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ŠEŠTOJI BALTŲ STUDIJŲ 
KONFERENCIJA ŠVEDIJOJE

Skandinavijos Baltų studijų institutas (Baltiš
ka Institutet), bendradarbiaudamas su Stockholmo 
universitetu ir Karališkąja muzikos akademija, 
1981 m. spalio 5-8 d.d. suorganizavo Vl-ją 
tarptautinę baitų studijų konferenciją. Stockholme 
jos vyksta kas antri metai nelyginiais metais. O 
kiekvienais lyginiais metais kitas sambūris, būtent 
AABS (Association for the Advancement of Baltic 
Studies), organizuoja panašias tarptautines konfe
rencijas JAV-se (ateinančioji konferencija bus š.m. 
birželio 17-19 d.d. Minnesotos universitete). 
Stockholmo konferencijų organizavimui daugiau
siai nuopelnų turi Skandinavijos Baltų studijų 
instituto egzekutyvinis direktorius Imant Rebane, 
estas.

Nuolat vykstantiems baltiškųjų studijų tarp
tautiniams suvažiavimams lietuvių spaudoje skiria
ma nuostabiai mažai dėmesio. Net ir minimalinės 
informacijos nėra. Be to. vargu ar mūsų spaudos 
skaitytojai daug ką sužinojo ir apie kitas 1981 m. 
įvykusias baltistų tarptautines konferencijas, pvz., 
apie Vilniaus ir Talino universitetų minėjimui 
skirtą suvažiavimą spalio 1-3 d.d. Herderio 
institute Marburge, Vak. Vokietijoje, ar apie 
paskutiniųjų laikų baltų tautų istorijai skirtą 
konferenciją rugpiūčio 24-29 d.d. Muensteryje, irgi 
Vak. Vokietijoje.

Vl-ji Stockholmo konferencija tinkamai nebu
vo įvertinta, o jei ir paminėta, tai informacija buvo 
netiksli. Dar daugiau—oficialus VLIKo organas 
Elta, redaguojamas Jono Balio, visai lietuvių 

turinyje

spaudai pranešė, jog Skandinavijos Baltų institutą 
esą infiltravę sovietai. Lygia greta buvo implikuo
jama, kad infiltruota ir AABS (lyg Skandinavijos 
Baltų institutas ir amerikietiškoji AABS būtų 
vienas ir tas pats). Pasitaikė atvejų, kad šia 
„informacija“ net pasinaudota (pvz., Drauge). 
Galbūt nereikėtų dėmesio kreipti į asmeniškumais 
pagrįstas „informacijas“, tačiau, kadangi paliestos 
vienos iš pačių produktyviausių organizacijų, 
sujungusių bendran darban viso pasaulio baltų 
tautų mokslininkus ir kitus baltų studijų srityje 
dirbančius žmones, tenka nors šiek tiek kai ką 
patikslinti bei papildyti.

Susijaudinta daugiausia dėl to, kad į Stock
holmo konferenciją atvyko šeši delegatai iš 
Lietuvos, vienuolika iš Latvijos ir devyni iš Estijos. 
Prieš paliesdama tų delegatų „infiltracijos“ klausi
mą, pateiksiu porą faktų apie pačią konferenciją.

Konferencijos atidarymas Stockholmo Kara
liškųjų rūmų didžiojoje salėje buvo retai įspūdin
gas. Jame dalyvavo Švedijos valdžios atstovai (mi
nistrui pirmininkui atstovavo švietimo ministrė 
Ulla Tillander), Stockholmo universiteto rektorius 
dr. Steffan Helmfrid, Švedijos Karališkosios 
mokslų akademijos atstovas dr. Sten Karling, 
Karališkosios muzikos akademijos atstovas Hans 
Astrand ir daug kitų Švedijos profesorių bei 
menininkų. Per aštuonias sveikinimo kalbas daug 
gero buvo pasakyta apie institutą ir baltų studijų 
svarbą. Ypač sveikintas naujai įsisteigęs Baltų 
studijų centras Stockholmo universitete. Šitame 
centre nuolatos dirbs bent trys iškilūs įvairių baltų 
studijų sričių mokslininkai. Po sveikinimų toje 
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pačioje salėje vyko pirmosios konferencijos paskai
tos (esto dr. Villem Raam—apie Viduramžių 
bažnyčias Estijoje, ir ,mano—apie baltų tautų 
susiformavimą, jų išplitimą priešistoriniais laikais 
tarp Berlyno ir Maskvos bei apie jų meno 
charakterį). Sesijai pasibaigus konferencijos daly
viai vyko į Stockholmo miesto rotušės salę pietų. 
Priėmimas suruoštas Stockholmo miesto vadovy
bės.

Konferencijoje dalyvavo delegatų iš 19 valsty
bių. Skaityta per 100 paskaitų. Daug dėmesio šį 
kartą buvo skiriama baltų tautų menui. Tarp 
birželio 3 ir 10 d.d. Haesselby pilyje vyko trys 
meno parodos: Eugenijaus Budrio emalio ir 
akrilikos darbų, Leo Janio Briedičio skulptūros ir 
„Latvijos meno skatintojų 1968-1979 m.“. Be to, 
Polhemgymnasiet patalpose vyko 16-kos latvių 
menininkų iš JAV-ių ir Kanados paroda, o paties 
Baltų instituto patalpose savo darbus buvo išstatę 
keturi estų menininkai iš Skandinavijos (Haamer- 
Florell, Jaervesoo, Madar ir Siim). Pirmąją 
suvažiavimo dieną buvo ir baltų muzikos koncer
tas Wenner-Gren centre.

Paskaitų skaityta iš šių sričių: archeologijos ir 
etnologijos—11, istorijos—25, meno—14,
kalbotyros—25, literatūros—9, muzikos ir 
folkloro—14, socialinių mokslų—7. Pagal kraštus 
ir valstybes konferencijos dalyviai skirstėsi šitaip: 
Australija—2, Kanada—7, Danija—4, Anglija—5, 
Estija—9, Suomija—3, Prancūzija—2, Vakarų 
Vokietija—12, Olandija—1, Vengrija—3, Izraelis— 
3, Italija—2, Latvija—11, Lietuva—9, Norvegija— 
1, Lenkija—2, Škotija—1, Švedija—25 ir JAV— 
14.

Daugumas konferencijos paskaitų skaityta 
XVII šimtmečio Haesselby pilyje, apie 15 km nuo 
Stockholmo, tik muzikos bei folkloro sesija, 

(tęsinys 5-me psl.)

APIE „LIETUVIŠKĄ“ MATEMATIKĄ, 
FIZIKĄ, ŽVAIGŽDŽIŲ IEŠKOJIMĄ . . .
Reportažas iš tiksliųjų mokslų sesijų Ketvirtaja
me mokslo ir kūrybos simpoziume.

ŽODYNĖLIS PAVARGUSIEMS KRITIKAMS
Tėvynėje gyvenančio talentingo kritiko pavyzdys, 
rodantis, kad ir kritiką nebūtina rašyti skurdžia 
ir pavargusia kalba.

POKALBIS SU ALVYDU VASAIČIU
Čikagos lietuvių operos vargai ir džiaugsmai.

ATSARGA AR BAIMĖS MITOLOGIJA?
Dar porą žodžių lietuvių - lenkų santykių klau
simu.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI
SPAUDOS APŽVALGA
KRITIKA IR POLEMIKA

Lietuvoje nepriklausomybės švęsti, jos 
atgavimo bei praradimo viešai minėti neleidžia 
sovietų valdžia. Tačiau ne draudimai ir ne 
oficialioji tyla formuoja tautos sąmonę. 
Nepriklausomybės ilgesį krašte žadina ne vien 
tradicija ir istorija, bet ir niūri dabartis. 
Krašte, kur apie nepriklausomybę nevalia 
garsiai kalbėti, Vasario šešioliktosios prasme ir 
svarbą žino kiekvienas lietuvis. Žino, ir laukia 
šviesesnių dienų.

Išeivija Vasario šešioliktąją mini viešai ir 
iškilmingai. Prisimename ta proga žuvusius už 
Lietuvos laisvę, pasidžiaugiame nepriklauso
mybės laikotarpio laimėjimais, pagalvojame 
apie politinę drąsą ir išminti Lietuvos tarybos 
narių, 1918-taisiais pasirašiusių nepriklauso
mos valstybės atstatymą.

Vasario 16-toji iki šiol buvo mūsų 
vienybės simboliu. Jos nesisavino ir nuopelnų 
dėl jos sau neprisiskyrė nei viena grupė, 
partija ar pasaulėžiūra (kaip kad atsitiko pvz., 
su 1940 metų sukilimu). Rūpinkimės, kad ir 
toliau ji liktų vienodai svarbi ir sava visiems 
lietuviams: geriems ir blogiems, konservato
riams ir liberalams, aukojantiems, kovojan
tiems, abejojantiems. Tuo labiau saugokime 
Vasario 16-tąją nuo kitų tautų problemų, 
ideologinių ginčų, bandymų ją panaudoti 
gyvenamojo krašto politinių partijų tikslams. 
Vasario 16-toji yra mūsų tautos šventė. Tai 
proga pažvelgti į savo tautos likimines 
problemas. Ar ne perdaug lengvabūdiškai šią 
šventę užleidžiame kitų tautų antraeiliams ar 
trečiaeiliams politikams, nevengiantiems ta 
proga pažarstyti tuščiavidurių pažadų?
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
JALTOS MITAS

Jei sovietų tankai įžygiuotų į Lenkiją sutriuš
kinti Solidarumo sąjūdį, Vakarų sąjungininkams 
nebūtų didelio galvosūkio, nes jie tokiam atvejui iš 
anksto buvo paruošę planus. Dabar, kai, sovietų 
spaudžiama, pati lenkų kariuomenė atlieka šį 
nešvarų darbą, sąjungininkai, šalia žodinių pa
smerkimų, negali sutarti dėl sankcijų prieš Sov. 
Sąjungą ir Lenkijos karinį režimą.

Europiečiai, ypač Vakarų Vokietija, tame 
nesusitarime lošia pagrindinę rolę, nes ji nenori 
atsisakyti detantės ir ekonominių santykių su Sov. 
Sąjunga. Dar daugiau. Vokietijos kancleris H. 
Schmid’tas pasakė, kad Vakarai 1945 metais 
sutiko padalinti Europą į Rytų ir Vakarų sferas ir 
kad kiekvienas bandymas tą sferų pasidalinimą 
pakeisti reikštų karą. Kitaip sakant, Vokietijos 
kancleris kalbėjo apie Jaltos konferenciją, kuri 
tariamai tą sferų padalinimą įvykdė.

Mūsų spaudoje irgi panašiai rašoma apie 
Jaltos sutartį ir apie Helsinkio paktą, pagal kurį 
dar kartą patvirtintas Europos padalinimas.

Pvz., Dirvoje (nr. 51, 1981 m.) rašoma:

Kai kas aiškina, kad sovietų veržimasis i visas 
puses yra jų kelias įsiviešpatauti visame pasaulyje. 
Tai lengva įrodyti citatom iš Lenino raštų. 
Vakaruose tačiau vyrauja įsitikinimas, kad Rytų 
Europos okupacija buvo daugiau praktiškas noras 
sudaryti buferio zoną apsaugoti pačią Sovietiją 
nuo puolimo iš Vakarų.

O Drauge (nr. 11, 1982 m.) šitaip samprotau
jama:

Atrodo, kad L. Brežnevas bus jam palankia 
kryptimi paveikęs kancleri H. Schmidtą. Kai kur 
jo pavardė jau linksniuojama kaip galimo ^tarpi
ninko“ Sovietų derybose su JA V-mis. O tarpinin
ku juk negali būti sąjungininkas. Tuo metu, kai 
Lietuvos rezistentai ir mūsų išeivijos politiniai 
vadai deda pastangas, kad būtų pasmerktas 
Molotovo-Ribentroppo 1939 m. paktas, Europos 
politiniuose sluoksniuose pasigirsta vis daugiau 
priešingų balsų—esąs galimas naujas Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos paktas, panašus l 1924 m. tarp 
minėtų kraštų pasirašytą Rapallo sutarti ar l jau 
minėtą 1939 m. Stalino-Hitlerio paktą . . .

Sekant paskutinius įvykius Lenkijoje, paverg
toms tautoms iškyla naujų nemalonių problemų, 
jos vis labiau yra pamirštamos. Tuo tarpu, kai 
JA V-bių televizija, spauda, radijas yra tiesiog 
begaliniai perkrauta naujienomis iš Lenkijos, apie 
kitas pavergtas tautas nė neužsimenama. Tai esą 
beveik ,,natūralu“, nes jos jau seniai esančios 
,,nurašytos“ įvairiose pokario meto konferencijose, 
Helsinkio paktą įskaitant.

Jaltos ir vėliau Helsinkio sutarčių mitai yra 
plačiai pasklidę, tačiau tikrovėje nei Jaltoje buvo 
pasirašyta sutartis pasidalinti Europą į įtakos 
sferas, nei Helsinkio susitarimas nėra jokia formali 
sutartis, o tik, kaip oficialiuose dokumentuose 
sakoma—Declaration of Intention arba Final Act 
of the European Conference on Security and 
Cooperation.

Užtat tų susitarimų vykdymas ir interpretavi
mas įvairuoja ir dažnai priklauso nuo susitarusių 
valstybių politinių ir karinių išskaičiavimų. Pvz., 
Helsinkio susitarime sovietai visuomet argumen-
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tuoja tuo punktu, kuris kalba apie nesikišimą į 
valstybių vidaus reikalus, o vakariečiai priešingai 
—pirmoj eilėj iškelia žmogaus teisių apsaugos 
punktą.

Tuo reikalu N. Y. Times (1982.1.8) plačiau 
pasisako dėl Jaltos sutarties mito. Pasiremdamas 
ambasarodiaus A. Harrimano parodymu, kuris 
lydėjo prez. Roosveltą į Jaltos konferenciją ir taip 
pat Prancūzijos ambasadoriaus Jean Laloy tvirtini
mu, N. Y. Times taip rašo: ’

Priešingai, Roosveltas, Churchilis ir Stalinas 
1945 m. vasario mėn. susitarė, kad Lenkijoj, kuri 
tuo laiku buvo sąjungininkė, ir Vengrijoj, Rumu
nijoj ir Bulgarijoj, kurios buvo nacių Vokietijos 
sąjungininkai, būtų garantuojami laisvi rinkimai, 
dalyvaujant visoms demokratinėms partijoms. 
Tokius rinkimus paruošti Lenkijoj turėtų būti 
sudaryta provizorinė vyriausybė, kurią sudarytų: 
1/3 atstovai iš antikomunistinės rezistencijos narių, 
1/3 iš egzilinės vyriausybės narių Londone ir 1/3 
iš sovietų globojamo prokomunistinio Liublino 
Komiteto. Tai buvo sutarta, kaip kompromisas, 
nes Roosveltas ir Churchilis kategoriškai atmetė 
Stalino pasiūlymą, kad Liublino -Komitetas būtų 
pripažintas kaip legali Lenkijos vyriausybė.

Tačiau sovietai tą susitarimą tuoj pat sulaužė, 
kai 16 Lenkijos rezistencijos narių, nuvykusių į 
Maskvą derėtis, buvo suimti. Dėl to incidento tuo 
pačiu metu vykusi San Francisco mieste steigiamo
ji Jungtinių Tautų konferencija vos neiširo.

Vieninteli palyginti laisvi rinkimai pagal tą 
Jaltos susitarimą įvyko tų pačių metų lapkričio 
mėn. Vengrijoj, kada sovietai užsitikrino, kad 
svarbių ministerijų postai būtų komunistų rankose. 
Tačiau visvien komunistai pralaimėjo, surinkdami 
vos 20% balsų. Stalinas dėl tų rinkimų buvo tiek 
užpykęs, jog nuo to laiko Rytų Europoje niekad 
nebuvo laisvų rinkimų.

Toliau N. Y. Times taip rašo:

Iki tam tikro laipsnio ,,sovietų sfera“ buvo 
Vakarų pripažinta, kai vėliau prasidėjo ,.šaltasis 
karas“ ir JA V pradėjo vykdyti vad. ,.sulaikymo“ 
politiką (sekr. Dulles doktrina), kad sovietai 
negalėtų daugiau užimti Vakarų teritorijos.

Dėl to Jaltos sferų mito skleidimo nemažai 
prisidėjo Prancūzija, ypač kai ambicingas De Gau
lle nebuvo priimtas į keturių didžiųjų konferen
ciją. Tačiau dabar prancūzai pirmieji kelia balsą 
prieš Jaltos konferenciją ir prezidentas Mitterand, 
N. Metų proga, pasakė, kad atėjo laikas atsikratyti 
nuo Jaltos kuriamų mitų . . .

Taigi, ne Jaltos konferencija padalino Europą 
ir leido laisvai sovietams šeimininkauti užimtuose 
Rytų Europos kraštuose, bet patys vakariečiai, 
skleisdami tą mitą, palaipsniui leido Sov. Rusijai 
pateisinti Rytų Europos tautų pavergimą.

KĄ SVARSTO AUSTRALIJOS SKAUTAI?

Mūsų pastogėje (nr. 40, 1981 m.) buvo 
paskelbtas toks pranešimas:

VIEŠAS PARENGIMAS
Ką atneša išeivių apsilankymai Lietuvoje? 

Kam jie padeda ir kam jie kenkia? Kokie ryšiai 
reikalingi ir įmanomi su tėvyne?

Šiomis mintimis bus kalbama per Sydnejaus 
Akademinio Skautų Sąjūdžio metinę šventę spalio 
18 d., sekmadieni, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių Klubo
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naujojoje salėje.
Programoje: Elenos Jonaitienės paskaita.
Jaunųjų akademikių skaučių įspūdžiai iš 

viešnagių Lietuvoje.
Užbaigoje visų dalyvių draugiška kavutė.
Maloniai kviečiame visus Sydnejaus ir apylin

kių lietuvius gausiai parengime atsilankyti.

Akademinio Skautų
Sąjūdžio

Sydnejaus Skyrius

DAR KARTĄ APIE BALTISTIKOS 
INSTITUTO KONFERENCIJĄ IR „ELTOS“ 

MELAGINGĄ PRANEŠIMĄ

Apie Baltistikos Instituto mokslinę konferen
ciją, kuri įvyko pereitais metais Stockholme ir 
grubiai tendencingą Eltos pranešimą apie ją jau 
buvo rašyta Akiračių nr. 10/134. Pakartosime kai 
kuriuos Eltos kaltinimus Institutui ir prasimany
mus:

L kolaboravimas—į konferenciją buvę pa
kviesti mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos;

2. Institutas buvo suvalstybintas—dėl to veda 
švedų pataikavimo sovietams politiką;

3. konferencijos metu vyko didelės protesto 
demonstracijos;

4. į Instituto vadovybę ir į JAV esančią 
Association for the Advancement of Baltic Studies 
sovietai infiltruoja kolaborantus—kaip pavyzdys 
nurodyta prof. M. Gimbutienės išrinkimas pasta
rosios organizacijos pirmininke. .

Akiračiai tuo reikalu kreipėsi į Baltistikos 
Institutą ir gavo papildomų informacijų, kurios 
yra visiškai priešingos Eltos paskelbtom insinuaci
jom apie Instituto pobūdį ir apie įvykusią konfe
renciją.

Baltistikos Institutas nėra baltiečių emigrantų 
organizacija, kaip Elta tvirtina; jo nariais yra 
švedų, danų, norvegų, vokiečių, šveicarų, anglų ir 
kitų kraštų mokslininkai. Jis nėra suvalstybintas ir 
lėšas gauna iš įvairių Švedijos mokslinių įstaigų. 
Mokslines konferencijas, kurios vyksta kas 2 
metai, ruošia Institutas su Stockholmo universitetu 
ir kvietimus į tas mokslines konferencijas pasirašo 
Universiteto rektorius ir Instituto pirmininkas. 
Institutas, kaip grynai mokslinė organizacija, 
nutarė kviesti mokslininkus iš Pabaltijo valstybių, 
nes jo nuomone, nėra tikslu izoliuoti juos nuo 
tarptautinio mokslinio bendravimo. Dėl to nutari-

akiračiai nr. 2 (136)
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mo iš kai kurių Švedijoj esančių estų ir ypač latvių 
organizacijų pusės buvo pareikštas nepasitenkini
mas ir reikalavimas, kad Institutas viešai pasmerk
tų kai kurių estų ir latvių disidentų areštus. 
Institutas atsisakė, motyvuodamas tuo, kad jie 
nenorį maišytis į politiką, o tokiems klausimams 
spręsti ir reaguoti Švedijoje yra politinis Baltų 
komitetas, kuriam vadovauja konservatorių parti
jos narys prof. Hagard.

Iš Lietuvos į konferenciją buvo pakviesti: 
Jurginis, Gaudrimas, Volkaitė-Kulikauskienė, 
Landsbergis, Lankutis, Mažiulis, Rimantienė, 
Sauka, Šidlauskas, Vanagas, ir Zinkevičius, gi iš 
kviestųjų atvyko tik du—Jurginis ir Gaudrimas. Be 
kvietimų atvyko dar Gečas, Bražėnas, Žiugžda ir 
ateistas Aksamitas. Juos lydėjo „Tėviškės“ draugi
jos atstovas Sinkevičius ir apie jų atvykimą buvo 
sužinota tik prieš konferencijos atidarymą. Ne
kviestųjų pranešimai buvę žemo lygio. Konferen
cijoj nedalyvavo, bet prisiuntė pranešimus Jučas ir 
Šidlauskas. Stockholmo universiteto rektorius dar 
buvo asmeniškai pakvietęs Vilniaus u-to rektorių 
Kubilių, bet iš jo buvo gautas laiškas, kad dėl kitų 
įsipareigojimų negalėsiąs atvykti.

Jokių demonstracijų nebuvo, tik prie Švedijos 
Mokslo Akademijos durų matėsi keli plakatai, 
reikalaujantieji paleisti suimtuosius estų disidentus.

Taigi, iš to paaiškinimo matosi, kad J. Balys, 
Eltos redaktorius, nepatikrinęs faktų, paskelbė 
tokias melagingas informacijas, kompromituojan
čias netik Eltą, bet ir VLIKą. J. Balys jau nuo seno 
žinomas savo liguistu antikomunistiškumu ir jam 
turbūt labai tinka Baltų komiteto pirmininko prof. 
Hagard, ryšium su tuo įvykiu, pasakymas, kad 
būti antikomunistu tai nereiškia būti kvailiu . . .

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PASIDIDŽIAVIMAS

Ne be pagrindo didžiuojamės krikščioniu 
demokratu, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininku dr. K. Bobeliu, kurio 
energija, pasiaukojimas ir ištvermė neturi pavyz
džių. Nežiūrint nesuskaičiuojamų valandų, kurias 
jis paaukoja dirbdamas pavergtos Lietuvos laisvi
nimo kovos prieakyje, neskaičiuojant to didelio 
materialinio nuostolio atsitraukus nuo profesinio 
darbo kartais ištisomis savaitėmis, dr. Bobelis iš 
savo kišenės apsimoka visas kelionės išlaidas, 
surištas su VLIKo veikla. Daug padėkos priklauso 
ir dr. Bobelio žmonai Daliai, o taip pat ir visai 
šeimai, kuri supranta VLIKo institucijos reikšmę ir 
priima visus nuostolius ir visokius neleistinus 
asmeninius puolimus kaip auką—Krupavičiaus 
žodžiais—mylimai Lietuvėlei.

(Iš LKDS biuletenio nr. 31, 1981 m.)

Bobelis, kaip žinia, ilgą laiką buvo vienu iš 
pačių karingiausių frontininkų, o tuo pačiu ir 
didžiausiu krikščionių demokratų priešu. Tik 
vėliau, kai krikdemams pritrūko kandidato į 
VLIKo pirmininkus, Bobelis „pabėgo iš Fronto“, 
t.y., „persireorganizavo“ į krikdemokratus. Kad 
būtų kuo džiaugtis . . .

