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MŪSŲ AKADEMINIAI HORIZONTAI

Horizontas, anot Lietuvių. Enciklopedijos, yra linija, kurioje atrodo dan
gaus skliautas susitinkąs su žemės paviršiumi. Visi matome horizontą, ta
čiau kiekvienam jis atrodo kiek skirtingai; keliaujame, ir horizontas kinta, 
juda su mumis; kylame į kalnus — ir horizontas tolsta, atskleisdamas akiai 
vis didesnius plotus.

Akademinis Skautų, Sąjūdis yra organizacija, tai yra — sambūris asmenų, 
kurie sąmoningai ir bendrai siekia pasirinktų, tikslų. Kaip individo, taip ir 
organizacijos gyvenime buitis iššaukia kitimą, atskleidžia naujus horizon
tus. Gi kuriuos horizontus pasiekė organizacijos žvilgsnis — parodo jos 
narių mintys ir darbai. Šiame specialiame “ Akademinių Horizontų” MŪ
SŲ VYČIO numeryje yra surinktos pagrindinės temos, kurias praeitais me
tais svarstė Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai. Jose atsispindi organiza
cijos veidas, jos narių apžvelgti intelektualiniai horizontai bei jų atlik
ti kūrybiniai darbai.

Savo pasirodymu šis ° Akademinių Horizontų ” numeris yra priemonė pa
stoviai uždokumentuoti Sąjūdžio narių keltus klausimus ir atliktus darbus. 
Tačiau dar svarbiau yra tai, kad šie puslapiai yra minčių šaltinis, kuris už
tikrina vientisumą tęsiant pradėtą darbą ir nuolat plečiant intelektualinius 
mūsų horizontus.

Akademinių Horizontų medžiaga nėra eiliniai straipsniai, skirti lengvam 
pasiskaitymui. Šios sistematingai paruoštos temos reikalauja akademinio 
atydumo ir nuoširdaus dėmesio. Tačiau ir žada jos mums žymiai daugiau — 
žada mums reikšmingą žingsnį į racionalų tautos sąvokos formulavimą ir sa
vos pasaulėžiūros kūrimą — svarbius jauno lietuvio akademiko uždavinius.
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ISTORINIS ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ

TAUTOS FILOSOFUS
T. J. Kubilius S. J.

Šitas rašinys yra santrauka paskaitos, duotos Akademikų. Skautų, suvažia
vime Urbanoje, 1958 m. Neturėdamas pakankamai laiko ir jokios galimybės 
prieiti prie reikiamų, dokumentų, galiu duoti tik grubiomis linijomis kelius 
bruožus mūsų tautos filosofinės sąmonės ir išrinkti tik kelius mintytojus, 
pasireiškusius daugiau ar mažiau mūsų tautos gyvenime. Taip pat, baigęs 
didžia dalimi savo studijas užsienio universitetuose ir ilgus metus sekda
mas tik iš tolo kilančią tautinės individualybės sąmonę, nesijaučiu pakan
kamai kvalifikuotas paskelbti šiuo klausimu neklaidingą žodį, bet, prašo
mas mūsų jaunų akademikų, mėginau patiekti kelias mintis, kurias užtikau 
užsilikusias mano sąmonėje ar sugebėjau rasti vienoje kitoje Chicagos bib
liotekoje.

Būčiau patenkintas, jei šis mano darbas iššauktų vieną kitą pasisakymą 
ir paragintų kokį istoriką - filosofą rimtesnei studijai tuo klausimu. Iki šio
lei niekas, kiek man yra žinoma, nesiėmė to darbo. Prof. Pr. Kuraitis buvo 
pradėjęs domėtis savo paskaitose istorine puse mūsų tautos filosofijos, bet 
spaudoje pasirodė tik Lietuvių tautos istorijos filosofija ir ši paskutinė — 
nepilna.

Filosofas, kaip pats graikų žodis sako, yra, plačia žodžio prasme, kiek
vienas žmogus, kuris myli išmintį. Išmintis yra šviesus, sąmoningas žvilgs
nis į pasaulio visumą, tai yra gamtą, žmogų ir Dievą. Sakome jis yra sąmo
ningai šviesus žvilgsnis, nes jis mato daikto pradžią, esmę ir tikslą. Iš
mintingas žmogus yra tas, kuris, žinodamas daikto pradžią, jo vertę ir tiks
lą, derina savo veiksmą numatytam tikslui siekti. Tokia plačia prasme filo
sofas yra kiekvienas galvojantis žmogus.

Siauresne prasme filosofas yra tas žmogus, kuris turi sudarytą galvojimo

KUN. DR. JONAS KUBILIUS, S. J. baigė filosofijos fakultetą. Falkenbergo univ., Olandijoje, ir 
ten 1933 m« gavo fil. daktaro laipsnį. 1933 * 37 m. dėstė graiku ir lotyną kalbas Kauno Jėzuitą gim
nazijoje. Nuo 1937 - 41 m. studijavo teologiją Lyone, Prancūzijoje. Vokiečią okupacijos metu įsi
jungė i tautini prancūzą sąjūdį, buvo šio sąjūdžio žurnalo •* Renouveaux ” redakcijos narys. Vokie
čią areštuotas, buvo išgelbėtas prancūzą rezistencinio sąjūdžio narią ir su partizanais gyveno kalnuo
se. Po karo Sorbonos universitete Paryžiuje parašė disertaciją apie Nietzsches filosofiją ir gavo an
trąjį fil. daktaro laipsnį. 1950 m', atvyko į Montrealį ( Kanadoje ), kur suorganizavo lietuvią Aušros 
Vartą parapiją. Nuo 1957 m. yra Jaunimo Centro Čikagoje vedėjas ir Akademinio Skautą Sąjūdžio ka
taliką dvasios vadas.

Sis kun. dr. J. Kubiliaus straipsnis yra paruoštas iš paskaitos, skaitytos Akademinio Skautą Sąjū
džio visuotiniame suvažiavime, įvykusiame 1958 m. Urbana, Illinois.
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sistemą visumai, jos santykių, ir vertybių išaiškinimui. Ir čia vėl skirkime 
tuos, kurie pasisavina jau kitų sukurtą sistemą visumos išaiškinimui ir tuos, 
kurie naują įžvalgumo būdą patiekia. Pirmuosius būtų galima pavadinti fi
losofais sekėjais, perleidusiais tik per savo individualinę sąmonės prizmę 
kitą jau sudarytą sistemą, antrieji yra tikra to žodžio prasme filosofai kūrė
jai naujų sistemų ir praturtinę žmoniją naujomis vertybėmis. Praktikoje to
kio griežto skirtumo padaryti negalime. Siame darbe kalbėsime daugiau, ar 
mažiau apie abu. Jeigu nagrinėti filosofus plačiąja žodžio prasme, reikėtų 
kalbėti apie mūsų tautos filosofiją ir mūsų tautinės individualybės galvoji
mo būdą. T ai išsprogdintų mūsų darbo rėmuso Šios dalies mes ir nepalie
sime.

Pasirinkome temą: — istorinis žvilgsnis į lietuvių tautos filosofus. Tai 
nereiškia, kad mes duosime ^biografinę pusę mūsų filosofų, neliesdami jų 
sistemą esmės ir vertybių. Žodžiu istorinis mes atsirubežiuojame nuo kri
tinio žvilgsnio. Mes nenorime duoti čia kritinės analyzes mūsų tautos filo
sofų, bet mėginti juos suprasti ir įžvelgti į jų intelektualinę struktūrą.

Lietuvių tauta jau savo etnologine individualybe yra linkusi į filosofavi
mą. Kodėl ji tiek mažai tedavė originalių filosofų, tam galėtume priskaityti 
kelias priežastis. Pirmiausia,mūsų kultūros struktūra yra daugiau išraiškos 
tai yra vidujinio išgyvenimo, negu pavidalo, tai yra išorinio apipavidalini
mo. Antra, pats mūsų kultūros laipsnis neturėjo laiko subręsti dėl mūsą tau
tos istorinio likimo. Trečia, predominuojanti intelektualinė lygsvara yra pa
sinešusi daugiau į analitinį kritiškumą negu į sistematizavimą atskirąįžval- 
gumą. Ketvirta, mūsų dvasios priimlumas nedavė pakankamai laiko susi
kaupti ir sudaryti naujas, originalias filosofines sistemas. Priešingai, vi
sos filosofinės pasaulio sistemos atrado atgarsį mūsų tautos dvasiniame 
augime ir gyvenime.

Labai skematizuojant, būtų galima skirstyti visas filosofijos sistemas į 
dvi grupes: pirmoji grupė būtą tų sistemą visuma, kuri atmeta visumos išaiš
kinimui Dievą ir vadintųsi ateistinė filosofija, antroji grupė — tų sistemą 
visuma, kuri pripažįsta Dievą kaipo pirmąją visumos priežastį ir jos tikslą 
ir vadintųsi teistinė filosofija. Abi šias grupes reikėtų dar skirti į dvi pa- 
grupes. Pirmoji ateistinės filosofijos pagrupė aiškina visatos buitį ir vei
kimą per grynai medžiagos pasireiškimus ir vadinasi materijalizmas, moniz
mas, evoliucijonizmas ir pozitivizmas, antroji pagrupė deda žmogų-viso pa
saulio pagrindu ir vadinasi ateistinis humanizmas ir ateistinis egzistencija- 
lizmas. Nors gryno materijalizmo pėdsakų mes užtinkame.ir anksčiau žmo
nijos galvojime, bet aiškioje savo formoje, kaip galvojimo sistema, jis pasi
rodė Vokietijoje Feuerbacho ir Buechnerio veikaluose. I mūsų tautos dva
sinį gyvenimą ji ateina per Dr. J. Šliūpą. Jis išverčia iš vokiečių kalbos 
1902 metais Buechnerio " Kraft und Stoff ” ir šiai materijalistinei minčiai 
jis pasilieka ištikimas visą savo gyvenimą. Jis pats liudija apie tai savo 
straipsnyje *' materijalizmas ir jo laimėjimai ”, paskelbtame 1931 metais 
laikraštyje *’ Vaga ”. Jeigu jis vėliau ir buvo susidomėjęs evoliucijos teo
rija, išversdamas Dennis Hird ** Evoliucijos mokslas paveiksluose ” ir pa
skelbęs 1934 m. savo laikraštyje: " Laisvoji Mintis ”, arba H. Spencerio
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pozitivizmu, giliausioje savo mintyje Dr. J. Šliūpas pasiliko bent savo raš
tuose prie gryno ir statinio materijalizmo. Veltui net J.J. Kaškiaučius, Dr. 
A. Garmus ir gydytojas J.Kairiūkštis mėgino jį nuo Buechnerio, Feuerbacho 
ir Maleshotto statinio materijalizmo atkalbėti. Nors Dr. J. Šliūpas ir daug 
rašė, įsteigė kelius laikraščius, suorganizavo kelias bedievių, sąjungas, jis 
naujos ir originalios sistemos nesukūrė. Dar toliau gilinantis į Dr. J. Šliū
po rastus, galima būtų savęs klausti, ar jo dvasiai buvo jau taip labai svar
bu, kokia jam į rankas papuls sistema, kad ji tik būtų, geras įrankis kovai 
prieš savo katalikiškos minties priešus. Čia jis pasirodo daugiau visuome
nininkas ir kultūrininkas, negu galvotojas. Labai įdomus tuo atžvilgiu yra
J. V. Girdvainio rašinys, išleistas Kaune 1934 m. “ Aušrininkas Jonas Šliū
pas ”.

Haekelis su savo veikalu “ Welraetzel ” paskelbė materijalistinį moniz
mą ir evoliucijonizmą. Šitos filosofijos pasekėjas lietuvių tautoje buvo jau
nas universiteto profesorius, gydytojas Petras Avižonis. Jis parašė “ Že
mė ir Žmogus ” ir išleido Vilniuje. Taip pat Dr. A. Garmus rašė tuo klausi
mu ir išleido 1912 metais “ Paskaitos iš Biologijos ir Bakteriologijos ”, 
Brooklyne. Gydytojas J.J. Kaškiaučius išvertė 1924 metais Haekelio <f Pa
saulio Stebuklai ”, Ją išleido taip pat Amerikoje. Kiek vėliau gydytojas 
Jonas Kairiūkštis, 1926 metais parašė toje pačioje filosofinėje įtakoje 
‘’Gamtos Mokslų Filosofija”, “Kultūros” žurnale tilpo to paties autoriaus 
straipsniai: “ Gvamtos Mokslai ir Filosofija ”, ” Dabartinė Filosofija ir jos 
Krypsniai ”, " Žmogaus Kilmės Problemos ”.

Spencerio pozitivizmas ir Darvino transformizmas pasiekė Lietuvos kultū
rinį gyvenimą per P. V. Mockų, R. Bytautą, Alf. Žukauską, A. J. Karalių ir
K. S. Karpių. A. Karalius parašė, sekdamas dalinai L. Krzywickį. ” Mora
lės išsivystymas ”, K. Karpius — “ Kas slepiasi už žmonių pasakų ”. Abu 
veikalai gan stropiai išdėsto faktus, bet kuomet prieina prie filosofinių iš
vedžiojimų, trūkumas ir logikos ir metafizinio išsilavinimo yra perdaug dide
lis, kad jie galėtų įtikinti galvojantį žmogų.

Antroji materijalistinės filosofijos pagrupė būtų ateistinis humanizmas ir 
ateistinis egzistencijalizmas. Ateistinis humanizmas pasireiškė ypač Pran
cūzijoje 19 Šimtmetyje ir dvidešimto Šimtmečio pradžioje. Anatole France, 
Gide ir de Monterland davė jam gražią žodžio formą. Ateistinio humanizmo 
sėkla buvo jau senai pasodinta irVolterio, Rousseau, Lamartine, Montesqieu 
plunksnos ją išdygusią išaugino į milžinišką medį, kuris pradėjo apimti ne 
tik politinį socijalinį gyvenimą, bet kartu skverbėsi į kiekvieno žmogaus 
dvasią, į universitetus, mokyklas ir šeimą. Vienu ar kitu būdu jie visi nei
gė Dievo buvimą ir Jo reikšmę žmogaus gyvenime ir statė Dievo vietoje 
žmogaus primatą. Prometėjiškos kibirkštys buvo uždegtos Žmogaus dvasio
je ir Dievas išmestas už socijalinio gyvenimo ir apgyvendintas vien zakris
tijose ir davatkynuose. Jų įtakoje randame Kauką bedėstantį savo idėjas 
išleistame 1915 ” Laisvojoje Mintyje ”, “ Voltaire ” ir prof. Vladą Du
bą keliuose jo straipsniuose ir veikaluose. Galiau ta pačia kryptimi ėjo da
linai ir Balys Sruoga ir Vincas Krėvė- Mickevičius, ir daugelis laisvojo 
galvojimo pasekėjų. Nė vienas iš jų nedavė savos filosofinės sistemos, o 
tik sekė netvirtais žingsniais įsisiūbavusią vakariečių mintį.

Friedrikas Nietzsche yra vadinamas tėvu antrosios pagrupės ateistinio 
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humanizmo, kurį mes galima pavadinti ateistiniu egzistencijalizmu. Čia 
žmogus nebėra mastas visumos savo estetine buitimi, bet kartu jo buitis 
kaip toki reikalauja Dievo mirties ir perkainavimo visų, vertybių. Žmogus 
yra gimęs tam, kad taptų viršžmogiu. Pirmas Kierkegaardas pajunta morali
nę ir psichologinę baimę ir joje paskęsta. Nietzsche savo intuityviniame 
kritiškume persijoja vakarų kultūros pasireiškimus ir nutaria palaidoti Die
vą. ir iškelti žmogų iki nepasiekiamų ribų. Spaengleris su savo"Untergang 
dės Abendlandes ” apvelka pesimizmo rūbu visus mūsų kultūros pasireiški
mus ir ištaria pasmerkimo žodį žmogui. Kafka sukuria pasmerktojo žmogaus 
apatiją ir beviltiškumą. Heideggeris nukelia Kierkegaardo baimę į pačią 
žmogaus buities širdį. Jo filosofijoje ši baimė pasidaro buities nebuvimo 
baime. Paul Sartre visą šią filosofiją konkretizuoja savo praktiškame gal
vojime ir, kartu su Camus, dailiosios literatūros veikaluose padeda tvirtus 
pamatus surrealistiniam Le Breton judėjimui Prancūzijoje. Kavinės “ St. 
Germain de Prės ” ir " Deux Megots ” pasidaro žmogaus šermenų šventyk
lomis, kur jaunimas geria nevilties taures iki erotinio apsvaigimo ir iki iš
tuštinimo visos žmoniškos esmės. Vienas iš giliausių pažinėjų šios filoso
fijos bedugnių ir kartu stipriausias jos kritikas Henri de Lubac savo knygo
je ” La tragedie de l’humanisme athė ” iškelia ne vien tik suveltą Dosto
jevskio — velnią ir angelą - žmogų, bet kartu ir nevilties Kafkos žmogų, tra
gišką Nietzsches baltąją bestiją, puikybėje save bekalantį prie nebuities 
uolos Heideggerio Žmogų ir pramato, dar tuomet nepasirodžiusią visoje sa
vo nuogybėje, Sartro ir Camus žmogaus karikatūrą; —teismą, kurs yra bausmės 
įvykdymas ir bausmę, kuri yra teismo pradžia ir pabaiga. Šitos filosofijos 
sistema dar nėra lietuvių mintytojų pasisavinta ir skelbiama, nebent neaiš
kius bandymus Sofijos Čiurlionienės priimtume kaip Nietzsches filosofijos 
įvedimą į lietuvio galvojimo pasireiškimus. 1910 metais ji rašė ‘’Vilniuje” 
“ Kritikos žvilgsnis į Lietuvos Inteligentiją ”, kur ji bandė perkainuoti 
ateities ir praeities žmogų. Bendrai, man atrodo, ši filosofija dar neturi 
sąmoningų sekėjų mūsų tautoje. Sakau sąmoningų sekėjų, nes šiaip litera
tūroje, paskiruose pasisakymuose, galima jos įtaką nujausti. Giliau mes ją 
pažįstame iš Šitos sistemos kritikų, kaip Dr. J. Girniaus, Kazio Cirtauto, 
Antano Maceinos ir kitų. Šiaip visų kovotojų prieš krikščioniškąją pasaulė
žiūrą ir teistinę doktriną egzistencijalisdnis ateizmas yra pašauktas į pa
galbą ir panaudojamas, bet, jeigu aš neklystu, daugiau iš veiksmo būtinumo 
dvasinėje sankryžoje, negu iš gilaus jo supratimo ir vidujinio dvasios pasi
savinimo. Ypač mūsų jaunoji inteligentija yra tokioje sankryžoje. Pasisa
vinusi Amerikos universitetuose pozityvizmo ir pragmatizmo atstovų idėjas, 
socijologų ir psichologų kaip Williams James, R. Williams, B. F. Skinner ir 
kitų, ir rašytojų, kaip B. Russell, J. ir A. Huxley, bei Orwell. Žinoma, šian
dien yra dar per anksti kalbėti apie mūsų jaunosios inteligentijos kartą ir 
jos dvasinius nusiteikimus, bet jau dabar būtų galima dešifruoti iš vieno ki
to pasisakymo straipsniuose ir paskaitose ateistinės filosofijos tendenci
ją

Antroji filosofinių sistemų grupė pripažįsta Dievą kaipo reikalingą prie
žastį pasaulio visatos supratimui ir pateisinimui. Mes šią grupę skirstome
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taip pat į dvi pagrupes. Pirmoji pagrupė bus ta, kuri suplaka auksčiausios 
buities egzistenciją su pasaulio buvimu. Pasaulis yra dalis aukščiausios 
buities patekusios į laiko nagus ir beteškančios savęs atbaigimo aukščiau
sioje buityje. Pasaulio istorija ir procesas yra aukščiausios buities įsivil
kimas į laiką ir išsivilkimas iŠ laiko. Antroji pagrupė būtą ta, kuri pripa
žįsta asmeninį Dievo buvimą atskirą nuo pasaulio buities, bet kurios egzis
tencija yra sąlygojama pirmąja ir kurią savyveika yra kaip tvarinio ir tvėrė
jo. . . . . . . .

Pirmajai pagrupei priklauso visos panteizmo sistemos, kaip Hegeho, Spi- 
nozos, dalinai — Leibnico ir kitą. Teozofija, okultizmas, spiritizmas ir 
monistinis pseudo misticizmas yra taip pat įvairūs panteizmo atspalviai. 
Panteistinio idealizmo buvo paveiktas gan stipriai Iz. Tamošaitis ir Vi. Šil
karskis. 1933 metais Iz. Tamošaitis dėsto savo dvasinius nusiteikimus 
" Vaire ”, ** Idealizmo Renesansas ”. Teozofija ir okultizmas turėjo gan 
stiprios įtakos į HerbaČiauską ir Vydūną. Herbačiausko veikalai kaip ”Erš- 
kiečią vainikas ”, Krokuva, 1908 m., ” Dievo šypsenos ”, Kaunas, 1929 m« 
ir straipsniai ’* Gabijoje ”, ” Vaivorykštėje ” ir " Pirmajame bare ” rodo 
aiškią jo tendenciją skelbti okultizmą, astralines jėgas irhoroskopus. Visa 
jo logika yra persunkta spiritizmo jėgomis, kurią niekas negali išaiškinti ir 
suprasti, bet kiekvienas turėtą suprasti dvasinėje intuicijoje. Šis galvoji
mas nebėra logikos, bet buities pasinėrimas astralinią magiją pajutime, ir 
mistiniuose pergyvenimuose. Ne proto logikos šviesa sudaro jo pažinimo 
lauką, bet savotiškas, nesuprantamas buities susitikimas su buitimi. Sap
nai, prietarai, Žvaigždžių konstelacija, spiritizmo seansai sudaro to pažini
mo objektą ir vidiniai pergyvenimai patį pažinimą. Apie Vydūną mes kalbė
sime atskirai.

Antroji teistinės filosofijos pagrupė yra krikščioniškosios filosofijos ša
ka. Šioje grupėje vieni eina skolastinės filosofijos linkme, tai yra objekty
vios tiesos ieškodami, kiti personalinės krikščioniško egzistencijalizmo fi
losofijos keliu. Šita pagrupė apima visas krikščioniškos filosofijos siste
mas. Skolastika deda pagrindu objektyvios tiesos pažinimą objektyvią są
voką pagalba ir remiasi dar Aristotelio nustatytomis priežastingumo ir tiks
lumo kategorijomis. Tiesos knterijumas yra pačios tiesos įžvalgumas, evi- 
dencija. Šv. Tomas, didysis filosofijos architektas, sukūrė milžinišką krikš
čioniško galvojimo struktūrą tiek pažinimo, tiek ir ontologijos — buities su
dėtingumo požiūriu. Tomizmą sekė visa eilė mūsą lietuvią filosofą ir peda
gogų, bei sociologą: Pr. Kuraitis, Pr. Dovidaitis, A. J ąkštas-Dambrauskas, 
J. Grinius, vysk. Paltarokas ir Bučys, prof. Totoraitis ir kiti. Pr. Kuraitis 
rašo savo straipsnyje ” Pagrindiniai gnosseologijos klausimai ir ją suprati
mo būdai ” ” Logos ” 1928., ** Žmogus savo mintijime gali prieiti prie ob
jektyvios, amžinos tiesos. ” Tiek polemikoje su savo minties priešais, 
tiek dėstydami pozityviai savo teorijas, visi pabrėžia objektyvios tiesos 
primatą.

