiamos
papildomos detalės, laiškų ištraukos,
nusi-

pažiūros į Čerčilio asmenybę. Kaip tik todėl
net palanki kritika skeptiškai pažiūrėjo į naują Čerčiliadą.
vaizduoja
didžiu karvedžiu — tai dau
giausia jo paties pastangų rezultatas. Nuo ankstyvos vai
kystės Čerčiliui nedavė ramybės jo
pirmojo
hercogo
— kariniai laurai. Šeši tomai Čerčilio
memuarų grūste prigrūsti medžiagos, apibūdinančios jo
paties šitokią veiklą.
Čerčilis labai aktyviai prisidėjo prie vadovavimo
Anglijos ginkluotųjų pajėgų karo veiksmams per Antrąjį
pasaulinį karą. Tačiau, kaip parodė Antrojo pasaulinio
karo svarbiausių kautynių eiga, buvo nepagrįsta jo stra
teginė koncepcija, numatanti nugalėti priešą, smogiant
jam periferijoje, taip pat bombarduojant jo pramonės ir
gyvenamuosius centrus. Lemiami smūgiai, garantavusieji
pergalę, buvo smogti pagrindiniuose frontuose ir pir
miausia Tarybų
Vokietijos fronte.
Ne kas kitas, kaip pats Čerčilis, 1943 m. pavasarį pa
reiškė:
viena vyriausybė nebūtų ištvėrusi tokių bai
sių ir skaudžių žaizdų, kurias Hitleris padarė Rusijai. Ta
čiau Tarybinė Rusija ne tik ištvėrė ir išsigydė šias žaizdas,
bet ir smogė Vokietijos kariuomenei tokį galingą smūgį,
kokio negalėjo jai smogti jokia kita pasaulio kariuome
nė". 1943 m. lapkričio 9 d. Čerčilis tvirtino: „Pasibaisė
tiną fašistinės valdžios mašiną sudaužė rusų manevro,
rusų narsumo, tarybinio karo mokslo pranašumas ir pui
kus tarybinių generolų vadovavimas". 1944 m. rugpjūčio
2 d. Čerčilis pasakė: „Be tarybinės kariuomenės, nebuvo
tokios jėgos, kuri būtų galėjusi sutriuškinti hitlerinę ka
rinę mašiną". Ir pagaliau 1944 m. rugsėjo 27 d. Čerčilis
paliudijo, jog „kaip tik rusų kariuomenė paleido žarnas
Vokietijos karinei mašinai".
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu žymūs Angli
jos kariniai veikėjai gana vieningai skeptiškai žiūri į Čer
čilį kaip į karo strategą ir taktiką. Alanbruko dienoraš
čiai, Kenedžio ir daugelio kitų generolų prisiminimai liu
dija, jog Čerčilio siūlomus daugelio konkrečių karinių
klausimų sprendimus kariniai specialistai užprotestuodavo.
rašo Džonas
tada (kalbama
„Čerčilio
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apie 1941 m. pabaigą — V. T.) nuoširdžiai
jog karo
nebus galima laimėti tol, kol Čerčilis kontroliuos mūsų
leiboristų veikėjas Ričardas Krossusumuodamas Čerčilio gyvenimo kelio rezultatus,
rašė: „Čerčilis laikė save didžiu strategu, ir šeši tomai
jo karinių memuarų buvo parašyti daugiausia tam, kad
įamžintų jo šios
pasiekimus. Tačiau aš abejoju,
kad būsimieji istorikai pritars šiam vertinimui, kurį Čer
čilis mėgina pagrįsti tik labai tendencingai parinkdamas
įrodymus".
Konservatorių propaganda,
atkakliai pabrėždama
Čerčilio vaidmenį sudarant antihitlerinę koaliciją, visiš
kai nutyli, kad jis daug pasidarbavo, kad panaikintų šią
koaliciją, kai tik Anglijai nebegrėsė tiesioginis pavojus.
Tokių veiksmų pagrindas buvo priešiškumas Tarybų Są
jungai ir siekimas atimti iš jos būsimosios pergalės
vaisius.
Norint nusakyti, kokį vaidmenį Čerčilis suvaidino
triuškinant fašizmą, reikia atsakyti ir į tokį klausimą:
kodėl Čerčilis kovojo su vokiškuoju nacizmu ir itališ
kuoju fašizmu?
Neginčijamai nustatyta, jog Čerčilis su simpatija žiū
rėjo į itališkąjį fašizmą. A p i e tai jis ne kartą pats yra
oficialiai pareiškęs. Neabejotina ir tai, kad į vokiškąjį
fašizmą Čerčilis žiūrėjo kaip į kovos prieš revoliucinį
judėjimą pačioje Vokietijoje ir už jos ribų priemonę.