SVEČIAS SVEČIUI NELYGUS

Mūsų pastogė (nr. 41, 1981 m.) svarsto, kaip 
priimti svečius iš Lietuvos, kurių dabar nemažai 
apsilanko Australijoj. Ar palankiai traktuoti ir 
tuos, kurie yra aiškūs režimo šalininkai bei 
privilegijuotos klasės atstovai?

Mūsų pastogė šitaip galvoja:

Betgi norint nenorint ne visi vienodai traktuo
tini ir ne kiekvienam svečiui iš Lietuvos taikintinas

1982 m. vasario mėn.

tas pats broliškumo mastelis. Kaip ir visur, taip ir 
iš tų pačių anos pusės lietuvių atsiranda aiškiai 
paties okupanto proteguojamų, pritariančių esamai 
Lietuvos padėčiai ir net pačią sistemą palaikančių. 
Ir ne dėl išskirtinų sugebėjimų—meninių ar 
mokslinių—tokie okupanto laikomi privilegijuotų 
kategorijoje, o greičiau už jų besąlyginį atsidavimą 
sistemai ir režimui. Tad tokių ir vizitai į užsienius 
yra visai kitokio charakterio, nes jie reprezentuoja 
ne pavergtą lietuvį, bet patį pavergėją. Taigi ir 
broliavimasis su tokiais režimo atstovais reiškia 
mūsų pačių pritarimą ir palankumą visai sistemai. 
Kitaip sakant, ir čia esantieji turi pilnai pateisina
mų motyvų laikytis atitinkamų principų, kurie 
nenuperkami saldžiais sentimentais. Todėl visai 
suprantama, kad tokiems reprezentantams didelio 
palankumo neparodome ir net juos boikotuojame, 
nes juk visados yra didelis skirtumas tarp to, kuris 
kad ir anose sąlygose iš visų pastangų dirba 
Lietuvai ir tautos gerovei ir to, kuris demonstruoja 
savo lojalumą okupantui ir netgi atstovauja tautą 
aukščiausiuose jo organuose.

Taigi, svečias svečiui nelygu, kaip tam kirpėjui 
galvos.

TURISTINĖS ILIUZIJOS
Mykolas Drunga (Draugas, nr. 8, 1982.1.11) 

rašo apie turistines keliones į Lietuvą ir sovietų 
propagandos sudarytą įspūdį, kad į Lietuvą durys 
yra plačiai atviros, tik išeivijos reakcininkai 
visomis priemonėmis bando išeivius atkalbėti nuo 
tų kelionių. O iš tikrųjų yra kitaip:

Tikrovėje, kaip matėme, visaip kitaip: pati 
Maskva išeivių - Lietuvos bendravimui stato di
džiausias kliūtis, jį apraizgo absurdiškiausiais 
apribojimais taip, kad išeivijos lietuviui šiandieną 
sunkiau fiziškai pažinti ir apkeliauti savo tėvų 
kraštą, negu kokią nors Naująją Gvinėją ar Saudi 
Arabiją. Maskva daro viską, kad turizmo Lietu
voje būtų ne daugiau, o mažiau. Įsivaizduojamos 
net tokios aplinkybės, kad Maskva visiškai 
uždraustų turistinę komunikaciją tarp Lietuvos ir 
Vakarų pasaulio (taip kaip ji šiuo metu uždrausta 
tarp Lietuvos ir vis dar iš ,.broliško glėbio“ 
neištrūkusios Lenkijos). Jei Maskva to kol kas dar 
nedaro, tai tik dėl to, kad jai tuo tarpu daugiau 
naudos—pasaulio viešosios opinijos, na, ir užsienio 
valiutos gaudymo prasme—iš menkos apimties 
turizmo toleravimo, negu iš visiško to turizmo 
uždusinimo.

Jei iš tikrųjų masinis išeivių lankymasis 
Lietuvoje Kremliui būtų naudingas, tai jis leistų 
turistams apsinakvydinti pas gimines, laisvai 
keliauti po kraštą ir neribotų turistinių vizų penkių 
dienų terminu. Deja, kol kas taip nėra, ir iš to 
tiktai peršasi išvada, kad tikrai nevaržomas, 
masinis turizmas tarp išeivijos lietuvių ir Lietuvos 
Kremliui tebūtų tik žalingas. Kodėl žalingas? Ogi 
todėl, kad griautų tą izoliaciją, tą geležinę sieną, 
kuria sovietai stengiasi Lietuvą atitverti nuo 
Vakarų. (Vis dėlto Kremliaus dvarponiai—sienų 
statymo, ne griovimo specialistai).

KAIP KOMUNISTAI AIŠKINA LENKIJOS 
KRIZĘ

Komunistinėje Laisvėje (nr. 49, 1981 m.) tūla 
Stefanija iš Detroito rašo apie Bubnelių rodomą 
filmą iš Lenkijos gyvenimo. Štai ką tie Bubneliai 
pasakoja:

Abu Bubneliai pereitą vasarą pavažinėjo po 
visą Lenkiją. Parodė daug miestų, bažnyčių, 
kalnus, muziejus, pilis ir kaip lenkai gyvena.

Nepaisant ką Amerikos laikraščiai sako, jie 
ten nematė jokio bado ar trukumų; visi lenkai 
gražiai, linksmai gyvena. Sakė apie 80 nuošimčių 
lenkų yra savo žemių savininkai. Aplankė Punską, 
kur gyvena dauguma lietuvių, (prie Tar. Lietuvos 
rubežiaus).

Antano Sniečkaus pastangomis, ten pastatyta 
lietuvių mokykla, kurioje moko lenkų, rusų, 
vokiečių ir lietuvių kalbas. Ta mokykla ir 
pavadinta Antano Sniečkaus vardu.

Važinėdami po Lenkiją kalbėjosi su iliečiais. 
Lenkai sakė kad po karo, jie visi statė sugriautas ir 
naujas bažnyčias, o kitos šalys statė fabrikus ir 
namus; dabar kitos šalys turi visko, o jie, lenkai, 
turi bažnyčias, kurias turi patys išlaikyti.

Ne bažnyčios, bet komunistinė santvarka 
privedė prie Lenkijos krizės ir bankroto. Dėl to 
darbininkai ten sukilo ir įsteigė Solidarumą, kurį 
dabartinė karinė vadovybė bando teroro priemonė
mis likviduoti. Taip proletariato apaštalai ir 
tariami darbininkų klasės gynėjai šiandien išėjo su 
tankais prieš tuos pačius darbininkus . . . Lais
vame pasaulyje to nesupranta tik dar vienas kitas 
užsilikęs stalinistas.

RAŠYTOJA B. PŪKELEVIČIŪTĖ - 
LAUREATĖ

Draugo (nr. 7, 1982 m.) kultūriniame priede 
apie laureatę B. Pūkelevičiūtę taip rašoma:

Rašytoja, kurios visi romanai premijuoti

Šitaip galime sakyti, išgirdę, kad „Draugo“ 
trisdešimt pirmąjį romanų konkursą yra laimėjusi 
Birutė Pūkelevičiūtė naujuoju savo romanu „De
vintas lapas“. Kaip žinome, pirmasis šios rūšies jos 
laimėjimas buvo „Draugo“ konkurso laurus 
nuskynęs ir 1956 metais išleistas romanas „Aštuoni 
lapai“. Romanas buvo viena iš labiausiai skaitomų 
knygų išeivijoje, įvairiais keliais pralaužusi netgi 
geležinę uždangą ir graibstoma iš rankų į rankas 
Lietuvoje. Teko nugirsti, kad tik ką premijuotasis 
„Devintas lapas“ tam tikru ryšiu siejasi su anais 
„Aštuoniais lapais“. Tik gal ne kaip antroji 
„Aštuonių lapų“ dalis, o tik kaip visai savaimin
gas, ten anksčiau užgriebto gyvenimo rutuliojima
sis po nepamirštamo Danzigo košmaro. Tokia 
užuomina, be abejo, smalsų skaitytoją prie Birutės 
Pūkelevičiūtės naujausio „Devinto lapo“ tiesiog 
traukte trauks.

O laikraštinė, mūsų čia naudojama antraštė 
tikrai nemeluoja: visi lig šiol parašyti keturi 
Birutės Pūkelevičiūtės romanai yra premijuoti, yra 
laimėję tų ar kitų metų „Draugo“ romanų 
konkursą. Po „Aštuonių lapų“, antrą kartą autorė 
konkursą laimi romanu „Rugsėjo šeštadienis“ 
(1970), trečią kartą—romanu „Naujų Metų istori
ja“ (1973). Ir štai dabar ketvirtąjį kartą ketvirtuoju 
savo romanu „Devintas lapas“.

Kiekybės prasme keturi romanai gal ir nebūtų 
daug. Tačiau žinant, kad Birutė Pūkelevičiūtė yra 
ir dramaturge, ir poetė, ir novelistė, ir vaikų 
literatūros autorė ir operos libretų vertėja, ir 
daugelyje šių sričių taipgi laurais apdovanota, tai 
reikia tik stebėtis jos kūrybingumu ir įkūnijamų 
plunksnos darbų gausa.

Premija Birutei Pūkelevičiūtei ir čia cituoja
mas straipsnis apie ją verčia pagalvoti ir apie 
bendresnio pobūdžio klausimą. Būtent, jei premijų 
užtenka visiems geresnio rašytojo kūriniams, tai ar 
prasminga JAV lietuvių bendruomenės kultūros 
tarybai steigti dar naujas literatūros premijas?

Vyt. Gedrimas
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TIKSLIEJI MOKSLAI KETVIRTAJAME 
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME

Yra toks Jurgio dėsnis (populiarus universite
tų žemės mokslų departamentuose), kuris teigia, 
kad klausytojų skaičius atvirkščiai proporcingas 
paskaitininko įžvalgumui. Jei tas dėsnis galiotų 
Mokslo ir kūrybos simpoziumui, tai humanitarams 
tikrai reikėtų susirūpinti intelektualiniu nuosmu
kiu, o tiksliųjų bei technologijos mokslų ateitis 
būtų užtikrinta. Ir turbūt labiausia užtikrinta ji 
būtų fizikai ir matematikai. Bet dėsnis, net ir 
žemės moksluose, yra statistinio pobūdžio; be to 
neaišku, ar galima jį taikyti simpoziumams. Tad. 
prieš darant platesnes išvadas, reikia susipažinti su 
simpoziumo specifika. Kas gi ten darėsi, tose 
klausytojų ne taip gausiai lankomose sesijose?

Perduoti tiksliųjų mokslų ir technologijos 
sesijų bendrą dvasią (tiek stiliaus, tiek turinio 
atžvilgiu) ten nedalyvavusiam visgi nelengva. 
Norėčiau tai padaryti sekančiu palyginimu. Nueikit 
į biblioteką ir pavartykit visų metų Scientific 
American komplektą. Rasite ten arti šimto 
straipsnių, išskirstytų 12-oje numerių. Straipsniai 
maždaug atitinka simpoziumo pranešimams, o 
numeriai—sesijoms. Vienas iš tų numerių bus 
tematinio pobūdžio, o kitų numerių straipsniai bus 
labai įvairiomis temomis. Rasite ten ir labai 
plačios apimties straipsnių, liečiančių net mokslo 
filosofiją, ir tokių, kurie labai dalykiškai pristato 
siauras technologiškas temas. Straipsniai atspindės 
autorių mokslinių tyrinėjimų interesus, bet bus 
parašyti taip, kad juos suprastų kitų sričių 
mokslininkai bei „užsispyrę pasauliečiai“. Ilius
truoti daugybe fotografijų ir braižinių, bet mini
mumu lygčių, straipsniai rašyti taip, kad būtų 
suprantami plačiai publikai, neatsisakant ištikimu
mo pagrindinėms mokslinėms mintims. Skaitytojas 
ras, kad nevisiems autoriams šis užmojis vienodai 
pasisekė. Dauguma straipsnių bus parašyta aiškiai, 
įdomiai ir tiksliai, bet pasitaikys ir pora straipsnių, 
kurių greičiausia nei patys autoriai nebesuprastų, 
jeigu prie jų jiems tektų grįžti po ilgesnio laiko 
tarpo (kai jau bus užmiršę, ką jie norėjo ten 
pasakyti). Greičiausia užtiksite ten ir vieną kitą 
straipsnį, kuris atrodys kaip grynas nesusipratimas 
(ir turbūt toks bus).

Maždaug taip ir buvo su tiksliųjų mokslų ir 
technologijos pranešimais Ketvirtajame mokslo ir 
kūrybos simpoziume,—tiek kiekybiškai, tiek koky
biškai.

Kadangi kiekvienas pranešimas užtrukdavo 
apie pusvalandį, vienam žmogui fiziškai nebuvo 
įmanoma išklausyti visų pranešimų (vien tik 
tiksliųjų mokslų ir technikos temomis kartais 
vykdavo penkios lygiagrečios sesijos). Todėl 
tolimesnės mano pastabos bus daugiausia pagrįstos 
patirtim fizikos-matematikos sesijoje.

Šios sesijos apimtis tikrai įvairi. Z. Budrikis 
(Western Australian University) kalbėjo apie 
erdvės fizines savybes. Siūlė perinterpretuoti 
elektromagnetizmo bei reliatyvumo teorijas Ritz 
pasiūlyta kryptim, nurodydamas galimus bandy
mus, kurie tiesioginiai tikrintų visų šių teorijų 
pagrindus, o ne tik išvadas, ir taip galėtų vest prie 
naujų reiškinių. Ta prasme šį pranešimą tikrai 
reikėtų apibūdinti kaip „gryniausios fizikos“ 
pavyzdį. Kažkodėl reliatyvumo pagrindų svarsty
mai dažnai iššaukia polemiką, kuri duoda daug 
karščio, bet stebėtinai mažai šviesos (tokių 
reiškinių beveik nėra, kai diskutuojama, pavyz-
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džiui, tokia „keista“ teorija, kaip kvantų mechani
ka). Šįkart buvo tiesiog malonu girdėti ramų ir 
dalykišką šiuo klausimu pranešimą.

V. Palčiauskas (University of Illinois-Urbana) 
kalbėjo apie žemės gelmių savybes bei procesus, 
kurie iššaukia žemės magnetinį lauką. Naudoda
mas tas pačias lygtis, dėl kurių interpretacijos 
Budrikis kėlė eilę klausimų, Palčiauskas apibūdino 
keletą procesų, kurie svarbūs magnetinio lauko 
sukėlimui, ir parodė, kokia sudėtinga bei sunki ši 
„pritaikomosios fizikos“ problema, ir kaip sunkiai 
gaunama informacija apie žemės gelmes, kurios 
reikia, norint nagrinėti šį klausimą. D. Slavinskas 
(Bell Telephone Laboratories El Segundo) kalbėjo 
apie satelitų, kurie naudojami ryšių palaikymui, 
įvedimą į orbitą ir išlaikymą joje. Jeigu fizikos 
vystymesi būtume žengę tiesiai nuo graikų mokslų 
į kvantų mechaniką, aplenkdami Newtono išvysty
tą klasikinę mechaniką, tai šitokių uždavinių 
svarstymas būtų mus privertęs klasikinę mechaniką 
patiems susikurti! Didėjant ryšių kanalų pareikala
vimui, turime svarbų pavyzdį „pritaikomosios 
fizikos“—svarbų ne tik jėgų sudėtingumo prasme, 
bet ir doleriais (geriau sakant, jų milijonais).

A. Šaulys (Brookhaven National Laboratory) 
mus sugrąžino į „grynosios fizikos“ pasaulį. Savo 
pranešime „Elementarinės dalelės—dabartis ir 
ateitis“ perkrikštydamas „atomus“ (graikų a-ne, ir 
tomis, iš temnei-pjauti) „tomais“ jis supažindino 
klausytojus su svarbiausiais šio dešimtmečio 
atradimais dalelyčių fizikoj, apibūdino eilę aukštos 
energijos greitintuvų, ir paryškino rezultatų svarbą, 
norint suprasti pagrindines gamtos jėgas.

M. Buntino (Loyola University) pranešimas 
apie sekų erdves labai vykusiai parodė, kad 
įmanoma kalbėti ir suprantamai, ir įdomiai apie 
abstrakčius matematikos klausimus. Tai tikrai 
nemažas atsiekimas, nes jis kalbėjo apie savo 
naujausius tyrinėjimus, o ne bandė daryti kokią tai 
bendrą, ir, kaip dažnai būna, miglotą apžvalgą. 
Dėmesio vertas ir jo pavyzdingas lietuviškos 
terminologijos naudojimas.

C. Masaitis (Aberdeen Proving Grounds) savo 
pranešime apie apytikrių duomenų diferencijavimą 
palietė problemą, kuri labai svarbi kiekvienoje 
mokslo šakoje, kur renkami skaičiais išreiškiami 
duomenys. Ir stilium ir turiniu šis pranešimas 
artimiausias specialistų reikalavimams. Jis priminė 
panašius seminarus mano universiteto statistikos 
departamente; skirtumas tik tame, kad čia viskas 
vyko lietuviškai.

G. Rėklaitis (Purdue University) savo pra
nešime „Mašininis projektavimas cheminėj techno
logijoj“ per maždaug pusvalandį apžvelgė beveik 
visas (bent taip turėjo atrodyti klausytojams, 
paskendusiems iliustracijų ir informacijos sraute) 
chemijos technologijos sritis, kuriose apskaičiavi
mo mašinų panaudojimas yra įnešęs svarbių 
metodologinių pakeitimų. Tiek pranešimo apimtis, 
tiek gausios detalės atspindėjo Rėklaičio susipaži
nimą su šia sparčiai besivystančia sritim.

* * *
Anksčiau minėti fizikos-matematikos sesijos 

pranešimai buvo apibūdinti sekant pristatymo eilę, 
išleidžiant tris pranešimus, kurie ir tematika ir 
perspektyva skyrėsi nuo jų. Tai pranešimai, 
apžvelgę dabartinį trijų mokslo sričių stovį 
Lietuvoje. Naujovė čia ne tame, kad kalbama apie 

Lietuvos mokslininkus ir jų darbus (tokių praneši
mų yra buvę ir anksčiau, pradedant Pirmuoju 
mokslo ir kūrybos simpoziumu), bet tame, kad visi 
trys kalbėtojai betarpiškai susipažinę su aptariama 
sritim ir jos vystymusi Lietuvoje. Tuo tarpu visos 
ankstyvesnės apžvalgos, (išskyrus L. Sidrio). 
berods buvo pagrįstos spausdintų darbų vertinimu, 
o ne tiesiogine patirtim.

Romas Mitalas (University of Western Onta
rio) apžvelgė Lietuvos astronomų darbus. Pailius
truodamas savo pranešimą skaidrėmis, jis papasa
kojo apie Molėtų observatoriją ir Maidanako 
kalno (Uzbekijoj) astronomijos basę ir jų įrengi
mus. Vienas iš pagrindinių Lietuvos astronomų 
atsiekimų, tai Vilniaus daugiaspalvė žvaigždžių 
stebėjimo sistema, kurią išvystė V. Straižys ir jo 
bendradarbiai. Sistema kaipo tokia yra pranašes

nė už dabar naudojamas stebėjimo sistemas, bet 
jos perspektyvos nėra visiškai aiškios—norint 
paveikti astronomiją, reikia, kad sistema būtų 
priimta kaip standartinė stebėjimo sistema ir būtų 
plačiai naudojama. Gamtos moksluose, kaip ir 
daug kur kitur, su visokiais pakeitimais nesiskubi
nama, tuo tarpu instrumentacija vystosi sparčiai, ir 
kol kas neaišku, ar tos sistemos pranašumai yra 
pakankamai įtikinantys ir ilgalaikiai, kad garan
tuotų jos paplitimą.

Diskusijose iškilo klausimas, kodėl neugdo
mos kai kurios teoretinės astronomijos sritys, ypač 
kad darbus, kuriems reikalinga pati naujausia 
technologija, Lietuvoje visgi sunkiau atlikti. Buvo 
pastebėta, kad kai kurių teoretinių krypčių vys
tymuisi reikalingos pačios galingiausios apskai
čiavimo mašinos ir kad jos greičiausia Vilniaus 
astronomams nelengviau prieinamos, negu kai kuri 
naujausia elektronika, nors buvo teigta, kad yra 
visa eilė problemų, kurių sprendimas, šalia 
ypatingo įžvalgumo tereikalautų tiktai pieštuko ir 
popieriaus. Kažkas pareiškė nuomonę, kad apla
mai astronomijos darbų kryptis Lietuvoje visgi 
daugiausia atspindi atsakingų darbų vadovų stilių 
ir interesus.

Antras pranešimas, kuriame matėsi tiesioginis 
susipažinimas su Lietuvos mokslu, tai K. Eringio 
(dar neseniai buvusio LMA Botanikos Instituto 
darbuotojo), kurįs kalbėjo tema „Atominės Lietu
vos ekologinės problemos“. Pranešimo apimtis 
buvo plati: nuo dumblių ekologijos specifikos, iki 
politikos. Kalbėta su įsijautimu, nemažai šokinė
jant nuo vienos temos prie kitos, daug kur 
pasitenkinant bendrais teiginiais. Gaila, kad 
pranešimas nebuvo aiškiau motyvuotas ir trūko 
specifiškų išvadų. Tema aktuali ne tik lietuviams, 
bet ir visiems, kurie domisi ekologinėmis proble
momis. JAV-se pvz., palyginus mažai žinoma apie 
ekologinių problemų atpažinimo ir sprendimo 
procesus Sovietų Sąjungoje, todėl būtų galima 
aprašyti Ignalinos elektrinės statybą kaip naudingą 
„case study“. Planuojama išleisti simpoziumo 
pranešimų rinkinį; motivuotas ir pagrįstas straips
nis šiuo klausimu tikrai galėtų būti vienas iš 
svarbiausių šio rinkinio straipsnių ir be abejo 
susilauktų didelio susidomėjimo skaitytojų tarpe.

„Karts nuo karto sekantis įdomus reiškinys 
pasirodo matematiniuose tyrinėjimuose: dvi skir
tingos matematikos šakos vystosi atskirai ir gan 
nepriklausomai, bet staiga atsiranda nauja pažiūra, 
įžvalga, kuri tiek našiai sujungia tas dvi ligšioliai 
atskiras sritis, kad vienos disciplinos metodai ir 
technika gali būti panaudotos kitos disciplinos 
problemų sprendimui. Mes kaip tik paseksim toki 
jungiklį, pasinaudodami sekančia dažnine išraiš
ka “ Šiais žodžiais K. Kliorys (Gannon
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University) pradėjo savo pranešimą „Tikimybiniai 
metodai skaičių teorijoje: pagrindinis Lietuvos 
mokyklos įnašas“. Klausytojai sužinojo šį tą ir apie 
matematiką, ir apie matematikos istoriją, bet 
daugeliui turbūt buvo įdomiausia sužinoti, kad ta 
„nauja pažiūra, įžvalga“, tai didele dalim vaisius 
darbo, kurį atliko matematikas (ir Vilniaus 
universiteto rektorius) J. Kubilius ir jo bendradar
biai. Tas darbas tokios reikšmės ir atliktas tiek 
sėkmingai, kad tarptautinėje mokslinėje literatū
roje rašoma apie „Kubiliaus mokyklą“. Kliorys 
savo pranešimą paįvairino ir klausytojus dar 
labiau sudomino, pacituodamas pačius naujausius 
rezultatus iš Vilniaus Tikimybių teorijos ir mate
matinės statistikos konferencijos, įvykusios 1981 
m., birželio mėnesį, kurioje ir pats Kliorys dalyva
vo.

* * *
Norėčiau dabar grįžti prie bendresnių simpo

ziumo įspūdžių. Prie nepageidautinų simpoziumo 
reiškinių reiktų priskirti kelių paskaitininkų nepa- 
sirodymą, apie tai neperspėjus simpoziumo organi
zatorių. Suprantama, kad iškyla visokių netikėtu
mų, dėl kurių mokslininkas negali sesijoje 
dalyvauti kaip buvo numatyta; bet mandagumas 
reikalautų apie tai pranešti organizatoriams. 
Žinoma, organizatoriai šį procesą galėtų paleng
vinti, nurodydami centrinį telefoną, kuriuo jie yra 
pasiekiami simpoziumo metu. Be to pageidautina, 
kad būtų priemonės, įgalinančios paskutinės 
minutės pakeitimus lengvai perduoti publikai. 
(Šiam suvažiavimui buvo paruošta labai graži 
programinė lenta, ji tačiau buvo panašesnė į 
akmens lentą įsakymų įamžinimui, negu į pasikeiti
mų perdavimo priemonę.)