Krikščioniško egzistencijalizmo ir krikščioniško humanizmo bei persona
lizmo sukūrėjai buvo Max Scheeler, Maurice Blondel, Soeren Kirkegaard, Ga
briel Marcei, Lavel, E. le Roy, Henri Bergson ir kiti. Labai suglaustai pa
sakius, šita filosofija nebededa Descarto: " galvoju, taigi esu”, bet, esu, 
taigi galvoju. Taigi Žmogaus egzistencija yra dedama žmogaus pažinimo
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pagrindu. Šitos filosofijos dalinoje įtakoje buvo ir yra J. Keliuotis, Pr. Di- 
lininkaitis, A. Maceina, J. Girnius, K. Girtautas, Pr. Gaidamavičius, St. Yla 
ir kiti. Vienus yra pasiekusi Ši filosofija tiesioginiai, kitus ji pasiekė kaip 
mokinius St. Šalkausko. Apie St. Šalkauską mes kalbėsime atskirai. Šių 
jaunųjų filosofų ir literatų tarpe yra stipriai pasižymėjusių mūsų tautos kul
tūriniame gyvenime. Toks Maceina, Girnius ir St. Yla turi gan ryškų veidą 
savo raštuose ir būtų galima tikrai kalbėti atskirai apie juos. Ypač A. Ma-' 
ceina, kuris mūsų tautinės individualybės augime yra įdėjęs milžiniškų tur
tų, yra vertas paminėjimo. Jeigu Šalkauskas sukūrė dalinai ir mūsų filoso
finę kalbą, tai Maceina ją patobulino ir praturtino. Jo filosofinės minties 
gilumas ir aiškumas bei intuicijos įžvalgumas iškelia jį į pirmaeilius pasau
lio mintytojus. Jo dvasia yra atvira visoms gyvenimo apraiškoms. Jam rū
pi tiek pat socialiniai ir politiniai klausimai, kaip ir metafizika. A. Macei
na turi reto atvirumo ir reto jautrumo dvasią žmogaus kančiai. Jo žodis yra 
tiesiog išplėštas iš kenčiančios žmonijos kūno ir sielos. Jis yra šiltas ir 
gyvas, lyg iš žaizdos tekantis kraujas.

Mes iškėlėme tik kelius mūsų tautos mąstytojus, kurių vieni sekė aklai 
jau sukurtas sistemas, kiti dar nėra pakankamai ryškūs savo galvojimo bruo
žuose, kad būtų jau šiandien galima kalbėti apie jų naujai sukurtas filoso
fines disciplinas. Viena mes aiškiai matome, kad ir mūsų tautos dvasinia
me gyvenime lyg veidrodyje atsispindi tas milžiniškas pasaulio idėjų viri
mas, idėjų kovos, pergalės ir pralaimėjimai. Rytai ir vakarai su savo skir
tingomis idėjomis susitiko mūsų tautoje lyg viešoje arenoje. Vakarų raci- 
joųalizmas ir rytų misticizmas, vakarų loginė analyze ir rytų eskatologinė 
intuicija, vakarų pozitivizmas ir rytų nihilizmas sėjo kartu ir paskirai savo 
sėklas, kurios išdygusios užaugo ir mūsų tautinės individualybės pasireiš
kimuose, kovojo ir daužėsi kultūriniame augime. Tos kovos būta kartais 
aštrios. Ji buvo įkaitinusi visus socijalinius, kultūrinius ir net politinius 
mūsų tautos vienetus. Charakteringa, kad net ir į politinius vienetus būta 
įnešta ne tik pasaulėžiūrinio bet konfesinio elemento. Ir tuomet, žinoma, 
nebeišlaikyta lygsvaros ir objektyvumo. Užtenka paskaityti dar užsilikusią 
anų laikų periodinę spaudą ir dienraščius, kad matytume kokiame milžiniš
kame rūgime augo mūsų tautos kultūriniai turtai, socijalinis ir politinis gy
venimas.

★ ★ ★

Du mūsų tautos mintytojai turi tiek stiprius dvasinius bruožus, kad mes 
drąsiai galime sakyti, jog jie yra sukūrę naują būdą žiūrėtini pasaulį ir jį 
aiškinti. Aš galvoje turiu Wilhelmą Storastą Vydūną ir Stasį Šalkauską. Abi 
šios didelio protinio pajėgumo asmenybės turi visas žmoniško tobulumo žy
mes. Didelis žmoniškas taurumas, moralinė lygsvara ir gilus religingumas 
tom dviem asmenybėm yra lygiai charakteringos savybės. Ne tik jų asmeny
bės, bet ir jų pasaulėžiūros turėjo ir turi dar šiandien labai stiprios įtakos 
į mūsų kultūros formavimą ir dvasinės tautos individualybės augimą. Savo 
turiniu jų galvojimai yra diametraliniai skirtingi. Vienas duoda persunktą 
panteizmu teosofiją, kitas klasiško galvojimo ir rytietiško įžvalgumo teiz- 
mą. Jų priėjimo būdai prie tiesos yra taip pat skirtingi. Vienas eina prie 
jos remdamasis vidine intuicija, astralinės visatos galia, antras nuosekliu 
logiškumu, daiktų protiniu įžvalgumu, objektyvia tiesa. Abiejų tikslas bu-
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vo tautos individualybės kėlimas ir kultūrinis pažangumas. Bet Vydūnui 
daugiau rūpėjo dorinis tautos sveikatingumas, o St. Šalkauskui totalinis tau
tos apsisprendimas ir jos iškėlimas. Prie šitų, dviejų, filosofų mes ir susto
sime ilgiau.

Wilhelmas Storastas—Vydūnas gimė 1868 m. kovo mėn. 2 2 d. Jonaičiuose, 
Šilutės apskr. Jis studijavo Greifwaldo, Halles, Leipzigo ir Berlyno uni
versitetuose. Jo studijų apimtis buvo labai plati. Jis studijuoja dailiąją, 
literatūrą, filosofiją, meną, teologiją, lingvistiką, istoriją ir vokiečių kalbą. 
Bet atrodo, kad visų jo studijų vienas tebuvo tikslas: — padėti savo tautai 
atrasti savo sielą. Tam jis pašventė savo studijas, tam jis pašventė ir vi
są savo gyvenimą. O jis gyveno pilnai. Jo palikti veikalai, paskaitos, 
spektakliai yra geriausi jo nenuilstamo darbo liudininkai. Jis skverbėsi vi
somis savo jėgomis į lietuvių tautos sielą ir ją jis matė skaisčią ir šventą. 
Jaunimui jis davė skaistumo troškimą, o visai tautai — ilgesį tobulumo. Jis 
kvėpavo tautos dvasia ir sėmė sau įkvėpimo iš visatos vizijos. Jo negali
ma ir aptarti logiškomis sąvokomis, nes jis į jas nesutelpa. Savo įžangoje 
*' Mirtis ir kas toliau ” jis kreipiasi į žmogaus išmintį, o ne į protą. “ Vi
sos šio rašto žinios todėl kreipiasi tiesiog į žmogaus išmintį, į jo tiesos 
numanymą. Visi prirodymai nueina nieku, jei žmoguje nėra to, kas tuos pri
rodymus išmanyti gali ”. Šita trečioji pažinimo dimensija tampa pas Vydū
ną pažinimas ” savo paties esme ”. Šita neaiški pažinimo galia vedaVydū- 
ną prie teosofinio panteizmo. ** Sukilkime liepsnos į Amžiną Ugnį, į Amži
ną bviesą, į gyvą Dievybės bedugnę. Lai Jis vis didėja, lai liepsnos men
kėja ir temsta, kad būtų pati tik Dievybė viena. Liepsnų bus tad vakaras, 
bet josios pilnoji diena”. “ Prabočių Šešėliai ”, ” Amžina Ugnis ”, ” Jū
rų Varpai ”, “ Lietuvos krašto dvasia prabilo į mus ”, ” Mūsų uždavinys” 
sprendžia tautos problemą. Pagal Vydūną žmonijos esybė turėdama vieną 
sąmonę, apsireiškia involiucijos bėgyje didžiomis jėgų rūšimis, kurių kiek
viena dalinasi į mažesnes įvairias rūšis. Regimame pasaulyje jos atsispin
di tautomis. Tautoje kuriama jėga yra kraujuje, kuris, auštant gyvenimui, 
įvairėjo ir, pasiekęs savęs žinojimo sąmonės, kūrė įvairias kalbas. Tauta 
ir žmogus, sąmonėdami, kuriasi sau pasaulį ir jo supratimą. Iš pasaulio su
pratimo eina tikslas. Kiekvienas savo dvasia nori persunkti pasaulio turi
nį. Tauta savo sąmonę pareiškia mokslo, meno ir dvasios vaisiais. Prie
monė tam tikslui pasiekti yra kalba. Iš to jis daro išvadą, kad gyvenamoji 
šalis tautai yra žemė, o pažangos veiksnys — tikėjimas. ” Prabočių Šešė
liai ’’yra tautos problemos poetiška išraiška, kaip mokslas apie visumą yra 
'* Ryto ir Vakaro Liepsnų Giesmės ”.

Vydūno filosofinis galvojimas yra persunktas įvairiausių galvojimo būdų. 
Ten mes randame ir Indijos ir Egypto išminties, ir graikų mitologijos, ir 
krikščionybės pradų. Bramanų knygos ir Šventas raštas yra derinami miglo
toje Dievybės ir Visatos sąvokoje. Savo filosofinio turinio raštuose Vydū
nas nagrinėja žmogaus buities pagrindinius klausimus, mirties, valios ir 
likimo, gyvenimo, puolimo ir tobulėjimo problemas. Savo filosofiniuose trak
tatuose: ** Visumos sąranga ”, “ Slėpiningoji žmogaus didybė ”, ** Mirtis 
ir kas toliau ”, *’ Žmonijos kelias ”, “ Likimo kilmė”, ** Apšvietimas ir 
gimdymo'slėpiniai ” — Vydūnas suderintos ir motyvuotos sistemos nesukūrė,

46

10



Jo sistema, tai bendros panteistinės pasaulėžvalgos nuotrupos. Aiškinimai 
panteistine dvasia net ir gan aiškių tekstų dažnai virsta žaidimas-žodžiais. 
Kas gražaus senovės religijose ir krikščionybėje mėginama derinti ir sinte
tinti nesuderinamus dalykus. Galvojimo ir rašymo būdas yra neįprastas. 
Keisčiausius dalykus jis sako be jokių įrodymų. Jo mokslas filosofija 
yra okultistinė. Giliausioji visų daiktų esmė esanti vienas bendras pradas 
arba elementas. Astralė šviesa sudaranti aukštesnį visumos laipsnį. Pro
tų žmogus tos šviesos pasiekti negalįs, vien astraline galia, stipri intuicija 
gaunanti tų dalykų supratimą. Žmogus yra dvasios ir kūno jungtis, astrali
nės šviesos ir bendro pasaulio elemento susitikimas. Žmogaus gyvenimas 
yra kartu dvasios ir išminties įsisiautimas ir išsinėrimas iš medžiagos. Pa
saulio istorija yra Visagalio involiucijos ir evoliucijos procesas. Ontolo
gišką visatos sąrangą sudaro septyni buities skrituliai: regiamoji medžia
ga, neregiamoji medžiaga, gyvybės reiškiniai, gyvulio proto reiškiniai, mei
lė, dvasinė išminties ir sąžinės šviesa ir, galų gale, V isagalybė, Dvasia, 
Dievybė. Žmogaus buitis yra Visagalybės puolimas ir Jos kilimas, susi
skaldymas ir susivienijimo procesas. Žmogaus mirtis yra palaipsniui atsi
skyrimas nuo buities žemųjų skritulių. Pirmas mirimo laipsnis yra atsisky
rimas nuo regimo kūno, po 36 vai. eteriŠkas kūnas išnyksta ir gyvybė perei
na į astrališką kūną, kurį sudaranti smulkioji medžiaga. Joje susitveria 
geismai, jausmai,, karščiavimai. Po 30 metų žmogus antrą kartą miršta. 
Dvasia traukiasi nuo astralinio kūno ir pradeda gyventi virš astralinio kūno 
ribų. Nors toki žmogaus buitis nebegali tiesiog susitikti su žemėje gyve
nančiais žmonėmis, bet ji veikia tarpininkaujant astraliniam ir eteriniam kū
nui. Ypač piktadariai, atsidūrę šitame viršastraliniame kūne, slankioja 
Šlykščiose vietose ir veda į prasikaltimus žmones. Nes jie patys savo 
geismų patenkinti nebegali, tai bent per kitus tai darą. Paskutinis žmogaus 
mirimo laipsnis įvyksta kada žmogaus sąmonės šviesa ir ugnis jsilieja ir 
išsilieja į Dievybės Amžiną Ugnį ir Šviesą.

Šita komplikuota ir neįprasta dvasios akrobatika yra ne vien mūsų tautos 
dvasiai svetima, bet ir bendrai europiečiui sunkiai prieinama ir dar sunkiau 
suprantama. Ar Vydūnas bus pasisavinęs betarpiai iš Indijos filosofijos, 
ar jis ją bus gavęs iŠ A. Besant ir Fr. Hartmann veikalų, nėra juk čia mums 
taip svarbu. Svarbiau būtų sužinoti, ar ši teosofinė kabalistika yra pačiam 
Vydūnui įaugusi į buitį, ar tik priemonė išreikšti savo begalinį troškimą to
bulybės ir Dievybės ilgesį. Tam reikėtų specialios studijos. Čia norėčiau 
pacituoti kelius žodžius parašytus paskutinėmis jo gyvenimo dienomis ir te
besančius dar rankraštyje pas Kun. Bagdanavičių, Draugo redakcijoje : 
“ Žmogus tada ir numano, kad jo esmė yra Dievo duota ir palaikoma ... 
Laiminančioji Dievo Malonė tada tampa žmoguje veikli ”. Situose Žodžiuo
se, kurie atrodo tikri ir nuoširdūs nebkvepia nei panteizmu, nei teosofija. 
Vertinant Vydūno mokslą, aš manau, reikėtų turėti galvoje, kad jis buvo pra
našas, raganius, mistikas ir poetas. Nėra todėl nuostabu, kad jo mintis 
dažnai įgauna mistifikacijos pobūdžio. Kaip poetui daiktai įgauna gyvybės, 
žmonės — ugnies ir šviesos simbolius ir Dievybė tampa begaline versme. 
Kaip filosofas Vydūnas mėgino visais būdais atsiplėšti nuo medžiagos ir 
patį blogį išnaikinti sąmonės tragedijoje. Ir kadangi jam nepasisekė jį pa
skandinti ribotoje sąmonėje, jis perkelia jį į panteistinę saviveiką Dievo ir 
žmogaus.
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Bet koki ir bebūtų. Vydūno filosofinė mintis, jis niekuomet nebuvo ir ne
bus lietuvių, sąmonei “Nevidonu”, bet “ Vidonu” — Vydūnu, kaip jis pats 
pasirinko.

Antras mūsų, tautos sąmonės kūrėjas, nešėjas ir puoselėtojas buvo Stasys 
Šalkauskas. Kaip Vydūnas pasižymi visuose savo raštuose savotišku mis
ticizmu, nesuprantama intuicija, taip St. Šalkauskas savo nepaprastu proto 
šviesumu ir logika. Retas pasaulyje mintytojas turi tokios nepalaužiamos 
logikos tikslumo. Šalkausko ir kalba yra lyg iškalta marmure. Ten nėra 
nereikalingo žodžio. Taip ir visa Stasio Šalkausko asmenybė dvelkia didin
gu šventumu. Nors jis buvo ir labai mielas žmogus, bet visi jo pojūčiai bu
vo tiek apvaldyti, kad kiekvienu momentu jis galėdavo juos kontroliuoti. Jo 
ir išorinė jšvaizda nešė tą nepajudinamo nuosaikumo dvasią.

Stasys Šalkauskas gimė 1886 met. gegužės mėn. 16 d., Ariogaloje. Jo tė
vas buvo gydytojas Julijonas Šalkauskas ir motina — Barbora Goštautaitė. 
Maskvos universitete jis baigė teisę ir 1914 met. išvažiavo studijuoti į Švei
cariją. Tenai jis studijuoja filosofiją ir Friburgo universitete jis gauna dak
taro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą jis dėsto filosofijos dalykus filosofijos ir 
teologijos fakultete.

Šalkauskas jau studijuodamas Maskvos universitete susidūrė su filosofi
niais klausimais. Jam tuomet jau rūpėjo žmogaus buities problemos. Ypa
tingos įtakos jam turėjo Vi. Solovijovas ir Berdijajevas. Jie abu buvo gy
venimo ir istorijos filosofai. Eskatalogija ir tikslingumas šių. dviejų, rusų 
mąstytojų dvasioje buvo pirmaeilės sąvokos. Šveicarijoje Šalkauskas susi
duria su skolastika. Metafizika ir objektyvios tiesos pažinimas apsaugo 
žmogaus dvasią nuo pasimetimo relatyvaus gyvenimo sūkuryje. Sąvokų ob
jektyvumas ir logikos dėsnių griežtumas leidžia žmogaus dvasiai atidengti 
pastovią tiesą ir surasti absoliutines vertybes.

Šios abi filosofijos tendencijos turėjo gilios įtakos į visą St. Šalkausko 
galvojimą. Prie daikto esmės suvokimo jis artinasi su gilia intuicija ir mei
le ir išreiškia ją objektyvios tiesos perspektyvomis. Šalkausko sukurtoje 
kultūros filosofijoje pasireiškia gal ryškiausiai vakarų ir rytų galvojimo 
įtaka. Jeigu vakarai nagrinėja tik esmės požiūriu kultūros išraiškas ir ry
tai daugiau tikslingumo požiūriu ir pasineria eskatologiniuose išvedžioji
muose, Šalkauskas nagrinėja organiškai kultūros pradžią ir esmę ir iš jų 
veda kultūros tikslingumo ir atbaigimo prasmę. Jis vienas tėra davęs pilną 
kultūros supratimą. Kultūros tikslingumas yra ontologiška priežastis kultū
ros vyksmui, kultūros esmės atidengimas yra logiškoji priežastis kultūros 
tikslingumui atrasti, kultūros judinamoji priežastis yra pati prigimtis. Šal
kauskas supratęs žmogaus esmę ir įsigilinęs į jo istorinį vyksmą, jis pade
da pagrindus savo filosofiniam pastatui. Pažinimas, daikto esmės išraiška 
ir veikimas yra trys žmoniško apsireiškimo pobūdžiai. Gyvybė, dvasia ir 
Dievas — trys pagrindinės buitinės žmogaus išsireiškimo atramos. Gyvybė, 
kultūra ir religija yra pažinimo ir veikimo žmogaus laukai.

St. Šalkauskas nenuilstamai analizuoja gyvenimo apraiškas, ieško jų es
minių bruožų ir kelia lietuvių tautos kultūrinius idealus. Jau 1919 metais 
jis parašo: ‘‘Sur les confins de deux Mondes”, 1922 m. - "L’ame du mon
de dansda philosophie de Vladimir Solovijov ”, 1926 m. — " Lietuvių tau- 
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tos ugdymo uždaviniai ” ir “ Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai”, 
1928 m. — “Fizinis lavinimas ir jo tikslai”, 1932 m. — “Visuomenės auk
lėjimas ”, 1933 “ Lietuvių, tauta ir jos ugdymas ”, 1938 m. — “ Atei
tininkų. ideologija ” ir daug kitų dar studijų ir apie 120 straipsnių įvairiais 
klausimais. A. Maceina teisingai jį vadina gyvenimo filosofu. Jo filosofi
ja yra gyvenimo vyksmo veidrodis.

Pasaulio istorijos supratimas Šalkauskui prisistato kaip minties ir gyve
nimo saviveika. Nei ideokratija, nei zookratija, bet logokratija. Gyveni
mas ir mintis yra veikimosi būvyje. Vienas kitą sąlygoja ir formuoja. Min
tis turi nustoti abstraktumo ir gyvenimas irracijonalumo. Gyvenimas tada 
pasidaro minties aidas.ir mintis — gyvenimo žiedas. Gyvenim as pasidaro 
tikras ir tiesa — gyvenimiška. Kadangi istorija reiškiasi tautinėmis indivi
dualybėmis, tai patriotizmas ir bus tautinė savo individualybės meilė, pa
grįsta pageidavimu savo tautai moralinės didybės, kylančios iš visuotino 
žmonijos dvasios turinio ir besireiškiančios tautinėmis lytimis.

Kultūra Šalkauskui yra sąmoningas žmogaus veiksmas, per kurį yra sutei
kiama objektui lytis ir aukštesnis tikslas. Žmogaus gyvenimas reiškiasi 
prigimtimi, kultūra ir religija. Kiekviena žemesnė sritis sudaro aukštesniai 
sričiai pagrindą. Nei kultūra, nei prigimtis žmogaus atbaigti neįstengia.

Prigimtis yra materijalinis pagrindas kultūrai. Panašiai prigimtis ir kul
tūra tarnauja prigimtuoju pagrindu arba atrama religijai.

Kultūrinės kūrybos sritį prof. Šalkauskas skirsto į kultūrinį nusiteikimą, 
kultūrinį veiksmą ir kultūrinį padarą. Kultūrinis nusiteikimas yra toks žmo
gaus sąmoningas veiksmas, kuriuo koks nors objektas yra apipavidalinamas 
lytimi. Kultūrinė išdava yra objektyvinis kultūrinio veiksmo atbaigimas. 
Todėl veiksmas stovi tarp kultūrinio nusiteikimo ir kultūrinės išdavos. Kai 
kultūra užsidaro savyje, kultūra išsilieja į prometėjišką savo dvasios kan
kinimą ir miesčionišką kultūros padarų naudojimą. Civilizacija yra objekty- 
vinė kultūros pusė. Kultūra reikštų labiau išvidinę arba subjektyvinę žmo
nių gyvenimo pusę, kiek ji reiškiasi kultūriniais jų veiksmais, o civilizaci
ja — objektyvine gyvenimo puse, kiek ji reiškiasi suorganizuoto visuomeni
nio gyvenimo lytimis.

Prigimtis yra žmogui tai, kas jau yra prigiję iš nuošalinio gamtos pasau
lio. Todėl prigimtis yra palenkta žmogaus pasauliui, bet sykiu besireiš
kianti savo dėsningumu. Gamta yra priešpastatoma žmogui kaip objektas. 
Gamta ir prigimtis sudaro objektyvinę ir subjektyvinę gyvenimo pusę. Jei
gu dar pridėsime, kad religija yra kultūros atbaiga, gausime, kad subjekty
vinę žmogaus gyvenimo pusę užpildo prigimtis, kultūra ir religija, objekty
vinę — gamta, civilizacija ir bažnyčia.

Šalkauskas nagrinėja kultūros problemą pagal 4 Aristotelio priežastis: 
vykdančiąją, materijalinę, formalinę ir siekiančiąją.

Vykdančioji priežastis yra žmogus kaip asmuo. Išorinis aktas yra žmo
gaus prigimtis, išvidinis kultūros aktas — idėja.