Čerčilis žavėjosi Hitlerio pasiekimais Vokietijos viduje
ir troško, kad Anglija, jeigu ji taip pralaimėtų, kaip V o 
kietija pralaimėjo 1918
galėtų rasti sau panašų į Hit
lerį vadovą. Visa tai sako,
su fašizmu jis buvo pasi
rengęs bendradarbiauti.
Ir jeigu Čerčilis energingai kovojo su nacistine V o 
kietija ir fašistine Italija, tai ne todėl, kad šiose šalyse
egzistavo fašistinė santvarka, bet todėl, kad Vokietija ir
Italija stojo prieš Anglijos imperialistinius interesus. At
sitiko taip, kad karas, kurį Anglija
koali
cijoje kariavo su Vokietija ir Italija, susiliejo su tautų,
ir pirmiausia Tarybų Sąjungos tautų, karu su fašizmu.
Čerčiliui tai buvo ne tiek kova su fašizmu, kiek kova su

Anglijos politiniais ir
priešininkais. Per karą
konkreti padėtis susiklostė taip, kad karas su Vokietija
ir Italija tuo pat metu buvo ir karas su vokiškuoju na
cizmu ir itališkuoju fašizmu. Jeigu vokiškasis nacizmas
ir itališkasis fašizmas nebūtų kėlęs grėsmės imperialistinei
Anglijai, Čerčilis niekada nebūtų prieš juos stojęs. Juk
Čerčilis nestojo prieš ispaniškąjį fašizmą nei Frankui at
ėjus į valdžią, nei per Antrąjį pasaulinį karą, nei po j o .
XX
tai visuomenės revoliucinio pertvarky
mo amžius. XX a. pirmojoje pusėje ir viduryje buvo dvi
pagrindinės
rutulio tautų kovos dėl savo laisvės
kryptys: pirmoji
kova dėl socialinio
įgavusi socialistinės revoliucijos formą, įvedusi viename
trečdalyje
rutulio socialistinę visuomenės san
tvarką;
tai kova dėl nacionalinio
ši kova padėjo tautoms išardyti buvusias kolonijines im
perijas ir didžiausią iš jų
imperiją.
Istorija visiškai tiksliai užfiksavo, kad Čerčilis buvo
atkakliausias, nuosekliausias ir labiausiai užsispyręs tautų
socialinio išsivadavimo priešas. Kai 1917 m. Rusijos tau
tos įvykdė socialistinę revoliuciją, Čerčilis daugiau negu
kas nors kitas iš buržuazinių valstybės veikėjų
kad pasmaugtų šią revoliuciją, atimtų iš darbo žmonių
valdžią ir atkurtų Rusijoje buržuazinę santvarką. Kai v ė 
liau, po ketvirčio amžiaus, Rytų Europos tautos savo
šalyse iškėlė socialistinės revoliucijos vėliavą, Čerčilis
įnirtingai reikalavo, kad jų veržimasis į socialinę laisvę
būtų nuslopintas ginklo jėga. Ne kas kitas, kaip
1946 m. iškėlė idėją pavartoti atominį ginklą socialisti
nei santvarkai likviduoti ir kapitalistinio pasaulio vie
rutulyje atkurti.
nybei visame
Tokia pat Čerčilio pozicija buvo ir dėl Anglijos
bo žmonių, kovojusių klasių kovą ir siekusių
išsivadavimo. Darbininkams pradėjus streiką, jeigu Čer
čilis tada būdavo valdžioje, jam neegzistavo
ar teisingi streikuojančiųjų reikalavimai, ar ne.
mąstydamas jis mesdavo prieš juos kariuomenę ir
ją. Čerčilis buvo toks pat atkaklus socializmo priešas tiek
pačioje Anglijoje, tiek už jos ribų. Kaip tik todėl su
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be paliovos kovojo (išskyrus tik kelerius metus
Antrąjį pasaulinį karą) Anglijos komunistų
ir ki
tos šalies kairiosios jėgos. Joms jis visada buvo reak
cingiausių imperialistinių sluoksnių atstovas.
Čerčilis nuosekliai ir atkakliai kovojo su kolonijinių
ir priklausomų šalių tautomis, pasisakančiomis už savo
nacionalinį išsivadavimą. Kaip tik jis trečiojo dešimtme
čio pradžioje pasiūlė pavartoti naujausią to meto karinę
techniką nacionalinio išsivadavimo judėjimams slopinti.
Čerčilis atkakliai priešinosi ne tik kad
būtų pa
naikintas
kolonijinis
bet ir kad nors kiek
jis būtų susilpnintas. Britų imperijos tautos po Antrojo
pasaulinio karo išsikovojo politinę laisvę, bet tai jos pa
darė, nepaisydamos Čerčilio, palaužusios jo įnirtingą pa
sipriešinimą.