Ne visų kalbėtojų lietuvių kalba buvo vienodai 
sklandi. Būtų gerai, jeigu ji būtų tobula, ir tos 
tobulybės verta siekti. Tačiau, būtų nerealu tikėtis, 
kad ji bus pasiekta, ar kad prie jos bus žymiai 
priartėta. Didelė dalis mokslininkų gyvena (lietu
vių atžvilgiu) nuošaliose vietovėse, teturi tik labai 
mažas asmeniškas lietuviškas bibliotekas, ir, 
svarbiausia, jiems trūksta reikiamų žodynų. Pa
prasto lietuvių kalbos žodyno neužtenka—norint 
tokį žodyną naudoti jau reikia beveik žinoti 
reikiamą žodį; o be to tokie žodynai nepakanka
mai tiksliai apibūdina reikiamus techniškus termi
nus. Neseniai tiksliųjų mokslų kalbiniai reikalai 
žymiai pagerėjo, pasirodžius Lietuvoj fizikos 
terminų žodynui. Lieka tik išspręsti klausimą kaip 
juo aprūpinti kiekvieną čia gyvenantį lietuvį 
mokslininką.

Čia iškeltam klausimui giminingas ir visai 
lietuviškai nekalbančių mokslininkų įtraukimo į 
simpoziumo veiklą klausimas. Jis rišasi su lietuviš
kai nekalbančių lietuvių kilmės (arba lietuviams 
prijaučiančių) asmenų dalyvavimo mūsų ben
druomenės veikloje klausimu. Spėčiau, kad simpo
ziumų sprendimai šiuo klausimu atspindės tuos, 
kurie bus padaryti, ar tai apgalvotai ar ne, kitose 
visuomeninio gyvenimo srityse. Prileidžiant, kad 
apgalvoti sprendimai, kad ir nevisada visapusiškai 
patenkinantys, yra geriau negu neapgalvotas 
susitaikymas su esama padėtim, atrodo kad šie 
klausimai turėtų būti svarstomi jei ne sekančiame 
simpoziume, tai bent simpoziumą ruošiant.

Kai kas teigia, kad tikslieji mokslai nei 
tematika nei metodika nėra „tautiški“. Pavyzdžiui, 
sakoma, kad nėra lietuviškos ar angliškos matema
tikos, fizikos, ir 1.1. Todėl nedera juos įtraukti į 
lietuviško simpoziumo darbotvarkę. Kiti jausdami 
lietuviškumo pareigą, siūlo, kad tiksliųjų mokslo 
sesijos ribotųsi klausimais apie tų mokslų raidą

11982 m. vasario mėn.

Po pranešimų, iš kairės:
Rimas Vaišnys, Donatas Šatas,
Stasys Bačkai t is

Lietuvoje ir panašiom „lietuviškom“ temom. Ar 
reikėtų keisti simpoziumo turinį? Sakyčiau, kad ne. 
Jei ir nėra lietuviškos matematikos, tai visgi yra 
lietuviai matematikai. Kol jie nori dalyvauti savo 
bendruomenės renginiuose, tol turėtų būti jiems 
vieta pasireikšti taip, kaip jiems atrodo prasminga 
ir kaip pačiai bendruomenei naudinga. Kaip 
pastebėjo šio simpoziumo pirmininkas Pranas 
Zunde, šiame simpoziume buvo daugiau tiksliųjų 
mokslų ir technikos sričių pranešimų, negu 
betkokiame ankstyvesniame simpoziume. Dėl 
klausytojų skaičiaus irgi neverta rūpintis; tiksliųjų 
mokslų pranešimų klausytojų mažesnis skaičius 
atspindėjo faktą, kad vyko daug įdomių lygia
grečių sesijų ir todėl mažiau techniškos ir labiau 
suprantamos temos susilaukė daugiau dėmesio. Be 
to reikia atsiminti, kad sesijos (tiek šiame 
simpoziume, tiek kituose moksliniuose suvažiavi
muose) yra tam, kad pateisintų mokslininkų 
suvažiavimą į vieną vietą, o įdomiausios sąveikos 
beveik visada vyksta už pranešimų salių durų. 
(Tačiau nejaugi prisipažinsi darbdaviui, ar ir 
bendrai visuomenei, kad važiuoji pasižmonėti— 
reikia turėti aiškų ir apčiuopiamą tikslą, sakykim, 
pranešimo perskaitymą ar išklausymą.) Taigi, 
kiekybiškai kalbant, simpoziumo tiksliųjų mokslų 
ir technikos dalis gerai pasisekė. Todėl, man 
atrodo, nereikėtų nei rūpintis nei keisti sėkmingai 
veikiančios struktūros. Kokybiniu atžvilgiu (spren

ŠEŠTOJI BALTŲ . . .
(atkelta iš 1-mo psl.) 
suorganizuota žinomo muzikologo (ir dabartinio 
instituto direktoriaus) Gunnar Larsson, vyko 
Stockholmo centre, Karališkosios muzikos akade
mijos pastate. Čia buvo skaitoma paskaitų apie 
baltų liaudies muziką ir kompozitorius, pvz., apie 
Čiurlionį ir Kutavičių bei estų kompozitorių 
Tubin. Apie Čiurlionį ir Kutavičių kalbėjo iš 
Koelno Westdeutscher Rundfunk atvykusi d r. 
Dorothee Eberlein. Apie Lietuvos kompozitorių 
mokyklą ir Čiurlionį kalbėjo iš Vilniaus atvykęs 
dr. J. Gaudrimas.

Gausingiausi, kaip paprastai baltų konferenci
jose, buvo istorikai ir lingvistai. Jų turėta net po 
keturias sesijas. Ypatingai tarptautiška buvo 
archeologijos ir etnologijos paskaitų serija, kurioje 
dalyvavo anglai, švedai, amerikiečiai, vokiečiai, 
vengrai. Iš jų ypač paminėtina aukšto lygio dr. 
Stephen Shennan paskaita apie gintaro išplitimą 
Europoje, dr. Ants Viires puiki paskaita apie 
semantinę estų liaudies meno interpretaciją, dr. 
Jueri Selirand pranešimas apie priešistorinį estų 
meną ir dr. Evalds Mugurevičs paskaita apie 
Viduramžių latvių pilis (trys paskutinieji atvykę iš 
Estijos ir Latvijos). Kitos paskaitos svarstė vikingų 
keliones į Rytus, baltų ir fino-ugrų ribas ir 1.1. Šito 
straipsnio rėmuose neturiu galimybės suminėti visų

džiant iš maždaug penkiolikos gamtos mokslų 
pranešimų, t.y., tik mažos dalies visų, kurie buvo 
skaityti) ši simpoziumo dalis sudarė tipiško, rimto 
mokslinio suvažiavimo įspūdį (įskaitant net ir 
vieną pranešimą, ne fizikos-matematikos sesijoje, 
kuris buvo aiškus nesusipratimas; tai irgi būdinga 
beveik visiems viešiems moksliniams suvažiavi
mams.)

O dėmesio lietuviškam mokslui klausimas, 
man atrodo, irgi savaime sprendžiasi teigiama 
kryptim. Kaip jau fizikos-matematikos sesijos 
pranešimai parodė, pats mokslo tarptautiškumas 
veda prie natūralaus dėmesio svarbesniems Liet 
voje atliekamiems darbams. Kviečiant ir susii. 
kiant Lietuvos mokslininkų dalyvavimo simpo' 
me (tokių kvietimų buvo ir į šį simpoziumą), du 
mesys „lietuviškam“ mokslui, arba bent lietuviams 
mokslininkams irgi savaime augs.

Norėčiau paminėti dar vieną teigiamą reiškiu 
šio simpoziumo gamtos mokslų sesijose: jose 
kalbasi skirtingų sričių mokslininkai. Įdomu, kac 
yra mokslinių organizacijų, kurios sąmom ,ga» 
deda dideles pastangas pravesti tokį mokslininke 
bendravimą, kuris išeitų už siaurų specialybės ribų. 
Tuo tarpu šiame simpoziume, kur sesijų a . 
daug platesnė, negu įprastuose moksliniuose 
suvažiavimuose, tokios sąveikos įvyko savaime.

Rima?> Vaišnys

100 paskaitų. Kaip ir visuomet ko> t’erencijose 
būna, taip ir šį kartą buvo labai gerų, gerų ir tik 
vidutiniškų paskaitų. Bet kažin ar uksIu sakyti, 
kad konferencijos lygis buvo kritęs, kaip išsireiškė 
dr. V. Vardys, joje nedalyvavęs (plg. Draugą, 1981 
m. lapkr. 24 d.).

Norėdami pakviesti mokslininkų iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, Baltų instituto atstovai lankėsi 
visuose trijuose kraštuose apie metus prieš Stock
holmo konferenciją. Bet iki pačių paskutiniųjų 
savaičių prieš konferencijos atidarymą dar nebuvo 
žinoma, ką išleis ir kas iš tikrųjų atvažiuos. 
Lietuvoje galutinis sąrašas žmonių, vyksiančių į 
konferenciją, paaiškėjo maždaug tik savaitę prieš 
konferenciją (tai žinau, nes tuo metu „Fulbright 
Lecturer“ titulu dėsčiau Vilniaus universitete). 
Tarybų Lietuvos delegaciją sudarė: dr. J. Jurginis, 
istorikas; dr. R. Žiugžda, istorikas; dr. V. Gečas, 
meno specialistas, Dailės instituto direktorius; dr. 
J. Gaudrimas, muzikologas; dr. P. Bražėnas, 
Rašytojų sąjungos atstovas; dr. P. Aksamitas iš 
Politechnikos instituto ir ekskursijos vadovas 
Sinkevičius iš „Tėviškės“ draugijos.

Būta didžiulio nusivylimo, kad į Stockholmo 
konferenciją neatvyko nei vienas lingvistas iš 
Vilniaus (o tarptautinio masto lingvistų yra apie 
dešimtį!), nei vienas tautosakininkas ar mitologas, 
nei vienas archeologas, nei vienas liaudies meno 
specialistas, nei vienas architektūros specialistas

(tęsinys sekančiame psl.)
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ŠEŠTOJI BALTŲ . . .
(atkelta iš 5 - to psl.)
(dr. Algirdo Šidlausko paskaita apie Vilniaus 
universiteto meną ir architektūrą buvo įrašyta 
programoje, bet jam nebuvo lemta atvykti, o 
sesijoje apie Čiurlionį labai buvo laukiama iškilaus 
čiurlionisto Vytauto Landsbergio paskaita, bet ir 
jis negalėjo atvykti).

Atvyko „delegacija“, atstovaujanti įvairioms 
sritims, bet ne reikšmingiausiai baltų studijų 
kūrybai. Latvių ir estų delegacijos buvo turtinges
nės. Šeši atstovai iš Lietuvos skaitė šias paskaitas: 
Jurginis apie romantizmą lietuvių mene ir jo 
reikšmę nacionalinei lietuvių kultūrai, Žiugžda 
apie švedų-lietuvių santykius 1933-39 m., Gaudri
mas apie lietuvių kompozitorių mokyklos išsivysty
mą ir M.K. Čiurlionį, Bražėnas apie lietuvių 
literatūrą ir tarptautinius ryšius, Aksamitas apie 
Aukštąją technikos mokyklą. Paskaitos buvo 
skaitomos anglų ir vokiečių kalbomis (kaip .ir visos 
kitos konferencijos paskaitos). Kai kurios temos, 
pvz., Aksamito, mažai ką bendra turėjo su baltų 
studijomis siaurąja prasme, kelios iš jų mokslui 
neatnešė nieko naujo. Kad taip buvo, visai 
nenuostabu, kadangi svarbiausieji baltistai į 
Stockholmą neatvyko. Išskyrus porą, į kitų iš 
Lietuvos atvykusių delegatų paskaitas atėjo tik po 
keletą žmonių. Gal iš to Lietuvoje bus kiek 
pasimokyta, jog į konferencijas turi vykti patys 
pranašiausieji savo srityje žmonės su asmeniškais

NUOSTABIOS KALBOS TERMINŲ IR FRAZIŲ
POEMA

ŽODYNĖLIS MŪSŲ PAVARGUSIEMS 
LITERATŪROS IR MENO KRITIKAMS

Kolekcionieriaus įžanga.- Vytautas Kubilius 
yra vienas iš inteligentiškiausių ir bene pats 
gabiausias lietuvių literatūros istorikas ir kritikas. 
Jo vėliausioji studija „Kazio Borutos kūryba“ 
buvo premijuota. Šiame veikale kritikas sutelkia, 
dažniausiai pats sukuria šimtus frazių, posakių, 
įvaizdžių ir terminų, su kuriais apibūdina ir 
aiškina įvairius meno kūrybos reiškinius.

Skaitydamas studiją, daugelį jų išrašiau 
paeiliui, tematiškai neskirstydamas. Rinkau mintis 
su lietuviškais žodžiais, arba kur mažiausia 
tarptautinių. Sovietinė publicistika ir literatūrinė 
kritika ne mažiau už mus užsienyje kenčia nuo 
svetimžodžių perkrovimo. Ir Vytautas Kubilius jų 
neišvengia, bet žymiai mažiau už kitus. Storoje 
monografijoje radau vienintelį sakinį, kuris stilis
tiškai žiauresnis net už mūsų Vytauto Kavolio: 
,, . . . Tai suteikė Borutos lyrikai emocinio intensy
vumo ir intymumo, gana neįprastų bruožų 
racionalios ir konstruktyviškos avangardizmo 
stilistikos rėmuose, bet visiškai natūralių poetinei 
mąstysenai, kuri orientavosi į stichiškumą ir 
nuoširdumo efektą“ (p. 94). Čia jau tikrai baisu! . .

Bet dešimtys ir šimtai kitų V. Kubiliaus 
kalbos ir frazeologijos pavyzdžių yra tiesiog 
nuostabūs. Jų nereikia nė kaip nors skirstyti. 
Vienas po kito bėgantys, jie sudaro savaime 
tartum moderninę poemą, jai prilygsta, o gal ir 
pralenkia.

Juos čia išrinkau, norėdamas padėti mūsų 
išeivijos meno ir literatūros kritikams bei šiaipjau 
prakalbininkams, kurių žodynai, terminai, frazės 
pastaruoju metu pradeda mechaniškai veblenti vos 
keletą tų pačių jau nudildytų ir nublukusių 
posakių. Tokia kalba sūsta, vysta, krenkši '.r 
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iškvietimais pagal tarptautines normas, kurių 
laikosi visas Vakarų pasaulis. Kai atvyksta 
nežinomi žmonės, kontaktas nesimezga ir iš visų 
pastangų rezultato nėra. Kai kuriems visų trijų 
respublikų delegacijų nariams tai buvo pirmasis 
bandymas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ir 
skaityti paskaitą Vakarų Europos kalba. Tie, kurie 
ten dalyvavo, galėjo įsitikinti, kad skandinavų 
Baltiška Institute!, kaip ir AABS, nėra politiški 
sambūriai, kaip buvo skelbiama Latvijos ir 
Lietuvos (turbūt ir Estijos) spaudoje, o grynai 
mokslinės organizacijos, kurių pagrindinis tikslas 
yra baltų studijų puoselėjimas.

Eltos teigimas, kad tarybiniai mokslininkai- 
„infiltravo“ Vl-tąją tarptautinę baltų studijų 
konferenciją Stockholme skamba patetiškai, net 
juokingai tiems, kurie ten buvo. Klausimas: 
infiltravo ką? Ar tuos Vakarų pasaulio mokslinin
kų sluoksnius, kurie jaučiasi pasaulio piliečiais, 
kalba ką nori, turi pinigų važinėti kada nori ir 
kiek nori į tarptautines konferencijas? Jau vien 
pamatymas, kaip tarybiniai delegatai turėjo beveik 
visą laiką būti krūvoje, gyventi ir valgyti kartu, 
negalėti nieko nusipirkti ir pavažinėti po Švediją 
ar kitus kraštus, buvo pakankamas kontrastas 
laisvai kitų šalių mokslininkų būklei, kad čia pat 
stebintų ir savaip nuteiktų.

Žodis „infiltracija“ turbūt pavartotas dėl 
menkavertiškumo komplekso arba iš piktos valios, 
norint mažinti skandinavų Baltiška Insitutet nuo
pelnus.

Marija Gimbutienė

galiausiai visai užkimšta. Na, ši poema gal padėtų 
ir kitiems mūsų patriotams šiek tiek padildinti 
atšipusius liežuvius, praturtintų jų žodyną ir 
padrąsintų ieškoti įvairesnės kalbos ir gyvesnių jos 
formų.

Savaime aišku, kad po šia poema negaliu 
pasirašyti, nes visas jos tekstas Kubiliaus, ne 
mano. Aš tik išrašų kolekcionierius, to kritiko 
gerbėjas ir jo talento vertintojas. Savo pavardę 
galėčiau jam pasakyti nebent intymiai ir per 
patikimus šnipus. Jei dabar pasakyčiau—jis, jie ir 
jūs stebėtumėtės . . .

*
Ritmikos bangavimas.
Vidinės energijos žaibas.
Supoetintų elementų aikštelė.
Šiokiadieniškų daiktų masyvas.
Šnekamosios kalbos žemutiniai klodai.
Plonyčiai potekstės voratinkliai . . .

*
Intelektualinės pagavos sudvasintas 

polėkis.
Laisvės utopija, kaip stebuklingas 

žibintas.
Talento nelygiai verčiamos vagos.
Vaizdų ir simbolių emociniai židiniai.
Borutos herojaus pirmutinė pareiga —

žūtbūtinai draskytis savo laiko įstatymų 
ir papročių užtvaroje, plėštis į laisvę.

Veiksmo šuoras, perkošęs kūrinių
situacijas.

Jame trūkčiojamai pulsavo pasaulio 
nestabilumo ritmas . . .

*

Vėjas romane — suteikia visam kūriniui 
pakilią, veržlią ir trapią tonaciją.

Rišamieji kompozicijos siūlai.
Tai buvo ne kometos startas, o tik 

paskutinės literatūrinės pamokos 
pakartojimas.

Kaimo idilijų tonacija — skaisčiai naivi, 
dar pilna malonybinių žodelių spindesio 

ir harmoningo gležnumo.
Intelektualinių sąvokų ori ir valinga eisena. 
Nemeluota jutimų stiprybė.

*
Vidinių būsenų sūkurys. Emociniai 

šūksniai.
Nenutrūkstantis sakinių judėjimas.
Nelieka briaunos tarp .tavęs ir išorės.
Niuansų ir pasikartojimų virpanti muzika.
Trumpasakės eilutės moteriškas gležnumas, 
įtempęs jutimus iki sprogimo, sukiršinęs 

save iki kvaitulio.
Beprasmiškų skiemenų melodingi 

vėriniai.
Pavasario vėjų direktyva.

*

Klerikalinės žvalgybos apkultas 
komjaunuolis.

Tikrinių vardų ir skaičių kaskados.
Ausį rėžiantys priebalsinių aliteracijų 

sproginėjimai.
Energingas retorinis rečitatyvas.

(Sklandi mintis, bet iš vienų svetimžodžių, 
— iš šono pastebėčiau ta proga).
Beribis imlumas išoriniams faktams.
Išlaisvinta iš tradicinio melodingumo 

formų strofika.
Vakarykščiai gražuolių papuošalai.
(Kita pastaba: šiame posme perdaug iš-iš-iš, 
č-č, šč ir ž garsų).

*
Dar išlikusios gamtinių įvaizdžių salelės.
Bekraštė leksika — atlapa visiems 

gyvenimo atvejams.
Margas palšų žodžių žvėrynas staugė 

visokiais balsais.
Atžariai lamdoma poetinė frazė.
Ręsti strofą iš apardytų sakinių.
Apnuoginto nervo spazma. Veržlus judesys.
Drastiška prozaizacija (!).
Riksmo stilistika . . .

*
Neturint pastovios intelektualinės ašies ir 
griežtesnių kontūrų, drąsuolio poza lengvai 

išdrinka ir subyra.
Poetinės kalbos atlapaširdiškumas.
Vidinės laisvės svaiginantis skrydis.
Eilėraštis prasideda staigiu šuoliu.
Emocinių plykstelėjimų kalba.
Glostantis užuominų žaismas.
Autentiška vidinės būsenos nuotrauka.

*
Intelektualinių sprendimų vientisas 

karkasas.
Vidinio monologo siūbavimai nuo oratoriško 

gesto iki lyrinės gaidos.
Laužyta strofų linija ir aštrus 

kontrastiškumas — charakteringa 
Borutos balso gaida.
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Dvi gyvenimo sanklodos.
Galingi dvasiniai protrūkiai.
Elegija, pilna vyriško įsiūčio.

*

Citata iš Borutos eilėraščio „Daina apie 12 
liūdnų valandų“:
Gera. Oi, gera. Užmiršti pasaulį
Taip, kaip pasaulis užmiršo tave.
Perdaug nusibodo man spjaudyt į saują 
Ir stumdomam būti, kaip laiškui pašte . . .

*

Graudoka civilizacijos gniuždomo 
kaimietiškumo poetizacija.

Atrasti švyturius miglotame literatūros 
horizonte.

Titaniška jėga, drebinanti žemę, šokanti 
iki dangaus skliautų.

Žodžiai rikiuojasi trenksmingomis 
atžariomis pozomis, kuriose daugiau 

riksmo, negu gilumos.
Perkūnijos ir vėtros daužėsi beveik 

kiekviename eilėraštyje.
*

Poetinis žodis — gaivališkai atsainus, 
ekspresyviai išsidraikęs ir smogiantis 

savo sielvartingu rūstumu ir intymios 
šilumos spinduliavimu.

Stiprus emocinio įniršio mostas.
Talentas, modeliuotas į kovos pabūklą, 

ardantį sienas.
Nepagydomas, prieštaravimais įsmigęs 

vidun emigranto likimas.
Maištaujantis bernas įkeliamas stačiai į 

visatos centrą.
Bernai ir mergos šoko gegužinėse, abejingi 

poeto eiliuotiems įsakymams — 
nušluoti „kraugerių pasaulį“.

Nerimastinga siela atsistojo vėjų pagairėje, 
nerasdama nei atramos, nei užuovėjos, 

anuometinėje pasaulio sandaroje.
*

Emigracijoje ... be tėviškės gluosnių ir 
gimtosios kalbos senka jo talentas.

Lietuva — meilės metafora, skausmingas 
ilgesio šauksmas.

Kad neišsimagnetintų geležiniai kovos 
šūkiai . . .

Tėviškės vaizdas — spindintis stebuklas, 
regimas tik atsiminimuose, vienintelė 

mylimoji, pakelta ligi dangaus 
ir nepasiekiama.

Nuo agresyvumo įniršio jis peršoka į meilės, 
ilgesio, švelnumo amplitudę.

*

Tada pasiduodavo gaivališkai griūčiai, 
kuri nušluodavo dvasios apledėjimą.

Žodžiai juda pulsuojančią kreive, su 
staigiais pakilimais ir nuokričiais, giliomis 

pauzėmis ir aštriais kampais.
Greitas ir kaprizingas kompozicijos ritmas.
Putojančio laisvumo ir simetriškumo 

derinys . . .
*

Nerimo tonas virpa mažiausiose detalėse.
Tradicinis folklorinio paralelizmo narvelis.
Filosofiniai klausimai menkai tejaudino, 

nes berniška jėga ir moralinė heroika 
išspręsdavo viską.

Supylęs aukštų vertybių piliakalnį.

1982 m. vasario mėn.

*

Glaudi žodžių slinktis, tvirti kompozicijos 
sunėrimai.

Laisvai pulsuoja intonacija nuo
natūralaus pašnekesio iki sujaudintos 

išpažinties.
Poezija plevena tarp žodžių kaip jų 

nematomas pratęsimas.
Plati potekstės erdvė, palikta skaitytojo 

nuojautai.
Jis neturėjo savo rankose tekančios, 

kintančios, beribės žodžių gausos, o buvo 
uždarytas atsikartojančių žodžių tvirtovėje.