Materijalinė priežastis yra gamta ir prigimtis. Išorė — gamta, vidinė — 
prigimtis, sudaranti jungiamąją grandį tarp gamtos ir žmogaus.

Formalinė priežastis yra egzemplarinė idėja. Kultūros lytis būtų Žinija, 
dora ir menas.

Siekiančioji priežastis skiriasi į išvidinį ir išorinį kultūros tikslą. Išvi
dinis kultūros tikslas yra kultūrinė lytis, kurios siekia kultūrinę kūrybą.
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Sumanymo tvarkoje ji yra pirma, pirmavaizdžių, vykdymo tvarkoje — pasku
tinė — veiksmo išdava. Išorinė kultūros siekiančioji priežastis yra kultūros 
išdava.

Baigdamas Šalkauskas savo kultūros filosofijos išvedžiojimus sako, jei
gu žmogus atsisako religijos kaipo kultūros tikslo, civilizacija pasilieka 
vieninteliu kūrybos siekimu. Tada žmogus savo jėgomis stengiasi įkūnyti 
realybėje daiktų pirmavaizdį, pakeisti iš esmės daiktus pagal savo idėją.

Toks dvasios nusistatymas iškelia labai aukštai žmogų ir nužemina Die
vybę, bet jis neša savyje kančią, kurią Aischiles išreiškė žodžiais: " AŠ 
savo mintimis ėdu savo širdį ”. Nes žmogus nepakeis niekuomet daiktų es
mės, o tik sieks nepasiekiamo dalyko.

Šitokia Šalkausko kultūros analyze išduoda milžiniškos jo dvasios švie
sos potencijalą. Mes nagrinėjome tik vieną dalį Šalkausko filosofijos. Juk 
jis yra rašęs ir apie visuomenės santvarką ir apie politinio gyvenimo prob
lemas, ir apie šeimos klausimus. Kiekvienu atveju jis atnešė daug šviesos, 
tauraus idealo ir nurodė veikimo būdus. Mūsų tautos dvasinei individualy
bei jis yra artimas ir gyvas. Dažnuose klausimuose mūsų tautos kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo Šalkauskas yra tėvas naujų idėjų ir jų aktyviau
sias puoselėtojas.

★ ★ ★

Šios kelios mano mintys gal paragins mūsų jaunąją kartągiliau įžvelgti ir 
mūsų tautos sąmonę, jos kovą ir laimėjimus. Jeigu daugiau nusimanančius 
paskatins prie platesnių studijų, aš būsiu pasiekęs savo tikslą šiuo rašiniu.
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LIETUVIŲ KULTŪROS

IDEOLOGINIAI PAGRINDAI
Julius Kaupas

Lietuviškos kultūros pagrindai nėra vienu metu padėti kertiniai akmenys. 
Kultūros prigimtis yra jos vystymasis ir ėjimas pirmyn. Dėlto bandysiu iš
kelti ne vien jos pradmenis, bet žvelgsiu ir į kitas įtakas, keitusias ir da
vusias naujo impulso mūsų kultūrai.

Lietuvių kultūra susideda iš dviejų elementų: liaudies kultūros ir intelek
tualinės kultūros. Reiktų apie kiekvieną jų pasisakyti smulkiau. Liaudies 
kultūra yra tautos dvasios ir tautinio individualumo išraiška. Joje vyrauja 
pats esminis tautos charakteris, patys lietuvio psichologiniai bruožai ir ypa
tybės. Nors liaudies kultūros ir yra turėjusios viena kitai įtakos kaimyni
nėse tautose, ta įtaka yra daug mažesnė, negu vėlesniuose pasauliniuose 
kultūriniuose sąjūdžiuose. Ji yra žymiai senesnė ir esmingiau susijusi su 
visais tautai charakteringais bruožais. Dėl mažesnio susisiekimo, dėl 
nebuvimo spaudos ir kitų masinės komunikacijos priemonių tos kultūros bu
vo daugiau individualios, daugiau savitos ir mažiau įtakotos pasaulyje eg
zistuojančių srovių. Tokia liaudies kultūra susideda iš senovinės religijos, 
papročių, žmogaus santykio su kitu žmogum ir su visuomene, iŠ liaudies me
no, iš liaudies dainų, legendų ir pasakų, ir iš įvairių tai tautai tipingų prie
tarų. Joje, kaip minėjome, ryškiausiai atsiskleidžia senovinis ir, galbūt, 
esminis tautos charakteris. Kiekviena tauta, ieškodama savo kelio, susiku
ria savo gyvenimo stilių, savo tautinį charakterį ir savitą kultūrą. Jos kū
rėjai yra anonimiški. Rodos, kad ją kūrė ne pavieniai asmenys, bet pati tau
ta. Nors pradžioje kūrė ir individualus kūrėjas, atskiro žmogaus įtaka čia 
yra maža, nes perduodant Šias tradicijas-iš kartos į kartą, jos kinta. Asme
ninis kūrėjų charakteris čia savaime išnyksta, kaip neesminis ir sekantys 
tęsėjai akcentuoja tik tai, kas yra bendra visiems, bet ne pavieniam asme
niui. Intelektualinė kultūra yra vėlesnis reiškinys. Ji yra atskirų kūrėjų 
įnašas. Dažnai joje matyti svarbių pasaulinių sąjūdžių idėjos. Taip, pav.,

DR. JULIUS KAUPAS 1944 m. baigė Vytauto Didžiojo Universiteto medicinos fakultetą med. gy
dytojo laipsniu, 1946 m. doktorizavosi Tubingeno universitete. 1947 - 49 m. studijavo filosofiją ir li
teratūrą Freiburgo ( Breisgau ) universitete bei mokėsi tapybos Freiburgo Ecole des Arts et Metiers. 
Atvykęs į J.A.V. specializavosi psichiatrijos srityje.

Gyvendamas Vokietijoje rašė " Aiduose ”, ’* Tremtinių, Mokykloje ”, “ Žiburiuose ” ir kurį laiką 
redagavo akademinio jaunimo žurnalą *’ Šviesa ”• 1948 m. išleido pasaką ir fantastinių istorijų rinki
nį " Daktaras Kripštukas Pragare ”. Gyvendamas J.A.V. bendradarbiavo " Aiduose ”, " Literatūros 
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barokas ir romantika yra pasaulinės srovės, bet kiekvienoje tautoje jos vis- 
dėlto turėjo savo specifinį charakterį. Kultūros nešėjai ir kūrėjai Čia buvo 
įtakojami ne vien tų didelių, idėjų bet ir asmeninio savo charakterio ir tauto
je egzistuojančios tradicijos. Čia priklauso tautos > filosofai, menininkai, 
rašytojai, poetai, architektai, ir kiti kūrėjai, kuo nors įamžinę savo vardą 
tautos kultūros istorijoje. Individas čia yra labai svarbus ir kūryba tampriai 
rišasi su kūrėjų vardais ir jų individualiu pasauliu. Intelektualinėj kultūroj 
nėra to liaudies kūrybos vientisumo, nes čia kultūra jau diferencijuojasi į 
įvairias lenktyniuojančias sroves, kurios atstovauja skirtingą pasaulėziūrą, 
kitonišką žvilgsnį į pasaulį ir savitą kultūros sampratą.

1. LIAUDIES KŪRYBOS CHARAKTERIS
Kas įtakojo pradinę lietuvišką kultūrą ir kas sudarė jos individualumą? 

Įtakas čia galime rasti dvi. Pirma įtaka yra pats įgimtas ir iš kartosį kar
tą perduodamas lietuviškas charakteris. Kaip atskiros Šeimos turi indivi
dualių savo bruožų, taip dar ryškiau kiekviena tauta turi savitų savybių. 
Kai pietiečiai turi daug neapvaldytų jausmų ir judrų temperamentą, šiaurės 
gyventojai lietuviai yra daug lygesni, ramesni, šaltesni ir daugiau apvaldy
ti. Lietuviai yra dvasingesni, daugiau introvertai, atsikreipę į save, gyve
ną dvasinį vidinį gyvenimą, priešingai emocingiems ekstrovertams, į pasau
lį atsigręžusiems pietiečiams. Čia, reikia manyti, įtakos turi ir gyvenamo 
krašto klimatas ir ramus, idiliško grožio kupinas peisažaso Antra įtaka yra 
tautos istorinis likimas. Gyvendama specifinėse sąlygose, kovodama su 
įvairiomis kliūtimis ir spręsdama tautai charakteringas problemas,kiekviena 
tauta įgauna savotiškas pažiūras į gyvenimą ir tą pasaulėžiūrą įformina sa
vo liaudies kultūroj. Taip vokiečių tautos charaktery randame aktyvumą, ka
ringumą, darbštumą, realumą, kreipimąsi į konkrečius gyvenimo dalyku s, tvar
ką ir tą į skruzdėlyną panašią socialinę struktūrą. Rusų tautos charaktery, 
iš kitos pusės, randame emociškumą, daug širdies, nepraktiškumą, susido
mėjimą metafiziniais klausimais, jautrumą ir nesivadovavimą intelektu. Rei
kia tačiau pripažinti, kad yra neįmanoma atskirti, kas yra tautai įgimta ir 
kas yra įgauta istorijos bėgyje. Kadangi lietuvių tauta gyveno tarp vokiečių 
ir rusų, prof. Šalkauskio nuomone, lietuvių uždavinys ir bū tų pasiekti šių 
dviejų kultūrų sintezę, panašiai kaip šveicarai ar belgai kurią romanų ir ger
manų kultūrų sintezę. A. Maceina kritikavo Šią pažiūrą, teigdamas, kad lie
tuviai turėtų sujungti ne šias dvi pašalines, su pačiu lietuvio charakteriu 
mažai ką bendro teturinčias kultūras, bet pačioje lietuvių tautoje slypinčias 
tendencijas. A. Maceina nurodė nomadinės ir matriarchalinės kultūros prad
menis mūsų charakteryje. Juos aš čia stengsiuosi išplėtoti ir pažiūrėti, ko
kios įtakos jie darė į mūsų tautinį charakterį ir į liaudies kūrybą.

Spėjama, kad iki 2000 metų prieš Kristų rytų Europoj ir lietuvių gyvena
mose žemėse egzistavo nomadinė kultūra. Žemė nebuvo dirbama, vyravo gy
vulininkystė, maistas buvo gyvulių produktai, ekonomikoje svarbūs buvo kai
liai. Nebuvo prisirišta prie vienos gyvenamos vietos ir buvo daug klajoja- 
ma. Keliaujant arklys užima labai svarbią vietą ir tai bus viena priežastis, 
kodėl arklys užima tokią svarbią vietą liaudies dainose: jis yra pats keliau-

52

16



tojo dvasios simbolis. Nomadai yra karingi žmonės ir linkę į užkariavimus 
ir plėšimus. Nomadinėj kultūroj tėvas yra šeimos galva ir yra tam tikro au
toritarinio rėžimo atstovas. Gyventa buvo didelėmis šeimomis. Dukterų, 
skaistybė buvo labai saugojama ir nusikaltusi mergaitė susilaukdavo dide
lės bausmės. Nebūdami prisirišę prie vienos vietos, nomadai nekurdavo ne
praeinančių kultūros paminklų. Jų religija yra daugiau abstrakti ir vidinė. 
Dievas tapatinamas su dangaus reiškiniais kaip saule ar, pav., mūsų Perkū
nu. Religinių statulų ar liturginių dalykų jie negamino. Jų dėmesys krypo į 
nukariautų kraštų tvarkymą, į legalinius gyvenimo klausimus, įstatymus ir 
praktišką jų teritorijos valdymą.

Apie 2000 m. prieš Kristų ši nomadinė rytų Europos kultūra pamažu paki
to į matriarchalinę kultūrą, prasidėjusia su žemdirbyste, žemės kultyvavimu, 
javų ir daržovių auginimu. Spėjama, kad ši Žemdirbystės tendencija yra mo
teriškas atradimas ir atsiekimas. Šeimoje nuo to meto pradeda vyrauti mo
teris, šeimos motina. Pradedama daug dėmesio kreipti į atskirą individą ir 
motiniškai rūpintis juo. Įsigali daugiau tradicijų. Mene pradeda vyrauti au
galiniai motyvai. Religijoje tampa svarbus gyvybės, visa ko palaikančios 
ir auginančios gyvasties motyvas. Šeimos santykiuose monogamija pasida
ro ryški. Neabejotina, kad abi šios tendencijos reiškėsi mūsų tautinėj kul
tūroj. Kokiais būdais jos reiškėsi ir kokias jų įtakas galime pastebėti mū
sų senovinėj religijoj, papročiuose ir tautosakoj?

Apie senąją lietuvių religiją dokumentų yra mažai. Nerandama jokių die
vų statulėlių, atvaizdų ar šiaip pagoniškų apeigų dalykų, tartum senovės lie
tuvis Dievo vaizdą būtų nešiojęsis savyje ir nevaizdavęs jo objektyviomis 
priemonėmis. Yra žinoma, kad vyriausias dievas yra buvęs Perkūnas, taigi, 
dangiškos galybės simbolis. Šie faktai rodytų vyrišką abstrakčią lietuvio 
galvoseną. Joje ryški pagarba vyriškai jėgai ir mažai dėta pastangų įformin
ti savo garbinamą objektą konkrečiai. Čia žymus lietuvio rūpestis ieškoti 
prasmės ir slėpiningų galių už žemiškos buities ribų, anapus, danguje, ne
pasiekiamoje tolumoje. Šie religiniai pradai būtų vyriškos nomadinės kultū
ros rodikliai. Patriarchinį vyrišką elementą atstovauja ir senovės krivių 
asmenys, kuriems buvo skiriama didžiulė pagarba, kurie turėjo didelį autori
tetą ir vadovavo ne vien religinėm apeigom, bet, reikia manyti, ir visam dva
siniam gyvenimui. Ta didelė dvasinio vadovo reikšmė yra išlikusi iki mūsų 
dienų, nes dar netaip senai beveik kiekviena motina troško išleisti savo sū
nų į kunigus.

Stipresnė tačiau yra matriarch alinės kultūros įtaka religinėj srity. Ji pa
sižymi lietuvio mistiška pagarba gyvybei, kuri amžinai atsinaujina kiekvie
ną pavasarį, žemės derlingumui, javų ir gyvulių auginimui. Gyvybė ir moti
nystė čia yra giminingos sąvokos. Lietuvis matė žemėje paslaptingą jėgą, 
kuri vertė gyvybę skleistis ir ją nuolatos palaikė. IŠ čia kyla pagarba ir 
saulei, gyvybės motinai, ir mes randame daug saulės motyvų mūsų tautodai
lės darbuose. Gyvatės ir žalčiai buvo amžinos gyvybės simboliai ir dėlto 
senovės lietuvių gerbiami. Jau patsai gyvatės vardas giminiuojasi su gy
vybe. Gyvybės pradas žmoguje, lietuvio nuomone, buvo nesunaikinamas. 
Žmogui mirštant, jo vėlė likdavo gyventi, ar tai pereidama į kitus gyvius ar 
tai klajodama. Gyvenimas lietuviui atrodė dėsningas, kaip ir patys metų
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prasčiausio žmogaus didybę, lygindamas jį su karžygiais ir herojais. Tose 
pasakose dažnai matyti didelis individualizmas. Žmogus dažnai čia pasta
tomas virš visuomenės ir joje nusistovėjusių, opinijų. Žmogaus sąžinė ir 
sumanumas lietuviui čia yra svarbesni negu papročiai. Tuo atžvilgiu pačios 
ryškiausios pasakos yra apie tris brolius: du išmintingus ir trečią kvailu
tį. Pasakoje pasirodo, kad tie išmintingieji broliai tik manosi esą gudrūs, 
nes gyvenime jiems nieko gero neišeina, nežiūrint visos jų išminties.

Tie išmintingieji broliai yra blaivūs realistai, pripažįstą materialinius 
atsiekimus, neturį įkvėpimo ir fantazijos. Jie yra egoistai, nusistovėjusios 
tvarkos šalininkai ir visuomet išjuokia geraširdį, keistą ir nesuprastą sva
jotoją kvailutį, nors jis ir yra daug dvasingesnis ir kurybiškesnis už juos. 
Pasaka visuomet iškelia kvailutį ir mes pamėgstame jį. Kyla klausimas, ar 
šios pasakos neturi daug bendro su liaudies nenoru įsijungti į objektyviais 
įstatymais ir socialiniais bei ekonominiais principais apspręstą valstybę? 
Tik išmintingieji broliai galėtų būti tokie visuomenės pripažinti karžygiai. 
Už juos tačiau tautosaka nepasisako. Ar kvailučio laisvės, širdies, žmo
niškumo ir fantazijos iškėlimas nėra liaudies pasisakymas už dvasią ir tam 
tikra prasme už kultūrą? Netenka abejoti, kad šios tendencijos šiose pasa
kose yra.

Nežiūrint viso individualizmo, mūsų pasakose yra daug bendruomeninio 
jausmo, ir meilės artimui, nes kiekvienas žmogus ir net žvėris gerbiamas 
kaip individas. Net ir atliekant didžiausius žygius, mūsų pasakose akcen
tuojama išmintis ir gera širdis, bet ne drąsa ir narsumas. Herojui priešus 
nuveikti padeda jo iš bėdos išgelbėti žvėrys ar j o sušelpti, p avargėliais per
sirengę dangaus gyventojai. Kalbėdami apie šias pasakas tad turime sutik
ti su J. Girniaus nurodymu, kad lietuviui esmingiausios pasaulėžiūros ce *- 
tre stovi žmogus. Pačiame lietuvio charakteryje yra žymi meilė žmogui. 
Lietuvis yra paslaugus ir dosnus ir yra linkęs padėti nelaimės ištiktam bro
liui. Tradicinis lietuvio vaišingumas irgi išplaukia iš tos meilės žmogui, 
bet ne iš tuščios pastangos pasigirti savo išgalėmis ir pasirodyti šventiškų 
subuvimų metu. Tas paslaugumas yra žymus kiekvienos dienos gyvenime.

Lietuvių tautosakoj motina yra traktuojama su didele pagarba ir respektu. 
Paprastai ji aprašoma ne kaip jauna moteris, bet kaip močiutė sengalvėlė, 
lyg jau senai užaugę vaikai apdainuotų savo motiną. Motina čia yra begalo 
sena moteris, nelyg pats motiniškumo simbolis. Ta pagarba motinai yra ly
giai ryški nomadinėje ir matriarchalinėje kultūroje.

Labai įdomu yra sekti mergaitės pažiūras į meilę ir vedybas mūsų tauto
sakoj, nes čia yra daug skirtybės ir gradacijos. Rūpestis mergaitės nekal
tybe yra vienas pačių ryškiausių mūsų dainų motyvų. Rūtų vainikėlis yra 
tos mergautinės nekaltybės simbolis. Tos dainos dažniausia yra grynai mo
teriškos, surištos su liūdesiu ir kalte, praradus vainikėlį. Vyriška neapval
dyta prigimtis čia išreiškiama neramaus žirgo simboliu. Tose dainose, rei
kia manyti, yra ryški nomadinės kultūros įtaka, nes matriarchalinės kultūros 
centre stovėtų vaikas, bet ne mergina. Pažiūros į vedybasyra labai sudė
tingos ir kintančios. Tautosakoje randame tokių elementų, kurių šiandien 
gyvenime iš viso nėra.

Viena tokių tendencijų yra nepaprastai stiprus ryšys su tėvais ir baimė
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ištekėti bei kurti savo šeimą. Daugelyje dainų, mergaitė sakosi esanti dar 
jauna ir nenorinti tekėti, atsisako sėsti į laivelį su berneliu ir plaukti per 
gyvenimo mareles. Ji sakosi, kad gera jai, mergelei, pas močiutę augti. 
Pasakoje apie Devyniabrolę Devyniabrolė jaučiasi kalta, ištekėjus ir nebe
sirūpindama realiu brolių, gyvenimu. Jinai grįžta į namus paviešėti su de
vyniais duonos kepaliukais ir devyniais kuodeliais, tartum viešėdama ji no
rėtų, atlikti neatliktas pareigas. Ji jaučiasi nelyg išdavus brolius. Kelio į 
namus tačiau nebėra, ir jai kelią pastoja devyngalvis slibinas. Nors gegu
tė ir praneša broliams, kad jų. sesuo esanti pavojuj, jie atjoja jos gelbėti 
tik Devyniabrolei nusiuntus jiems žiedą, savo vedybinio gyvenimo simbolį. 
Tuomi sudaromas įspūdis, kad ji atsisako vedybų, ir grįžta į Šeimos kamieną. 
Toje pasakoje nei Devyniabrolės vyras nei vaikai neminimi, tartum jų. ir ne
būta, tartum ši problema būtų svarstyta teoretiškai ir vedybų atsisakyta iš 
principo. Čia mergaitės ryšys su autoritetine Šeimos tradicija yra kraštuti
nis. Brolių svarba ir jų daugumas nurodo nomadinį tos pasakos pobūdį, kuo
met buvo gyventa didelėmis šeimomis. Legendarinė Eglė žalčių karalienė 
yra ištiesų ištekėjusi moteris ir čia ryšys su tėvais yra švelnesnis. Žaltys 
yra gyvybės simbolis ir čia atstovaujaEglės motiniškus jausmus ir sekančių 
kartų gyvybę. Eglė Čia myli savo vyrą, bet jos šeimos likimas yra tragiškas, 
nes broliai dalgiais užmuša žaltį dideliam Eglės skausmui. Čia įvesti dal
giai yra žemdirbystės ir vėlesnės matriarch a Ii n ės kultūros ženklas.

Kitose, matyt, vėlesnėse dainose to tragiško konflikto jau nėra. Mergai
tė išteka, nors ir bijo, kad jaunos laisvos dienos bus baigtos ir prasidės 
darbai ir kasdienybė. Reiktų spėti, kad dukters pareigos ir atsakomybė šei
moje buvo, palyginti, lengvos ir kad laisvės jai buvo duodama daug, kas ir 
sudarytų pagrindą rūpintis kasdienybe ir atsakingom pareigom ištekėjus. Sia
me kontekste reiktų paliesti laumes, tas pasakiškas būtybes, kurios viską 
pradeda ir nieko nebaigia ir mielai vagia žmonių vaikus. Jos simbolizuoja 
ir nepatenkintą motiniškumą, kuris ilgisi vaikų ir dirbti nemokančią prastą 
namų šeimininkę.

Trečioje moteriškų dainų rūšy yra įvedamas tam tikras nekalto flirto mo
tyvas, kaip dainoje apie naktį su aiškiai šviečiančiu mėnesėliu, kur mergai
tė tačiau skundžiasi berneliui, kad naktis esanti tokia tamsi ir dėlto prašo 
jį pervesti ją per lieptelį.

Tas ryšys su šeimos kamienu šiandien yra žymiai sušvelnėjęs ir mums 
yra net sunku suprasti tą savotišką tekančios mergaitės konfliktą. Peržiū
rėjus tas tautosakoj egzistuojančias tendencijas ir palyginus jas su vėles
niais papročiais, susidaro įspūdis, kad tas šeimos nedalomumo principas 
kito ir mergaitė vis su didesniu pasitikėjimu žvelgė į vedybas ir vadavosi 
iŠ tėvų autoriteto ir priežiūros. Dabartinėj mūsų poečių kūryboj, jeigu yra 
skundžiamasi, tai tik vyro neištikimybe, kai jis mylimąją užmiršta, palieka 
arba nueina su kita. Meilė čia yra dažnas motyvas, tuo tarpu kai prisirisi
mas prie tėvų retesnis. Ir šiandien, tiesa, randam nenoro ar baimės palikti 
tėvų namus, bet tai yra jau natūralūs jausmas, kaip ir darant kiekvieną svar
bų gyvenimo sprendimą. Čia jau nebesimato didelio kaltės jausmo, išeinant 
kurti savo nepriklausomo gyvenimo.