Kartu negalime nepripažinti, kad Čerčilis, be abejo
nės, buvo didelis valstybės veikėjas, labai talentingas
žmogus. Prigimtis suteikė jam neeilinį protą, stiprią valią
ir nepaprastą energiją. Drąsa, kryptingumas, ryžtingumas,
visapusiški gabumai ir retas darbštumas, puikus iškalbos
menas ir publicisto
visi šie bruožai užtikrino
pelnytą pasisekimą politinėje srityje.
Čerčilis turi, be abejonės, didelio masto laimėjimų.
Ketvirtajame dešimtmetyje, skirtingai nuo kitų konser
vatorių partijos lyderių, Čerčilis suprato Vokietijos grės
mės Anglijai reikšmę ir padarė vienintelę išmintingą, o
konservatoriui gana drąsią išvadą, kad ši grėsmė gali
būti panaikinta tiktai sudarant sąjungą su TSRS.
1940 m. pavasarį Čerčilis žengė svarbiausią savo po
litiniame gyvenime žingsnį, nutardamas toliau kariauti su
Vokietija ir todėl sudaryti sąjungą su TSRS ir Jungtinė
mis Amerikos Valstijomis. Anglijoje susidarė vieningas
frontas, kuris tautą suvienijo atremti mirtiną priešą, o
Čerčilis, būdamas konservatorių partijos lyderis, tapo na
cionaliniu kariniu lyderiu. Čerčilis nuopelnų per Ant
rąjį pasaulinį karą įgijo todėl, kad jo politiką rėmė anglų
tauta. Čerčilio raginimas priešintis fašistiniams agreso
riams nebūtų davęs rezultatų, jei anglų tauta nebūtų atsa
kiusi į šį raginimą pasiaukojamu darbu fabrikuose ir ga429
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jei jūreiviai nebūtų didvyriškai dirbę savo kari
nio darbo jūrose ir vandenynuose, jei lakūnai ir kareiviai
nebūtų narsiai ėję savo pareigų karinėje padangėje ir
mūšio lauke. Anglų tautos parodytas nuolatinis ryžtas,
didvyriškumas ir atkakli valia nugalėti fašizmą per Ant
rąjį pasaulinį
štai tikrasis Vinstono Čerčilio, kaip
karinio lyderio, šlovės šaltinis.
Tarybų Sąjunga prisimena anglų tautos pastangas
siekiant pergalės, ir šios pastangos labai vertinamos. Pra
ėjo per 30 metų nuo to laiko, kai buvo iškovota didi
pergalė prieš nacistinę Vokietiją ir jos
Tarybų Sąjungoje buvo švenčiamas pergalės 30-metis ir
35-metis, o tai rodo, jog tarybinių žmonių širdyse gyvas
didelio dėkingumo jausmas anglų kariams, dalyvavusiems
Antrojo pasaulinio karo kautynėse, darbininkams, gami
nusiems ginklus ir Anglijai, ir siųsti į TSRS, jūreiviams,
atlikusiems sunkius reisus į šiaurinius tarybinius uostus,
pažangiajai Anglijos visuomenei, reikalavusiai laiku ati
daryti antrąjį frontą ir rinkusiai lėšas „Pagalbos Rusijai
fondui", kuriam tada vadovavo
Čerčil.
1940 m. pavasarį Čerčilio žengtas teisingas žingsnis
išgelbėjo Angliją nuo neišvengiamo
ir davė
jai galimybę baigti karą pergalingos antifašistinės koali
cijos gretose. Tai buvo Čerčilio, kaip valstybės veikėjo,
didžiausias triumfas. Jo sėkmė paaiškinama tuo, kad dėl
susiklosčiusių aplinkybių jo veiksmai tada labiausiai ati
tiko Anglijos nacionalinius interesus, anglų tautos intere
sus ir tauta juos rėmė. Geriausia Čerčilio, kaip valsty
tai ta valanda, kai jis ėjo kartu
bės veikėjo,
su anglų tauta.
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Knyga apie Vinstoną
kuris daug
metų buvo Anglijos valstybės, politinis, karinis veikėjas,
įėjęs į pasaulio istoriją kaip konservatorius ir reakcionierius,
socialinio bei nacionalinio išsivadavimo judėjimų
kas, kaip vienas iš svarbiausių imperialistinės karinės inter
prieš jauną Tarybų šalį organizatorių
1921
Per Antrąjį pasaulinį karą V. Čerčilis buvo Ta
rybų Sąjungos sąjungininkas kovoje su hitlerine Vokietija.
Vėliau pasidarė aršus „šaltojo karo" kampanijos įkvėpėjas.
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