Ideologinių grumtynių gaudesys . . .
*

K. Jakubėnas — spirgantis aštrialiežuvis, 
geraširdis svajotojas, jausmingas kalėjimo 

romansų kūrėjas.
Jausminga savistaba. Tribūniškas gestas.

Sielvarto prizmė.
Rezignacija ir graudulys — suabsoliutinta 

lietuviškumo substancija.
Stiprių pasakymų ir kategoriškų teigimų 

kanonada.
Maištingas vidinės laisvės pojūtis . . .

*

Pasakojimas sudarytas iš pavienių skaidrių, 
kurių kiekviena turi būti ypatingai raiški, 
peršokimai — staigūs, greiti, be jungiamų
jų akordų.
Susijaudinimas, iškilmingumas, pagražini
mas, aukštos kategorijos ir poetizuotas 
dekoras — neišvengiami šitokios prozos 
požymiai.
Jo sakinys nebėga tiesiai į priekį, genamas 
akcijos, o šakojasi į visas puses ir stypčioja 
vietoje, prikrautas metaforų, pa
lyginimų, hiperbolių.
Epikas supila kalnus detalių.
„Gražus kalbėjimas“ . . .

*

Autoriaus asmenybė persmelkia visas 
pasakojimo ląsteles vibruojančios šilumos 
ir nerimastingos įtampos gaida, plazdančia 

geriausiuose prozos puslapiuose.
Pasakojimas ėmė įgauti rišlumo ir vientisos 

tėkmės.
Perrėkti valdžios smurtą meniniu žodžiu! . .
Išskaptuoti žodį kietą ir patvarų! . .
Vincas Dovinė įsibrovė kaip vidinės 
nepriklausomybės, plataus dvasinio 

užmojo, maištingo nerimo šauklys.
Plonytis iliuzijos ledas . . .

*
Kūryba (Borutai) — dvasinio prado 
pasipriešinimas kasdienybės determinizmui, 
laisvės potroškių nevaržoma kalba, bega

linės platumos ilgesys.
Grandioziniai projektai byra į šipulius, 
realizuoti nušiurusiame sakinyje, o banalios 
istorijos, nešamos kibirkščiuojančio žodžio, 

skamba ir žėri.
Talentingas prozininkas ir jau naudotų 
frazių bei intonacijų surengia savo romane 

uždarą ir vienkartinį koncertą.
Fabulos vientisumas — realistinio romano 

spyruoklė.
*

Dabartis nutekėjo į romano podirvį.
Dabartis grįžo į romano užkulisius kaip 

nematomas vaiduoklis.

Poetiškos pasakos rėmai.
Melodingos harmonijos formos.
Strofa apsivėlė ir subliūško.
Subyrėjo kasdieninė buitis, palikdama

žmogų be jokių šarvų.
Mito poetika dar nebuvo pasibeldusi į 

lietuvių literatūros vartus.
*

Lietuvių literatūra nebuvo išmankštinusi 
žaismingo pašnekesio.

Guvus šyptelėjimas, lengvas reveransas, 
linksmas dviprasmiškumas, trankus žodžio 

smagumas . . .
Liaudiškų įvaizdžių poetinis skaidrumas, 
paralelizmo siūbavimas, pakartojimų 
uždaras žiedas, autentiškų faktų kietas 

grindinys.
Plikoje fakto sienoje nelieka nė mažiausio 

tarpelio.
Jean Cocteau: „Mano kraujas pasidarė iš 

rašalo“ . . .
*

Praeitis didinga ir graži, o dabartis blausi 
ir menka. Tai maironiškas pasaulėvaizdis. 
Tremtiniai iš Lietuvos skaldo akmenis 

svetimame krašte.
Nerimas, ilgesys, neapykanta, o aplink — 

akmenys. Net sapne akmenys.
Ilgi istorinių apžvalgų rėžiai.
Nuotykis, skubąs per nežinomybės lauką.
Jo balsas girdimas tik prislopintoje nerimo, 

graudesio ir įtūžio intonacijoje.
Menininkas daužosi skolų ir varžytynių 

kilpoje . . .
*

Polėkis į mįslingą pasakiškumą.
Sakinyje vėl pasigirdo emocingas šūktelė
jimas, suplazdėjo metafora, įsismelkė 

refleksijos elegiška gaida.
Maksimali kalbos ekspresija su nuolat 
besikeičiančiomis intonacijomis, šokinėjanti 
išraiškingomis dalelytėmis ir smagiais 
priežodžiais.
Pakartojimų ir laipsniavimų bangos.
Ištiktukai suskaldė vaizdą į dinamines 

atplaišas.
Žodžių turnyrai, kur demonstruojamas 
pasiutęs šmaikštumas, žaibiška įgėlimų- 
atsikirtimų technika, komiškasis pašiepimų, 

apvertimų, praminimų repertuaras.
*

Dabar jis troško stabilumo, aiškaus horizon
to, pastoviai šviečiančių vertybių.

Eilėraštis buvo tartum inkaras, turėjęs 
įsmigti į nejudantį vertybių gruntą . . .

Konkrečioms realijoms nebeliko dirvožemio 
kur įsikibti ir žaliuoti.

Lyrika, įvesta į aukšto stiliaus marmurines 
pakopas.

Į eilėraščio grindinį tirštai sugulė bendros 
sąvokos: tiesa, laisvė, vergija, tauta, amži
nybė, visata, pasaulio begalybė, viltis, 
kančia, ilgesys, nežinia, nemirtingumas . . . 
Nedūžtančio optimizmo platforma, atlai

kiusi kruvinas istorijos audras.

(Bet...)
Pasipriešinimo judesys jam tebebuvo 

pats gražiausias.
Anot Borutos, „sunkią valandą, netekęs 
vilties, sustok prie Nemuno, ir plaukiantys 
vandenys paguos tave: tauta išliks, kaip 
ir ši amžina upė“ . . .
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POKALBIS

POKALBIS SU DIRIGENTU ALVYDU VASAIČIU

APIE ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS
DABARTĮ IR ATEITĮ

Alvydas Vasaitis, gimęs 1945 m. sausio 13 d., 
pianino pradėjo mokytis būdamas keturių metų 
amžiaus. Atvykęs į JAV, muzikos mokėsi pas A. 
Kučiūnų, V. Jakubėną ir pagaliau Čikagos 
Roosevelto universiteto konservatorijoje, tuo pačiu 
metu koncertuodamas lietuvių bei amerikiečių 
renginiuose ir laimėdamas premijas įvairiuose 
konkursuose. Tęsdamas muzikos studijas Illinois 
universitete, nutarė, kad iš muzikos pragyventi 
nebus lengva. Todėl perėjo į matematiką ir 
chemiją, pelnydamas 1968 m. bakalauro laipsnį iš 
šių mokslų Loyolos u-te. Tačiau ir dirbdamas 
kompiuterinių sistemų matematinės analizės sri
tyje, jis vakarais studijavo dirigavimą ir kitas 
muzikos sritis De Paul universitete. Nuo 1961 m. 
akomponavo Čikagos Lietuvių operoje, vėliau 
tapdamas dirigento pavaduotoju, o nuo Verdi

— Ar buvo ji statyta Lietuvoje?

— Mūsų laikais nebuvo, o dabartinėse sąly
gose tai tikriausiai nė nebus, nes čia daug kalbama 
apie laisvę ir Dievą . . . Tiesa, Lietuvių enciklo
pedijoje yra sakoma, kad ši opera dar 1827 metais 
buvo statyta lenkiškai Vilniuje, tačiau nerašoma 
nei kas, nei kokiomis aplinkybėmis ją ten 
statė . . . ,.Der Freischuetz“ pasižymi gražiom 
melodijom. Ypač gražūs vyrų chorai ir solistų 
arijos ... Su dviem pertraukom ji trunka maž
daug tris valandas. Pirmą kartą buvo statyta 1821 
metais . . . Kalbant apie arijas, operą pasirinkome 
dar ir dėl to, kad turime tai operai tinkamą solistų 
sąstatą . . .

— Ta proga gal galėtumėte tą solistų bei 
vadovų sąstatą ir paminėti?

Bronius Mačiukevičius (Eremitas). Muzikos vado
vai: Arūnas Kaminskas—dirigento pavaduotojas 
(jis diriguos ir antrąjį iš trijų spektaklių), Alfonsas 
Gečas ir Emilija Sakadolskienė—chormeisteriai. 
Sonia Stikliūtė—akomponiatorė. Scenos
menedžeris—Kazys Oželis. Režisierium pakviestas 
Nicolas De Virgilio, kuris anksčiau mums režisavo 
,,Lucia di Lammermoor“. Kaip naujenybes reikėtų 
išskirti Arūno Kaminsko dirigavimo debiutą ir 
Sonios Stikliūtės akomponavimą, nors ši jauna 
muzikos studentė mūsų chore nebėra naujokė, nes 
dainuoja jau keli metai.

— Kaip žiūrite / operos ateiti iš ką tik aptarto 
(solistų, vadovų, choristų) taško? Ar jau planuo
jate ir tolimesnius pastatymus?

— Ateitis neatrodo perdaug šviesiai. Solistų 
eilės retėja, o naujų neprasimato. Mažėja, deja, ir 
chorai. Ypač vyrų balsuose. O naujųjų neateina 
tiek, kiek senųjų nutrupa . . . Visuomet kviečiame 
ir raginame jaunus balsingus vyrus ir moteris. 
Kiekvieno sezono pradžioje bet kas gali ateiti ir 
pabandyti. Kol pajėgsim—statysim ir operas, ir

„Nabucco“ operos pastatymo (1978)— vyriausiuo
ju dirigentu.

Su A. Vasaičiu kalbėjomės Čikagos Jaunimo 
centro kavinėje šaltą sausio sekmadienio priešpietį, 
valandą prieš naujojo operos pastatymo repeticiją.

* * *

— Jums vadovaujant čikagiškės Lietuvių 
operos kolektyvas statė, atrodo, vien naujus, bent 
mūsiškės operos dar niekada nestatytus dalykus: 
užpernai—Orfjo „Carmina Burano", pernai— 
Ponchiellio ,,/ Lituani", o štai šiemet— Weberio 
,, Der Freischuetz". Kas iš tikrųjų yra atsakingas už 
veikalų parinkimą ir kokie faktoriai jį nulemia?

— Už parinkimą atsakingas meno vadovas, 
bet sprendimas daromas pasitariant ir su solistais, 
ir su valdyba. Sprendžiama pirmiausia, kas iš viso 
yra įmanoma pastatyti, ar turime solistus (kuriuos 
stengiamės surasti savųjų tarpe, duodami progos 
pasirodyti ir jaunesniems ar naujiesiems, atsižvelg
dami į jų sugebėjimus reikštis operinėje scenoje), 
ar galima gauti orkestraciją, ar sutalpinsim 
reikalingą orkestrą pastatymui numatytose patal
pose. o jeigu ne—ar galima orkestrą sumažin
ti .. . Pvz., Wagnerio operų Marijos gimnazijos 
scenoje negalėtumėm statyti vien dėl perdidelio 
orkestro. „1 Lituani“ statyti irgi ryžomės tiktai 
patyrę, kad iš Italijos archyvų Romoje galėsime 
gauti orkestro gaidas . . . Svarbu ir dekoracijos. 
Jas visuomet galime patys užsakyt sukurti kuriam 
nors dailininkui, tačiau patyrėme, kad daug pigiau 
kainuoja išsinuomoti. „I Lituani“ operos pastaty
mui dekoracijas išsinuomavome iš Milano operos 
dirbtuvių. Nors jas darė specialiai mums, pagal 
mūsų nurodymus, tačiau panaudoję turėsim 
grąžinti atgal . . .

(Vartau ant stalo padėtą šių metų operos 
partitūrą: Carl Maria von Weber, Der Freischuetz. 
Trijų veiksmų romantinė opera. Vertėjas Stasys 
Santvaras).

— Kalbant apie operą, pasirinktą šių metų 
pastatymui: kuo ji ypatinga? Kuo išsiskiria iš kitų 
ligi šiol statytų?

— Nuo kitų ji skiriasi gal daugiausia tuo, kad 
yra vokiška, ankstyvesnio romantiško stiliaus . . . 
Panašumo gal turi tik su „Fidelio“, nors už šią yra 
daug linksmesnė . . . Tas jos šviesumas, skaidri 
nuotaika mus ir patraukė, o gal ir pasirinkimą 
nulėmė . . .

— Pagrindines arijas šį kartą dainuoja: 
Danutė Stankaitytė (Agnė), Audronė Gaižiūnienė 
(Onutė), Jonas Vaznelis (Kasparas, kurio rolė gal 
būt daugiausiai reikalaujanti), Stefan Wicik (Male- 
sas), Algirdas Brazis (Princas), o taipgi Bernardas 
Prapuolenis (Kūnas), Julius Savrimas (Kilijanas) ir

kitokius muzikinius veikalus. Kokius statysim už 
metų ar kitų? Dar nežinom. Turim planų kartoti 
,,I Lituani“ ateinančios dainų šventės rėmuose, bet 
tai tebėra dar pasitarimų stadijoje . . .

— Su ,,I Lituani" ir Toronte gastroliavote. 
Kaip atrodo operos gastrolinės galimybės didės-
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nė s e lietuvių kolonijose?

— Gastrolės pirmiausia reikalauja daug idea
listinių pastangų iš rengėjų pusės, nes ant jų gi 
krinta didžiulė finansinė našta. O kainuoja, 
žinoma, ne tūkstančiais, o jau dešimtimis jų . . . 
Orkestras, kuris iš mūsų ir čia Čikagoje atima 
pačią didžiausią biudžeto dalį, daug kainavo ir 
torontiškiams, nors buvo vietinis, iš Kanados 
operos. Su juo per trumpą laiką teko daryti trejetą 
repeticijų, nes „I Lituani“ nėra iš tų standartinių 
operų ir jos partitūros gal dar nė vienas muzikan
tas iki tol nebuvo matęs . . . Nepamirštinas nė 
operos atlikėjų—solistų ar choro—pasiaukojimas, 
nes ilgos kelionės autobusais, dar ilgesnės ir 
įtemptos repeticijos, o pagaliau ir vos ne ketvertą 
valandų užtrukantis pastatymas visus baisiai 
išvargino. O dirbti tenka, taip sakant, ne dėl 
atlyginimo, o vien iš meilės muzikai . . . Scenos 
technikinis personalas į Torontą važiavo kartu su 
mumis ir dirbo visą parą be jokio poilsio, kad tik 
spektaklis pasisektų . . . Apie pačios operos 
pasisekimą kalbėti, betgi, jau nebėra mano reika
las .. .

— Jeigu sekate muzikini gyvenimą Lietuvoje, 
būtų [domu išgirsti naujienas iš tenykščio operos 
repertuaro.

— Lietuvos muzikinį gyvenimą iš arčiau 
pasekti neturiu nei laiko, nei progos. Žinau tik 
tiek, kiek išgirstu retkarčiais iš čia atvažiuojančių 
solistų ar muzikų. Atrodo, kad daugiausiai statomi 
standartiniai veikalai, retkarčiais paįvairinant 
lietuvių kompozitorių kūriniais. Betgi apie vertin
gesnį naujo lietuviško veikalo pastatymą jau seniai 
besu girdėjęs.

— Jus pati jau nuo vaikystės pažinojome kaip 
talentingą pianistą, tik žymiai vėliau perėjusi 1 
dirigavimą. O duoną vis. dėlto pelnote darbu, 
nieko bendra su muzika neturinčiu. Kodėl?

— Nors muzika man visada buvo arčiausiai 
prie širdies, tačiau iš jos duoną pelnyti čia 
Amerikoje yra nepaprastai sunku, o juo labiau 
užsidirbti kiek patogesnį pragyvenimą. Dėl to 
Amerika kaip tik ir praranda daugelį gerų muzikos 
srities menininkų: kompozitorių, dirigentų, solistų, 
instrumentalistų. Jie dažniausiai išvažiuoja į 
Europą, kur būna aukščiau įvertinami ir geriau 
apmokami. Pačių amerikiečių spaudoje apie tai 
daug ir dažnai rašoma . . . Kas dėl mano 
muzikinio kelio, tai . . . Pianinas tėra siauresnė 
muzikos sritis. Dirigavimas atidaro duris į to meno 
lobynus, į visumą . . . Operinė kūryba kaip tik ir 
intriguoja dėl to, kad ji yra daugelio menų sintezė. 
Juos visus reikia suprasti ir logiškai sujungti į 
vieną pastatymą. Tai yra gana didelis iššūkis 
(amerikietiškai tariant, „challenge“), kuris kaip tik 
mane labiausiai ir traukia, intriguoja . . .

— Ko labiausiai trūksta šiandieniniam mūsų 
išeivijos muzikiniam gyvenimui?

— Kol turim operą ir kitus pajėgesnius 
muzikinius vienetus, visuomeninės ir bendruomeni
nės organizacijos ar institucijos turėtų duoti 
daugiau paskatos kūrybai ir sudaryti progų su ta 
kūryba pasirodyti platesnėms, nevien lietuviškoms, 
auditorijoms . . . Reikėtų skirti daugiau pastangų 
jaunųjų menininkų ugdymui ir patraukimui į 
lietuvių meninę veiklą. Bent opera šitų tikslų 
visada siekė ir sieks . . .
(Malonų pokalbi nutraukė nekantrūs kavinėje vis 
daugėjančio būrio choristų paraginimai eiti į salę ir 
pradėti repeticiją).

i
1982 m. vasario mėn.

IR TAIP, IR NE

MASKVA UŽ LIETUVIŠKAS PAMALDAS 
SEINŲ KATEDROJE?

Taip rašo ne koks juokų laikraštis, bet PLB 
organas Pasaulio lietuvis (1981, nr. 12, psl. 36). Be 
abejo, paskutiniai įvykiai Lenkijoje visus jaudina, 
kaip jaudino savo laiku Vengrijos ir Čekoslovaki
jos įvykiai. Prisimenu, Čekoslovakijos „pavasario“ 
metu vengrai draugai tvirtino, kad čekoslovakams 
pasiseks, nes jie tokie praktiški. Dabar daug kas 
galvojo, kad Lenkijai pasiseks, nes jos sąjūdis 
atsirėmęs į pačią darbininkiją. Be to> lenkų tauta 
tokia didelė ir ... kovinga. Kiti klausia, ar 
Jaruzelskis pasuks Husako, ar Kadaro keliu. Iš 
tikrųjų jis gali pasukti tik Lenkijos keliu. Iš 
istorijos žmonės mokosi, tik, visa bėda, toji istorija 
dažniausiai klaidingai suprantama. O iš klaidingo 
vadovėlio sunku ką nors teisingo išmokti.

Prisimenant Lenkiją mums iškyla ir toks 
hipotetinis klausimas: kas geriau, lenkų, rusų ar 
vokiečių okupacija. Atrodo, tik iš tų trijų kaimynų 
mums toks pavojus ir tegresia. Nors anais 
ultimatumų laikais buvo šnekama, kad ir latviai 
mums įteikę ultimatumą: arba jūs mums pasiduo- 
kit, arba mes jums. 1915 m. aiškiai pasisakėme už 
rusus, 1941 m. laikinai optavome už vokiečius. 
Kažkaip ir labai katalikiška Lietuva nedrįso 
pasisakyti už lenkus, gal dėl to, kad lyg būtų baisi 
gėda pasiduoti tokiems lenkams. Jeigu jau joti į 
pragarą, tai bent ant geresnio kuino.

Lenkų ar rusų okupacijos dilemą prabėgomis 
užsimena Z. Rekašius straipsnelyje apie Trakų pilį 
(Akiračiai, 1981, nr. 10). Ne tiek svarbu, ar toji 
grėsmė buvo 1940, ar 1938 m., bet ji buvo ir iš 
dalies tebėra reali. 1938 m. lenkų pirmas ir 
paskutinis pasiuntinys Chorvatas jau kalbėjo apie 
Kauno vaivadystę. Jeigu per kokį stebuklą staiga 
visoje R. Vokietijoje laimėtų vadinama demokrati
ja, greičiausiai Šalčininkų, o gal ir Vilniaus rajonai 
nubalsuotų prisijungti prie Lenkijos. Visiškai nėra 
reikalo vm (V. Meškauskui) spėlioti, iš kur Z. 
Rekašius pasigavo tą „lenkų okupacijos baimę“. 
(Dirva, 1982.1.7). Ką R. Žepkaitė rašo apie 
Nepriklausomos Lietuvos santykius su Lenkija, yra 
labai arti tiesos. O ką vm rašo apie tai, kas būtų 
buvę, jei 1918-19 m. sovietams būtų pasisekę 
įgyvendinti tarybinę respubliką, kad visi dabar ten 
„kalbėtų rusiškai“, yra gryna spekuliacija. Ne tik 
Armėnijoje ir Gruzijoje nekalba visi rusiškai, bet ir 
Gudija šiandien yra gudiškesnė negu 1918-19 m. 
Lyginti Trakų pilies restauraciją su Lietuvos d. 
kunigaikščio titulo pasilaikymu carų begalinėje 
titulų litanijoje yra kažkoks nevykęs anekdotas.

Kas didesnis priešas, rusas ar lenkas, svarsto 
ir J. Prunskis Pasaulio lietuvyje (1981, nr. 12). 
Mėgstu kontraversinę publicistiką, bet šito straips
nio, būdamas to žurnalo redaktorius, nebūčiau 
dėjęs. J. Prunskis tai progai pasirenka spalio 9 
dieną, kuri visados buvo ir visados bus mūsų 
gedulo diena. Tos dienos proga sakyti, kad ji 
„tesujungia mus su lenkais“ . . . yra tikrai 
neleistinas mūsų tautos jausmų įžeidinėjimas. 
Negalima taip pat taip lengvai pamiršti ir 20 m. 
lietuvybės naikinimo Vilniaus krašte ir pačiame 
Vilniuje, kur ji buvo sugrūsta į vieną vienintelę Šv. 
Mikalojaus bažnytėlę. Nežinojau, kad mūsų tarpe 
dar būtų ir tokių, kurie tikėtų, kad kažkokios 

Maskvos agentūros drumsčiančios mūsų santykius 
su lenkais ir net inspiruojančios mūsų pastangas 
gauti lietuviškas pamaldas Seinų katedroje (sic!).

Gražu gerbti visokias nuomones ir įsitikini
mus, bet nebūtina jas spausdinti Pasaulio lietuvių 
bendruomenės organe.

Vincas Trumpa

ATVIRAI
KALBANT

PREMIJOS IR KŪRYBA
Vėlų penktadienio (1982.1.15) vakarą JAV LB 

Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė 
paskambina man kaip Antro Kaimo prievaizdai, 
pranešdama linksmą žinią: sausio 14 d. posėdyje 
buvo nutarta 1981 m. 1000 dolerių teatro premiją 
skirti Antram Kaimui.

Vėliau lietuvių sp. ūdoje buvo plačiau paaiš
kinti nutarimo motyvai: Savo sprendimu Kultūros 
taryba siekia pastebėti ir pripažinti šio vieneto 
sėkimingas pastangas, formuojant savo veidą ir 
ieškant krypties. Susiorganizavęs beveik du dešimt
mečius Antras Kaimas buvo daugelio jaunųjų jėgų 
scenos meno mokykla ir paskatinimas.

Padėkojau, žinoma, pirmininkei už gerą žinią, 
o per ją ir visai Kultūros tarybai už palankų 
įvertinimą, prisimindamas, kad mums jau senokai 
reikia naujo sceninio gramofono, nes senasis 
gastrolėse gerokai aplamdytas ir reikalauja dažno 
remonto . . . Nesugebėdamas nuslėpti smalsumo 
taipgi pasiteiravau, kas buvo mūsų varžovai. 
Tesuminėjusi, jog buvo svarstyti penki kandidatai, 
p. LB. atsisakė juos išvardinti. Bespėliojant 
pirmiausia suminėjus abu torontiškius lietuvių 
teatro vienetus—Aukurą ir Aitvarą—pirmininkė 
mane nutraukė, tardama, jog šiai premijai kompe
tentingi tėra tik vienetai ar asmenys, veikiantieji 
JAV ribose . . .