Pakartodami tas pagrindines lietuvio charakterio ypatybes, susidariusias
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priešistoriniais laikais, mes pastebime šiuos svarbius bruožus:
1. lietuvio meilė žmogui, iš kurio seka jo paslaugumas ir respekjas net ir 

paprasčiausiam broliui,
2. mistinė lietuvio meilė žemei ir prisirišimas prie žemdirbio gyvenimo 

tradicijų ir papročių,
3. patriarchalinė tendencija, verčianti lietuvį’ieškoti dvasios vadų,
4. praeityje buvę stiprūs ryšiai su šeimos kamienu, kurie sunkino mergai

tei apsispręsti ištekėti; ta tendencija kito ir švelnėjo istorijos bėgyje,
5. didelė pagarba mergaitės nekaltybei, tačiau taip pat didelė pagarba 

motinai ir gyvybės mistikai iš esmės,
6. lietuvio domėjimasis vidiniu ir dvasiniu gyvenimu.

2. ISTORIJOS BĖGYJE IŠKILUSIOS TENDENCIJOS
Šie lietuvio pasaulėžiūros bruožai yra pirminiai ir esmingiausi, daug kur 

susidarę priešistoriniais laikais. Istorijos bėgyje kilo įvairios skirtingos 
tendencijos, dalinai dėl paties istorinio tautos likimo, dalinai dėl visame 
pasaulyje pasireiškusių sąjūdžių0
4. Kovų su kry žiuo šiais įtaka ir krikščiony b ės įsi galėjim as

Lietuvos santykis su krikščionybe buvo labai specifinis, nes krikščiony
bė skverbėsi į Lietuvą ne kultūrinėmis priemonėmis, bet militariniais kry
žiuočių žygiais. Lietuva tuo metu buvo didelė, svarbi valstybė su stipria 
militarine jėga. Kultūrinė sritis, kaip minėjome, buvo apleista ir neišplėto
tą. Krikščionybė čia būtų davusi daug iniciatyvos ir impulso kurti, tačiau 
ta krikščionybė buvo priešo nešama ir atrodė pavojinga, nes buvo tapatina
ma su šarvuotais riteriais. Mes dažnai kalbame apie politines ir ūkines to 
konflikto negeroves, mažiau akcentuodami kultūrinę to konflikto žalą. Kai 
kitose tautose krikščionybė ėmė įsigalėti, kilo reikalas spausdinti malda
knyges, mokinti žmones skaityti ir juos Šviesti. Lietuvis tuo tarpu narsiai 
laikėsi pagonybės ir su įtarimu žiūrėjo į kryžiuočių skelbiamas idėjas. Tik 
po Žalgirio mūšio, kai ordino galybė buvo palaužta, krikščionybei atsivėrė 
kelias į Lietuvą, nes nebeliko gi 'smingo kardo ir prievartos. Nuo tada ka
talikybė pradeda pamažu sklisti Lietuvoje. Yra nuostabu, kad Lietuva tapo 
tolimiausias katalikybės bastionas rytų Europoje ir netapo pravoslaviška, 
nežiūrint kovų su kryžiuočiais patirties. Apkrikštyta Lietuva buvo oficia
liai, tuo tarpu praktikoje pagonybė laikėsi dar porą šimtmečių. Labai pama
žu pagoniškus papročius pakeitė krikščioniški. Pagoniški šventi stulpai 
pamažu kito į įdomius pakelės kryžius. Krikščionybė Lietuvoje įgavo spe
cifinį lietuvišką charakterį, kur šalia krikščionybės dar laikėsi eilė pago
niškų prietarų, pelkėse niurksančių velnių, ilgaplaukių laumių, kur ir šven
tųjų galybė turi daug panašumo su burtais. Lietuvos glaudus santykiavimas 
su Lenkija turėjo daug įtakos tolimesniam kultūriniam gyvenimui. Admini
stracija besidominti Lietuva turėjo mažai intelektualinės kultūros, tuo tar
pu kai Lenkijoje ji buvo pradėjusi kilti. Kultūriniais reiškiniais besidomin
ti to meto šviesuomenė ėmė domėtis lenkiška kultūra, tuo tarpu kai pačiai 
Lietuvos liaudžiai ta kultūra buvo visiškai svetima. Intelektualinė kultūra 
nuo to laiko buvo smarkiai įtakojama pašalinių nelietuviškų tendencijų, ne
turėjo savito lietuviško charakterio ir vargu ar iš viso priklauso mūsų kul-
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tūtos istorijai. Krikščionybę skleidė lenkų dvasininkai, n emoką lietuvių, 
kalbos, šneką liaudžiai nesuprantama kalba, tad ir visa jų. įtaka buvo labai 
nežymi,tesiribojanti bajorija ir aukštesniais visuomenės sluoksniais. Tik
tai kilus Vokietijoje reformacijai, .pradėta daugiau dėmesio skirti liaudžiai 
ir kalbėti liaudies kalba. Taip ir pirmoji lietuviška knyga Mažvydo Katekiz
mas buvo reformacijos, bet ne katalikų Bažnyčios laimėjimas. Nuo tada pra
sideda rašytinė lietuvių literatūra, tegu ir didaktinio ir pritaikomo charakte
rio, bet sava knyga, kur to meto kultūrinės tendencijos yra įamžintos rašy
tuose žodžiuose.

b. Baroko metlaikis

Ta pilksermėgio savo žemei ir tradicijai ištikimo kaimiečio ir lenkiška 
kultūra besidominčio bajoro skirtybė dar daugiau išryškėjo 17 - m e ir 18- 
me amžiuje. Blizgesį ir puošnumą atstovaujantis barokas giliai palietė di
dikų ir bajorų gyvenimą,, nežiūrint pačio sunkaus gyvenimo, valstybės nusil
pimo po daugelio karų su švedais, Maskva ir kazokais. Bajorų teisės vis 
didėjo, kol jie tapo kone pilnais savo žemės karaliais, tuo tarpu kai jų pa
reigos vis mažėjo. Kaimiečio ir baudžiauninko pareigos tuo tarpu vis didė
jo. Siekdami sudaryti pritrenkiantį įspūdį, .didikai mėgo puošnumą, ir liuk
susą. Jie kreipėsi į paviršių, bet ne į esmę, ne tiek domėjosi dvasine kul
tūra, kiek marmuru ir brangiais šarvais, kuriuose, anot Stepono Batoro, esą, 
daugiau aukso ir sidabro negu geležies. Didikai siekė garbės, statė praban
gius rūmus, ruošė brangias medžiokles, puotas ir laidotuves. Sunku čia 
įžiūrėti ką nors specifiškai lietuviško, išskyrus gal architektūrinį, baroką. 
Mūsų bažnyčiose vyrauja barokas. Anot Pauliaus Galaunės, barokinė skulp
tūra yra buvęs didelis impulsas liaudies drožiniams ir medžio išdirbiniams.

Rūpestį, suvargusiu kaimiečiu epiškai išreiškia Donelaitis ’* Metuose”ir 
graudžiai lyriškai D. Poška ” Mužike Žemaičių ir Lietuvos ”. Būro ar bau
džiauninko išnaudojimas čia iškeliamas kaip skaudi neteisybė. Į Šį pilkser- 
mėgį mužiką, . kuris anot Poškos turi tiek žemės, kad didelis Šuo atsigulęs 
ją visą uodega užklotų, 'šis poetas žiūri kaip į brolį, kaip į lygiateisį tau
tietį, . kuris nori būti laisvas ir gyventi laimingai. Jie skelbia žmoniškumo 
ir meilės idėjas, kurios tuo metu buvo visai netaikomos varguoliui.

Reikia manyti, kad tas sulenkėjusio dvaro ir ištikimos sau liaudies dvi
lypumas palaikė anksčiau minėtą pasakų išmintingųjų brolių ir kvailučio 
konfliktą. Iš čia, turbūt, bus gimęs ir lietuviškas santūrumas, konservaty
vumas, atsargumas ir laikymasis savos nusistovėjusios tradicijos. Su tam 
tikru nepasitikėjimu jis žiūri į naujas idėjas ir jas priima tik gerai jas per
galvojęs ir plačiai aptaręs su draugais.

Šnekant apie to meto lietuvišką kultūrą pas mus įprasta kalbėti apie in
telektualinius judėjimus, davusius vienokių ar kitokių kultūrinių dokumentų, 
nors jie iš tikrųjų yra ne taip jau lietuviški.

Pačioje liaudyje buvo toliau kuriama tautosaka ir jos charakteris kito, 
atspindėdamas naujas problemas. Vis plačiau vystėsi liaudies menas. Kū
rėsi nauji papročiai ir tradicijos. Derliaus nuėmimo ir kitų ūkio darbų tal
kos davė savotiškas tradicijas ir apeigas. Krikščionybė vystėsi toliau,nors 
vis dar galutinai neatsikratydami pagoniškų papročių. Nereikia pamiršti, 
kad ir šiandien dažnas senelis pasakoja matęs velnią pelkėse, laumes pie- 
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vose ar aitvarą, skrendantį iš kurio turtingo ūkininko pastogės.

c. Tautinio atgimimo epocha

19 - me amžiuje Lietuvą pasiekė, kad ir kiek pavėluotai, tautų, apsispren
dimo teisės idėja ir tautinis romanticizmas. Tos idėjos reikalavo laisvės ir 
neigė priespaudą. Tad nenuostabu, kad jos rado tokį platų atgarsį. Lietuvo
je. Iš pradžių susidomėta liaudies kultūra ir tautine dvasia, vėliau imta rei
kalauti autonomijos, o pagaliau ir laisvos ir nepriklausomos valstybės. In
teligentai tuo metu jau nebebuvo vien bajorų vaikai, bet ir iš liaudies kilę 
žmonės. Jie save pilnai indentifikavo su tautos kamienu ir jautėsi esąjos 
reprezentantai. Jei neskaityti prieš šimtą, metų pasireiškusio Donelaičio ir 
keletos kitų autorių, nuo tada prasideda tautinis atgimimas ir tikras kultūri
nis gyvenimas. Buvo pasisakyta už savo kultūros vertę ir už tautinę tradici
ją. Buvo pajusta, kad kultūrinės didybės nereikia ieškoti .kitur, nes ji yra 
čia pat, tautoje, kiekvieno žmogaus dvasioje. Gimė pasitikėjimas savimi, 
ir didžiavimasis savo kilme. Pasidarė aišku, kad kalbėti reikią saviesiems 
ir vystyti kultūrines tendencijas, glūdinčias pačioje tautos dvasioje. Buvo 
susidomėta liaudies kūryba, lietuvių kalba ir tautos istorija. Buvo pasisa
kyta daugiau už kultūrą, negu už politinę veiklą, nors savos valstybės ilge
sys pamažu augo kaip logiška tautinės individualybės išraiška ir garantija.

“ Aušra ” buvo pirmas visus lietuvius kultūrininkus subūręs laikraštis. 
Jisai neturėjo specifinės programos ir jo pagrindinis Šūkis buvo tautinės 
sąmonės kėlimas, tautos teisių gynimas, savos istorijos studijavimas, dė
mesys gimtajai kalbai, taigi bendras entuziazmas ir neribotas idealizmas. 
Neabejotina, kad šie principai galėjo lengvai suburti visus juos ir dėlto tu
rėjo tokios didelės įtakos visuomenei.

Kiek vėliau prasidėjo kultūrinis diferencijavimasis, akcentuojąs skirtin
gas vertybes ir atstovaująs savitą pasaulio sampratą. Jis pradžioje buvo 
sutiktas su tam tikru nusivylimu, tartum jo pagrinde būtų vienybės praradi
mas ir nereikalingas susiskaldymas. Kultūriniame gyvenime tačiau diferen- 
cijacija yra būtina, nes ji sukelia lenktyniavimą ir geriau išvysto savitą gi
lesnę atskirų sąjūdžių pasaulėžiūrą.

Taip “ Varpas ”, kilęs Varšuvos lietuvių kultūrininkų tarpe, rišamas su 
V. Kudirka, šalia tautiškumo atstovavo praktiškas socialines problemas, 
ekonominius klausimus, ir politines problemas, tiek praktiškas, susijusias 
su Rusijos ir Lietuvos santykiais, tiek ir grynai teoretines kaip politikos ir 
religijos išskyrimą. Liaudžiai skirta " Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga ” 
atstovavo katalikišką pasaulėžiūrą, gynė tikėjimo reikalus, kovojo su ban
dymais Lietuvą supravoslavinti. Jaunesnių kunigų leistas ” Tėvynės Sar
gas ” atstovavo tąpačią krikščionišką kryptį, tačiau buvo rimtesnis ir inte
lektualesnis laikraštis, skirtas daugiau apsiskaičiusiai šviesuomenei. Ly
giagretus domėjimasis kultūra ir politika ir abiejų sričių plėtojimasis kartu 
pridavė kultūriniams judėjimams tam tikro politinio atspalvio, kurį, galima 
justi ir šiandien. Dėl tos pačios priežasties išsivystę partiniai susigrupa- 
vimai yra ne vien politiniai, bet ir susiję su vienokia ar kitokia pasaulėžiū
ra.

Visi šie minėti sąjūdžiai turėjo lemiamos įtakos Nepriklausomybės atga
vimui tiek bendrai keldami tautinę sąmonę, tiek nurodydami gaires galimai 
veiklai, tiek vygdydami ir suburdami vadovaujančius žmones.
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SIMBOLIAI LIETUVIŲ TAUTOSAKOJE
Ina Čep ėn aite

Tautosaka — tai žodinė liaudies kūryba šimtmečių, bėgyje perteikta iš lū
pų į lūpas. Joje atsispindi žmonių mintijimas, polėkiai, įsitikinimai, o taip 
pat it kiekvienai tautai saviti elementai. Todėl tautosaka domisi kultūros 
istorikai, kalbininkai ir psichologai. Atskirų tautų tautosakos tyrinėjimai 
atskleidžia tų tautų savitą, dvasią ir kultūros augimą, gi palyginamieji tau
tosakos tyrinėjimai daug pasako apie bendrą žmonijos kultūros vystymąsi, 
tautų santykius, kilnojimusi. Tačiau palyginamiesiems tautosakos tyrinėji
mams yra būtinos atskirųtautų išsamios tautosakos studijos, kurių dar trūks
ta. Lietuvių tautosaka irgi dar gyvena tik užrašinėjimo tarpsnį, o tyrinėji
mų tėra labai mažai.

Psichologai daugiausia domisi bendraisiais tautosakos elementais, to yo 
tais elementais, kurie randami įvairių tautų kūryboje, nes jie atskleidžia 
bendrą žmonijos psichiką. Kai Freudas devyniolikto šimtmečio pabaigoje 
atkreipė psichologų dėmesį į žmogaus asmenybę ir pradėjo įrodinėti vaikys
tės pergyvenimų svarbą, buvo pastebėta, kad nors kiekvienas žmogus turi 
individualią asmenybę, tačiau asmenybės struktūra yra dėsninga ir kai ku
rie bruožai yra bendri, jeigu ir ne visiems žmonėms, tai bent panašiose kul
tūrose augusiems. Freudas taip pat įrodinėjo, kad žmogus nėra pilnai ra
cionalus ir jo asmenybė turi nesąmoningąją dalį. Žmogaus sapnai buvo pra
dėti naudoti kaip vienas būdas tai nesąmoningajai asmenybės daliai tyrinė
ti. Kai kurie Freudo bendraamžiai ir mokiniai pradėjo domėtis tautosaka, 
kaip žmonijos vaikystės kūryba, kurioje atsiskleidžia bendrieji žmonių as
menybių bruožai. Kaip sapnuose yra išreiškiami vienam žmogui specifiniai 
troškimai, taip tautosakoje galima rasti visai žmonijai bendrus siekimus, 
troškimus ir išgyvenimus. Šiems troškimams išreikšti dažnai yra naudoja
mi simboliai.

Simbolis yra labai plačiai vartojamas terminas. Plačiausia prasme, sim
boliu yra laikomas abstraktinis arba daiktinis ženklas, pakeičiąs bet kurią 
sąvoką. Su tokiais simboliais mums tenka susidurti kasdien: kalba, tam

INA ČEPĖNAITĖ įsigijo Master of Arts laipsnį psichologijoje 1958 m. Illinois Universitete, Ur- 
banoje, Ill.; gavusi universiteto Fellowship stipendiją ten pat ruošiasi psichologijos doktoratui.

Buvusi ** Lituanus ” žurnalo redakcijos ir Lietuvių Studentų Sąjungos Metraščio redakcijos narė, 
aktyviai dalyvauja lietuvių studentų ir skautų veikloje, šiuo metu yra " Mūsų Vyčio ” redakcinio ko
lektyvo narė, Akademinės Skaučių Draugovės filisterė.

Šis fil. L Čepėnaitės straipsnis yra paruoštas iš paskaitos, skaitytos 1958 m. rudenį Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Urbanos skyriaus susirinkime ir pakartotos 1959 m. pavasarį Lietuvių Studentų Sąjun
gos studijų dienose Čikagoje.
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tikri daiktai kaip kryžius, vytis, balandis, primenantieji platesnes sąvokas 
priklauso šiai simbolių, kategorijai. Literatūroje ir mene simboliu yra lai
komas vaizdas turįs labai reikšmingą prasmę* Tas vaizdas pats savaime 
nėra svarbus; jo svarbą sudaro sugebėjimas sukelti kokį nors jausmą ar iš
gyvenimą, kuris nėra tiesioginiai išreikštas.

Simbolius galima suskirstyti į kelias rūšis. Pirmiausia, simboliai gali 
būti sąmoningi ir nesąmoningi, žiūrint ar tie išgyvenimai, kuriais tie simbo
liai remiasi, yra sąmoningi ar nesąmoningi. Nesąmoningus simbolius yra 
gana sunku pastebėti, ir gal dar sunkiau yra išaiškinti ją prasmę. Simbolius 
taip pat galima dalinti i specifinius ir universalius. Asmeniški simboliai 
remiasi to žmogaus asmeniškais išgyvenimais, kurių kiti žmonės nėra turė
ję. Simboliai taip pat gali būti specifiniai kuriai nors tautai ar tautų gru
pei, nes vietos ir gyvenimo sąlygos teikia tam tikrus patyrimus ir išgyveni
mus. Bet dalis simbolių yra randami beveik visose tautose ir jie atrodo uni
versalūs, nes kai kurie išgyvenimai yra bendri visai Žmonijai, išplaukiantie
ji iš pačios žmogiškosios prigimties.

Pažvelkime kaip simboliai susidaro ir atsiranda. Atrodo, kad simboliai 
išplaukia iš palyginimo. Daugelis tautosakoje pasitaikančių simbolių yra 
išlikę gyvoje kalboje kaip palyginimai. Atrodo, kad palyginimas pradžioje 
būna aiškiai išreikštas, aiškiai nurodoma kuri savybė yra bendra abiems ly
ginamiesiems dalykams. Ilgainiui, palyginamosios frazės iškrinta, ir lieka 
tik sugretinimas vieno vaizdo ir antro. Tokių sugretinimų labai apstu mūsų 
liaudies dainose. Dar vėliau iškrinta ir antrasis simbolį paaiškinantis vaiz
das ir simboliu išreiškiama viskas kas norima pasakyti.

Kai simboliai susidaro ir paplinta, jie dažnai būna naudojami ne tik žodi
nėje tautos kūryboje kaip dainose ar pasakose, bet taip pat tapyboje, droži
niuose ir audiniuose. Pavyzdžiui, ratlankis, arba bet koks apskritimas, yra 
labai dažnai sutinkamas saulės simbolis. Daugelis senovės religiją garbi
no saulę kaip dievybę. Pirmiausia, kas nors palygino saules apvalumą su 
rato apvalumu ir panaudojo ratą kaipo saulės ženklą. Ilgainiui ratas virto 
saulės simboliu ir visokių ratų — ratelių labai gausu įvairių tautų liaudies 
drožiniuose, neišskiriant nė lietuvių. Taip pat labai senose liaudies daino
se pasitaiko priegaidė: saulė ridolėla, saulala saulala ridolėla; arba: rati
le, ratilėli, ratilio. Gėlės, kurią žiedai sudaro dailų apvalumą taip pat pa
virto saulės simboliais; rytuose lotoso žiedas virto beveik šventa gėle, gi 
pas lietuvius ramunės daugelyje vietų yra vadinamos saulutėmis ir dažnai 
pasitaiko išdrožinėtos ant verpsčių arba kultuvių, o taip pat yra dažnas ve
lykinių margučių ornamentas; juk margučiai buvo marginami saulės sugrįži
mo šventei. Saulučių motyvas randamas ir audinių raštuose.

Čia noriu apsiriboti tiktai dviem pagrindinėmis tautosakos formomis — pa
saka ir daina. Abi šios formos yra mokslininkų labiausia tyrinėtos ir galbūt 
yra dėkingiausi simbolių Šaltiniai, ypač tų simbolių, kuriais domisi psicho
logai. Be abejo, tarp pasakų ir dainų yra daug skirtumą ir daugeliu atveju 
jas tenka nagrinėti atskirai, bet kai kurias pastabas galima taikyti ir abiems. 
Daina, jeigu ir nedaug vėlesnė tautos kūrybos forma, vistik yra labiau struk
tūros ir meliodijos apribota, gi tuo tarpu pasaką nevaržo net įtikimumo varž
tai. Dainose vaizdai taip pat yra dažnai daugiau kondensuoti, o dainą sim
boliai yra labiau kristalizuoti. Dainoje, vienas žodis ar frazė pasako tai ką
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norima simboliniai išreikšti, gi pasakoje, visas vaizdas dažnai simbolizuo
ja tik vieną troškimą. Todėl lengviau yra įvardinti keletą simboliu randamų 
dainose negu pasakose, nes norint suprasti pasakos simbolinę reikšmę daž
niausia tenka nuodugniai interpretuoti ištisą pasaką. Žinoma, kai kurie kris
talizuoti simboliai randami ir dainose ir pasakose.

Psichologai daugiausia domisi nesąmoningaisiais simboliais, t. y. simbo
liais, kurie išreiškia tokius troškimus ar išgyvenimus, kurie yra sąmoningo
sios, racionaliosios asmenybės paneigti. Kultūrai kylant,daugelis žmogaus 
prigimties pasireiškimų pasidarė nepageidaujami arba tapo suvaržyti kultū
ros nuostatų, tačiau jie neišnyko, o pasiliko pasąmonėje. Kaip sapnai yra 
vieno žmogaus pasąmonės pasireiškimas, taip pasakos yra tautos ar net žmo
nijos pasąmonės pasireiškimas. Nuostabu, bet tam tikri simboliai ir pasakų 
motyvai yra randami beveik kiekvienoje tautoje. Dažnai pasaka yra įvelka
ma į tos specifinės tautos rūbus, jai yra duodamas tos vietovės koloritas, 
bet pati centrinė problema lieka ta pati. Tokių tarptautinių motyvų galima 
rasti ir dainose.