Tiesa, kad Kultūros taryba yra JAV LB 
padalinys, tačiau jos veikla, man rodos, ne vienu 
atveju išeina už šio krašto ribų. Toli neieškant, 
užtektų vien paminėti jau kelioliką metų ruošia
mus Teatro festivalius, suorganizuotus kaip tik 
Kultūros tarybos iniciatyva. Vien tiktai faktas, kad 
bent vienas iš mano aukščiau suminėtų kolektyvų 
visuose penkiuose festivaliuose dalyvavo ir kad 
abu buvo apdovanoti visa eile aukščiausių žymenų, 
rodytų, jog apsiribojimas čia nėra visuotinis. 
Vienas iš tų festivalių kaip sykis net ir vyko 
Toronte! Teatro premijas svarstant, būtų supranta
mas K.T. išjungimas Pietų Amerikos ar Europos 
lietuvių išeivių meninių kolektyvų bei scenos 
menininkų: šiame kontinente labai mažai kas turi 
progos jų veiklą sekti. Tačiau kanadiškiai vienetai 
daugeliui JAV lietuvių, įskaitant ir K.T. narius, 
labai gerai pažįstami . . .

Dideliu kontrastu stojasi prieš porą metų tos 
pačios K. tarybos įsteigta 3000 dol. dydžio LB 
literatūros premija, pirmą kartą pernai Klivelande 
įteikta poetui Kaziui Bradūnui už eilėraščių rinkinį 
„Užeigoje prie Vilniaus vieškelio“ K. tarybos 
p-kės pavaduotojas V. Mariūnas savo 1981.V.9 
Draugo kultūriniame priede išspausdintame 
straipsnyje išsitaręs, jog pasiūlydamas steigti šią 
premiją, pavyzdžiu galvoje turėjęs nepriklausomoje 
Lietuvoje įsteigtą Valstybinę literatūros premiją, 
rašo:

„ . . . Lietuvių Bendruomenės Literatūros 
premija yra visos lietuvių išeivijos premija. Ją

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

ATVIRAI KALBANT
(atkelta iš 9-to psl.)
įsteigė, administruoja ir finansuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenė, bet jos siekti gali ir skatinami viso 
laisvojo pasaulio lietuviai rašytojai. Dėl to ti
kėtume, kad šia iniciatyva JAV Lietuvių Ben
druomenė vykdo savo pareigą kaip pajėgiausias 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narys“. (Pa
braukta cituojant—ATA)

Labai gražu tiek iš V. Mariūno, tiek ir iš K.T. 
pusės! Keista tik, kad kalbama tartum iki tos 
premijos įsteigimo šioje srityje būtų tvyrojusi 
kažkokia tuštuma. O tuo tarpu reguliariai skiriama 
išeiviškosios Lietuvių rašytojų draugijos premija 
egzistuoja jau keliasdešimt metų! Jei ji nepasiekė 
didesnės sumos, „kaltinti“ tektų jos mecenatą 
Lietuvių fondą, kuris šalia kita ko yra taipgi ir 
pats svarbiausias K.T. finansų šaltinis . . .

Prieš porą metų teko dalyvauti LRD premijos 
paskyrimo komisijoje. Nubalsavę laimėjimą Algir
dui Landsbergiui už novelių rinkinį „Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus“, visi nutarėm, kad 
infliacijos pasėkoje šią ($1000) premiją reikėtų bent 
padvigubinti, ir raštą pasiuntėm Lietuvių fondui. 
A. Landsbergiui tas raštas nieko nepadėjo, bet 
pernai laimėjusiai poetei Kotrynai Grigaitytei 
premija jau buvo padvigubinta. Gaila tik, kad tą 
premiją laimėjęs poezijos rinkinys „Marių vėjui 
skambant“ (lygiai kaip ir pirmąją padvigubintą 
Draugo romano konkurso premiją laimėjusi J. 
Sudūvo „Alšėnų kunigaikštytė“) labai akivaizdžiai, 
deja, parodo, jog ne premijų dydis kelia kūrybos 
kokybę . . .

Nuo LRD literatūrinės premijos LB premija 
skiriasi ir dar keliais esminiais bruožais, išsakytais 
definicijose bei nuostatuose (žiūr. Pasaulio lietuvio 
nr. 11, 1981):

L (...) Jei nebūtų gauta premijuotino lygio 
veikalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultūros 
tarybai tris išeivijos rašytojus, premijuotinus už 
bendrąjį įnašą į grožinę lietuvių literatūrą. Vienam 
iš jų Kultūros taryba skirtų 1981 metų premiją, 
susitarusi su vertinimo komisija.

2. Lygiomis teisėmis su spausdintaisiais 
premijuotini ir rankraščiai.

(...) Sutarta, kad du metus iš eilės premija 
bus skiriama tik už grožinę literatūrą, o trečiuosius 
(1982 m.)—tik už lituanistinės tematikos humani
tarinio turinio mokslo veikalus, arba esaistiniu 
straipsnių rinkinius. Premijos siekiantieji mokslo 
veikalai galės būti arba lietuvių, arba anglų kalba 
parašyti. (Visur pabraukta cituojant).

Premijuoti rankraščius, jau išleistą knygą ir 
rašytojo „bendrąjį įnašą“ yra trys skirtingi dalykai; 
nėra tikslu juos suplakti į vieną krūvą. Ta prasme 
K.T. turėjo apsispręsti, ar ji skelbia konkursą, ar 
vertina metinį literatūros derlių, ar apdovanoja 
nusipelniusius rašytojus. Nėra tikslu ta pačia 
premija apimti ir mokslo veikalus, ypač tai darant 
tik kas trejetą metų, tuo pačiu tais trečiaisiais 
metais visiškai išskiriant literatūrą.

Pagirtinas K.T. noras kūrybą skatinti ir 
kūrėjus kompensuoti, tačiau viso to tampresnis 
surišimas su specifinių kūrinių vertinimu reikalauja 
žymiai nuodugnesnio apsvarstymo ir logiškesnių 
sprendimų. Būtų tikrai gaila, jei šis geranoriškas 
K.T. sumanymas sugriautų ilgametę LRD literatū
ros premiją ar pakenktų jos prestižui. Būtų 
tolygiai gaila, jei premijos kitose meno srityse, 
užuot skatinusios individų ar kolektyvų pastangas, 
sukeltų erzilį, nepasitenkinimą ar abuojumą vien 
jau paviršutinišku ar biurokratišku traktavimu 
„sūnumis ir posūniais“ . . .
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Skaičiau spaudoje, kad LB literatūros premi
jai jau atsiųsti net 29 kūriniai. Nepamirština, kad 
tąjį kūrinių skaičių lyginant su kitų metų literatū
ros derliais, prie paskirais metais išleistų knygų 
reikėtų pridėti ir Draugo romano konkursui

PREMIJOS IR
Kalbant apie premijų reikalus būtų netikslu 

tylomis praeiti pro dar labai neseną JAV LB 
premiją, kurią manipuliuoja JAV LB Kultūros 
taryba Klivelande. Premijos dydis—3000.00 dol. 
Pinigus jai parūpina Lietuvių fondas, skirdamas 
kasmet Kultūros tarybos dispozicijai apvalią sumą. 
Pašaliniai asmenys nebegali konkrečiai kalbėti apie 
atskiras Fondo asignacijas, nes detalūs duomenys 
viešai nebeskelbiami. Spaudoje teko skaityti JAV 
LB Kultūros tarybos pranešimą apie premiją už 
1981 metų grožinės literatūros kūrinį. Taip pat 
lygiomis premija galės būti skiriama ir už 
rankraščius. Už mokslo darbus jokia premija 
nebus skiriama. Priežastys nenurodytos. Tenka 
spėlioti, kad, JAV LB Kultūros tarybai Klivelande 
Lituanistikos Insituto ir LKMA dirbamas darbas 
nėra vertas dėmesio. Bet užtat visai kas kita yra 
premijos ir premijų šventė: „Buvo patenkinti tie, 
kuriems premijas įteikėme . . . Kiti stambesni 
Kultūros tarybos užplanuoti ir pradėti vykdyti 
darbai — visų likusių premijų skyrimo komisijų 
suorganizavimas . . . “ (V. Mariūnas, Draugas, 
1981.XI.21). Pasirodo, kad premijų organizavimas 
ir jų išdalinimas sudaro pačią didžiausią kultūrinės 
veiklos dalį. Gal tuomet būtų ne pro šalį pakeisti 
pavadinimą—JAV LB Premijų dalinimo taryba. Ir 
tai labiau atitiktų tarybos paskirtį.

Sunku būtų įsivaizduoti, kad kas nors, gavęs 
tūkstantinę ar net trigubai daugiau (ir dargi tik už 
rankraštinę kūrybą), imtų reikšti savo nepasitenki
nimą. Jei gavusieji Kultūros tarybos dovanas 
pareiškė „pasitenkinimą“, tai dar nereiškia, kad 
premijų dalinimas yra geriausia priemonė, norint 
išlaikyti kūrybinio ir mokslinio gyvenimo intensy
vumą?

Visi kultūrinio darbo praktikai daro klaidų. 
Kai kurie iš tų klaidų pasimoko ir jų daugiau 
nebekartoja. Tikėkime, kad taip atsitiks ir šį kartą. 
Kaip tik todėl verta prisiminti ir vienas kitas 
praeities epizodas.

Kadaise LB darbuotojų eilėse kilo mintis 
atkreipti dėmesį į lietuvių mokslininkų reikalus. 
Kilo sumanymas jų darbus atžymėti atitinkamomis 
premijomis. Atsiklausus mokslo darbuotojų paaiš
kėjo, kad lietuviui mokslininkui yra didelė proble
ma didesnės apimties darbą išspausdinti. Atsižvel
giant į tuos sunkumus, buvo prieita išvados, kad 
mokslininkams leistina premijavimui pristatyti ir 
rankraštyje esančius darbus. Atrodė, kad taip ir 
bus. Bet, pasirodo, Klivelando tarybininkų eilėse 
kilo mintis, kad ta premija apimtų ne vien mokslo 
darbus, bet ir grožinę kūrybą. Pasigardžiavimui 
netgi buvo pranešta, kad tai būsianti „Valstybinės 
premijos“ tąsa. Niekas, atrodo, sau galvos nekvar
šino, ar galima mokslinius darbus lyginti su 
grožinės literatūros kūriniais. Atseit, obuolius 
lyginti su apelsinais. Taip pat dėl spausdintų ir 
rankraštyje esančių mokslo darbų lygiateisio 
vertinimą anuomet nekilo esminių priekaištų. 
Dabar į tą pačią „terbą“ įmetus ir grožinę kūrybą, 
reikalas atsidūrė visai kitokioj šviesoj. Beveik 
kiekvienas žino, kad spausdinta kūryba ir esanti 
dar tik rankraštyje yra dalykai beveik skirtingose 
dimensijose ir normaliai neturėtų būt lygiai 
traktuojami. Betgi Klivelando taryba spausdintai 
kūrybai neprileidžia net lygių teisių su rank- 

atsiųstus, bet jo nelaimėjusius rankraščius, o taipgi 
dramas ir eilėraščių rinkinius, į šių žanrų konkur
sus siunčiamus tada, kai jie skelbiami.

Algirdas T. Antanaitis

LITUANISTIKA
raščiais. Štai JAV LB Kultūros tarybos viešas 
skelbimas: „Visi rankraščiai bus grąžinami siuntė
jam. Jų siųsti užtenka po 1 egz. Spausdintų 
veikalų siunčiama po 5 egz.“ Žodžiu, už tai, kad 
rankraščio autorius žengė žingsnį toliau—ėmė ir 
išspausdino—jis baudžiamas 5 egz. pabauda.

Apie mokslininkų darbus, Klivelando taryba, 
tepasiskardeno tik skelbimu, kad ateityje bus 
premijuojami ir mokslo darbai ir kad tie darbai 
galės būti parašyti ir anglų kalba. Tuo tarpu 
skiriant 1980 metų premiją, kai lygiomis teisėmis 
dalyvavo ir mokslo darbai, vienam iš pretendentų 
buvo iš anksto pranešta, kad jo darbas nebus 
svarstomas premijai, nes parašytas anglų kalba. 
Taip ir lieka neaišku, ar ano mokslininko darbas 
tuomet buvo eliminuotas „visiem laikam“, ar tik 
1980 m. premijai?

1981 m. rudenį Čikagoje vyko vienas iš 
nepaprastai reikšmingų įvykių organizuotame 
išeivijos gyvenime—Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas. Šis įvykis sutraukė netikėtai daug lietuvių 
mokslininkų. Aktyvus ir gausus visuomenės 
lankymasis į paskaitas ir pranešimus rodė, kad 
visuomenė vertina lietuvį mokslininką ir jį gerbia. 
Tačiau Klivelando Kultūros taryba nerado reikalo 
simpoziumo metais atžymėti lietuvį mokslininką. 
Dargi priešingai—jį eliminavo iš anksčiau numa
tytos vertinimo ir pagerbimo programos. Kažkaip 
keista, kai iš vienos pusės girdi kalbas apie 
lituanistinės katedros steigimą, kvapą užgniaužęs 
seki spaudoje LF pasiskardenimus apie jau 
suaukotas milijonines sumas lietuvių kultūrai remti 
ir jai puoselėti, iš kitos pusės vėlgi stebi, kaip 
išeivijos lituanistas, rinkdamas savo darbui me
džiagą, turi pats vienas apsimokėti visas kelionių, 
viešbučių, kopijavimo išlaidas. Skaitai spaudoje 
kultūros darbuotojų pasisakymus, kaip sumaniai 
jie vairuoja išeivijos kultūrinį gyvenimą, vis 
apdovanodami ir gerbdami kultūros darbuotojus, 
kaip jie organizuoja ir finansuoja didelės reikšmės 
darbus apie Donelaitį ir Čiurlionį, kaip jie 
sumaniai išmoka premijas už poezijos rankraščius 
ir 1.1. Taip, išeivijos gyvenimo greitkeliu lekia 
įspūdingas LB Kultūros tarybos vežimas. Tuo 
tarpu Lituanistikos Instituto tempiami kroviniai— 
Lietuvos istorija anglų kalba, Išeivijos bibliografi
ja, Išeivijos teatro istorija, Lietuvių literatūros 
istorija anglų kalba, prof. Vaclovo Biržiškos 
monografija ir visa eilė kitų „blizgesiu“ nepasižyr 
mėjusių darbų—įklimpę šunkeliuose, galinėjasi su 
finansinėmis problemomis. Taip, kultūros reikalui 
mes turime milijoninius fondus. Kaip gaila, kad 
išeivijos tarybininkams iki šiol nepaaiškėjo, jog 
mokslinė lituanistika yra taip pat šiokia tokia 
kultūros dalis.

Kadaise, besiformuojant LB institucijom, aiš
kiai ryškėjo pažiūra, kad Kultūros taryba pirmoje 
eilėje turės rūpintis ilgalaikės kultūrinės politikos 
gairių nustatymu ir praktiško kultūrinio darbo 
organizavimu. Tuomet, o gal daugumai ir dabar, nė į 
galvą neatėjo, kad K.T. turėtų užsiiminėti kultūrinio 
darbo vertinimu, medalių dalinimu ir sau patiems 
katučių ieškojimu. Gal ir neblogas šūkis „Kultūra— 
tautos gyvybės apraiška“, jeigu tai iš viso ką nors 
reiškia ir ką nors esminio pasako. Kas iš to, kad 
įspūdingai skamba K.T. užsiangažavimai: „Planuo-

akiračiai nr. 2 (136)
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jama išleisti V. Krėvės monografiją po 100 metų 
gimimo sukakčiai paminėti . . . “ (Pašnekesys su 
Ingrida Bubliene, Akiračiai, 1982. nr. 1). Po ranka 
Lietuvos Mokslų akademijos 567 puslapių leidinys 
„Vincas Krėvė-Mickevičius“. Didelės apimties dar
bas, paruošėjams, įskaitant spausdinimą, kainavęs 
kone penkerius metus kolektyvinio darbo. Taigi, 
miela ponia, nfonografijos ir jų paruošimo tempai 
matuojami ilgalaikiais „taimeriais“. Kas iš iškilmin
go pasiskardenimo apie monografiją Krėvei, jei joks 
rimtas mokslo darbuotojas dėl laiko sumetimų į 
panašias avantiūras niekuomet nesileis. Lygiai taip 
nutiko ir su studija apie Donelaitį, jo 200 metų 
sukakties proga. Pasižadėta, finansiniai angažuotas! 
(o gal ir išmokėta kam nors?) ir kas iš to—metai bėga, 
o vietoj studijos pasigirsta kuklus pranešimas apie 
kokios tai kantatos įrašą, kažkokios muzikinės 
mišrainės irgi įrašymą ... O apie studiją—nei 
žodelio.

Blogiausias dalykas, kad, besikeičiant K.T. 
vadovams, nutrūksta tęstinumas. Viena Taryba 
baigdama savo kadenciją, tuo pačiu „užbai
gia“ ir savo planus. O taip neturėtų būti. Tokio 
maštabo darbe asmeniškumas, pasaulėžiūriniai ar 
parapijiniai nusiteikimai čia neturėtų rasti vietos. 
Kultūrinio darbo vaisiai noksta gana ilgą laiką ir 
pasinaudoti jais nevisuomet tenka tiems, kurie tą 
medį sodina ir prižiūri. Aleksas Vaške|js

LIETUVIAI IR LENKAI
(Priedas str. žr. Aušra nr. 18)

Sunkus penkių šimtų metų lenkiškos invazijos 
Lietuvoje palikimas—sulenkinti Kauno, Kėdainių, 
Jonavos apylinkių ir Vilniaus krašto gyventojai. 
Dėl pirmųjų trijų—bėdos nėra: lenkų kalbą vartoja 
tik senimas, o dauguma jaunimo, suprasdama savo 
neabejotinai lietuvišką kilmę, beveik išvien pereina 
prie lietuvių kalbos.

Blogesnė padėtis su Vilniaus kraštu. Dar prieš 
Pirmą pasaulinį karą daugelis to krašto gyventojų, 
paklausti apie jų tautybę, sudvejoję atsakydavo— 
esą „tuteišai“ (čionykščiai, vietiniai), dažnai tuo 
sukeldami lietuviams gardaus juoko. Vadinasi, jie 
dar abejojo dėl savo tautybės ir galėjo pasukti į tą 
ar į kitą pusę. Bet 1920-1939 metų lenkų 
okupacija, stipri, atvirai šovinistinė ir arši antilie
tuviška propaganda padarė savo—buvę „tuteišai“ 
virto lenkais.

Čia padėjo ir tarybininkų „mielaširdingumas“ 
lenkų atžvilgiu. Pokario metais Ukrainoje ir 
Baltarusijoje lenkų gyveno daugiau, negu Lietu
voje, bet jie ten neturėjo nė vienos mokyklos, nė 
vieno periodinio leidinio. Tuo tarpu Lietuvoje 
buvo pradėtas leisti vienintelis Tarybų Sąjungoje 
dienraštis lenkų kalba Czerwony sztandar (beje, 
labai nuostolingas respublikai), taip pat atidaryta 
apie 300 lenkiškų mokyklų. Tokiu kilniu mostu 
kaimyninės tautos atžvilgiu reikėtų tik džiaugtis, 
jeigu jis nepasitarnautų Lietuvos okupantams 
rusams.

Lenkiškos mokyklos buvo steigiamos net tose 
apylinkėse, kur nuo seno mokyklos buvo lietuviš
kos, nors vietiniai gyventojai ir naudojo lenkų 
kalbą. Tik pasipylus gyventojų skundams, kai kur 
į mokyklas buvo grąžinta lietuvių kalba.

Galbūt nedaug kas žino, kad pokario metais 
Vilniaus rajono, taip pat ir kitų sulenkėjusių 
rajonų kaimo vietovėse ir miesteliuose nebuvo nė 
vienos lietuviškos mokyklos. Tik 1957 m. mūsų 
literatūros klasikui A. Vienuoliui-Žukauskui prieš 
pat savo mirtį LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
posėdyje pasakius savo istorinę kalbą dėl lietuviš
kų mokyklų Vilniaus krašte, čia jos buvo pradėta

1982 m. vasario mėn.

AMICUS PLATO . . .
Nei šis, nei tas kritikuoti Lietuvos pogrindžio 

spaudą. Jos kūrimo ir platinimo aplinkybės yra 
tokios, jog ją savaime apgina tam tikras moralinis 
skydas. Be galo sunku ginčytis iš saugaus ir sotaus 
New Haveno su žmonėmis, kurie jei ne šiandien, 
tai ryt gali atsidurti Gulage (o gal jau jame yra 
atsidūrę). Jeigu pats būtum Lietuvoje—tada kas 
kita . . .

Ir vis dėlto reikia pasakyti, kad pogrindžio 
Aušros diskusija apie lietuvių santykius su lenkais 
(Akiračiai, 1982. nr. 1) neišlaiko kritikos. Amicus 
Plato, sėd magis amica veritas.

Žinoma, gerai, kad toji diskusija išspausdinta 
atviro žodžio mėnraštyje. Turime žinoti, ką 
žmonės Lietuvoje mąsto. Tačiau liūdnoka, kad jos 
išspausdinimas sutapo—tegu ir ne dėl redakcijos 
kaltės—su Lenkijos tragedija. Vietoje užuojautos ir 
solidarumo žodžių, kurie tokiomis aplinkybėmis 
priderėtų, paskelbėme tekstus, kuriuose nestinga 
anachroniškų tvirtinimų bei mitologijos.

Ypatingai šovinistinis, vietomis stačiai fanatiš
kas man atrodo V. Plankūno straipsnis. Deja, 
Aušra jį paskelbė antruoju, kaip atsakymą, tuo 
būdu lyg ir pripažindama jam daugiau teisybės. 
Mano seno oponento A. Žuvinto straipsnis 
nepalyginti santūresnis ir išmintingesnis. Bet ir 
jame yra nevykusių, neskanių vietų. Kad ir toks 
tvirtinimas: „Lenkai pasauliui davė tik Koperniką. 
Žymiausias lenkų poetas Adomas Mickevičius save 

steigti ir šiuo metu nesiskundžia mokinių trūkumu.
Prie lenkinimo labai daug prisidėjo kai kurie 

fanatiški lenkomanai, susisukę sau lizdą Lietuvos 
KP CK.

Kodėl vienose respublikose lenkų kalba ujama 
ir slopinama, o Lietuvoje—puoselėjama ir skatina
ma? Atsakymas labai paprastas—kelias nuo lenkų 
kalbos iki rusų daug trumpesnis, negu nuo lietuvių 
iki rusų. Tad lenkų kalbos pagalba prorusiška 
Tarybų valdžia bando įgyvendinti tai, kas nepa
sisekė caro valdžiai—surusinti Lietuvą ir Rusijai 
išeiti į Baltijos pajūrį.

Reikia pripažinti, kad tai duoda rezultatų. 
Nedidelė dalis sulenkėjusio jaunimo pasuka į 
lietuvių pusę, bet didesnė dalis, besimaišydama 
tarp gausiai tame krašte gyvenančių rusų ir 
baltarusių—sparčiai rusėja. Tą procesą ypač 
pagreitina mišrios vedybos—Vilniaus krašto lenkui 
susituokus su ruse ar baltaruse, beveik visais 
atvejais šeima tampa rusiška.

Šie krašto lenkai, baltarusių atskirti nuo 
didžiosios Lenkijos, su ja ryšį palaiko tik klausy
damiesi Varšuvos radijo laidų, taip pat per 
lenkišką televiziją. Bet to nepakanka, kad čia būtų 
išlaikytas lenkiškumas, tad galima neabejoti, kad 
netrukus, jei neįvyks jokių permainų, šiam kraštui 
gresia visai realus pavojus surusėti. O tai blaiviai 
galvojantiems lietuviams negali nekelti nerimo ir 
pasipiktinimo, nes Rytų agresorius nepasitenkins 
tik Vilniaus kraštu . . .

Nenoriu sulenkėjusių Vilniaus krašto gyvento
jų primygtinai agituoti: meskit lenkų kalbą, meskit 
rusų kalbą, tapkite lietuviais. Menka ir nauda 
tautai iš tokių jos narių, kurie lengvai keičia savo 
tautybę ir kalbą. Noriu pasiūlyti, ypač tiems 
„lenkams“, kurių pavardės Tarvid, Janui, Mažul, 
Gedroic (ir ne tik jiems) pagalvoti. Labai rimtai 
pagalvoti ir paklausti savo širdies, kuriuo keliu 
pasukti . . .

A. Žuvintas
(Aušra, nr. 22, 1980 m.)

kildino iš lietuvių; žymiausias lenkų kompozitorius 
Šopenas buvo kilęs iš prancūzų; žymiausias lenkų 
dailininkas Mateika buvo čekas. Tad ar galima 
lenkus statyti greta vokiečių, prancūzų, anglų ar 
net italų?“

Dievulėli, jeigu jau pradėsime šitaip aiškintis 
kraujo bei rasės grynumą, tai ir Čiurlionis išeis 
vokietis (iš motinos pusės—Radmanas), ir Oskaras 
Milašius žydas, ir 1.1., ir 1.1. Aišku kaip diena, kad 
ne kilmė nulemia reikalą, o tai, kurią kultūrą 
žmogus pasirinko, kuriai dirbo. Netgi nepatogu 
dėstyti tokias akivaizdžias tiesas. Ir lygiai nepatogu 
priminti, jog tautų skirstymas į geresnes ir 
blogesnes (girdi, net italai tobulesni už lenkus) 
dvelkia labai susikompromitavusia ir nepriimtina 
ideologija.

Įdomumo dėlei paminėsiu, kad nacistai ir 
Koperniką buvo paskelbę vokiečiu (o būta ir tokių 
asmenų, kurie įrodinėjo, kad jis grynas lietuvis— 
Kepurininkas). 1941 m. Varšuvoje prie Koperniko 
paminklo lenkų partizanai prikabino lentelę: „Už 
tai, kad mane suvokietinote, prailginu šią žiemą 
dviem mėnesiais. Mikalojus Kopernikas“. Ir iš 
tikrųjų daug vokiečių karių tą žiemą sušalo prie 
Maskvos . . .

Arba toks „Schadenfreude“ pavyzdėlis iš A. 
Žuvinto straipsnio. „Didi tauta negalėtų atiduoti 
savo krašto tik per 14 dienų. Didi tauta priešintųsi 
ilgiau“. Pirmiausia, lenkai 1939 m. priešinosi ne 14 
dienų, o maždaug mėnesį, ir ne vienam, o dviem 
agresoriam. Antra, jų daliniai per visą karą kovojo 
įvairiuose frontuose ir partizanavo krašte. 
Pridursiu,—nors ir nesinori pridurti,—kad Lietuva 
1940 m. nesipriešino nė minutės. Pasipriešino vė
liau, tik, deja, po laiko . . .

Esu jau nemažai rašęs apie „klastingo lenko“ 
stereotipą, kuris daugelio lietuvių sąmonėje nepa
prastai gajus. Kur nebus gajus, jeigu jį dešimtis 
metų platino spauda (ypač netekus Vilniaus). Ir 
dažnas mūsų literatūros klasikas jam buvo 
nesvetimas. Suprasti visa tai galima. Tačiau derėtų 
nuolat kartoti, kad stereotipai iš viso yra žalingas 
daiktas, trukdo blaiviai orientuotis pasikeitusiose 
aplinkybėse. O jau šitas stereotipas naudingas 
pirmiausiai sovietams, kuriems labai rūpi kurstyti 
nepasitikėjimą ir netgi neapykantą tarp savo 
užkariautųjų tautų.

Teisingai rašo Algimantas Gureckas: „Tad 
mūsų neapykanta prieš lenkus dėl didelės lietuvių 
tautos dalies nutautėjimo iš tikro yra daugiau 
baimės dėl savo pačių vidinio silpnumo neraciona
lus prasiveržimas“. Tikrai, pagalvokime blaiviau 
apie tą „šimtus metų trukusį klastingą lenkinimą“. 
Ar jis nebuvo truputį panašus, sakysime, į 
dabartinį išeivių amerikonėjimą? Tai yra—ar ne 
patys dėl to esame kalti? Jeigu Vytautas ar 
Kazimieras būtų užsispyrę priauginti lietuvių 
kunigų, pristeigti mokyklų, prigaminti knygų—ar 
jiems nebūtų pavykę? Tik jie neužsispyrė . . . 
Arba kad ir toji Liublino unija. Kiek ji buvo 
primesta ir kiek—atsirado iš reikalo? Sunku 
pasakyti, bet aišku, kad jos negalima lyginti su 
1940 metų aneksija.

Algimantas Gureckas, kaip paprastai, protin
gai pasisako dėl abiejų straipsnių. Bet aš, juo 
dėtas, būtinai dar pridėčiau: šiandien mūsų ir 
lenkų tautos interesai sutampa jei ne šimtu 
procentų (tokių dalykų iš viso nebūna), tai kokiais 
devyniasdešimt penkiais. Kaip per Žalgirio mūšį. 
Kaip per karus su Maskva ir totoriais. Kaip per 
Tado Kosciuškos sukilimą.

Tomas Venclova

11

11



FILOSOFIJA

ultūros filosofijos pradžia Lietuvoje siejama L/ su nacionalinio išsivadavimo judėjimu po 1905 metų. Smarkiai išaugus lietuvių kultūrai šiuo laikotarpiu, kilo nemaža problemų, kurias reikėjo išspręsti teoriškai. Tai nacionalinės kultūros, kultūros ir religijos santykio, „naujos“ kultūros kūrimo ir kiti klausimai. Juos mėgino spręsti skirtingų idėjinių krypčių atstovai — R. Bytautas, V. Storosta-Vydūnas, J. A. Herba- čiauskas, S. Kymantaitė-Ciurlionienė ir kiti. Teorinė jų veikla buvo pagrįsta aktualiais nacionalinio judėjimo, kultūrinės veiklos poreikiais. Pagaliau ir patys teorinio darbo rezultatai buvo ne teorinės konstrukcijos, bet poleminiai pasisakymai, veikimo programos, raginimai „dirbti".Kultūros filosofijos kaip sistemingos filosofinės disciplinos sukūrimas Lietuvoje sietinas su Stasio Šalkauskio (1886—1941), vieno žymiausių buržuazinės Lietuvos Katalikų filosofo ir ideologo, veikla. Studijavęs Maskvos ir Fribūro (Šveicarija) universitetuose, patyręs Vladimiro Solovjovo ir neoscholastikos, taip pat daugelio kitų filosofinių srovių įtaką, S. Šalkauskis mėgino sukurti savarankišką filosofinę kultūros teoriją. Be daugelio bruožų, siejančių jo koncepciją su buržuazinio nacionalinio judėjimo ideologija, joje atsispindi ir naujos sąlygos, susidariusios po buržuazinės Lietuvos Respublikos įkūrimo, taip pat buržuazinei ideologijai iškilę nauji uždaviniai. S. Šalkauskio kultūros filosofijos sisteminį pobūdį, be svarbių pasaulėžiūrinių motyvų, sąlygojo tai, kad ji buvo kuriama kaip „mokyklinė" disciplina— S. Šalkauskis pradėjo dėstyti kultūros filosofijos kursą Kauno universitete. Visuomeniniai, ideologiniai ir etiniai momentai šioje koncepcijoje yra „sulydyti" su fundamentalių teorinių kultūros problemų sprendimu. Vis dėlto siekimas išspręsti aktualias buržuazinės Lietuvos kultūros ir visuomenės gyvenimo problemas, pagrįsti buržuazinės visuomenės ideologiją buvo pagrindinis šio teorinio darbo motyvas.S. Šalkauskio filosofija absorbavo daugelio skirtingų filosofų ir filosofinių krypčių idėjas. Savo tyrinėjimams pirmiausia jis panaudojo aristotelizmo bei tomizmo konceptualines priemones. Be to, jis niekad visiškai neišsivadavo iš savo ankstyvojo mokytojo VI. Solovjovo įtakos, o per jį — iš augustinistinio mąstymo būdo. Dvi fundamentalios europinės filosofijos tradicijos — pla- tonizmas-augustinizmas ir aristotelizmas-tomizmas — sudarė polius, tarp kurių judėjo S. Šalkauskio mintis, ne visuomet išlaikydama nuoseklumą ir absorbuodama daugelio įvairių filosofinių srovių bei atskirų mąstytojų idėjas1. Įvairios kilmės idėjų derinimas labai būdingas S. Šalkauskio filosofijai. Todėl net lokalizavus jo pažiūras smulkiausiuose kontekstuose, nustačius visus šaltinius, iš kurių jis skolinosi savo idėjas, nepavyktų nustatyti jo filosofavimo vidinės logikos. Tačiau ir „epi- goniška" filosofija funkcionuoja kaip tam tikra visuma, ne visuomet logiškai neprieštaringa, bet visuomet turinti tam tikrą vienybės pradą. Tik atsekus šią vidinę logiką, gali paaiškėti, kas skatino S. Šalkauskį „sintetinti" tokias įvairias idėjas.S. Šalkauskis išgyveno kelis labai skirtingus filosofinės edukacijos laikotarpius: ikifribūriniu laikotarpiu jis buvo veikiamas daugiausia VI. Solovjovo ir rusiškųjų „dievo ieškotojų", fribūriniu — Vakarų Europos neoscholastikos. Tačiau šiame staigiame, bet dėsningame, kaip parodė R. Plečkaitis ir A. Šliogeris2, perėjime nuo VI. Solovjovo prie tomizmo, kai konceptualinė S. Šalkauskio filosofijos forma visiškai pasikeitė, joje liko tam tikras pastovus elementas, turinys, kuris gali būti santykinai atskirtas, abstrahuotas nuo išorinės kintančios jo išraiškos, arba formos. Filosofijos formos ir turinio santykinis savarankiškumas yra objektyvus S. Šalkauskio filosofavimo bruožas. Iš įvairių šaltinių skolintos idėjos tapo daugiau ar mažiau adekvačiu apvalkalu, forma „savo" turiniui išreikšti. Originalias intencijas jis išreiškė skolintų idėjų, konceptualinių schemų, gatavų „blokų" kombinavimu ir interpretavimu, nesugebėdamas „ištirpdyti" šios medžiagos savo filosofinėje kalboje. Nagrinėjant tokį filosofavimą, svarbu neapsiriboti formomis, kurias autorius kartais atsitiktinai skolinasi čia iš vieno, čia iš kito. Šios formos rodo nebent jo filosofinę erudiciją ir filosofinę techniką. Po
1 S. Šalkauskio idėjas mėginta kildinti iš daugybės skirtingų 

šaltinių. V. Pikučio disertacijoje apžvelgiamos filosofijos istorikų 
nuomonės šiuo klausimu. (Žr.: Pikulis V. Stasio Šalkauskio filosofi
nės pažiūros, kand. dis., mašin. 1974 (WUMBRS, F 76-DS 2056), 
1. 29—34.)

* Žr.: Plečkaitis R., Šliogeris A. Vladimiro Solovjovo filosofijos 
įtaka Stasio Šalkauskio pasaulėžiūrai ikifriburginiu laikotarpiu.— 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, serija A, 1973, t 4 (45).
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ARŪNAS SVERDIOLAS

ETIKA STASIO ŠALKAUSKIO
KULTŪROS FILOSOFIJOJE

1981 m. „Minties“ leidykla Vilniuje 
išleido 336 psl. knygą, pavadintą ,, Kultūra, 
dorovė, asmenybė“. Tai jau penktas leidinys 
,, Etikos etiudų“ serijoje, kurią nuo 1977 m. 
rengia lietuvių filosofų vienetas vardu „TSRS 
Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Etikos 
sekcija“.

Vienas įdomesniųjų knygos straipsnių— 
Arūno Sverdiolo studija „Etika Stasio Šal
kauskio kultūros filosofijoje“. Ši studija įdomi 
ne tik tuo, kad iš jos dabartinės Lietuvos 
skaitytojas gali neblogai susipažinti su kai 
kuriomis įtakingiausioj o nepriklausomos Lie

istorinio atsitiktinumo nulemta skolinta forma svarbu ieškoti autoriaus visuomeninės-istorinės būties sąlygoto autentiško turinio.Mėginsime parodyti, kad toks santykinai savarankiškas turinys buvo etinis motyvas, sudaręs S. Šalkauskio filosofinės kultūros teorijos pagrindą.
1. TIESA, NORMA, VEIKSMASKurdamas kultūros filosofiją, S. Šalkauskis rėmėsi kai kuriomis neotomistinės metafizikos idėjomis. Pagrindine kultūros filosofijos kategorija jis laikė kultū

rinį veiksmą, kurį apibrėžė, pasitelkdamas vadinamąsias keturias Aristotelio priežastis — materialiąją, formaliąją, veikiančiąją ir tikslo. Šias priežastis jis nusako klasikiniu pavyzdžiu: namo statyboje materialioji priežastis yra statybinės medžiagos, veikiančioji — architektas, formalioji — projektas, tikslo — namo paskirtis (pavyzdžiui, universitetas). S. Šalkauskio kultūros teorijoje šios keturios priežastys iš esmės redukuojamos į dvi pagrindines. „Kiekviename kultūriniame veiksme yra iš vienos pusės materialinės apraiškos ir iš antros pusės — aukštesnės idėjos, pagal kurias veikiamasis objektas apipavidalinamas lytimi"3.Kultūrinio veiksmo kategorija visų pirma taikoma žmogaus santykiui su gamta aiškinti. „<...> idėja yra daikto lytis, nuo jo būties atitraukta, arba derealizuo- ta lytis; kitaip gi apvertus dalyką, lytis yra realizuota idėja. Kultūriniu veiksmu žmogus visuomet realizuoja kokią nors idėją ir tuo pačiu palenkia sau prigimtąjį ‘gamtos objektą. Kitaip tariant, žmogus atsipalaiduoja nuo gamtos prievartos kultūriniame veiksme, taip kad jo nepriklausomumas nuo gamtos gali būti matuojamas jo kultūringumo laipsniu"4. Analizuodamas gamtos „formavimo", keitimo klausimus, S. Šalkauskis tyrinėja problemas, reikšmingas kiekvienai filosofinei kultūros teorijai. Pagrindinis klausimas jam yra santykis tarp objektyvių gamtos dėsnių ir „sąmoningumo", kurį žmogus suteikia gamtai.Nors gamtos keitimas ir sudaro, pasak S. Šalkauskio, kultūros pagrindą, jis pats dar nėra kultūra. Kultūrą tikrąja prasme esą sudaro pažinimas ir praktinė („etinė" ir „estetinė") veikla. Aristotelis praktinę veiklą suprato kaip antraeilę, palyginti su pažinimu. Ši intelek- tualistinė tendencija buvo pratęsta tomizme ir neotomizme, kur ji įgavo spiritualistinį atspalvį. Prancūzų neotomistas Žakas Maritenas teigia, kad aukščiausioji žmogaus veiklos forma esanti kontempliacija5. Tai, kas tomistams paprastai būdavo pažintinė veikla, S. Šalkauskiui — labai plačiai suprasta žmogaus veikla. „Žmogaus veikimas stengiasi suteikti savo objektui tam tikrą formą, arba lytį,— stengiasi, taip sakant, -api
pavidalinti kultivuojamąjį objektą tam tikra lytimi“6. Remdamasis „formavimo" kategorija, S. Šalkauskis analizuoja teorinę ir praktinę žmogaus veiklą.„Formavimu" pirmiausia jis laiko pažinimą. „Patiriamoji medžiaga yra veikiamasis intelektualinio kultūrinio veikimo objektas. Suėmimas šitos medžiagos pro

3 Šalkauskis S. Kultūros filosofijos metmens.— Kaunas, 1926, 
p. 23.

4 Ten pat, p. 45.
6 Zr.: Maiitain J. The person and the common good.— New 

York, 1947, p. 16.
a Šalkauskis S. Kultūros filosofijos metmens, p. 7.

tuvos filosofo pažiūromis, bet ir tuo, kad joje 
išvystyta tų pažiūrų kritika yra rimto tono, o 
kritikos marksistinis pagrindas—aukšto lyg
mens. Arūno Sverdiolo straipsnis aiškiai 
liudija autoriaus filosofinę inteligenciją— 
savybę, be kurios neįmanomas joks to vardo 
vertas filosofavimas, nepaisant kokia bebūtų 
filosofo pasaulėžiūra. Deja, šia pamatine 
inteligencija nepasižymi daugumas kitų leidi
nio darbų. Dėl to šiame Akiračių numeryje 
spausdiname A. Sverdiolo straipsnį atskirai, o 
kitame kritiškai pažvelgsime į visą knygą.

Akiračių red.

protines suvokiamąsias lytis yra šitos medžiagos apipavidalinimas, arba apdirbimas"7. Ne tik pažinimo mechanizmą S. Šalkauskis vadina „formos suteikimu", arba „apipavidalinimu". Jam aktualesnis ontologinis pažinimo aspektas — tai, kad pažinimo galimybė glūdi pačioje ontologinėje pasaulio struktūroje. „Mūsų protas, taip sakant, dešifruoja substancialines pasaulio lytis ir paskaito jose kuriamojo dieviškojo intelekto idėjas"8.Nenagrinėsime gnoseologinių S. Šalkauskio idėjų. Tomistai paprastai atsargiau kalba apie ontologinių idėjų tapatumą pirmavaizdžiams, t. y. kuriamosioms pasaulio idėjoms dievo prote. S. Šalkauskis neatsitiktinai akcentuoja šią platoniškos-augustiniškos kilmės idėją. Idėjas, kurios, kalbant apie Vakarų Europos neoscholastiką, be išlygų gali būti pavadintos gnoseologinėmis, jis interpretuoja kiek kitaip. Ontologinės tiesos jam yra ne tik pasaulio pažinimo garantija ir aukščiausias pažinimo laipsnis, bet ir pasaulio „teisingumo" normos. Tai specifinė idėja. „Giliausia prasme tiesa yra daikto atitikimas idealiniam jo tipui, arba pirmavaizdžiui. Daiktas yra tikras, kai jis yra tuo, kuo jis privalo būti. Kiekvienas žmogus yra žmogumi, bet ne kiekvienas yra tikru žmogumi, nes ne kiekvienas žmogus atitinka idealiam savo pirmavaizdžiui, tiksliau būtų pasakius, ne visi žmonės vienodai nutolsta nuo savo idealinių tipų. Tuo tarpu daikto neatitikimas idealiniam jo tipui sudaro jo netikrumą, arba jo buities (t. y. būties.— A.S.) melą“9. Taigi normatyvumas sudarąs antrąjį esminį pažinimo atskleidžiamos idealios sferos aspektą. Norma, pasak S. Šalkauskio, įeinanti į pačią ontologinę pasaulio struktūrą. Labai svarbu, kad jau šiame bendriausiame lygmenyje jis sutapatina abu tiesos sampratos aspektus — gnoseologinį ir aksiologinį. Absoliuto prote esantys pirmavaizdžiai — ne tik ontologinės tiesos, bet ir ontologinės normos pasaulio atžvilgiu, ne tik jo „tolimiausios priežastys", bet ir „galutiniai tikslai". Tai išreiškia vieną pagrindinių S. Šalkauskio filosofavimo tikslų — susieti pasaulėžiūrą su pažinimu, pasiekti pažinimo ir veiklos vienybę. „Filosofija, kaipo visuotinasis pasaulėžiūros mokslas, privalo suvesti į vieną sintetinę sistemą pirmutines pasaulio priežastis su paskutiniais gyvenimo tikslais"10. Šią programą mėginama realizuoti ontologijos sferoje. Esą žmogaus veikla „judina" ontologinį „mechanizmą". Pažinimas — tai judesys iš „faktinės padėties" į „teorinę būklę". Bet kadangi šioje idealioje sferoje tiesa ir norma sutampa, tai pažindamas žmogus atskleidžiąs ne tik „tai, kas yra, bet ir tai, kas turi būti"11. Pažinimas atskleidžiąs ne tik pasaulio struktūrą, bet ir normą realiai padėčiai, „sutverto" pasaulio būčiai.Ši norma tampa praktinės žmogaus veiklos imperatyvu, tikslu. Realybės ir idealybės santykį sudaro pažinimas ir praktinė veikla. S. Šalkauskis traktuoja juos kaip vieningą procesą, kurio centre yra veiksmas: realybės keitimas, gerinimas, idėjų realizavimas pasaulyje. Pažinimas, abstrahavimas, ėjimas nuo daiktų prie idėjų—tik viena „ciklo" pusė. Pažinus idėjas (kurios kartu yra normos), grįžtama į pasaulį, veikiama jame. „Nuo
7 Ten pat, p. 65.
• Ten pat, p. 64.
’ Ten pat, p. 63.
10 Šalkauskis S. Filosofijos įvada. I. Propedeutinė dalis.— Kau

nas, 1928, p. 12.
“ Ten pat, p. 13.
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konkretinės daiktų lyties žmogus prieina pažinimo keliu prie idėjos, o nuo idėjos jis eina prie daikto principo, kuriuo yra jo idealinis tipas, idealas arba pirmavaizdis. Tokiu būdu nuo realinės tvarkos žmogus kyla savo protu prie idealinės tvarkos, o paskui grįždamas prie tikrovės, vadovauja savo valios veiksmus idėjiniais motyvais, arba idealinėmis normomis"12.Tai, kad „tolimiausias tiesas" apie pasaulį S. Šalkauskis tapatina su pasaulio „tikslais" ir tai, kad žmo- gaus kultūrinę veiklą nagrinėja bendriausios pasaulio struktūros plotmėje, rodo etinį jo kultūros filosofijos kryptingumą. Pažinti pirmavaizdį ir veikti taip, kad priartintum prie jo realybę — be abejonės, yra etinio pobūdžio uždavinys, imperatyvas visai žmogaus veiklai. Dorovinę veiklą S. Šalkauskis supranta labai plačiai — ji apima visą realybę (tomistine terminologija — visus tris jos sluoksnius). Dorovė yra „objektyvuota ūkyje santykiuose su gamta, visuomenėje santykiuose su žmonėmis ir religijoje santykiuose su Dievu"13. Taigi dorovingumas, S. Šalkauskio supratimu, esąs visos daugialypės žmogaus veiklos aspektas. Žmogaus veiklą jis įprasmina kaip žmogaus atliekamą pasaulio gerinimą, artinimą prie pirmavaizdžių, arba idėjų, sutampančių su idealais. Tuo buvo pagrįsta S. Šalkauskio „aktyvistinė" visuomeninė-kultūrinė pozicija, jo, kaip katalikybės ideologo ir pedagogo, veikla. Matysime, kad buržuazinės visuomenės sąlygomis ši aktyvi pozicija negalėjo būti nuosekliai išlaikyta, jai prireikė krikščioniškosios 
į „rezignacijos", kaip neišvengiamo, kad ir paradoksalaus, papildymo.