Pasakos ir sapnai turi nuostabiai panašių bruožų. Daugelis sapnų išreiš
kia kokio nors noro patenkinimą ir daugelis pasakų taip pat. Pasakos labai 
dažnai baigiasi laimingai, kai našlaitę veda karalaitis, kvailutis pasirodo 
gudresnis už kitus brolius, ar seselę išgelbsti broliai sakalais pavirtę. Ir 
sapnuose ir pasakose, laikas neegzistuoja ir nuotolis beveik neturi reikš
mės. Veiksmas vyksta magiškai, neatsižvelgiant į realybės varžtus. Iš to 
kyla maždaug lygiaprasmiai posakiai: ” viskas kaip sapne ”, arba” vis
kas kaip pasakoje ”□ Nesąmoningi simboliai turi tam tikras savybes, kurios 
ir sapnams ir pasakoms suteikia tą nerealumo ir keistumo atspalvį. Šiais 
simboliais paprastai stengiamasi kiek galima daugiau išreikšti, tad vienas 
simbolis kartais gali reikšti du visiškai skirtingus dalykus jeigu tik tie da
lykai turi kokią nors vieną bendrą savybę; ta bendra savybė tada panaudoja
ma simboliui sudaryti. Dažnai tas pats simbolis reiškia dvi priešingybes, 
bet gi ir priešingybės turi bendrumo, nes jos yra du poliai tos pačios dimen
sijos. Taip pat kiekybė dažnai yra išreiškiama kokybe, t. y. daugumu iš
reiškiama jėga, tvirtumas ir 1.1. Dažnai mūsų pasakose sutinkami devyni 
broliai greičiausia išreiškia broliško ryšio stiprumą ir vyriškosios lyties 
svarbą giminėje; taip pat iškeliavimą už septynių mylių irgi nereikia supras
ti tiesiogiai, o tik kaip tolumo nurodymą. Panašių pavyzdžių galima rasti 
labai daug.

Kadangi dainos yra apimties ir formos žymiai daugiau suvaržytos, jos tu
ri mažiau panašumo sapnams. Tačiau tyrinėtojus nuolat stebina kai kurių 
simbolių universalumas, nes jie randami įvairių tautųir dainose ir pasako
se. Nors išreiškimo būdas būna skirtingas, bet pagrindiniai motyvai pasi
lieka tie patys. Tuoj kyla klausimas, iš kur toks panašumas?

Vieni mėgindami tą klausimą atsakyti, nurodo žmonijos bendrą kilmę ir 
mano, kad tautosaka buvo atskirų tautų išsinešta joms iškeliaujant iŠ ben
dros protėvynės. Tačiau daugelio šis paaiškinimas nepatenkina. Šveicarų 
psichologas Carl Jung sukūrė teoriją, kuria jis teigia, kad kiekvieno žmo
gaus pasąmonė yra dvilypė: viena dalis yra asmeniška, o kita yra bendra 
visiems žmonėms. Kaip biologinio paveldėjimo keliu yra perteikiamas žmo
gaus evoliucinis išsivystymas, taip paveldėjimo keliu gali būti perteikia- 
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mas ir žmogaus psichinis išsivystymas, kuris ir sudaro tą bendrąją pasąmo
nės dalį. Ši teorija tačiau nėra plačiai prigijusi ir nemanau, kad ji būtų bū
tina simboliu universalumui suprasti. Pačiame simbolio apibrėžime glūdi 
paaiškinimas. Jeigu simbolis remiasi žmogaus išgyvenimais bei patyrimais, 
tai visai suprantama, kad kai kurie išgyvenimai yra bendri visiems žmo
nėms, nes jie kyla iš žmogaus prigimties, ir tokie išgyvenimai duoda pa
grindą universaliems simboliams. Dalinai todėl nei pasakos nei dainos ne
sensta. Tik pagalvokime prieš kiek šimtų ar tūkstančių metų jos buvo su
kurtos, o yra įdomios ir šiandien. Jos paliečia greičiausia nesąmoningas 
mūsų asmenybės stygas, nes pasakose ir dainose randami motyvai tebėra 
aktualūs.

Žinoma, nei dainos nei pasakos nesusideda vien iŠ simbolių. Jose atsi
spindi žmonių gyvenimo būdas, įsitikinimai, vertybės ir fantazija. Jų tie
sioginis turinys yra įdomus, tačiau supratus vartojamus simbolius atsisklei
džia ir gilesnė prasmė, suteikianti naujus atspalvius dainų ar pasakų suke
liamiems išgyvenimams. Tad, panagrinėkime keletą konkrečių simbolių.

★ ★ ★

MEDIS. Labai senas, universalus ir dažnas simbolis yra medis, simboli
zuojantis patį žmogų. Jo kilmė, be abejo, siejasi su senovės religijomis ir 
gyvybės medžio idėja, randama ne tik žodinėje kūryboje, bet ornamentuose 
ir piešiniuose. Apstu medžio simbolikos ir lietuvių tautosakoje, o taip pat 
tai labai dažnas lietuviškų kraitinių skrynių ornamentas. Crnamentikoje tas 
medis yra tiek stilizuotas, jog neprimena nei vieno augančio medžio, gi dai
nose, nors ir minimi specifinių medžių vardai, tačiau tų medžių savybės yra 
nereikšmingos. Tik kasdieninėje kalboje žmogus dažnai prilyginamas me
džiui turint galvoje kurią nors specifinę medžio savybę. Gal ryškiausia me
džio simbolika randama mūsų liaudies dainose. Paimkime keletą pavyzdžių:

Oi ko verkdavo senasai tėvulis, 
Senasai tėvulis devyniasūnis ?
Augino tėvulis devynis sūn eliu s, 
Devynis sūnelius, dešimtą dukrelę. 
Visus devynis žaunierckon atdavė, 
Oi tiktai liko dešimta dukrelė, 
Dešimta dukrelė motulės slaugelė. 

o taip pat visu vaizdu labai primena or- 
[į. Labai panaši yra ir sekanti daina:

1. Oi ko siūbavo kaln ely berželis, 
Kalnely berželis devyniašakis, 
D evyniašakis, dešim tavirsūnis ? 
Visas devynias vėjelis nulaužė, 
Oi tiktai liko dešimta viršūne; 
Dešimta viršūnė gegutei nutūpti, 
Gegutei nutūpti ir p akukuo ti.

Čia pati daina simbolį paaiškina, 
namentikoje sutinkamą gyvybės mei

2. Oi tu ąžuole ir ąžuolėli,
U žėjai žiemą ir vasarėlę.

Oi tu motule, tu dū sulin ga, 
Dūsavai dieną, vakarėlį.

Tu išūžėjai devynias šakas, 
O šią dešimtą viršūnėlę.

Tu išdūsavai devynis sūnus, 
O šią dešimtą dukterėlę.

Visas devynias vėtrelė laužė, 
O už lik, Dieve, viršūnėlę.

Kad nors gegutei atsistoti, 
Anksti rytelio pakukuoti.

Visus devynis vainelėn ėmė, 
Laikyki, Dieve, dukterėlę.

Kad nors galvelei paieškoti, 
Rankas kojeles užvaduoti.
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Arba:

3. Augo eglelė eglyne. 
Oi siu bu on ėl ė eglyne.

O jos šakelės lik žemės,
O viršūnėlė lig dangaus.

Laukė kirtėjo metuose, 
Oi siūbuonėlė metuose.

Leda sulaukė antruose,
Oi siūbuon ėlė antruose,

Teko kirtėjui skiedrelė, 
Oi siūbuon ėlė s skie drel ė.

O parveš ėjui eglelė, 
Oi siūbuonėlė eglelė.

Jau vien tiek paskaičius, aišku, kad čia vargu apie eglelę dainuojama, 
kad čia norima kažką daugiau išreikšti. Tęsiant dainą toliau, paaiškėja, kad 
čia apie dukrelę dainuojama.

Augo dukrelė pas motką,
Oi lelijėlė pas motką,

Leda sulaukė antruose, 
Oi lelijėlė antruose.

O jos kaselės ik žemės, 
Oi lelijėlės ik žemės.

O razum ėlis lig dangaus, 
Oi lelijėlės lig dangaus.

Teko piršleliui juostelė, 
Oi lelijėlės juostelė,

O bernužėliui m ergelė, 
Oi lelijėlė mergelė.

Laukė piršlelių metuose, 
Oi lelijėlė metuose.

Panašiai paraleliai vaizdas 
4« Ąžuolas su liepele.

Abudu žali gražūs.
Abudu žali gražūs, 
Saly kelelio stovėjo. 
Saly kelelio stovėjo,
Šakelėm su sirėm ę. 
v
Sakelem susirėmę.
Lap eitais užsiklo stę.

perteikiamas ir kitoje dainoje:
Bernelis su mergele, 
Abudu jauni gražūs. 
Abudu jauni gražūs, 
Už stalelio sėdėjo. 
Už stalelio sėdėjo, 
Rankelėm susiėmę. 
Rankelėm susiėmę, 
P e teitais susirėmę. 
Aukso žie dėlių s mainė, 
Meilius žodelius kalbėjo

Ši daina taip pat iškelia ir tolesnį medžio simbolikos besirituliavimą: 
šakos dažnai simbolizuoja žmogaus rankas, o lapai — žodžius.

Sutinkama medžio simbolika ir pasakose. Pasakoje Panelė iš Vandenų 
dvaro, Elenytei tėvas liepia savo žvaigždžių, mėnulio ir saulės drabužius 
susidėti į ąžuolą, kuris jai paprašius atsidaro ir užsidaro. Aiškiai to ąžuo
lo rūpestis ja prilygsta tėvo rūpestį. Taip pat Sigutės obelis, kuri vien tik 
jai nuleidžia savo šakas ir leidžia skinti obuolius, kuri seka paskui ją kai 
ji su karalaičiu išvažiuoja į pilį, gana suprantamai simbolizuoja motinos 
meilę ir motiną, kuri mirdama bent tuo Sigutę aprūpino. Pasakoje Eglė Žal
čių Karalienė, Eglė save ir savo vaikus paverčia medžiais, kurią savybės
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Pakeliui į M ano a krioklį 

( akvarelė )

Bronės Jameikienės
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atitinka josios vaikų asmenybes. Ir pasakose ir dainose, dažnai moteris, 
ypač marti, nepakeldama gyvenimo sunkumų, pavirsta medžiu.

★ ★ ★

GEGUTE. Labai įdomus ir lietuviams savitas yra gegutės simbolis, su
tinkamas pasakose ir dainose, bet turįs dvejopų reikšmę. Kartais gegutė 
simbolizuoja dukrelę ( 1 daina ), ypač nelaimingai už vyro nuleistą:

Eisiu į girelę,
Pas margą gegelę, 
Pas’skolinsiu sp ameliu s 
Ir raibąsia s plunksn eles.

T enąi aš ku kuo siu, 
Tenai aš linguosiu, 
Ar neiš girs motuš ė. 
Ar nei šgi r s b ai to j i.

Lėksiu pas tėtušį, 
Pas baltą motušę, 
į vyšnią sodelį, 
Į rūtą darželį.

Pravėrė langelį, 
išgirdo balselį,
** Ar ne mano dukrelėt
Arne mano jaunoji? '

Arba:

Oi įtūpiau 
Vyšnią sodelin, 
Pradėjau kukuoti 
Kaip raiba gegutė.

6. Perdvejis treji s
Pas motulę ėjau,
O jau ant ketvirtą
G e gule atlėkiau.

Bet dažniau gegutė simbolizuoja kažką panašaus į likimą, nes ji atsiran
da ten, kur žmogus nenori savo pažadų vykdyti, o gegutė įspėdama priverčia 
taip elgtis, kaip pridera. Pavyzdžiui dainose, gegutė dažnai kukuoja, kol 
iškukuoja iš motulės dukrelę:
7. Devyni metai

Ne viena diena
Kaip daržely buvau.

Kas šakytėlė
Ten gegutėlė 
Kas rytas kukavo.

Augo išaugo
Z alios rū teles
Penkiom šešiom šakom.

Tolei kukavo
Kol iškukavo 
iš močios dukrelę.

Taip pat panašus motyvas randamas ir pasakose. Kai Eglės tėvai nenori 
leisti jos už žalčio ir vis įduoda žalčiams ką kitą, o ne Eglę, gegutė žal
čius įspėja, kol jie gauna pačią Eglę. Taip pat ir pasakoje Sigutė, kai pa
motė ragana nori karalaičiui įduoti vieną savo dukterų, o ne Sigutę, gegutė 
vis karalaitį įspėja, kol pagaliau pamotė išleidžia Sigutę.

Simboliui besivystant, gegutė yra įgavusi ir kiek tiek nukeltinę prasmę. 
Gegutė nebe pati būna likimo vykdytoja, bet tik pranešėja. Dainose, labai 
dažnai gegutė atskrenda po motulės langu ir kukuodama praneša, kad jos sū
nelis kare žuvo; tada parbėga ir jo žirgelis. Panašiai Devyniabrolėje, nei 
vienas kitas josios įprašytas paukštis nesugeba jos likimo broliams praneš
ti, o tik gegutė, ir tada broliai atskuba į pagalbą. Iš to aiškėja, kad kartais 
gegutė būna tik pasiuntiniu, besišaukiant kieno nors pagalbos.
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Nors gegutės simbolis ir yra komplikuotas, bet tam tikri elementai nesi
keičia: gegutė siejama su liūdesiu, pavojumi, nelaime ar skaudžiu likimu 
moters ar merginos.

★ ★ ★

RŪTA. Ypatingą vietą užimąs simbolis yra rūta, pagrindinai randamas 
tik dainose. Tai labai dažnas ir plačiai išsirituliavęs simbolis. Rūta sim
bolizuoja netekėjusios mergaitės nekaltybę, o netiesiogiai, rūtą vainikėlis, 
kaspinėliai, irgi yra virtę nekaltybės simboliais. Nerečiau dainose sutinka
mi ir panašia prasme naudojami yra žirgelio ir kepurėlės simboliai. Dažnai 
dainose minimas vėjas irgi yra ne kas kitas kaip šelmis bernelis. Visi šie 
simboliai yra susipynę lietuvią bernelio - mergelės dainose. Paimkime po
rą pavyzdžių:

8. Oi tu rūtelė, oi tu žalioji,
Oi ar matei didi šaltį ir šiaurų vėjelį?

Ateis tau žiemelė — ir šiaurus vėjelis,
Nusals tavo viršūnėlė, nubyrės lapeliai.

Oi tu mergele, oi tu jaunoji,
Oi ar matei didį pulką ir jauną bernelį?

Atjos tau pulkelis, ir jaunas bernelis,
Nublėkš tavo skaistus veidas ir baltos rankelės.

Čia gana aiskus mergelės ir rūtelės likimo sulyginimas. Atsiminus rūtos 
simboliką, aiškėja ir kitos dainos. Labai žinoma daina Ar aš tau sese ne
sakiau. Pacituosiu tik keletą punktelių:

9. ( Šelmis bernelis )
Pririšo žirgą prie tvoros,
Prie lelijėlės ir rūtos,
Pamuistė žirgas galvelę, 
išlaužė uosio tvorelę.

Arba kitoj dainoj;

10. Kas sabalas vakarėli, oi, oi, oi 
Pyniau ratų vainikėlį, oi, oi, oi,

Nusipynus vainikėlį, oi, ...
Užsidėjau ant galvelės, oi, ...

Užsidėjus ant galveles, oi, ...
Ėjau vaikščiot su berneliu, oi...

ir pakilo šiaurus vėjas, oi, ...
Ir nupūtė vainikėlį, oi,

Vai bėgsiu bėgsiu tekina, 
Pas motin ėlę verkdama, 
Vai m o tin ėl e kas daryt. 
Kaip reiks rūteles atgaivint?

oi, oi, oi, oi.
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Panašiai, reikia suprasti ir šią. dainą:

11. Per girią, girelę, saulutė tekėjo, 
Po stiklelio langeliu, močiutė sėdėjo.

Pareina dukrelė, viešuoju keleliu, 
Klau sin ėjo močiutė, j aunosios dukrelės :

Dukrele, jaunoji, kur tu vaik š tin ėjai,
Kodėl tavo rūbelius raselė užgavo, 
Kodėl rūtą vainikėli miglelė užkrito?

Dukrelei teisinantis, kad brolelį lydėjo, motulė atsako:
Netiesa, dukrele, neteisūs žodeliai, 
Su berneliu po berželiu žo delį kalbėjai.

Tenai tavo rūbelius raselė užgavo,
Tenai tavo vainikėlį miglelė užkrito.

Labai aiškiai rūtelių, vainiko svarba parodoma ir labai mėgiamoje dainoje 
Oi žiba žiburėlis. Motulė kalbasi su už vyro išleista dukra:

12. Ant dvarelio išėjus, 
Vario vartus atkėlus, 
Klausin ėjo jauną dukrelę, 
Ar visiškai parėjo.

Ne visiškai, močiute,
Ne visiškai, širdele:
As parėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio.

Tačiau rūtų vainiką praradus, jo atgauti nebegalima. Panašių pavyzdžių 
galima pririnkti labai labai daug.

★ ★ ★

Tai tik keletas pavyzdžių. Mūsų dainose ir pasakose yra ne vienas sim
bolis, kurį įdomu paanalizuoti ir iškelti: ragana, sakalas — gulbinas, ante
lė, žaltys, žiedas yra simboliai gana dažnai sutinkami, tačiau čia juos vi
sus neįmanoma aptarti. Turint galvoje, kad daugelis paviršutiniškai nesvar
bių vaizdų turi gilesnę prasmę, nėra sunku skaityti tautosaką ir pastebėti 
įvairius simbolius, kurių reikšmė paaiškėja sugretinus ir sulyginus keletą 
dainų ar pasakų, kuriose tie simboliai panaudoti. Taip pat įdomiai simbo
liai atsiskleidžia nuodugniai analizuojant kurią nors vieną pasaką.

Tokių gilesnių mūsų tautosakos tyrinėjimų itin trūksta, nes atidesnis 
žvilgsnis į tą šimtmečių senumo liaudies kūrybą atskleidžia vis gilesnę jo
sios prasmę.
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JAUNIEJI POETAI
PAVERGTOJE LIETUVOJE

R. Šilbajoris

Peržvelgus jaunųjų, sovietų Lietuvos rašytojų darbus pirmiausiai krinta į 
akis tai, kad savo esme jie niekuo nesiskiria nuo senesnės kartos rašytojų 
darbų, išėjusių spaudon .bolševikmečio laikotarpiu. Užtat nėra prasmės kal
bėti apie naują rašytojų kartą tokiu būdu, kaip tai paprastai yra daroma lite
ratūros istorijoj. Mes nematome naujai išsivysčiusio literatūrinio tikėjimo, 
kuris kovotų prieš senąjį, kaip, sakysime, romantizmas yra kovojęs prieš 
pseudo - klasicizmą, ir bekovodamas pasiskolinęs kai kuriuos to paties kla
sicizmo bruožus, tuo būdu sukurdamas naują literatūros kryptį, savotiškai 
dialektinio proceso būdu. Komunizmo paradoksas šiuo atveju yra tai, kad 
naujos literatūrinės krypties suformulavimas buvo visai ne dialektinis, kaip 
tai pagal marksizmo teoriją turėtų būti, bet dirbtinis, neorganiškas, staigus, 
išplaukiąs iš komunistų partijos įsakymų. Paskutinieji Mykolaičio - Putino, 
Vienuolio, Ievos Simonaitytės kūriniai pavergtoj Lietuvoj yra aprengti vi
siškai tais pačiais rūbais, kaip ir naujų, ką tik pradedančių plunksną mė
ginti rašytojų, būtent: partiškumas, politinė propaganda, moralinių vertybių 
pervertinimas tam, kad jos atitiktų komunizmo ideologijos reikalavimus, ir 
1.1. Skirtumas gal yra tik toks, kad bolševizmo ideologijos rėmai, prievarta 
užspausti ant jau išsivysčiusių kūrybinių asmenybių, jas palaužė, susiauri
no, nusilpnino, kai tuo tarpu jaunieji rašytojai, kūrybiškai beaugdami, atsi
mušė į tuos pačius siaurus rėmus ir taip pasiliko dvasiniais invalidais, vers
dami mus tik spėlioti, kuo jie būtų galėję patapti, jeigu jų augimas nebūtų 
buvęs suvaržytas.

Kalbant apie jaunuosius sovietinės Lietuvos poetus, pries akis iškyla 
dar vienas paradoksas: nežiūrint taip vadinamo " naujo ideologinio klima
to ”, nežiūrint to, kad komunistų partija iš rašytojų reikalauja, kad jie būtų 
bolševizmo propagandininkai, masių įkvėpėjai, ugningi " socializmo dai
niai ”, tam tikra prasme galima pasakyti, kad jaunųjų poetų lyrikoje is vi
so nesimato jokios širdimi pergyventos ideologijos. Mes ten rasime daug 
gražių žodžių apie partijos vadovaujančią rolę socializmo statyboje, apie
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tautų draugystę, seno kovą su nauju ir t.t., bet visi šitie eilėraščiai daugiau 
primena gimnazistų, rašinius, parašytus kokia nors mokytojo užduota tema, 
negu individualiai išreikštas, -tegu ir komunistiškai galvojančio žmogaus, 
mintis. Pavyzdžiu galima paimti Br. Mackevičiaus eilėraštį " Raikome ” 
( Rajono komitete ), iš jo rinkinio ’* Petys į petį ”. Į rajono komitetą atei
na apsiverkusi senelė kažkuo tai pasiskųsti, nors autorius mums nepasako 
koks, būtent, jos skundas ar prašymas. Ji nori kalbėti su ** vyriausiu ”. 
Autoriaus žodžiais:

... pasako mergaitė suglumus:
— Kairėj — sekretorius ... partinis ...

Pasako ir mato —
S en ei ė
Nušvinta irimą šnabždėti:
— Sakai, jis partinis, dukrele? ... — 
Negali jis man nepadėti ...

( Petys į petį, p. 13 )

Tuo eilėraštis ir baigiasi. Galima tiesiog įsivaizduoti, kaip Br. Macke
vičius nutarė, kad reikėtų parašyti eilėraštį, kuris pailiustruotų nuolat spau
doj kalamą mintį, kad darbo žmogus atėjęs su reikalais pas komunistų par
tijos narį visuomet ras šiltą, simpatišką, liaudį mylintį Žmogų, kuris juo tik
rai rūpinsis. Poetas atsisėdo, sugalvojo konkrečią situaciją, parinko kele
tą paviršutiniškų rimų, ir sulipdė mažą paminklėlį socialistiniam menui. 
Skaitytojas poetui netiki, ir gaunasi įspūdis, kad ir pačiam poetui nesvarbu, 
ar kas juo tikės ar netikės. Kad tik iš komunistinio literatūros kritiko gauti 
penketuką. Panašių eilėraščių rasime daugybę visų jaunųjų poetų kūrybo
je. Justinas Marcinkevičius, savo rinkiny ” Prašau žodžio ”, turi eilėraštį 
apie tinginį kolūkio narį, kuris nieko nedirba ir paskui skundžiasi, kad ma
žai moka už darbadienius. Visą eilėraščio mintį galima daug trumpiau ir 
efektingiau išsakyti senos liaudies patarlės žodžiais: *’ Kas nedirba, mie
las vaike, tam ir duonos duot nereikia ”. Visas specialiai komunistinis to 
eilėraščio turinys yra paprasčiausias melas. Tokių pavyzdžių nesunku bū
tų pacituoti ir daugiau.