2. „ŽMOGUS VEIKIA SAVO PRIGIMTĮ"Dorovę siauresne prasme S. Šalkauskis nagrinėja minėtu žmogaus veiklos aspektu. Kaip žmogus veikia gamtos objektus, taip jis galįs veikti ir savo paties prigimtį. (Pastarąją S. Šalkauskis supranta kaip „vidinę gamtą", „natūralų" pažinimo ir poveikio objektą pačiame žmoguje.) Žmogus tokiu atveju tampąs dvilypis. Tai „natūralus", gamtinis žmogus ir negamtinis subjektas, pažįstantis natūralų žmogų savyje ir darantis jį savo paties poveikio objektu. „Jis (žmogus.—A.S.) suseka išvidinį žmogaus būtybės tikslingumą, nusimano apie jo priežastis, tikslus ir uždavinius, žodžiu tariant, susipranta, sąmoningai nusistato idėjiniais motyvais ir ryžtasi jais vadovautis gyvenime bei veikime"14. Šiame kultūrinio poveikio savo natūraliai prigimčiai procese žmogus ir tampąs žmogumi. „Gamtinis" žmogus priklausąs nuo „vegetatyvinių" sielos savybių. Bet „kaip tik ji (siela.— 
A.S.) susipranta ir nusistato veikti, vadovaujantis idėjomis, jos veikimas tampa kultūriniu"15.Gamtinio žmogaus tapimas kultūros subjektu, arba žmogaus tapimas žmogumi, yra vienas esminių gamtos ir kultūros santykio aspektų. Didelę reikšmę ši problema turi ir S. Šalkauskio kultūros filosofijoje. Vis dėlto, pasak S. Šalkauskio, žmogaus tapimas priklausąs nuo jo prigimties, bet ne nuo gamtos apvaldymo. Taigi žmogaus tapimo problema nagrinėjama ne gamtos ir kultūros santykio, bet imanentiniu žmogaus dorovinio tobulėjimo („idėjingumo didėjimo") aspektu.S. Šalkauskio dorovinės veiklos supratimo pagrindas yra abstrakti formulė, nuolat pasikartojanti jo raštuose: valios suderinimas su protu, elgimasis pagal proto nustatytus principus, instinktų, vitalinių sielos galių apvaldymas idėjinių, racionalių žmogaus veiklos motyvų vardan. Ši bendra formulė nėra specifinis S. Šalkauskio požiūris. Antra vertus, kaip abstraktus principas, prasminga ji tampa priklausomai nuo to, kam ji taikoma, nuo konkretaus turinio, kuris jai suteikiamas: kokie „racionalūs" ir „instinktyvūs" motyvai turimi galvoje. S. Šalkauskio publicistikoje šis principas turėjo konkretų visuomeninį turinį. Jis buvo taikomas kritikuoti daugelį kapitalizmo, autoritarinio režimo Lietuvoje bruožų, straipsniuose „moralės krizės" klausimais, polemikose prieš „zoologinį nacionalizmą" ir kt. Šiuo principu buvo pagrįsta paties S. Šalkauskio teorinė ir praktinė veikla16.Tačiau mums svarbu, kaip šie reikalavimai buvo keliami, nes tai atskleidžia specifinį S. Šalkauskio filosofavimo bruožą. Teorinę problemą S. Šalkauskis formuluoja kaip dorovinį uždavinį. „<...> žmogaus normaliu arba idealiniu uždaviniu yra realizavimas idealinės savo prigimties, arba pirmavaizdžio, faktiniame savo gyvenime bei veikime"17. Žmogus gimstąs ir augąs kaip gamtos padaras. Žmogumi tikrąja šio žodžio pras-

13 Ten pat, p. 69.
12 Šalkauskis S. Kultūros filosofijos metmen*, p. 44.
14 Ten pat, p. 47.
15 Ten pat.
18 2.r.:Plkutis V.— Min. veik., p. 94.
17 Šalkauskis S Kultūros filosofijos metmens, p. 67.

1982 m. vasario mėn.

me, t. y. kultūros subjektu, dar reikia tapti. Tai dorovinio pobūdžio uždavinys. Kaip tik šis teorinės analizės ir 
etinio reikalavimo vieningumas sudaro savotišką S. Šal
kauskio filosofavimo, jo „realios metodologijos" prin
cipą.Kokios šio principo prielaidos? (Galima tvirtinti, kad pats S. Šalkauskis jų nebuvo suvokęs.) Reikėtų skirti dvi tokias prielaidas: a) „normalios" ir „faktinės" sferų priešpastatymas, b) „normalios" sferos tapatinimas su „teorine", „protu nustatoma". Pavyzdžiui, analizuodamas inteligentijos ir liaudies santykį kuriant nacionalinę kultūrą, S. Šalkauskis nustatė, koks teoriškai turi būti šis santykis. Ši „teorinė" būklė iš esmės yra realaus inteligentijos ir liaudies santykio buržuazinėje Lietuvoje negatyvus atvaizdas. Ji ir „nustatoma" priešpastatant ją „blogai" realybei. S. Šalkauskiui ši teorinė išvada kartu yra kriterijus realiai padėčiai vertinti. Žinoma, reali padėtis tokioje analizėje vertinama kaip netobula, bloga. Kartu S. Šalkauskio teorinės išvados įgauna imperatyvo, „normos" realios padėties atžvilgiu reikšmę. Intelektualines savo konstrukcijas jis laikė katalikiškųjų organizacijų veiklos pagrindu. Taip daugelio jo veikalų idėjas kartojanti „Ateitininkų ideologija" tapo oficialia katalikiškosios jaunimo organizacijos veiklos programa. Joje, be kita ko, buvo reglamentuota net ateitininkų „estetinė pasaulėžiūra". Daugelyje S. Šalkauskio straipsnių įvairiais visuomenės gyvenimo, etikos, pedagogikos, ideologijos klausimais moralistinis „reikalavimas" tiesiogiai remiasi šiuo metodologiniu principu.Kaip realiai pasireiškia šis principas, galima parodyti grįžtant prie minėto S. Šalkauskio žmogaus dorovinio uždavinio. Žmogaus prigimties pajungimas protingiems motyvams taip pat yra „teoriškai nustatytas", taigi yra tobulybė, bet ne reali padėtis. Todėl visa, ką S. Šalkauskis, remdamasis aristoteline-tomistine tradicija, teigia apie „protingą ir laisvą" žmogaus prigimtį, įgauna specifinį pobūdį. Savybės, kurios, pasak tomistų, priklauso nuo pačios žmogaus prigimties (žmogus yra individuali racionalios prigimties substancija), S. Šalkauskiui yra galimybė ir uždavinys, kuriam išspręsti reikia aktyvių pastangų. Tačiau tai dar nevisiškai apibūdina šį principą. Svarbu apžvelgti, kokiomis aplinkybėmis S. Šalkauskis kėlė šį idealą. Reikšmingas šiuo atžvilgiu jo „kultūros krizės" klausimų svarstymas.

3. „KULTŪROS KRIZE“ IR IDEALASKultūros krizės idėja buvo populiari buržuazinės Lietuvos katalikiškojoje filosofijoje. Ją svarstė filosofai, kurie kultūros problemomis specialiai nesidomėjo, pavyzdžiui, P. Kuraitis, I. Tamošaitis, taip pat katalikiškieji publicistai, teologai ir visuomenės veikėjai. „Šiuolaikinė dvasios krizė" buvo nagrinėjama antrajame Lietuvių katalikų Mokslų Akademijos suvažiavime.Kaip žinome, filosofiškai analizuoti šią problemą paskatino Osvaldo Špenglerio (1880—1936) knyga „Vakarų saulėlydis". Pro šią simboliu tapusią figūrą negalėjo praeiti nė vienas kultūros filosofijos problemas nagrinėjantis autorius. Nepraėjo pro ją ir S. Šalkauskis. O. Špenglerio kultūros krizės idėją jis laikė nepaprastai aktualia dabartinei kultūrai ir kultūros filosofijai. S. Šalkauskis taip pat vaizdžiai aprašė susvetimėjusią kapitalistinę „daiktų kultūrą". Daugelyje straipsnių jis analizavo įvairius neigiamus šiuolaikinės buržuazinės kultūros bruožus, atskleidė tokios kultūros situacijos priežastis. „Kapitalistinė santvarka <...> su savo gyvenimo industrializacija ir veikimo specializacija pakėlė produktingumą realinės kultūros srityje prie nežinomo dar istorijoje laipsnio. Bet sykiu su gamybos ir su vartojimo didėjimu nėjo lygiu žingsniu kultūrinių nusiteikimų plėtojimasis. Atvirkščiai, kapitalistinėje gamybos santvarkoje <...> žmogus tampa vienu tik neturtingu rateliu dideliame kapitalistinės gamybos mechanizme <...>Toks stovis yra tipingas padėčiai, kur civilizacijos momentas persveria kultūros momentą"1*.S. Šalkauskio negalėjo patenkinti O. Špenglerio pesimistinės išvados. Kultūros krizės problemų kėlimas buržuazinės Lietuvos katalikiškojoje filosofijoje turėjo savo specifiką. Juk laikotarpis, kurį Vakarų Europoje ženklina nusivylimas kultūra po I pasaulinio karo ir Spalio revoliucijos, Lietuvoje sutapo su buržuazinės nacionalinės valstybės sukūrimu. Katalikiškajai filosofijai iškilo svarbus uždavinys — kurti šios valstybės ideologijos pagrindus. Kultūros filosofija visas savo pastangas nukreipė į „katalikiškosios tautinės kultūros" projektavimą. Lietuvoje kultūros, kultūrinės veiklos reikšmė, jos ryšys su pačia tautos egzistencija buvo akivaizdūs— tai liudijo visa buržuazinio nacionalinio judėjimo
18 Ten pat, p. 83.

patirtis. „Pavargimas" nuo kultūros, būdingas Vakarų Europos kultūrinei sąmonei, čia neturėjo šaknų. Antra vertus, daugelis „Vakarų kultūros krizės" reiškinių Lietuvoje dar nebuvo taip aštriai patirti arba turėjo specifinę formą. Kultūros krizės problemos buržuazinės Lietuvos katalikiškojoje filosofijoje buvo svarstomos lyg „iš šalies". Į „Vakarų kultūros krizę" buvo žiūrima kaip į pavojų Vakarų kultūrai, kurio Lietuvoje galima ir reikia išvengti kuriant nacionalinę kultūrą.Todėl S. Šalkauskis, realistiškai nušviesdamas kultūros ir visuomenės padėtį, stengėsi nugalėti O. Špenglerio fatalizmą, „susilpninti" realios būklės „būtinumą". Sutikdamas su O. Špenglerio šiuolaikinės kultūros „diagnoze", jis nesutiko su viena pagrindinių jo kultūros koncepcijos idėjų, t. y. kad civilizacija yra neišvengiamas kultūros vystymosi etapas. Kultūrą priešpastatydamas civilizacijai, O. Špengleris remiasi vienu pagrindinių savo metodologijos principų — tapusio ir tampančio priešpastatymu. Civilizacija jam yra „tapusi", sudaiktėjusi kultūra. Jis apibendrino susvetimėjusios kapitalistinės civilizacijos patirtį. Pasak jo, civilizacija esanti neišvengiamas etapas, prie kurio kultūrą veda imanentinis vystymosi dėsnis (tiksliau — neišvengiamas kultūros „likimas"). Taigi O. Špenglerio išvada pesimistinė, jo pozicija stoiška — suvokus kultūros likimą, belieka jį pamilti...Nesutikdamas su šia išvada ir formuluodamas savo poziciją kultūros krizės atžvilgiu, S. Šalkauskis remiasi minėtu „realios metodologijos" principu. Realistiškai aprašomi kultūros bruožai jam yra tik tam tikros „blogos" kultūros, blogos realybės bruožai. „Faktinė" kultūros padėtis jam yra „nenormali", iškraipyta", „nežmoniška". Tačiau tai nėra visa tikrovė, būtina, neišvengiama kultūros situacija. Kapitalistinei kultūrai S. Šalkauskis priešpastatė tokią kultūrą, kurioje kūryba ir vartojimas yra „harmoningoje būklėje", „papildo vienas kitą". „<...> kultūros pagamintų objektyvių išdavų visetas, išreikštas taip ar šiaip išviršiniu būdu, ir yra civilizacija. <...> imant kultūrą ir civilizaciją jų dviejų santykiavime, galima pasakyti, kad jiedu taip santykiauja tarp savęs, kaip subjektyvinė ir objektyvinė vieno dalyko pusės"19.Taigi, be realios kultūros aprašymo, kuriam S. Šalkauskis taikė O. Špenglerio ir daugelio kitų kultūros filosofų diagnozes apie šiuolaikinės civilizacijos stagnaciją, konstruojama kita sritis, kurioje „harmoninga kultūrinių nusiteikimų pilnatvė" derinasi su jos realizacija „turtingoje kultūrinėje kūryboje". Kas tai per sritis? Tai nėra reali kultūros būklė. Priešingai — reali kultūros situacija visuomet yra kitokia. Tai tam tikras kultūros tobulybės modusas, priešpastatytas „netobulai" realiai padėčiai. Realybės ir tobulybės modusų skyrimas yra labai svarbus S. Šalkauskio realios metodologijos principas. Nagrinėdamas realius reiškinius, jis lygina juos su tais pačiais reiškiniais tobulybės moduse. Tobulybės modusas jam yra savotiškas analizuojamų reiškinių matas. Šio principo taikymo rezultatai ypač išryškėja, kai S. Šalkauskis analizuoja istoriją.
4. IDEALAS IR PAŽANGA. 
PAŽANGA IR APOKALIPSEPagrindinis klausimas nagrinėjant kultūros istoriją S. Šalkauskiui buvo klausimas dėl idėjų reikšmės istorijos procese. Pasirodo, „vienas yra dalykas išspręsti prieštaringą idėjų reikšmę principe, remiantis psichine asmens prigimtimi, ir kitas dalykas nustatyti idėjų priežastingumą kultūriniame istorijos vyksme tam tikru laiku ir tam tikrose aplinkybėse"20. Šis principinio ir realaus istorinio aspektų skyrimas labai svarbus. Tobulybės ir realios padėties modusai pritaikomi istorijos procese ir tampa istorijos nagrinėjimo metodologiniais įrankiais.Konkrečią istorinę situaciją, istorinę realybe, kurią norima paaiškinti, S. Šalkauskis traktuoja kaip faktinę būklę. O tobulybės modusas, taikomas istorijai, suprantamas kaip istorijos tikslas. Taigi reali istorinė situacija yra lyg pakopa pažangiame istorijos judėjime į tikslą. Šia prasme S. Šalkauskio požiūris į istoriją optimistinis. Pasak jo, kultūros istorijos procese pasaulis artinamas prie pirmavaizdžių. Reikia pažymėti, jog ir brandžiame savo kūrybos laikotarpyje S. Šalkauskis, tyrinėtojų nuomone, jau išsivadavęs iš VI. Solovjovo įtakos21, laiko priimtina jo tezę, kad „dabartinis mūsų

19 Ten pat, p. 80.
20 Ten pat, p. 39.

21 Zr.: Plečkaitis R., Šliogeris A. Vladimiro Solovjovo filosofi
jos įtaka S. Šalkauskio pasaulėžiūrai ikifriburginiu laikotarpiu.— 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, serija A, 1973, Nr. 4(45), 
p. 37—38.

(tęsinys sekančiame psl.)
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LAIŠKAI

LAIŠKAI

NE VISAI TAIP
Straipsnyje „Didelė nelaimė Klaipėdos uoste“ 

(Akiračiai, 1982, nr. 1) Z.V. Rekašius sako, jog 
Vakarų spauda apie jo aprašomą įvykį tylėjusi. 
Taip nėra. Gana išsamią informaciją apie jį 
paskelbė New York Times. Negaliu nurodyti datos 
ir numerio, bet puikiai atsimenu, jog būtent iš 
NYT apie tą įvykį pirmąsyk sužinojau.

Tomas Venclova
APIE SKUČO IR POVILAIČIO AREŠTĄ 

(„Neužmirština byla“, Akiračiai, 1981 m., nr.
9/133)

Perskaitęs jūsų laikraštyje straipsnius apie 
gen. K. Skučą, pagalvojau, kad jums būtų 
naudinga atspausdinti ir oficialų patvarkymą 
generolą suimti.

ETIKA ...
(atkelta iš 13 - to psl.)pasaulis nėra sukurtas vienu, kuriamuoju Dievo aktu tobulumo stovyje, bet jis nuolat evoliucionuoja, nes į klausimą pareina visados kieno nors laisva valia, kurios Dievas nenori suvaržyti savo neribotąja galybe"22. Tradicinė krikščionybės samprata pasaulio nelaiko absoliučiai determinuotu kūrimo akto, taigi pripažįsta jo vystymosi potenciją. Tradicinė yra ir žmogaus laisvės, kaip jo moralinės atsakomybės sąlygos, samprata. Bet S. Šalkauskis pasaulio vystymosi potenciją sieja su žmogaus laisvos valios realizacija. Be to, jo supratimu, laisva valia pasireiškia įvairiapusiška žmogaus veikla, visa jo kultūrine kūryba.Analizuodamas dorovės siauresne prasme — žmo- gaus poveikio savo paties „natūraliai" prigimčiai — problemą, jis gerokai modifikuoja tomistinę žmogaus koncepciją. Istoriškumu, kurį pripažino kultūroje, jis grindžia ir pačią žmogaus sampratą. Neotomistams individualumas ir asmeniškumas yra pastovūs žmogaus prigimties aspektai. S. Šalkauskiui jų santykis yra istoriškai kintantis. Žmogus tampa žmogumi istorijos procese. „Gyvulys tėra vien individas, žmogus iš individo tampa asmeniu <...> Ogi juo labiau tobulėja asmenybė, juo protingesnė ir laisvesnė ji tampa. Vadinasi, sulig pažanga žmogaus asmuo pasidaro vis labiau pilnutiniu"23.Abu pažangos aspektai — tiek gamtos pertvarkymo pažanga, tiek tapimas asmenybe, pasak S. Šalkauskio, priklauso nuo „pažinimo ir apsisprendimo". Todėl svarbiausiu pažangos varikliu jis laiko mokslą apie „tolimiausias priežastis" ir „paskutinius tikslus". „Filosofija nurodo žmogui, kas privalo būti normalioje gyvenimo tvarkoje, ir tuo pačiu stumia jį pažangos keliais"24. Tačiau būtų skubota teigti, kad pažangą S. Šalkauskis traktuoja kaip sąmoningą apsisprendimą arba, priešingai, sąmoningą apsisprendimą — kaip pažangą. Jis matė, kokia sudėtinga idėjinių motyvų ir materialių priežasčių problema, ne kartą pripažindavo materialių veiksnių vaidmenį, darydavo daug išlygų. S. Šalkauskiui tai buvo aktualūs, aštrūs klausimai. Galima kalbėti ne apie šios problemos supaprastinimą ar neįvertinimą, bet apie tai, ar pavyko S. Šalkauskiui rasti metodologinį pagrindą jai išspręsti.Taigi svarbiausias S. Šalkauskio filosofavimo tikslas buvo pasiekti pažinimo ir veikimo vienybę — pažinimo veiksmingumą ir veikimo protingumą („idėjingumą"). Šio tikslo buvo siekiama visuose jo darbuose, nors pats tikslas ir netapo teorinės refleksijos objektu. Bet neatsitiktinai kultūros proceso ontologinio reikšmingumo idėja, labai ryški ankstyvajame S. Šalkauskio kūrybos laikotarpyje, vėliau darosi vis dviprasmiškesnė. Veiksmas turįs būti protingas. Bet tikrovė, kurią S. Šalkauskis analizavo, nebuvo protinga. Problema, kurią jam reikėjo spręsti, buvo reali to meto visuomenės ir kultūros problema. Šios tikrovės prieštaravimai atsispindėjo S. Šalkauskio filosofijoje.

22 Šalkauskis S. VI. Solovjovas ir jo pasaulio riek® koncepci
ja.—Logos, 1926, Nr. 1, p. 210.

23 Šalkauskis S. Kultūros filosofijos metmens, p. 30.
24 Šalkauskis S. Filosofijos Įvada, p. 13.
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Pridedu fotokopiją iš knygos, kuri buvo 1976 
m. išleista Lietuvoje.

Kaip matysite, visi pareigūnai, kurie pasirašė 
tą patvarkymą, buvo netrukus bolševikų likviduo
ti. Kažkaip liko gyvas tik pik. A. Merkys, 
pasirašęs raštą kaip E. Ministro pirmininko 
pareigas. Jis laikinai ėjo ir Vid.* reik, ministro 
pareigas, bet tą pat dieną (VI. 15) tas pareigas 
perdavė pik. B. Giedraičiui.

Su geriausiais linkėjimais

J. Vilčinskas 
Londonas, Anglija

P. J. Vilčinsko laiške minimas dokumentas 
apie gen. K. Skučo ir A. Povilaičio areštą (žiūr. 
čia spausdinamą fotokopiją) paimtas iš 1976 m. 
„Minties“ Vilniuje išleistos knygos Lithuania in 
1939-1940, redaguotos Vytauto Kaucevičiaus. Joje 
bandoma legalistiniai teisinti 1940 m. sovietą 
įvykdytą Lietuvos okupaciją. Toje knygoje aiškina
ma, kad Skučo ir Povilaičio arešto įsakymas 
pasirašytas Teisingumo ministro Tamošaičio, suVisų pirma jie lėmė pagrindinį S. Šalkauskio metodologijos principą — realios ir idealios būklės modusų priešpastatymą. Šį priešpastatymą S. Šalkauskis mėgino realizuoti ontologijoje kaip idealo ir tikrovės priešpastatymą, o kultūrą apibūdino kaip „faktinės tikrovės" artinimą idealui, kaip ontologinį procesą. Tačiau šių modusų priešpastatymas galiojo ir pačios kultūros atžvilgiu. Nors „realinis gamtos tikslingumas pereina žmogaus veikime į idėjinį tikslingumą, o sykiu su tuo pati gamta tampa įrankiu žmogaus rankose: ji jo valdoma ir vadovaujama pagal aukštesnes idėjas faktines galimybės ribose"25, pasirodo, realios galimybės yra tokios ribotos, kad „šitokis žmogaus pašaukimas yra labiau idealinis jo uždavinys, negu visuotinai įvykęs faktas“26.Idealios normos ir realios padėties dichotomija, kuria remiantis buvo formuluojama aktyvi kultūrinė pozicija, dabar nukrypsta į pačią kultūrą ir tampa kvietimo bei rezignacijos žmogaus veiklos atžvilgiu pagrindu. S. Šalkauskis tarsi antrą kartą apžvelgia kultūros filosofijos problemas. Visą kultūrą, „apribotą faktine tikrove", jis laiko tragiška, ribota, nepatenkinančia aukščiausių žmogaus dvasios siekimų. Kultūros „nepakankamumas", tragiškumas aiškinami tuo, kad kūryba iš esmės yra susijusi su medžiaga. Dar labiau tai būdinga specifinei „žmogaus poveikio savo prigimčiai", t. y. dorovės, sričiai. „Žmogaus siela <...> negali atpalaiduoti žmogaus kūno nuo fizinės priklausomybės gamtai. Kitaip tariant, vegetatyvinėmis ir sensityvinėmis savo savybėmis žmogaus siela neiškyla aukščiau mūsų materialinio pasaulio ir todėl yra palenkta paprastam gamtos dėsningumui"27.Bet juk S. Šalkauskis „laisvą ir protingą" tomizmo asmenį padarė istoriškai tampantį kultūros kūrimo procese. Kodėl jis toliau nevystė šios dialektinės kultūros teorijos idėjos? Teoriškai tai paaiškinama tuo, kad, analizuodamas kultūros kūrimo procesą, S. Šalkauskis metodologiškai neapibendrino darbo, kaip materialinės žmogaus sąveikos su .gamta, reikšmės. Nors jis plačiai analizuoja žmogaus atliekamą gamtos pertvarkymą (dažnai grįžta prie gamtos ir „prigimties" vaidmens kultūroje ir pan.), gamtos pertvarkymas lieka atsietas nuo žmogaus „pertvarkymo", „ūkis"—nuo etikos. Koks šio atsiejimo rezultatas? S. Šalkauskis labai gerai įžiūri kultūros produkto dvilypumą: substratą (gamtą) ir jo formą (dvasią). Iš tikrųjų kultūros produkto specifiką sudaro tai, kad jis egzistuoja tik kultūriškai suvokiamas. Jei kultūros produktas nėra suvokiamas, jis yra ne kultūros, bet gamtos objektas. Be to, pretenduodamas nagrinėti kultūrinę kūrybą apskritai, S. Šalkauskis iš esmės nagrinėja tik gatavo kultūros produkto funkcionavimą kultūroje. Žinoma, kultūra yra gamtos apiforminimas, arba „dvasios įnešimas į gamtą". Tačiau ji yra ir kažkas daugiau — pačios „dvasios" tapimas gamtos apvaldymo procese. Šiame procese atsiranda (ne tik atsiskleidžia) naujos žmogaus potencijos, žmogus tampa tuo, kuo jis niekad nebuvo. Darbas ne tik patenkina materialinius žmogaus poreikius, užtikrina jo fizinę egzistenciją, bet ir sukuria patį žmogų. Dirbdamas žmogus tampa fenomenu, kurį galima išskirti ir kuris