Formos atžvilgiu, įvairumas yra didesnis, nors dauguma jaunųjų poetų, 
neturėdami galimybės gerai susipažinti su aukštai išvystyta lyrine forma 
ankstyvesnėj lietuvių poezijoj, ir tuo būdu neturėdami jokio išeities taško, 
metasi į labai nemalonų, vulgarų ar nuobodžiai paviršutinišką liaudies dai
nų stiliaus pamėgdžiojimą. Čia ir vėl, komunistiniai “ mokytojai ” jiems 
liepė *’ neprarasti ryšio su liaudim ”, ir jaunieji poetai savo abejingomis 
rankomis, be jokios kūrybinės vaizduotės, ar net liaudies dainų supratimo, 
išbarstė į purvyną mūsų tautosakos perlus. Bene labiausiai pasibaisėtinas 
tokio •* liaudiškumo ” pavyzdys yra Pauliaus Širvio eilėraštis " Vai ne rū
tą, mėtą laisto ... ” iŠ rinkinio " Ošia gimtinės beržai ”. Eilėraštis prasi
deda šitaip:

71

34



Vai, ne rūtą, 
Mėtą laisto, — 
Kiaules šeria 
M ergina.
Jei, žodelį tarus, 
Leistų, — 
Apkabinčiau, 
Ir gana,

(OŠi gimtinės beržai, p. 61 )

Kitame posme vėl skaitome:

Nes ermukšnio 
Baltą žiedą, — 
Varškę krečia 
Saujele.
Saulė rieda
N eužrieda
Per viršun es 
Girele.

( ten pat, p. 62 )

Bendra eilėraščio mintis yra ta, kad nuoširdus liaudies darbas už gražes
nę ateitį turi savo specifinį, socialistinį grožį, • pranašesnį už buržuazinių 
estetų svaičiojimus. Savo pastangomis supoetinti kiaules ir varškę Širvys, 
atrodo, siekė to paties tikslo, kaip Baudelaire savo "Fleurs du mal” ( Blo
gio gėlės ) — iškelti grožį to, kas normaliai laikoma nepatraukliu dalyku. 
Tik, žinoma, tarp Širvio ir Baudelaire yra, sakykim, tam tikras skirtumas.

Nežiūrint Čia suminėtų bendrų atstumiančių sovietinės lietuvių poezijos 
bruožų, yra ir ryškių, įdomių veidų, kurie tiek savo eilėraščių, formay tiek 
turiniu, užsitarnauja atskiro dėmesio. Nei vienas iš jų, mano nuomone, ne
prilygsta prie ankstyvesnės lietuvių poezijos geriausių pavyzdžių, bet vis- 
dėlto kai kurie jaunieji poetai sugeba pereiti iš eiliuotų nesąmonių į poezi
ją. A. Baltakis buvo kadaise sovietinių rašytojų aštriai kritikuotas už •* ra
sos lašelius plaukuose ”, bet 1956 metais išleistoje knygoje *’ Literatūros 
klausimai ” mes randame teigiamą Baltakio asmeniškos, ** neidėjinės ” ly
rikos įvertinimą. Eilėraštis, kuriame paminėti tie nelaimingi rasos lašeliai, 
buvo 1952 metais pasmerktas už tai, kad jame poetas išreiškė savo grynai 
asmeniškus jausmus, be jokios partinės orientacijos, ir, kas dar blogiau, 
kalbėjo apie paprasčiausią meilę tarp dviejų žmonių, tokiu stilium, kad ne
buvo galima atskirti, ar tai komjaunuoliška meilė, ar tik buržuaziška. Su ta 
nuomone, tarp kitko, galima ramiai sutikti. 1956 " Jais metais Eduardas Mie
želaitis pacituoja šį eilėraštį savo straipsnyje ’* Žvilgsniu į gyvenimą’ , is 
spausdintame anksčiau minėtoje knygoje. Gal bus nebloga tą citatą čia pa
kartoti;
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Gaivius lašus ištroškus žeme geria ...
Ir švelniam e lietučio šnaresy
Leisk pasakyt tau ką nors gerą, gerą, 
Kad tu pajų stumei, kas man esi.

Aš daug turiu draugą ir draugią, 
Daug darbo j domaus, daug reikalą, 
O vis dėlto tavęs nekantriai laukiu, 
O vis tik ne mažiau tave myliu.

Ir kai dabar, Šiltam lietučiui dulkiant. 
Aplinkui žemę žvilgančią matau, 
Gražiausi man tie lašeliukai smulkūs. 
Kurie ant garbaną sužvilgo tau.

Ir aš žinau: jei būčiau nesulaukęs 
Tavęs šiandieną vietoj sutartoj — 
Namo perlietą grįžčiau vienaplaukis 
Ir daug sunkiau man būtų dirbt rytoj.

( Lit. klausimai, p. 58 )

E. Mieželaičio nuomone: " Taip skaisčiai, taip prasmingai gali mylėti 
tik tarybinis jaunuolis, ir todėl man atrodo, kad A. Baltakis perteikė gryną 
tarybinio žmogaus meilės jausmą ir jo mintis ”.

Veltui, mes, kapitalizmo suvedžioti žmonės, bandytume protestuoti, kad 
mūsą netarybinės širdys irgi moka taip mylėti ir kad visa ta eilėraščio jėga 
ir vertė glūdi kaip tik toj į jokius penkmečio planus neįrašytoj žmogiškoj 
meilėj — E. Mieželaičio dialektinė logika mums įrodo, kad mes klystame 
ten, kur mes neklystame.

Tačiau būtų klaidinga susidaryti įspūdį, kad A. Baltakis yra drąsus, ne
pataisomas individualistas, kuriam meilė įdomiau už komunizmą. Iš kai ku
rių kitų jo eilėraščių matosi, kad šitas švelnus jaunuolis yra buvęs agitato
rių brigados nariu tuo metu, kai Lietuvos ūkininkai buvo varomi į kolūkius, 
ir kad galbūt jis net priklausė šiurpios atminties " istrebiteliams ”, kartu 
su enkavedistais pasmaugusiems lietuvių partizanų sąjūdį. 1956 ‘ tą metą 
*’ Pergalės ” žurnalo aštuntame numeryje yra išspausdinta keletas jo eilė
raščių iš ciklo " Velnio tiltas ”. Viename iš ją, užvardintame: “ Iš gry
čios į gryčią ”, A. Baltakis aprašo savo, kaipo agitatoriaus, keliones per 
kaimus, raginant žmones stoti į kolūkius. Jis sakosi, kad jam labai įdomu 
kalbėti su žmonėmis, juos mokyti ir iš ją mokytis. Tačiau antroj eilėraščio 
daly mes pamatome kitą medalio pusę:

O vis dėlto aš pavargau, 
Nuo šito baisaus įtempimo. 
Ach, kad nereikėtą daugiau 
Man sėst į skylėtą vežimą.
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D ar dėt dulkinais keliais,
Ar sninga ar žliaugia liūty s,
Ir laukt,
Ar kas nepaleis
iš krūmą
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Kad man n ereikėtą staiga
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Tamsoj cigaretės gesinti ...
Pabodo man pareiga įtid' M
Prašy ti, .į i
Aiškin ti,
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Grąsin ti.

Bet šaukia tave draugai. 
Ir vėl lipi į vežimą ... 
Tai kas, kad tu pavargai 
Nuo Šito baisaus įtempimo.

( Pergalė, 1956 m. No. 8, p* 66 )

Kitame savo eilėraštyje, " Velnio tiltas ”, kuris, matyt, yra vietovė, ties 
kuria partizanai buvo laimėję kruviną, mūšį, A. Baltakis paduoda mums šito
kį komunistiškų, rinkimų, vaizdą:

Dunda tiltas —
Grėsmingai, dusliai, —
P ravažiuoja ginkluoti vežimai.
Dulka mano gimtinės keliai, 
Skelbia žinią:
Rin kimai, R in kim ai !

Agitpunkte šokiai,
Dūdas
Muzikantai pučia sušilę,
O poste —
V _

Šautuvą tūtas
Virkdo vėjas, atlėkęs nuo šilo ...

Nubudau vidury nakties, 
Salto prakaito išpiltas ...

Ū®

: « n

5-4

( ten pat, p. 69 )

Šaltas poeto prakaitas yra iššauktas prisiminimų.: *’ Man vaidenasi vėl 
Žingsniai mirties - Ir garsusis - Velnio tiltas ”. Atrodo, kad tai ne šiaip 

sau poezija, bet labai asmeniški Baltakio pergyvenimai. Taip pat atrodo,
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kad jam šitie pergyvenimai, kaip žmogui ir kaip poetui, nepigiai atsiėjo. Ki
tam to paties ciklo eilėrašty " Kodėl aš kankinuos ”, Baltakis, pacitavęs 
Majakovskio žodžius, kad " tas, kuriam visuomet viskas aišku yra, mano 
nuomone, visai paprastai — kvailys ”, šitaip išreiškia savo jausmus:

Bet štai godos, 
N eaiškios godos
Mano širdį ir protą ėda.
Aky s e —
Žiburėliai godūs,
Neramu kažko.
Ilgu,
G ėda ...

Rodos dirbu, rašau ...
Kitą kartą
Ir ne taip jau blogai išeina.
Bet krūtinėj kažkas pasivarto. 
Ir pasmaugti noris
Gim stančią dainą.

( ten pat, p. 70 )

Šitie žodžiai: " Ir pasmaugti noris - Gimstančią dainą ” galbūt taikliau
siai apibudina tikro poeto likimą komunistinėj Lietuvoj.

A. Baltakio subtilusis kritikas Eduardas Mieželaitis ir pats yra ryškus, 
individualus poetas. Patys įspūdingiausi jo eilėraščiai taip pat nieko ben
dro neturi su komunizmo ideologija. Iš vienos pusės, mes randame tokius 
drausmingai bolševikiškus eilėraščius, kaip " Ant Nemuno kranto ”:

Kur Nemunas teka, ten naująją vagą
Laukuos traktoris tas vagoja giliai.
Prie Nemuno kitas
Išaušo jau rytas,
Į ateitj veda mus šviesūs keliai,

( Mano lakštingala, p. 319 )

Iš kitos gi pusės Mieželaitis prabyla į mus linksmu, lyrišku, giliai lietu
višku balsu:

Saulė atsikėlė už mane anksčiau, 
Aš tokios gražuolės niekur nemačiau.

Permetė per petį stambią aukso kasą
Ir užkliudė medį, ir nukratė rasą.

75

38



Ir basa atbrido kūdros ajerais
V an denio pasemti vario kibirais.

Saulė žiuri žiūri — mėnuo kūdroj guli, 
Ėmė ir išsėmė kibirais m ėnu lį.

if.).®? b&y
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Ir staiga prie lango kad sušuks ku • kū ! — 
Tekinas išbėgau paskui ją taku.

A.Š panėriau dalgį, tarp žaliu žolynų, 
O saulutė grėbė, vartė ir džiovino.

( Vasaros rytas, ten pat, p. 191 )

Čia yra ir lietuviškas kaimas, ir kūrybingai, poetiškai suprasti liaudies 
motyvai, ir subtiliai įpinta meilės tema. Ačiū Dievui, čia nėra komunizmo.

E Mieželaitis kartais net sugeba paliesti romantiškas stygas, sukelian
čias melancholiškas, beveik " dekadentiškas ” nuotaikas, kaip pavyzdžiui 
jo eilėrašty " Muzika ” :

( Pasku tinį kartą. ) Praeitis jau miršta.
( Paskutinį kartą. ) Kaip žiema — ji žus ...
( Paskutinį kartą. ) Baltarankiai pirštai 
rankioja skau smin gu s juodus klavišus ...

( ten pat, p. 35 )

Tai sudaro įspūdį paskutinio liuksuso — būti niekuo kitu, kaip tik melan
choliškai nusiteikusiu žmogum; liuksuso, kurį sau autorius leidžia vienai 
minutei, prieš pat traktoristams atvažiuojant. Galbūt šitoje akimirkos sil
pnybėje ir slypi Mieželaičio, kaipo menininko, tikroji jėga.

E. Mieželaitis taip pat yra parašęs ilgesnį eiliuotą, veikalą — ” Broliška 
poema ”, kurioje atpasakojama kolūkio elektros stoties statyba tame siau
rės rytą Lietuvos kampe, kur susieina baltarusių, latvių ir lietuvių, teritori
jos. Šita poema buvo pakartotinai girta spaudoje, tiek lietuvių, tiek ir rusų 
pačių literatūros kritikų, tokių, kaip Tikhonovas — vienas iŠ svarbiausių 
Sovietų Rusijos rašytojų. Šito veikalo man neteko matyti, bet, kiek galima 
spręsti iš kritinių straipsnių, jame stengiamasi pavaizduoti, kaip keičiantis 
gamybiniams santykiams bei ekonominėms sąlygoms, keičiasi ir žmonės 
viena iš pačių pagrindinių visos marksistinės filosofijos prielaidų. Atrodo, 
kad praeity tarp lietuvių, latvių ir gudų niekad ypatingos draugystės nebuvo 
jausta, bet socialistinėje santvarkoje, kartu dirbdami prie elektros jėgainės 
statybos, kuri bus naudinga kolūkiams visose trijose respublikose, kolūkie
čiai išmoksta vienas kitą gerbti, vienas kitu pasitikėti. Iš esmės paėmus, 
nežiūrint savo ilgumo, šita poema atrodo kaip dar viena iš tokių ” gimna
zistiškų temų ”, skirtų kokiam nors marksizmo dėsniui pailiustruoti. Apie 
jos meninę vertę, žinoma, nemačius negalima kalbėti. Bet kokiu atveju, ši-
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ta poema ir kiti eilėraščiai,atrodo, E. Mieželaitį yra pastatę pirmaujančių, 
sovietų. Lietuvos poetų eilėsna.

Paskutiniu metu, net ir tremtinių tarpe, išgarsėjo neseniai parašyta Jus
tino Marcinkevičiaus poema “ Dvidešimtas pavasaris ”. Buvo girdėta gan
dų, kad toj poemoj Marcinkevičius labai drąsiai atvaizdavęslietuvių studen
tijos pasipriešinimą intelektualiniam komunizmo išprievartavimui, kad tai 
esąs ženklas naujos dvasios komunistinėj literatūroj, ir t.t. Visą pirma, 
apie tą poemą reikia pasakyti tai, kad ji niekam neturėtų sudaryti saldžių 
iliuzijų apie Lietuvos “ nubolševikėjimą Idėjinis poemos turinys yra 
tvirtai ir aiškiai užtemptas ant to paties bolševikiško kurpalio. Neturtingų 
kaimiečių sūnus Simas Kairys išvažiuoja Vilniun studijuoti medicinos. Jis 
atsiveža su savim konservatyvias ir atsargias lietuviško kaimo idėjas — ne
žiūrint visų laikų pasikeitimų, nežiūrint peršamų visokiausių ideologijų, lai
kytis aukso vidurio, nesikišti į jokią politiką, ir tik ištverti, išgyventi, kol 
praeis, išnyks visi engėjai ir politikieriai, k aip pernykštis sniegas. Tačiau 
Vilniuje jam palengva paaiškėja, kad pasilikti neutraliu yra neįmanoma — 
arba reikia jungtis į '* naują gyvenimą ”, arba pasilikti ir pražūti kartu su 
“ praeities liekanomis ”. Po įvairių svyravimų ir klystkelių, Simas Kairys 
galų gale, paprašęs lietuviškos žemės, kad jam dovanotų jo padarytas “ideo
logines klaidas ”, apsisprendžia už komunizmą.

Bolševikiškos nuotaikos atsispindi jau pačioje poemos pradžioj. Aprašy
damas Kairių giminės istoriją poetas sujungia ’’ antikapitalistinius ” ele
mentus su antireliginiais:

Giminė Kairių plati 
Žemę ardavo pati. 
Ji kitiems laukus pureno, 
Sėjo, piovė ir gyveno. 
Pragyveno daug kdrų, 
Nepastatė sau dvarų.

, Laimė juos, matyt, užmiršo
Jie n eišplaukė į viršų.
Sliaužiok pažeme, Kairy!
Viskas tavo, ką turi.
Jei turi neperdau giau šia,
Paprašyk aukščiau sitį — gausi, 
Pasibelsk j jo duris — 
Pasitiks, atidarys, 
Pasodins prie vaišių stalo 
Ir nebus linksmybėms galo. 
Duos tau fraką ir getrus ... 
Žemės? Žemės — tris metrus.

( Dvidešimtas pavasaris, Pergalė, No. 3, 19% m., p. 4 )

Neužilgo pasirodo ir sovietų Lietuvos literatūroj labai gerai pažįstamas 
šabloninis *’ buožės ” simbolis — turtingas kaimo ponas, kuris stumdo ir 
skriaudžia jauną berniuką Simą Kairį ir jo tėvą. Vėliau tas pats ponas jau 
spardo ir muša senąjį Kairį, įsiveržęs į jo namus kaip " banditas ” ( t. y.
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Lietuvos partizanas ). Galų, gale, jo paraginimu niekšiškas ** amžinasis 
studentas ” ir reakcionierius Pūkelis nušauna Simo Kairio mylimą — jauną 
mergaitę iš pasiturinčios šeimos, kuri buvo jau pradėjusi suprasti, kad jos 
sentimentali, *’ nacionalistiška ” meilė Lietuvai nieko gero jos kraštui ne
atneš.

Paties Pūkelio atvaizdavimas yra geras pavyzdys to, kaip sovietinis ra
šytojas, realistiškai pripažindamas tą faktą, kad tarp lietuvių studentų yra 
tokių, kurie neapkenčia bolševizmo, į tą faktą visgi pasižiūri iš ” idėjinių 
pozicijų ”, kaip to reikalauja socialistinis realizmas. Pūkelis yra buržua
zinis nationalistas. Užtat jis privalo būti niekšas, girtuoklis, tinginys ir 
pasileidėlis. Jis tyčiojasi iš Simo Kairio, gundo jį prisidėti prie reakcio
nierių, dvokiančioj smūklėj, pavadintoj ” Auerbacho rūsiu ”, jį girdydamas 
degtine. ( Tarp kitko, už gyvą ir realistišką to " Auerbacho rūsio ” apra- 
šymąMarcinkevičius buvo gerokai apibartas komunistinių literatūros kritikų, 
nes, girdi, sovietinėj Lietuvoj tai “ netipiškas ” reiškinys). Galų gale, 
Pūkelis pasidaro žmogžudžiu. O per visą poemą, kur tik sutinkame Pūkelį, 
jį lydi, kaip koks prakeikimas, senos studentiškos dainos ’* Gaudeamus 
igitur ” žodžiai.

Tačiau taip pat neteisinga būtų sakyti, kad ” Dvidešimtame pavasary ” 
visiškai nesuskamba jokia nauja gaida. Tvirtai atsisėdęs į bolševikiškų 
giesmininkų suolą, Marcinkevičius kartais drįsta užtraukti ir truputį " ne į 
toną”, labai jau vaizdžiai, įtikinančiai aprašydamas antibolševikinčs nuo
taikas tiek Lietuvos kaime, tiek studentijoj. Štai gandai, sklindą tarp kai
miečių kolūkių organizavimo metu :

... Tik staiga — kolūkį stato! 
Tai, girdi, toks avilys, 
Į kurį visi sulįs.
Padarys platesnę landą,
Kas nelįs — lazda per sprandą.
Kas įlis, tas atgalios 
Jau išlįsti n evalios. 
Jeigu atvedei karvutę — 
Tai nemelši jos, bobute!
Jeigu arklį atvarei — 
Tai užmiršk, kad juo arei.

( ten pat, p. 5 )

» OtarP studentų pasitaikančios mintys kartais jau tikrai “ kontrre volių ci- 
ja kvepia. Štai Simo Kairio mylimoji Irena pasakoja apie Lietuvos praeitį:

F

— Šitie akmenys žili,
Samanotos sienos šitos
Ir lietaus p aplauto s plytos —
Kiek jos matė, kiek matys!
St čia — mūsą praeitis. \
Kur jinai — garsi, didinga?
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Viskas žuvo.
Viskas dingo.
Uždrausta nūnai, deja, 
Net kalbėti apie ją.

( Pergalė, Nb. 4, 1956, p. 70 )

Svarbu yra atsiminti tai, kad šitoks pokalbis tarp Kairio ir Irenos vyksta 
Gedimino kalne Vilniuje. Simo atsakymas taip pat labai įdomus:

Bet jinai visviena mūsų.
Simas garsiai atsiduso:
Ir dėl si tos praeities
Kartais nesmagiai jauties.
Rodos, buvo n eblogiau šia.
O kada kas nors paklau šia:
Kaip įvyko tai ir tai?
Gerą valandą mąstai,
Kas tau galima, kas leista, 
Kaip marksizmas moko ...
K ei s ta!

( ten pat )

Pats poetas, turbūt, prieš rašydamas šitas eilutes gerą valandą pamąstė, 
ar galima ir leista šitaip "neidėjiškai ” pažvelgti į komunistų, vykdomą Lie
tuvos praeities šmeižimą.

Tačiau, nepaisant šitokio atvirumo, Marcinkevičius visgi negali, ir gal
būt nenori, papasakoti visko, ką jis žino apie sovietinį Lietuvos gyvenimą. 
Du studentai — Galinis ir Dalia — randa lietuvių partizanų atsišaukimą ir 
kartu jį skaito:

'* Broliai, seserys lietuviai!
Šitiek amžių nepražuvę,
Jei pražūsime nūnai,
Tai pražūsim amžinai. ”
Čia Galinis ir sujudo:
** Broliai, seserys ** — tai mudu.
Betgi kas čia mudu žudo?

( ten pat, p. 74 )

Kas čia mudu žudo? O tuo tarpu eina į Sibirą traukiniai su ištremtais 
lietuviais, kalėjimuose žūsta *’ nesusipratę ”, arba, bolševikų terminologi
ją naudojant, " klasiniai nesąmoningi ” kaimiečiai, miestelių rinkose pūva 
laisvės kovotojų lavonai. Šito paskutinio teisybės egzamino Marcinkevi
čiaus kūryba taip ir neišlaiko. Mums belieka tik spėlioti, ar jo stalčiuje 
bus kada nors galima rasti gilesnės teisybės, ar visas jo atrodantis drąsu
mas yra tik '* bolševikinė kritika ir savikritika ”.

Pačia savo poemos forma Marcinkevičius, atrodo, bus daugiau sekęs rusų 
rašytojų pavyzdžiu, negu lietuviškomis tradicijomis. Poemoje labai mažai 
matome tokių rašytojų, kaip Balio Sruogos, arba bent jau Maironio, įtakos.
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Užtat labai jaučiasi devyniolikto šimtmečio rusų, rašytojo Nekrasovo stilius 
ir bendras poemos planas. Nekrasovas buvo parašęs ilgą, poemą, kuri vadi
nosi <c Kam Rusijoj gyventi gera ”, Joje jis išdėstė plačią panoramą var
gingo Rusijos gyvenimo po caro priespauda, daugiausiai kalbėdamas apie 
baudžiauninkus. Kartas nuo karto jis iš tiesioginės poemos pereidavo lyg 
ir į poetinę dramą, trumpai inscenizuodamas baudžiauninką pasikalbėjimus, 
dainas, atskirais skyreliais įterpdamas kokios gyvenimo nukankintos bau
džiauninkės Kalvarijos kelią istoriją. Lygiai tokius pat metodus randame 
ir Marcinkevičiaus poemoje. Auerbacho rūsio scena pereina iš atpasakoji
mo į draminį dialogą; Baladė apie Ievą yra įterpta į poemą tokiu pat būdu, 
kaip Nekrasovas įterpė savo balades. Stengdamasis būti tautiškas savo for
ma, Marcinkevičius matyt neturėjo kitos išeities, kaip sekti rusiškų '' byli
nų ” pavyzdžiu, nes mes, deja, savo tautinio epo skeveldrų niekad negalė
jome surankioti iš istorijos pakampių. Užtat metaforų pasikartojimas, liau
dies dainų žodžių įpynimas į paties poeto posmus, tam tikras kalbos tiesu
mas, labai primena rusišką epiką, o kartais net nuskamba kaip Lermontovo 
baladės. Pavyzdžiui, atėjusios Simą išlydėti Ievos žodžiai:

Atn ešiau, Simuk, žolelių — 
Praverčia, kai galvą gelia. 
Gerk i dieną tris kartus, 
Aplankyk Aušros Vartus. 
Neužmiršk seną tėvą! 
Tai ir viskas.
Su dievu!

( Pergalė, 19%, No. 3, P- 9 )

skamba truputį panašiai, kaip Lermontovo " Kazoko lopšinės dainos ” pos
mas:

Kovai ruošdamasis baisiai
Motiną atmink, 
v v • r. j •Šventą kryzią pabu duoki, 
Mik, nusiramink.

Tačiau pas Marcinkevičių taip pat yra daug grynai asmeniškos, gaivios 
lyrikos, ypač, kada jam netenka nešti " politinio sąmoningumo ” naštos. 
Štai, gyvas, lakus Neries aprašymas:

B ega, rai to si N e ri s;
Pro Žvėryną suka ratą, 
Vingio parke krantą statą 
Ardo ji vilnim sraunia, 
Kol nurimsta Nemune. 
Saulė žvilgteri į Nerį — 
Sidabru ir auksu žėri. 
Kri š tolintai van den ai.
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Oi graži Neris. Jinai 
Vis žvali, vis bėga, dairos, 
Traukia ją vaizdai įvairūs. 
Čia namai — nauji, seni 
Atsispindi vandeny, 
Čia jai šnera vasarojus, 
Šičia eglė iškero ju s, 
Čia gamyklą kaminai — 
Viską pastebi jinai.

( ten pat, No. 4, pp. 73 “ 4 )

Bendrai paėmus, visas poemos stilius yra sklandus, pilnas taiklių, pasta
bų, jumoro, turtingos poetiškos vaizduotės. Tačiau, iš kitos pusės, pasi
taiko labai blogo skonio posmų, kuriuose autorius mėgina būti satyriškas, 
išjuokdamas ” liaudies priešus ”, bet atsiekia tik to, kad atstumia skaity
toją. Vienas toks epizodas aprašo, kaip kaime Simo Kairio tėvas, kolūkio 
revizorius, -pagauna “ liaudies turto grobėją ” — vagišę, -benešančižį. maišą 
pavogtų kviečių. Pamačiusi seną Kairį, -mergina pakiša maišą po sijonu ir 
atsitūpia dirvoje. Seka toks aprašymas:

0 Kairys — ne pėsčias dėdė:
— Ko tu čia, J anų te, sėdi?
Gal prieitumei arčiau?
Jau senokai n emačiau ...
E vištele geltonplauke !
Tu turbūt, Vaciuko lauki?
Na, o Jane jam į tai!
— Atsiprašant... pats matai.
Ko gi stovi, kaip nuli'etas ?
Neregėjęs... šitos vietos?
0 Kairy s:
— Kai ką mačiau.
Betgi noris ... iš arčiau!
P ab ėgėtumei į girią.
— Reikalai, dėdule, spiria...
— Viduriukai ... reik manyt!
Jau geriau, žinai, J any t, 
Būtum ėjusi per p eik es ...
Ir piktai pridūrė! ** Kelkis!

( ten pat, pp. 67 - 8 )

Šitokia ct kovinga bolševikiška satyra ” tikrai atsiduoda sovietinės kul
tūros perlais. Panašių dalykų pasitaiko ir ankstyvesniame Marcinkevičiaus 
eilėraščių rinkinyje " Prašau žodžio ”. Iš dalies čia, be abejo, kaltas ir 
paties poeto estetinis ir kultūrinis nesubrendimas, bet didžiausia atsakomy-
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bė tenka komunistiniams literatūros kritikams, kurie primygtinai reikalauja, 
kad visi *’ liaudies priešai ” ir ** praeities liekanos ” būtų, išjuokiami vi
siškai be pasigailėjimo, naudojant kiek galima piktesnės satyros botagą, 
neatsisakant net ir nuo nešvankaus koliojimosi. Kiekvienas, kuriam kada 
teko pavartyti “ Pravdos ” ar ” Izvestijos ” puslapius, gali lengvai įsiti
kinti, kad toks pasigailėtinas, atsiprašant už išsireiškimą,'“ žodžio me
nas ” yra kilęs tiesiai iš komunistų partijos ideologinio šiukšlyno.

Nežiūrint bolševikų priespaudos ir jų atsinešto kultūrinio imperializmo 
žaizdų, negalima pasakyti, kad jaunieji sovietinės Lietuvos poetai paliks 
visiškai neįnešę jokio indėlio į lietuvių literatūrą. Yra ten talentų, yra ir 
nuoširdaus tikėjimo, kad net ir politiniai nuspalvintas menas visdėlto užde
da rašytojui tam tikrą pareigą gerbti spausdintą žodį. Jeigu jų darbai ir ne
prilygsta nei senesnių lietuvių poetų, darbams, nei tremtyje rašomai poezi
jai, visgi neviską, ką jie dabar rašo, teks mesti į istorijos šiukšlių dėžę. 
Lietuvių literatūra, kaip ir pati lietuvių tauta, yra gyva ir nežus net ir rau
donajame tvane. Gal dabar lietuviškos poezijos veidas ir yra iškraipytas, 
sunkiai beatpažįstamas, gal kai kurie jaunieji rašytojai ir tikrai parsidavė 
už Judo grašį, bet, anot Kudirkos žodžių iš *’ Lietuvos tilto atsiminimų”, 
lietuviškoji poezija pavergtame krašte gali mums pasakyti: " Nenusiminkit, 
broliai, kol liks nors vienas senas ąžuolinis rąstas mano griaučiuose, aš 
nesugriūsiu! ”
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AUKLĖJIMAS SOVIETINĖJE LIETUVOJE

Tomas R em eikis

To aš negaliu tikėti! ” — pasakė Alice.
"Ne?” — tarė' karalienė užjaučiančiu balsu. Pabandyk dar kartą; įkvėpk 

daug oro ir užsimerk ”.
Alice nusijuokė. "Nėra reikalo bandyti ”, pasakė ji. • " Žmogui yra ne

įmanoma tikėti n eįm anomus dalykus ”,
** As sakyčiau tu nebandai užtektinai ”, tarė karali enė. ” Kai aš buvau 

tavo amžiaus aš praktikuodavau ( tikėti n eįm anomus dalykus ) po pusvalandį 
kasdien. Žinai, kartais aš įtikėdavau šešis neįmanomus dalykus dar prieš 
pusry čiu s ”.

( Lewis Carroll, Through the Looking Glass )

Ši trumpa dramatinė ištraukėlė puikiai išreiškia didelę dalį sovietinės mo
kyklos filosofinio pagrindo, sovietinio žmogaus sąvoką. Žmogus gali įtikė
ti neįmanomus dalykus, jei jis yra užtektinai ugdomas tai padaryti. Tad ug
dymas ar lavinimas bei lavinimasis sovietinėje pedagogikoje yra vienas iš 
trijų pagrindinių žmogaus asmenybę formuojančių faktorių, būtent, prigim
ties ( paveldėjimo ), aplinkos ir ugdymo. Sovietinis pedagogas yra įsitiki
nęs, kad visos sąvokos, kuriomis žmogus nuvokia tikrovę, yra produktas tos 
istorinės formacijos, kurioje jis gyvena. Czeslaw Milosz savo knygoje The 
Captive Mind šią sovietinę prielaidą išreiškia labai puikiai, nors kiek ir 
sarkastiškai:

*' Žmogus yra toks lankstus sutvėrimas, jog galima įsivaizduoti dieną, 
kada save gerbiąs pilietis šliauš ant vistį keturių, mosikuodamas įvairiai 
spalvotiį plunksnų uodega, kaip konformizmo ženklą tvarkai, kurioje jis gy
vena ”,

Tai, galbūt, skamba kiek keistokai. Tačiau reikia aiškiai pastebėti, kad 
nei viena iš sovietinės pedagogikos prielaidų — kad asmenybė yra prigim
ties, aplinkos ir ugdymo rezultatas ir, kad žmogus esmėje yra nepaprastai 
lankstus auklėjamajai įtakai ir siekia konfirmavimosi — negali būti lengvai

TOMAS REMEIKIS studijuoja politinius mokslus Illinois universitete ir čia 1958 m. įgijo magistro 
laipsnį politiniu mokslų srityje. Gavęs Illinois universiteto ” Fellowship ” stipendiją, šiuo metu 
ruošiasi politinių mokslų daktaro laipsniui.

Aktyvus Liet. Studentų Sąjungos narys ir Liet. Studentų Skautų Korp! Vytis filisteris, bendradarbiau
ja spaudoje, buvęs žurnalo “ Lituanus ” ir Liet. Studentų S - gos metraščio redakcijų narys, šiuo me
tu — “ Mūsų Vyčio ” redakcinio kolektyvo narys.

Šis fil. T. Remeikio straipsnis remiasi medžiaga iš jo tezės, paruoštos Illinois universiteto politinių 
mokslų magistro laipsniui gauti. Si tema taip pat buvo nagrinėjama Akademinio Skautų Sąjūdžio 1958 
- jų metų Akademinėje Stovykloje.
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atmetama, nes jos atsiremia į gana universalius žmogaus bruožus. Pirma, 
Aristotelio nuvalkiotos frazės prasme, žmogus yra socialus sutvėrimas. Yra 
neginčijamas faktas, kad žmogus paaukoja net savo laisvę, - kad tik jis ga
lėtų. būti vienas iš grupės, turėti priklausomumo jausmą grupei ar tautai. 
( Šia tema įdomios medžiagos galima rasti Erick Fromm knygoje Es cape from 
Freedom ).

Antra, didelė dalis žmogaus asmenybės yra istorinio proceso produktas. 
Yra daug tiesos teigime, kad žmogus žiūri pro savo istorinio perijodo aki
nius. Žmogaus pačius plačiausius pasaulėžiūros bruožus nustato gyvena
mosios epochos bruožai. Ir čia iškyla klausimas, ar yra koks universalus 
standartas, kurio pagalba būtų galima nustatyti ar žmogaus žvilgsnis realy- 
bėn ( kurios pagalba jis nuvokia tikrovę ) absoliučiai atatinka tikrovę. Tai
gi, atsiduriame prie tiesos problemos. Kiek relatyviau žvelgiant pastebėsi
me, kad kiekviena ideologinė sistema turi savus tiesos standartus ir socia
liniame gyvenime ji egzistuoja tik ideologinės sistemos rėmuose.

Ir komunistinė ideologija nusako kas yra tiesa. Ar ji objektyviai atatinka 
tikrovei, ar ne, yra nesvarbu. Svarbu, kad žmogus gali būti pilnai priėmęs 
tokią ideologiją, būti taip stipriai su ja suaugęs, jog nei didžiausi ideologi
jos ir tikrovės skirtumai nepaliečia žmogaus pasaulėžiūros. Kiekviena ideo
logija savaip nustato visatos objektų santykius, nupiešia pasaulį savitomis 
spalvomis. Tad galime argumentuoti, kad nei viena ideologija nenusako tik
rovės, bet ne visos jų vienodai tikrovę iškraipo. Čia, tačiau, nevieta spręs
ti kurios ideologijos yra arčiau tikrovės; svarbu turėti omenyje, jog žmogus 
mato tikrovę pro tam tikros ideologijos konceptinę schemą, kurią jam sutei
kia gyvenamasis istorijos perijodas ir aplinka ir kuria jis nustato visatos 
objektų santykius. Tai yra charakteringa netik vakarų pasaulio, bet ir ko
munistiniam žmogui.

Kiekvieną ideologinę schemą būtų galima pavadinti iliuzija, nes ji dau
giau ar mažiau iškraipo tikrovę. Si iliuzija, kuri paprastai, gali būti sužlug
dyta tik savo esmės, yra sukuriama socializacijos proceso. Tokiu būdu, 
per tvirtą ugdymą — auklėjimą — Žmogus gali išmokti tikėti neįtikimus, ne
įmanomus dalykus. Taip atrodo tiems, kurie yra už tokios iliuzijos forma
vimo proceso, nes jie mato tik " iliuzijų ” sukūrimą. Tie, kurie tame pro
cese dalyvauja, jaučia, daugumoje atvejų, tiesos išsivystymą. Nesinori, 
bet vistiek reikia pripažinti, jog socialiniame ( kartais ir moksliniame ) gy
venime tai ką. mes laikome iliuzijom, kitų yra priimta kaip absoliuti tiesa, 
ir atvirkščiai. Blogiausia, kad retai kada pasiseka įrodyti, kad tai ką vie
nas vadina “ tiesa ” yra iliuzija — klaida.

Po šių įvadinių žodžių, kuriais tikiuosi šiek tiek paskatinau lengvai ne
priimti populiarios pažiūros, kad komunistinė auklėjimo sistema yra tik iliu
zija, absurdas ( ji tokia mums gali atrodyti ir iš tikrųjų tokia gali būti, bet, 
daugumoje atvejų, ne tiems, kurie jos yra ugdomi ), trumpai noriu pažvelgti 
į -.-sovietinės pedagogikos ideologinius ir metodinius principus.

I.
Sovietinė pedagogika išsivystė ideologijos ir aplinkos santykyje. Taigi, 

reikia atskirai pažvelgti į ideologinį ir politinį - ekonominį aspektą, kurių 
tarpusavio veiksnyje išsivystė pedagoginė sistema, kokia ji dabar yraSovie- 
tų Rusijoje ir mūsų Lietuvoje.
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Ideologinis sovietinės’pedagogikos pagrindas randamas dviejuose Marksis
tinio mokslo aspektuose: Markso - Lenino - Stalino istoriniame materializ
me bei revoliucinėje teorijoje ir Markso " darbo ” sąvokoje. Iš šią dvieją 
Marksizmo aspektą išplaukia visi sovietinės pedagogikos ideologiniai - me
todiniai principai.

Markso - Lenino - Stalino istorinis materializmas ( dialektinė variacija ) 
bei revoliucinė teorija daleidžia, kad visuomenės formas nustato ekonominė 
sistema; kad istorinis procesas neišvengiamai veda į komunizmą, ir, kad ta
me procese-žmogus gali dalyvauti ir jį net dalinai nustatyti — pagreitinti. 
Todėl, viskas yra moralu, kas prisideda prie istorinio proceso vystymosiko- 
munizmo link ir reikia siekti pasaulio revoliucijos, nes toks jau yra istori
jos sprendimas. Šiuo atveju reikia įgyvendinti kolektyvizmą kur įmanoma, 
nes tai yra pagrindas, ant kurio turi atsiremti istorijos lemtas komunizmo lai
kotarpis. Taigi, turime bent penkis pagrindinius ideologinius principus ir 
eilę iš ją išplaukiančią auklėjimo metodą, kuriuos trumpai -apibudinsiu.

1. Materializmas. Pirmoje vietoje, komunizmas iš esmės yra materialisti
nė ideologija, nepripažįstanti betkokios buities už materijos ribą, aiškinanti 
visatą bei visuomenę materialistiniu, ekonominiu būdu. Materialistinė komu
nizmo esmė neišvengiamai reikalauja, kad iš tos sistemos žmogus turėtą 
materialistinę pasaulėžiūrą. Tik materialistas gali būti komunistu.

Sovietinė pedagogika siekia išugdyti meterialistinę pasaulėžiūrą, panau
dodama tam tikslui mokslą ir izoliuodama religijos įtaką. Konkrečiai apie 
tai kiek vėliau.

2. Komunistine' moralė. Tai reiškia besąlyginį istorinio sprendimo vygdy- 
mą. Pagal Markso istorinį mokslą visuomenė neišvengiamai dialektikos bū
du vystosi link komunizmo. Todėl viskas kas prisideda prie komunizmo iš
sivystymo, prie komunistinio žmogaus ugdymo yra priimtina ir pageidautina; 
viskas kas prieštarauja tam turi būti atmesta. Komunizmas randa savo pa
teisinimą pseudo - metafiziniame istorijos supratime, pateisindamas savo el
gesį istorinio determinizmo įstatymu. Praktikoje, komunistinė moralė reiš
kia besąlyginį paklusimą Komunistą Partijos nurodymams ir reikalavim ams, 
nes Komunistą Partija esanti vienintelė, kuri gali teisingai suvokti istorijos 
reikalavimus. Mokyklose, tad, siekiama aiškinti Marksistinę istoriją, gar
binama Komunistą Partija kaip tos istorijos vykdytoja, aiškinama kaip kiek
vienas " komunistinės statybos ” darbas veda link istorijos lemto komuniz-. 
mo.

3. Proletarinis internacionalizmas. Tai reiškia, kad visą pasaulio darbi
ninką interesai yra tie patys, ją apsaugojimas ar įgyvendinimas visą darbo 
žmonią yra vedamas Komunistą Partijos. Proletarinis internacionalizmas, 
ar pasaulinės revoliucijos siekimas, pasireiškia neapykantos kapitalistinią 
kraštą ugdyme ir užtikrinime “ tautą draugystės ” socialistinią kraštą san
tykiuose. Taip mokyklose sukuriamas mitas apie vakarą sąmokslą ir" moks
liškai ” parodomas socialistinią kraštą draugystės privalomumas. Proleta
rinio internacionalizmo įdomus aspektas: mokyklos socialistiniuose kraštuo
se, ypatingai Rusijos okupuotuose kraštuose, turi užduotį sukurti rusą tau
tos kaip revoliucinės vadovės mitą^ Tuo bandoma pateisinti sovietinį impe
rializmą okupuotuose kraštuose. Žymesni metodai, atsiremią į šį principą, 
yra: istorijos perrašymas pagal Marksistinį mokslą, izoliacija nuo vakarą,
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ir ekonominė bei socialinė - kultūrinė integracija socialistiniame bloke.
4- Kolektyvizmas. Tai reiškia, kad grupė ar visuomenė yra aukščiau indi

vido, kad ne individualizmas, bet sutartinis darbas vyrauja, kad nėra priva
taus kapitalo, o tik bendras visuomenės turtas, kad individo interesai yra 
pajungti bendram labui. Iš šio principo išplauktą, metodai yra: kolektyvi
nis, o ne individualinis mokyklos darbas, mokyklos kolektyvo pabrėžimas, 
grupinių, užsiėmimų, plėtojimas.

5. P olite chnizmas. Nepaprastos svarbos sovietinei pedagogikai turi Mar
kso ” darbo ” sąvoka ir iš jos išplaukiąs politechnizmas. Marksas savo 
klasiniame Kapitale taip apibrėžia “ darbo ” sąvoką:

” P rimarily, labour is a process going on between man and nature, a pro
cess in which man, through his own activity, initiates, regulates, and con
trols the material reactions between him sei f and nature, He confronts natu
re as one o f b er own forces, settin g in motion arms and le gs, h ead and hands, 
in order to appreciated atarė’s production in a form suitable tohis ownwants. 
By thus acting on the external world and changing it, he at the same time 
changes his own nature. He develops the po tentiali ties that slumber within 
him, and subjects these inner forces to his own control ... ”

( The Capital, New York, E. P. Dutton Co., Inc., 19 46, p. 169 ) 

Atseit, darbas ugdo žmogų ir yra pagrindinis, natūralūs ugdomasis faktorius. 
Todėl individo ugdymas turi būti organizuotas apie darbą. Tik dirbdamas 
žmogus išvysto savo potencijalus, pilnai save išreiškia.

Politechnizmas yra logiška darbo sąvokos išvada. Politechnizmas yra in
divido išmokymas ” santykiauti ” su aplinka, kuri pagamina žmogaus egzis
tencijai reikalingus daiktus; paprastai tariant, politechnizmas reiškia išmo- 
kymą dirbti gamybinį darbą.

Įvairiais sovietinės valstybės laikotarpiais, politechnizmas buvo įvairiai 
interpretuojamas ir nevienodai pabrėžiamas. Tad prie jo sugrįšime nagrinė
jant ekonominio - politinio faktoriaus reikšmę sovietų pedagogikoje.

Ideologija yra neišvengiamai modifikuojama aplinkos. Taip atsitiko ir su 
komunistine ideologija. Nors pasiliko tie patys terminai — sąvokos, tačiau, 
praktikoje jų reikšmė nuolat kito ir vis keičiasi. Dėl vietos ir laiko trūku
mo išleisiu prieš - stalininio laikotarpio sovietinės aplinkos įtaką į pedago
ginę sistemą. Paimsiu tik Stalino ir po - stalininės, taip vadinamos ” ko
lektyvinės vadovybės ” laikotarpius.

Stalino diktatūros metu mokykla turėjo dvi pagrindines užduotis: paruošti 
profesionalinius kadrus ir tuo pačiu metu ugdyti komunistinį žmogų. Bet, 
kadangi po 1930 - tų metų Sovietų Rusijai pirmas ir pagrindinis trūkumas bu
vo neturėjimas savų’* visuomenės statytojų”, Stalinas įsakė mokykloms pir
moje vietoje paruošti gerus technikus ir gerus mokslininkus. Todėl ir vidu
rinės mokyklos programa Stalino laikais buvo akademinio pobūdžio. Poli-' 
technizmas, kuris jau buvo beišsivystąs tuoj po revoliucijos, buvo padėtas į 
antrą vietą, ir visas dėmesys buvo skirtas mokslininkų ir technikų išaugini- 
mui. Daugelis dabartinių sovietų mokslininkų jau yra išėję Stalino akademi
nę mokyklą. Taigi, vėlesniame Stalino laikotarpyje, ekonominiams ir poli
tiniams reikalavimams verčiant, buvo beveik atsisakyta pagrindinio Sovieti
nės pedagogikos aspekto — politechnizmo.

Po XIX Partijos Kongreso ( 1952 ) ir, ypatingai po XX Komunistų Partijos 
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suvažiavimo ( 1956 m. ), buvo įsakyta mokyklas vėl poli tecūnizuoti. Tai 
vertė keli motyvai. Kol buvo trūkumas profesinių, žmonių ir vidurinis moky
mas nebuvo plačiai išvystytas, kiekvienas vidurinės mokyklos mokinys buvo 
potencialus universiteto studentas. Tad pagrindinis vidurinės mokyklos 
tikslas ir buvo paruošti individus universitetui. Po XIX Partijos Kongreso, 
buvo įsakyta iki I960 - tų metų įvesti visuotinį vidurinį mokymą. Išsiplėtus 
vidurinią'mokyklų tinklui, jau tik dalis abiturientų tegali patekti į universi
tetą. Todėl ir mokyklos užduotis paruošti mokinius universitetui pasidaro 
per siaura.' Buvo vėl pereita atgal į politechnizmą. Mokyklos užduotis da
bar yra netik paruošti individą universitetui, bet taip pat jį paruošti ir gyve
nimui. Dabar vyraujantis šūkis yra: " Artimi ryšiai mokyklos su gyvenimu’!