25 Šalkauskis S. Kultūros filosofijos metmens, p. 44.
28 Ten pat.
” Ten pat, p. 43.

min. pirmininko Merkio, Vid. reikalų ministerijos 
sekretoriaus Giedraičio ir Kauno policijos viršinin
ko Jankausko rezoliucijomis įsakymą vykdyti_
Red.pats realiai išsiskiria iš gamtos. K. Marksas „Kapitale" davė raktą šių problemų sprendimui, pažymėdamas, kad darbo procese ne tik sukuriamos materialinės gėrybės, bet ir sudaiktinamos žmogaus esminės jėgos28.Plačiau nenagrinėsime šio pagrindinio kultūros teorijos klausimo. Bet būtent tai, kad S. Šalkauskis atribojo žmogaus—gamtos santykio problemą nuo žmogaus tapimo problemos, lėmė jo kultūros filosofijos etinį kryptingumą. Žmogaus tapimas jam liko tik žmogaus prigimties apvaldymu, imanentišku žmogui procesu. Tačiau teorinis postulavimas nereiškė realios padėties pakeitimo. Kadangi buržuazinės Lietuvos visuomeninis- kultūrinis gyvenimas nepateisino S. Šalkauskio lūkesčių, jis buvo pasmerktas parodyti tragišką principo ir realybės konfliktą ir „teoriją" laikyti etiniu imperatyvu blogai realybei. Tokia filosofinė koncepcija negalėjo būti pagilinta. S. Šalkauskiui beliko tik nuolat „kelti" jau suformuluotus uždavinius, kviesti „apsnūdusias širdis" darbui, apeliuoti į „prakticizmo nesugadintą jaunimą". Nuosekliai tapatindamas tiesą su pareiga „neteisingos" tikrovės sąlygomis, jis nuolat susidurdavo su šiuo „teisingo" ir „faktiško" neatitikimu. Tikrovės „netobulumo" suvokimas buvo nepaprastai aštrus S. Šalkauskio pasaulėjautos momentas. Gyvenimo pabaigoje jo etinio idealizmo dramatinės gaidos vis stiprėjo. 1938 metais jis ėmė kviesti į „gyvosios dvasios" sąjūdį. „Tiek mano sumanymų, planų, vajų, sistemų pasiliko balsu, šaukiančiu dykumoje, kad keldamas aikštėn gyvosios dvasios sąjūdžio klausimą, maniau sau: na, tai jau bus paskutinis mano bandymas"29. Šio sąjūdžio programa sutapo su ankstesniais S. Šalkauskio kultūros kėlimo projektais. Naujų idėjų bei idealų čia jis nekelia. Pati gyvosios dvasios sąvoka iš esmės yra be turinio — ji tereiškia patį aktyvumą. Tačiau ir šis S. Šalkauskio „paskutinis bandymas" nesukėlė visuomenėje perversmo...Idealų realizavimo sunkumai, ryškėjančios visuomeninio gyvenimo negerovės aštrino realios padėties ir tobulybės modusų priešpastatymą. Šį priešpastatymą S. Šalkauskis pritaikė pačiai kultūrai. Kultūra dabar nagrinėjama kaip tikrovė. Tobulybės modusas nukeliamas dar toliau. Nors iš esmės jis modeliuojamas kaip negatyvus netobulos realios kultūros atspindys ir šia prasme yra nuo jos neatsiejamas, jis negali būti laikomas tos pačios kultūros tobulybės modusu — šiame tolimiausiame horizonte jis jau yra mistinis apokaliptinis „pažadas". Tarp kultūros ir religijos glūdi bedugnė. S. Šalkauskio pastangos nustatyti pozityvų kultūros pobūdį, pagrįsti pozityvią kultūrinės veiklos programą baigėsi išvada, kad „galutinis gėrio laimėjimas" įmanomas „vien per katastrofiškąjį materialinės tvarkos sudužimą"30. Eschatologinio „laukimo" bei christologinės mistikos momentas buvo lyg kitas S. Šalkauskio filosofinės koncepcijos, jo aktyvios ir optimistiškos pozicijos neišvengiamas „polius". Šis „polius" išryškėdavo tiek, kiek buržuazinės visuomenės sąlygomis buvo neįmanoma realizuoti S. Šalkauskio keltų etinio pobūdžio reikalavimų, kiek „neprotingos realybės" sąlygomis „tiesa" nesutapdavo su tuo, kas „privalėtų būti".

28 Žr.: Marksas K. Kapitalas, t. 1, p. 162—163, 165.
29 Šalkauskis S. Degančios širdys, vienykitės.— Tiesos kelias, 

1938, Nr. 6, p. 419. .
30 Šalkauskis S. Kultūros filosofijos metmens, p. 95.

akiračiai nr. 2 (136)
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POLEMIKA

IMPERIJOS SARGYBOJE

KAS SUPYKDĖ „IZVESTIJA“ LAIKRAŠTĮ ?
Pereitų metų lapkričio 27-30 dienomis Hok

kaido saloje, Japonijoje, esančiame Sapporo 
mieste vyko tarptautinis teritorinių klausimų 
simpoziumas. Jį ruošė japonų, siekiančių atgauti 
keturias sovietų okupuotas salas, organizacija. 
Šiame suvažiavime dalyvavo ir JAV lietuvių 
bendruomenės atstovas Algimantas Gureckas. Jis 
skaitė pranešimų apie Lietuvos padėtį sovietų 
okupacijoje.

Štai ką rašė Maskvos Izvestija (nr. 276, 
1981.XI.25) simpoziumui dar neprasidėjus:

KAM TAI NAUDINGA?
Istorija liudija, jog senovės graikai (jei jie 

nebuvo tikri spartiečiai) neretai keldavo puotas su 
dainomis ir kitais pasilinksminimais, kurias vadin
davo ,, simpoziumai s“ . . . Šiandien simpoziumais 
dažniausia vadinasi tarptautiniai susirinkimai 
aptarti mokslines problemas.

Bet štai japonų agentūra Kiodo Tsusin 
pranešė, kad lapkričio gale Sapporoje įvyks 
,, tarptautinis simpoziumas aptarti teritorialines 
problemas ir taiką”. Kokias gi mokslines proble
mas svarstys šio „forumo” dalyviai? Pasirodo, 
keturių sovietų salų „grąžinimą” Japonijai.

Šios „mokslinės problemos” dirbtinumas 
aiškus, jos provokacinis charakteris neabejotinas. 
Bet kas nuostabiausia, tai „simpoziumo” dalyvių 
sudėtis. Be japonų organizatorių, svarstybose 
dalyvaus „profesoriai” iš karštai antisovietiškai 

nusiteikusių žurnalistų tarpo, „akademikai” iš 
gaujos „afganistaniečių pabėgėlių” (?), „žinovai” iš 
paties Pol Pot’o palydos (... )

Mokslinę vertę Sapporoje organizuojamo 
„simpoziumo” galima iš anksto pranašauti: ji 
neviršys sumos tų dolerių ir jen’ų, kurie buvo 
išleisti už šios „puotos su pasilinksminimais” 
dalyvių vaišinimą. Panašios „svarstybos” gali būti 
naudingos tik tiems, kurie dirbtinių „problemų” 
priedangoje siekia tarptautinės padėties blogėjimo.

Simpoziumui pasibaigus Izvestija (nr. 286, 
1981.XII.6 vėl prabilo tuo pačiu reikalu. Kores
pondentas Rašydov’as, straipsnyje „Rūpesčiai ir 
nerimai Hokkaido“, kalbasi su kai kuriais žmonė
mis Hokkaido saloje. Jis pabrėžia, kad saloje ką 
tik atsidarė penktieji japonų-sovietų „Draugystės 
rūmai“. Tačiau yra ir problemų. Viena mokytoja 
pasakoja korespondentui, kad, japonų-sovietų 
draugystės festivalio metu, būrys jaunimo atva
žiavę pradėjo šaukti antisovietinius šūkius ir nu
plėšė festivalio emblemą. Rašydov’as tęsia šitaip:

Ką nors panašaus, tiesa, ne paprastu chuliga
nišku pasielgimu, bet „grynai teorinių svarstybų” 
pavidalu, padarė šiomis dienomis rengėjai taip 
vadinamo „tarptautinio simpoziumo aptarti terito
rialines problemas ir taiką” Sapporoje. Nors čia 
antisovietiniai puolimai buvo apgaubti „mokslinės 
problematikos” forma, tačiau faktiškai jie siekė to 
paties tikslo: užnuodyti mūsų kraštų santykiavimo 
atmosferą. Tokie veiksmai, paskatinami įtakingų 

Japonijos sluoksnių, be abejo nepadeda abiejų 
mūsų kraštų bičiulystės tvirtinimui.

Autorius toliau rašo, kad Japonijos valdžia ir 
monopolijos slopina dirbančias mases.

„KARINĖ
PASLAPTIS“
(atkelta iš 16-to psl.)

Kai dėl naivumo—manau, laikas jau parodė, 
kad šia liga nesergu. Su ponais draugais iš 
ambasados bendrauti nematau reikalo ir galimy
bės, jau vien todėl, kad šitą žmonių rūšį neblogai 
pažinau Lietuvoje—galgi ir pakaks. O kai dėl to, 
kad abi knygos gal ir guli institute—tokio varianto 
„iš kalno“ nepaneigčiau. Bet ar pagalvojame kaip 
reikiant, koks žeminantis ir įžeidžiantis dalykas yra 
panašūs gudravimai? Žeminantis ne man, o 
lietuvių kultūrai, Lietuvos Mokslų Akademijai, 
asmeniškai Kostui Korsakui.

Beje, truputį nerimauju dėl Audėno, Achma- 
tovos, Miloszo ir kitų asmenų popierių, kuriuos 
institutui palikau. Gal jie jau dingo ar buvo 
perduoti „kur reikia“. Gal netgi bus perduoti po 
šito straipsnio. Vis dėlto tikiu, kad iškilmingas 
pasižadėjimas juos saugoti neribotą laiką, kurį 
gavau išvažiuodamas, bus vykdomas.

O mano knygų—įskaitant ir Lietuva 
pasaulyje—į tėvynę šiaip ar taip yra patekusi ne 
viena dešimtis egzempliorių. Kaip jos ten pateko— 
žinau, bet nesakysiu. Karinė paslaptis.

Tomas Venclova

Tarybinis žurnalistas ir poetas 
Petras Keidošius Vilniuje išeinančia
me žurnale Šeima skelbia savo 
kelionių ir žygių nuotykius. Štai viena 
iš jo odisėjų:

Prieš kelerius metus, keliaudamas 
po Jungtines Amerikos Valstijas, 
turėjau progą gėrėtis nuostabia Volto 
Disnėjaus, genialaus multiplikacinio

PETRO KEIDOŠIAUS NUOTYKIAI

(Disneyland’e,

kino kūrėjo, dovana vaikams, gar
siuoju „Disneilendu”, žavėjausi jo 
tobulai elektronikai klusniu pasakų ir 
stebuklų pasauliu, plaukiojau povan
deniniu laivu, į kurio langus žvelgė 
nepakartojami jūrų ir vandenynų 
gelmių gyvūnai, keliavau per „preri
jas” su puošniais indėnų vigvamais; į 
mane šaudė piratai, gąsdino priešisto
rinės pabaisos ir įvairūs urviniai 
baubai, juokino ir linksmino viso 
pasaulio pasakų veikėjai. Tiesa, aš 
mačiau, kad daug kas čia pajungta 
biznio, pasipelnijimo reikalams, tačiau 
gera padėkos šypsena nenyko iš mano 
veido, ją mačiau ir mažųjų „Disnei
lendo” lankytojų veiduose.

Bet tik išėjusį iš to pasakų 
pasaulio mane pasitiko elgetaujančių 
vaikų būriai. Vieni jų šoko, dainavo 
ar kaip kitaip viliojo iš praeivių 
centus, o kiti, tiesiog įsmeigę grau-

ligoninėje, restorane)

džiai įžūlų žvilgsnį ar įsikibę į švarko 
rankovę, maldavo, kaulijo be jokio 
artistinio talento. Čikagoje greta 
puošnios, žalumynuose skendinčios 
šunų ligoninės mačiau apsilaupiusią, 
skurdžią mokyklą, o Niujorke, prie 
modernios, skaniais kvapais viliojan
čios šunų valgyklos, — tris apdrisku
sius negriukus, kurie godžiai sekė 
aksomo rūbu aprengtą terjerą, švei- 
čiantį specialiai jam keptą žlėgtainį. 
Mažieji juodaodžiai, matyt, tikėjosi, 
gal keturkojui nepatiks kepsnys ir 
patykoję galės juo pasmaguriauti. 
Trūko laiko, ir nežinau, kaip baigėsi 
ta jų svajonė . . .

Jau dvylika metų bėgioju Čika
gos gatvėmis, saugodamas reorgani
zuotų ir nereorganizuotų šio miesto 
tautiečių drausmę. O apie specligo- 
ninę keturkojams savo kolegoms 

pirmą kartą išgirdau. Nieko nepada
rysi. Gyveni, mokaisi, ir mirsi turbūt 
dar ne viską žinodamas. Būčiau gal ir 
aš nesužinojęs, kad specligoninių yra 
ir šiame krašte, jei Petro Keidošiaus 
nuotykiai nebūtų aprašyti su tokiu 
stipriu nuoširdumu ir objektyvumo 
kvapu, jog abejoti jo žurnalistine 
uosle lyg ir nepatogu . . . Tiktai 
istorija specrestorane galėjo ir ne visai 
taip pasibaigti, kaip ją aprašo odisėjos 
autorius. Niujorkiškiai kolegos pasa
kojo dar dvi truputį skirtingas kelio
nės į specrestoraną versijas.

Viena versija teigia, kad buvo 
beveik taip, kaip kad rašoma Šeimoje. 
Tik mūsų herojus ne iš karto su
pratęs, į kokios rūšies restoraną jis 
pakliuvo. Todėl ir mažieji juodaodžiai 
spoksoję pro langą, stebėdami ko dar 
nebuvo matę . . .

Antroji versija irgi gan panaši. 
Tik joje žurnalistinė puota nutrūksta 
ne dėl laiko stokos, bet kai herojus 
pastebi, kad prie gretimo staliuko 
pietauja kitos veislės svečiai.
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„KARINĖ PASLAPTIS
Vilniuje, šalia šv. Petro ir Povilo bažnyčios, 

buvusiuose Vileišio namuose, veikia Lietuviu 
kalbos ir literatūros institutas. Jau nebe pirmas 
dešimtmetis instituto direktorius yra Kostas 
Korsakas. Institutas renka visų laikų ir visų 
geografinių platumų lituanistinę medžiagą. Jo 
kolekcijos brangios kiekvienam lietuviui, kur jis 
bebūtų ir kokių pažiūrų besilaikytų. Institute 
saugomi Donelaičio rankraščiai—kiek teko girdėti, 
rasti netoli Karaliaučiaus po vokiečių kareivio 
lavonu; didžiuliai tautosakos rinkiniai, kuriais nau
dojasi ir išeivijos mokslininkai; galybė retų XIX 
amžiaus lituanistinių knygų; XX amžiaus rašytojų 
archyvai. Gana daug ten esančios medžiagos liečia 
ir emigracinę lietuvių literatūrą. Berods, išeivijos 
veikėjai kada-ne-kada raginami perduoti institutui 
savo archyvus. Tuose raginimuose girdėti Įdomi 
užuomina—tiesa, niekada viešai neištariama; val
džios ir epochos keičiasi, bet lietuvių kultūra 
išlieka. Išeivijoje lietuviški archyvai gali pražūti, o 
Lietuvoje jie vis dėlto bus išsaugoti ir, galimas 
daiktas, sulauks geresnių dienų.

Pagal apibrėžimą Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas privalo kolekcionuoti bet kokią 
lituanistiką; vertingą ir grafomanišką. Įdomią ir 
neįdomią, fašistinę ir antifašistinę, komunistinę ir 
antikomunistinę. Šiandien mes nežinome ir nega
lime žinoti, kokie lietuviški tekstai domins moksli
ninkus po šimto ar dviejų šimtų metų. Svarbu, kad 
visi tokie tekstai būtų prieinami. Iš bėdos galima 
net sutikti, kad kai kurie tekstai šiandien būtų 
uždaruose fonduose. Pakanka to, kad jie išliks 
tolimesnei ateičiai.

Nesu dirbęs Lietuvių kalbos ir literatūros 
institute, bet daug sykių esu jame lankęsis. Beje, 
tenai tarnauja galybė mano pažįstamų, bičiulių, 
kurso draugų. Ne vienas jų atlieka lituanistikoje 
labai pozityvų darbą. Manau, kad iš esmės 
pozityvų darbą atlieka ir akademikas Kostas 
Korsakas, instituto direktorius, garsėjantis kraštu
tiniu lojalumu ir atsargumu. Su juo esu dažnai 
bendravęs, ir šis bendravimas, aplamai paėmus, 
paliko man pakenčiamą Įspūdį.

Mano velionis tėvas Antanas Venclova ir 
Kostas Korsakas buvo artimi bičiuliai. Po tėvo 
mirties liko nemaža laiškų, rankraščių ir šiaip 
įvairių popierių, galinčių dominti ateities lituanistą. 
Dėl tų rankraščių kilo netgi tam tikros Įvairių 
Vilniaus archyvų lenktynės. Į mudu su motina 
kreipėsi valstybinio literatūros ir meno archyvo 
direktorė, ragindama perleisti visus popierius jai. 
Ji organizavo mudviem ekskursiją po savo įstaigą. 
Tikrai, valstybinis literatūros ir meno archyvas 
Vilniuje atrodo gana Įspūdingai: tai keliaaukštis 
pastatas netoli Kauno plento, su kondiciniu oru, 
neblogai apsaugotas nuo gaisrų ir panašių katas
trofų. Buvome beveik nusprendę atiduoti ten tėvo 
popierius, bet čia pas mus atvyko senas šeimos 
draugas—Kostas Korsakas.

— Jokiu būdu nerekomenduoju atiduoti 
lituanistinės medžiagos literatūros ir meno 
archyvui,—tarė jis.—l iesa, jų pastatas nepalyginti 
geriau apsaugotas nuo gaisro, negu mūsiškis. 
Tačiau vieno dalyko jūs nežinote. Karo atveju 
arba,—čia akademikas patylėjo,—kokių nors 
neramumų atveju literatūros ir meno archyvas bus 
išgabentas anapus Uralo. Kur išgabentas—nežino 
netgi jo direktorė. Karinė paslaptis. Tuo tarpu 
mūsų archyvas bus paslėptas Lietuvos teritorijoje. 
Kurioje vietoje—irgi karinė paslaptis; bet aš tą 
vietą žinau, ir dar keli žmonės žino. Taigi jis 
lietuvių tautai nežus, o literatūros ir meno 
archyvas gali žūti. Ar jį atgausime,—akademikas 

vėl patylėjo,—po karo ar neramumų, nežinia.
Šių žodžių visiškai pakako, ir mudu su 

motina atidavėme tėvo popierius Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutui.

Dar daugiau: kada virtau atviru disidentu, 
rimtai susimąsčiau, kam atiduoti savo popierius. 
Juk jie laikui bėgant irgi gali sudominti vieną kitą 
lituanistą. Be abejo, turėjau popierių, kurių palikti 
Lietuvoje negalėjau jokiu būdu, nes jie būtų 
pravertė saugumui. Bet turėjau ir visiškai nekaltų. 
Nusprendžiau, kad nekaltieji gali likti Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute. Gavės užsienio pasą. 
Įteikiau institutui storą lagaminą, pilną Įvairiausių 
rankraščių. Jų tarpe buvo W.H. Audėno, Annos 
Achmatovos, Czeslawo Miloszo autografai, kai 
kurie lietuvių rašytojų tekstai ir šiaip jau medžia
ga. atspindinti epochą. Tai buvo tik nedidelė mano 
archyvo dalis. Kitą dalį išsigabenau. Kaip ją 
išsigabenau ir kur šiandien laikau—nesakysiu. Ne 
tik sovietų valdžia, bet ir aš turiu karinių 
paslapčių. Išsigabenau, be ko kito, savo dienoraštį, 
kuri daug metu rašiau kiekviena diena; manau, 
kad šiandien jį skelbti dar anksti, bet kada nors be 
abejonės paskelbsiu (arba kiti paskelbs man 
mirus).

Vakaruose—iš dalies naudodamasis išsigaben
tu archyvu—išleidau jau tris knygas: 98 eilėraščiai. 
Balsai ir Lietuva pasaulyje. Be to. gana intensyviai 
dirbau ir dirbu profesini filologini darbą. Publika
vau jau gal keliolika slavistikos studijų angliškai. 
Daugelis jų siejasi ir su lituanistika—sakysime, 
straipsnis apie Donelaičio vertimą Į rusų kalbą 
arba apie Puškino ir Mickevičiaus sąlyti su lietuvių 
liaudies baladėmis. Atspaudus nusiunčiau Į Mask
vą. vienam žymiam rusų mokslininkui, gerai 
mokančiam lietuviškai ir simpatizuojančiam Lietu
vai. Netrukus gavau iš jo šiltą atsakymą. Vadinasi, 
sovietinis paštas tokius atspaudus praleidžia. 
Pasiunčiau juos ir akademikui Kostui Korsakui, 

Vilniuje, šalia šv. Petro ir Povilo bažnyčios, buvusiuose Vileišio namuose . . .

kuris juk yra dar ir nuolatinės Donelaičio! 
komisijos pirmininkas, taigi net tarnybiškai privalo 
rinkti bet kokią medžiagą apie Donelaitį. Atskiru 
laišku paprašiau trumpai patvirtinti, kad siuntinys 
gautas. Iš akademiko—nė garso.

Nepasakyčiau, kad tai mane nustebino. Bet 
šiaip ar taip man kilo mintis padaryti dar vieną 
eksperimentą. Nutariau pasiųsti institutui dvi savo 
knygas. Nesiunčiau knygos Lietuva pasaulyje. 
kurios nepraleisti sovietų cenzūra gal ir turi šiokį 
tokį pagrindą, nes tai daugiausia politinė eseistika. 
Pasiunčiau tik dvi pirmąsias, praktiškai visai 
nepolitines—oficialiu akademiko adresu, jo paties 
vardu, primokėdamas porą centų už raštišką 
akademiko patvirtinimą, kad knygos jam Įteiktos. 
Tegu sau guli instituto speefonde, laukdamos 
geresnių laikų, prieinamos nebent specialistui 
emigrantologui. Juk natūralu, kad lietuviškos 
knygos būtų saugomos ne tik Kongreso ar Yale 
bibliotekose, bet ir pačioje Lietuvoje.

Žinoma, iš akademiko—vėl nė garso. Ėmiau 
aiškintis reikalą per JAV paštą ir po gero 
pusmečio gavau žinią, jog knygas konfiskavusi 
sovietų cenzūra.

Išeitų, kad lietuviškos nepolitinės knygos 
negali būti įteiktos netgi žymiam, absoliučiai 
lojaliam ir atsakingam lietuvių mokslininkui, kuris 
jas tikrai būtų įgrūdęs į patį neprieinamiausią 
fondą. Ir šnekėk po to, kad lituanistika Lietuvoje 
klesti, o jei varžoma, tai tiktai truputytĮ. Kito 
tikslo mano paprastas eksperimentas ir neturėjo.

Betgi tu, brol, ir naivus,—gali kas nors 
pasakyti.—Knygas reikia siųsti ne paštu. Yra 
visokių metodų; netgi, sakysime, per kokį poną 
draugą iš sovietų ambasados. Be to, galimas 
daiktas, tavo knygos Į institutą jau seniai pateko. 
Gal net ir tavo siuntinys praėjo, tiktai Korsakas— 
žinai Korsaką!—pabijojo koresponduoti su „liau
dies priešu“, ir po ilgų pasitarimų buvo nutarta 
pranešti apie konfiskaciją. Girdi, tegu žino 
kontrrevoliucinis elementas, kad mes budrūs po 
senovei.

(tęsinys 15-me psl.)
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