’Tai nėra vienintelė priežastis kodėl grįžtama net prie kraštutinio politech- 
nizmo. Paskutinės Kruščevo mokyklos reformos, atrodo, eina net toliau už 
Marksą; norima beveik pilnai sujungti mokymą ir auklėjimą su gamybiniu 
darbu. Sovietinė mokykla visuomet buvo pajungta politiniams ir ekonomi
niams Partijos siekimams realizuoti. Kruščevo reformos tai aiškiai parodo 
ir galima būtų sugestijuoti, kodėl mokykla bus beveik sujungiama su gamy
ba. 1) Šiuo metu Sovietų Sąjunga savo užsimojimu turi pralenkti Amerįką ga
myboje. Tam reikalinga naujų darbininkų, kurią dabar trūksta dėl gyventojų 
augimo sunykimo karo metu. Todėl, privertus visus dirbti po astuonių moks
lo metų, darbo jėgos problema bent dalinai bus išspręsta. 2) Naujas planas, 
pagal kurį labai mažai galėtų pabaigti augštąjį mokslą be darbo gamyboje, 
gerokai, atrodo, riboja plačiai išsilavinusios inteligentijos vystymasį. Po 
Kruščevo iškilimo, inteligentija, ypač studentija, parodė nepaprastą ideolo
ginį “ nukrypimą ” — neramumą. Pagal naują planą, specializacijos ir 
siauro bendro išsilavinimo pasėkoje, tokios inteligentijos išsivystymas ga
li būti gerokai apribotas. 3) Ir, galų gale, naujame plane pram atom a; kad 
bus palankesnės sąlygos Partijos biurokratijos narių vaikams tiesioginiai 
siekti augštąjį mokslą. Naujas mokymo planas gali būti puikus Partijos 
biurokratijos interesą pareiškimui.

Palikime šiuos teoretinius išvedžiojimus, bet jų neužmirškime, ir grįžki
me į savojo krašto mokinio gyvenimą ir pažvelkime kokiais būdais jam ten
ka kasdien mokykloje susitikti su minėtos pedagogikos principais.

II.
Ką tik apibrėžta sovietinė pedagogika yra pritaikoma ir Lietuvoje. Skir

tumas tarp Lietuvos ir Sovietą Rusijos glūdi tik kiek skirtingame išvardintų 
principą pabrėžime. Tai yra dėl savotiškos lietuvių tautos aplinkos ir poli
tinės padėties.

Lietuvos mokykla šiuo metu turi sekančias svarbesnius užduotis: ugdyti 
proletarinį internacion alizmą ir tautų draugystę, diegti materialistinę pasau- 
lėžiūrą ir komunistinę moralę, vystyti kolektyvizmą ir tarybinį patriotizmą 
išgyvendinti politechnizmą. • Noriu, pirmiausia pailiustruoti kiekvienos už
duoties vygdymą, o vėliau nurodyti auklėjimo aspektus, kurie sėkmingai įgy
vendinami ar visiškai atmetami, ir, galop, noriu paliesti keletą tautos gyvy
bės ženklų. •

1. Materialistinės P asaulėžiūro s ugdymas. ,Materialistin ės pasaulėžiūros 
ugdymui darbuojamasi dviejose srityse: mokykloje fizikos, gamtos, matema-

87

50



tikos,socialinių, mokslų, pamokose ir religijos įtakos likvidavime. Kiekvie
name vadovėlyje yra išaiškinama kaip mokslas įrodo materialistinę visatos 
esmę. Taip, pav., psichologijos vadovėlis vidurinėms mokykloms apibrėžia 
psichinės manifestacijos materialistinę esmę sekančiai:

" Psichika yra viena materijos savybių, atsiradusi jos vy sty mosi pro ce- 
se. N eorganin ė materija šios savybės neturi, ji nejunta ir. nemąsto: ir orga
ninio pasaulio ribose toli gražu ne kiekviena materija turi psichiką. Gyvoji 
gamta nuėjo ilgą, vy s tymosi kelią, kol pasidarė juntančia, mąstančia materi
ja. Žmogaus psichika yra ypatingai aukštai organizuotos materijos savybė 
— smegenų savybė. Si savybė pasireiškia tuo, kai smegenys atspindi ap
linkinę tikrovę ”,
( B, Teplovas, Psichologija Vidutin ėms Mokykloms, 6 leidimas, 1955, p. 3 ) 
Panašiai yra aiškinama gamtos ir fizikos vadovėliuose.

Religijai pažeminti yra vartojamas mokslas ir istorija. Mokslu bandoma 
įrodyti materialistinę pasaulio esmę; istorijoje bandoma nurodyti bažnyčios 
išnaudotojišką, atspalvį. Be "mokslinių” bandymų, materialistinę pasaulė
žiūrą apsaugoti nuo religinės priešingybės, mokiniai dar įvairiais būdais 
yra izoliuojami nuo bažnyčios. Pavyzdžiui, paskutinių, klasių, gimnazistai, 
yra beveik visi priversti tapti komjaunuoliais. Tas juos automatiškai pri
verčia atsisakyti bažnytinių, pareigą.

2. Komunis tinės moralės u gdy mas. Komunistinės moralės ugdymas nėra 
tiesioginis. Jos ugdymas yra glaudžiai susijęs su istorijos mokymu, kur yra 
nurodomas komunistinės sistemos neišvengiamumas ir patiekiami " teisin
go ” komunistinio elgesio pavyzdžiai. Komunistą Partijos istorijos metme
nys yra jau patiekiami trečiame ir ketvirtame skyriuje. Komunizmo herojai, 
kaip Leninas ir Stalinas, Lietuvoje — Marytė Melnikaitė, kuri buvo vokiečių 
okupacijos metu sušaudyta už partizaninę veiklą, yra labai vaizdžiai ir pla
čiai jaunimui pristatomi nuo pirmo skyriaus. Tokie herojai yra moralinio 
elgesio idealai, išreiškia besąlyginį komunizmo siekimą, besąlyginį " pa
siaukojimą ” Partijai. Prisimintinas vakaruose plačiai žinomas herojus vai
kas, kuris išdavė savo tėvus dėl ją ” griaunančios ” ( subversive ) veiklos, 
kaip dar ryškesnis komunistinio elgesio pavyzdys.

Kadangi komunistinės motalės ugdymas yra glaudžiai susijęs su istorijos 
mokymu, jis yra taip pat artimas proletarinio internacionalizmo ugdymui. 
Čia patiekiu keletą būdingesnių pradžios mokyklos skaitymui pavyzdėlių, 
kurie netiesioginiai iliustruoja komunistinį elgesį. Būti revoliucionierium 
komunizme yra tas pats kas būti misionierium krikščionybėje. Štai keletas 
ištraukų:

Pirmojo skyriaus elementoriuje Saulute ( 19% m. laidoje ), mokinant rai
dę H, yra sekantis aprašymėlis apie Herbą:

Klasėje kabo herbas,
Henrikas klausia:
— Ką reiškia herbe LTSR raidės?
MokytojapaaiŠkina:
— Šiomis raidėmis prasideda žodžiai Lietuvos Tarybą Socialistinė Res- 

pu blika.
— Be mūsą Tarybą Lietuvos yra ir daugiau brolišką respubliką. Jos vi- 
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sos sudaro Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą, Ją trumpai v a din a 
TSRS,

Einant į elementoriaus galą pasirodo vis daugiau komunistinės istorijos 
ir gyvenimo vaizdą. Yra aprašymai apie Tarybinę Armiją, Liepos Dvidešimt 
Pirmąją. Gale aprašomas komjaunuolių ženkla.s ir paaiškinama jo reikšmė, 
taip pat duodamas jaunųjų pionierių šūkis: ” Kovai už Komunistų Partijos 
reikalą būk’ pasiryžęs! ” ( Pionierių metodika labai primena skautybę. Iš 
tikrųjų, pionierių organizacija metodikos atžvilgiu yra skautų organizacijos 
kopija. Ką tik cituotas šūkis primena skautišką " Budėk ”. Tik čia reiš
kia budėti dėl Komunistų Partijos reikalų ). Jau pirmais metais mokiniai 
yra supažindinami su Tarybų Sąjungos heroje Maryte Melnikaite. Elemento
riaus gale duodamas štai koks Marksistinis istorijos pristatymas:

' * Darbo žmonės ilgai vargo. N eturtin gi vaikai negalėjo lankyti mokyklos. 
Jie nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Jie turėjo ganyti buožių gyvulius. 
Daug vaikų dirbo fabrikuos e.

Darbininkai ir valstiečiai nuvertė nekenčiamą turtuolių valdžią.
Dabar visi vaikai lanko mokyklas. Vaikai neap sakomai dėkingi Komunis

tų partijai.
Dabar kiekvi eną rudenį minime revoliu cijo s sukaktį. T egyvuoja Didžioji 

Spalio socialistinė revoliu ci j a

Tokiame trumpame aprašymėlyje yra nepaprastai daug pasakyta. Čia pri
taikomas klasių konfliktas, kapitalizmo išnaudotojiška esmė, revoliucijos, 
kaip konflikto, išsprendėjos rolė, Komunistų Partijos kaip revoliucinės va
dovės vaidmuo, ir “ geras ” po - revoliucinis gyvenimas. Atseit, jau pir
mais metais mokinys yra supažindinamas su pagrindine komunistine termi
nologija, istorijos teorija, kurioje yra pritaikomi ir elgesio moraliniai stan
dartai.

Skaitymai V klasei ( 19% m. leidime ), tęsia pradžios mokyklos moralinį 
auklėjimą jau aukštesnėje abstrakcinėje ir racionalinėje plotmėje. Pavyz
džiui, viena liaudyje žinoma daina yrą panaudojamapraktiškam istorijos aiš
kinimui ir komunistinės moralės diegimui. Štai ta liaudies dainelė:

ATEIS DIENA RŪSTI

Dirbam per dienelę
O namie — plutelė
Oi, kas bus, oi, kas bus — 
Kada vargai mūs pražus?

Lūšna griūti bando
Sūnys kampais lando —
Oi, kas bus, oi, kas bus — 

-Į_ v

Kada vargai mus pražus ?

Ponas kojom spardo.
Skolos lopus ardo —
Oi, kas bus, oi, kas bus — 
Kada vargai mūs pražus?
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Ateis diena rūsti
Vargšai ims sukrusti, —
Oi, tai bus, oi, tai bus, —
Ponai amžinai sugrius.

Ginklus nusikal ę, 
Sutvarky sim šalį, — 
Oi, tai bus, oi, tai bus — 
Ponai amžinai sugrius.

Būsime laimingi. 
Kai bus ponai dingę, — 
Oi, tai bus, oi, tai bus, — 
Ponai ir t, t.
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Po sios dainelės yra sekantys klausimai, kurie nustato dainelės interpre
taciją, norimu būdu:

1. P apasakokit e, koks darbo žmonių gyvenimas atsispindi šioje dainoje. 
Atsiminkite, kas dainoje pasakojama apie darbą, maistą, trobą.

2. Kurios eilutės kalba apie išnaudotoją elgesį, su išnaudojamaisiais ?
3. Kaip reikia suprasti žodžius: "ateis diena rūsti?’”
4. Kada pagal dainą darbo žmonės bus laimingi? Atsakykite dainos žo

džiais.
5. Kur darbo žmonės dar tebėra išnaudojami ir kur ją s vajon es apie lai

mingą gyvenimą jau išsipildė? ’’

Pastabos, atrodo, čia nereikalingos. Tokiais būdais vadovėliuose, per 
pionierius ir komjaunuolius už mokyklos ribų., jaunimas yra indoktrinuoja- 
mas komunistine morale. Man atrodo, kad aiškinti kaip ta moralė skiriasi 
nuo mūsų, krikščioniškos moralės reikštų, neturėjimą pagarbos skaitytojo gal
vosenai. Komunistinė moralė yra tiesioginė priešingybė krikščioniškai mo
ralei. Galima būtų, argumentuoti kad ji iš vis nėra moralė, ką mes tuo žo
džiu suprantame, bet tik Komunistą Partijos elgesio racionalizacija, naudo
janti pseudo - metafizinę istorijos sąvoką kaipo pagrindą,

3. Prole tarinio intern acionalizmo ir tautą drau gy stės die girnas. Si užduo
tis yra pagrindinai įgyvendinama istorijos ir literatūros pamokose. Visuoti
nė istorija yra parašyta taip, kad mokiniui sudaromas pasaulinės revoliuci
jos neišvengiamumo vaizdas. Labai vaizdžiai, pasiremiant gana įtikinan
čiais faktais, mokiniui yra parodoma, kad istorija vystosi per klasią konflik
tą, kad tas konfliktas neišvengiamai veda į komunizmą. Taip, pavyzdžiui, 
istorijos mokytojas turi užduotį parodyti, kad

*' ... senovės Egipto pagalba faraonai ir didikai .stengėsi laikyti paklus
nias vergą ir v aistiečių mases, kad religija žyniams ir di dikam s buvo viena 
iš priemonių darbo žmones engti

( Tary bin ė Mokykla, 1955 N r. 12 )

Taigi, istoriniais faktais, juos atatinkamai interpretuojant, bandoma sukurti 
Marksistinės istorijos teisingumo vaizdą. Bandoma įrodyti, kad pasaulio 
revoliucija neišvengiama, kad kapitalistinis pasaulis kėsinasi į socializmo 
laimėjimus. Visa tai yra parodoma labai įtikinančiai, nelengvai sugriauna-
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mai. Kapitalizmo grėsmės mitas taip pat pateisina ir tolimesnįj>roletariato 
diktatūros buvimą, kas Markso ir Lenino teorijoje nedaleidžiama.

Tautų, draugystės išvystymas yra proletaristinio internacionalizmo antroji 
pusė. Šiuo metu tautą draugystė yra daugiau pabrėžiama Lietuvoje ir ben
drai Sovietiniame bloke, negu proletarinis internacionalizmas. ( Tautą drau
gystė suprastina tik tarp socialistinių tautų ). Kada pasaulinė revoliucija 
atrodo neįmanoma, Kremlius paėmė kitą politiką. Per rautų draugystę yra 
konsoliduojamas socialistinis blokas, stiprinamas ekonominis jų ryšys. Tai 
įvykdžius yra įmanoma pasauliui skelbti jau ir ekonominį — kultįirinį karą.

Galima paminėti keletą įdomesnių tautų draugystės ugdymo būdų. Šiuo 
metu Lietuvoje labai plačiai pradėta skleisti kitų socialistinių valstybių 
kultūrinės vertybės, pradėti platesni pasikeitimai kultūrinėmis jėgomis, ruo
šiami jaunimo festivaliai. Atrodo, kad sovietai paėmė vakaruose populiarią 
idėją, jog koegzistencija yra vienas kito pažinimo rezultatas. Vienas iš 
ryškiausių literatūrinių veikalų, plačiai mokyklose naudojamas, yra E. Mie
želaičio poema " Broliškoji Poema ”, kurioje kaip tik ir išnešamas lietuvių, 
latvių, rusų, baltgudžių istorinės ir dabartinės draugystės būtinumas. Mo
kytojui, pavyzdžiui, yra nurodoma, kad literatūros pamokose turėtų būti iš
nešti ir vaizdžiai parodyti sekantieji literatūros aspektai, kaip ugdą tautų 
draugystę:

a) Viduramžių Europoje daugelis tautų literatūros ir visuomeninio gyveni
mo reikalam s vartojo svetimas kalbas,

b) Rusų kalbos vartojimas padėjo sujungtiLietuvosDidžiojoje KunigaikŠ- 
tystėje gy venų siu s rusų, baltru šių, u kraini ecių tautybės žmones kartu su lie
tuviais į bendrų kovų prieš lenkų feodalų už simojimu s pavergti ir kolonizuo
ti kraštą.

c) Rusų kalbos vartojimas Lietuvos feodalin ėj e valsty bėję turėjo povei
kio švietimo plitimui, lietuvių kalbos žodyno turtinimui.

d) Metraščiai ir kronikos rusų kalba yra b en dri lietuvių, rusų, ukrainiečių 
ir baltrusių kultūrinio palikimo paminklai, liudiju taip seną šių tautų drau
gystę.

( -Tary bin ė Mokykla, 1958 m., N r. 1 )

Vienas įdomiausių ir svarbiausių tautų draugystės ugdymo aspektų yra ru
sų tautos garbinimas. Mokiniui turi būti įkalta į galvą, kad lietuvių tautos 
interesai yra neatskiriamai susiję su rusų tauta. LKP CK Sekretorius Niun
ka, Lietuvos Komunistų Partijos suvažiavime 1958 m. gruodžio mėn.taip kal
ba:

''Labai svarbu išaiškinti jaunimui revoliu cinio rusų proletariato vadovau- 
jantį vaidm enį telkiant carizmo pavergtas tautas už laisvę, o taip pat įvei
kiantis carizmo t> aveldėtų ekonominį atsilikimą. Reikia žymiai pagerint Ta
rybų Sąjungos tautų istorijos dėstymą, labai išry Škinan t lietuvių tautos isto
rinius vystus su rusų ir kitomis kaimyninėmis tautomis, tų ryšių ekonominiu s 
ir so dalinius pagrindus.

( Tiesa, 1957 m., N r. 289 / 4503 / )
Atseit, reikia sukurti mitą, kad rusų tautai istorija yra lėmusi išlaisvinti 
pasaulį. Lietuvių tauta turi būti dėkinga Sovietų Rusijai už istorijos spren
dimo lietuvių tautai įvygdymą Toliau Niunka kalba:
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" Lietuvos istorija teikia daug puikios medžiagos, giliau įtikinančio s, 
kad lietuviu tautos nacionaliniai interesai neatskiriamai susiję su Didžiąja 
Spalio so cialistin e revoliucija, su Tarybų Sąjunga, su rusą tauta ”,

( ten pat )
Yra aišku, kad šio rusų, tautos istorinės rolės mito funkcija yra užmaskuo

ti rusiškąjį imperializmą, suteikti pateisinimą Lietuvos Sovietą Sąjungai 
priklausomybę. Tam yra perrašoma Lietuvos istorija, kurioje labai stengia
masi parodyti ką tik cituoti “ neatskiriami ryšiai ” su rusą tauta.

Kadangi rusą tauta yra bandoma padaryti istoriniu Lietuvos draugu, reikia 
surasti ir atpirkimo ožį. Lenkijai, pavyzdžiui, dėl Lietuvos bėdą tenka di
delė dalis kredito. Ką tik cituotosliteratūros pamokos užduotis tai iliustruo
ja labai puikiai. Ją dar kartą primenu :

" Rusą kalbos vartojimas padėjo sujungti Lietu vo s Didžiojoje Kunigaikš
ty st ėj e gy v enu sius rusą, baltrusių, ukrainiečių tautybių žmones kartu su lie
tuviais į. bendrą kovą prieš lenkų feodalų užsimojimu s pavergti ir kolonizuo
ti kraštą

Tokios tautą draugystės ugdymas jaunimo tarpe yra pagrindinis auklėjimo 
uždavinys šiandieninėje Lietuvos švietimo sistemoje.

4. Kolek ty vizmo ir sovietinio pa trio tizmo ugdymas. Si tarybinės Lietuvos 
mokyklos užduotis siekia išugdyti simpatiją socialistiniam gyvenimo būdui, 
socialistinėms institucijoms. Šioje srityje mokykla bando įjungti mokinius 
į institucinį visuomenės gyvenimą, bando juos priversti pamilti socializmą 
— pamilti kolchozus, partinę veiklą, kultūrinį darbą ir pan. Paminėtina ke
letą įdomesnią šios užduoties vygdymo priemonią.

Mokyklose neretai steigiami taip vadinami *' mažieji kolūkiai Kolūkis 
paskiria tam tikrą žemės plotą mokyklos naudojimui. Mokiniai tuojau suku
ria “ mažąjį kolūkį ”, išsirinkdami visus kolūkio pareigūnus, pasiskirstyda- 
mi darbais, ir juos vygdydami. Tai reiškia, kad jau mokyklose yra '’ žai
džiamas ” socialistinis gyvenimas, išmokstama ir pamilstama veikti socia
listinėje institucijoje — kolūkyjė.

Yra bandoma kuo plačiau jaunimą įtraukti į visuomeninį gyvenimą. Tuo 
norima užtikrinti paramą socialistiniam gyvenimui. M asiniai festivaliai, 
sportakijados, jaunimo organizaciją visuomeninė veikla — visa tai jaunimą 
imponuoja — ir sprendžiant iš gana plataus dalyvavimo, nesąmoningai iden
tifikuoja su socialistine santvarka.

5. Politechninis auklėjimas, Politechnizmo įgyvendinimas plačiau prasi
dėjo apie 1955 m- Politechninis mokymas dabar reiškia paruošimą gyveni
mui. Išėjęs vidurinės mokyklos kursą, mokinys turi būti jau pasiruošęs sto
ti į gamybą ir kultūrinį gyvenimą. Todėl įrengiamos laboratorijos, duodami 
specialūs teoretiniai ir praktiniai kursai.

Mokiniai kasmet po dvi savaites turi atlikti kolūkio praktiką. Mokykloms 
taip pat yra įsakyta ruošti praktines pamokas vietinėse įmonėse arkolūkiuo- 
se. Visos šios gamybinės praktikos tikslas yra gerai išreikštos Tiesoje:

" Organizuotas moksleivių dalyvavimas garny biniam e žem ės ūkio darbe 
turi didžiulę auklėjamąją reikšmę. Remiantis mokyklos e įgy tomis mokslo 
žiniomis, praktiko s metu moksleiviai galės gerai susipažinti su socialis ti
nes žemės ūkio gamybos p a grindais, Gamybiniame darbe ugdosi mok sleivių 
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darbs tuma s, kolektyviškumas, formuojasi teisinga pažiūra į fizinį darbcį. 
Moksleivių dalyvavimas visuomeniškai naudingame darbe turi padėti spręsti 
komunistinio auklėjimo uždavinius, Teisingas fizinio darbo jungimas su po
ilsiu prisidės ir prie moksleivių sveikatos stiprinimo

( 19 56 m., Nr. 144 / 4053 / )
Čia ką tik minėti politechnizmo metodai, po Kruščevo mokyklos reformų. 

1959 atrodo isnyks. Minėti politechninio auklėjimo metodai buvo ekspe
rimentiniai, neuztektinai sėkmingi, ir nepatenkiną Komunistų. Partijos reika
lavimų. Lietuvis jaunuolis, kaip ir visi Tarybų. Sąjungos jaunuoliai, daugiau 
negalės baigti aukštojo mokslo be darbo gamyboje, be geros komunistinės 
vadovybės rekomendacijos. Visiškai politechnizuota ir tik devynių metų 
mokykla Lietuvoje auklės labai ribotus žmones, žemins kultūrinį, lygį ir tuo, 
per ilgesnį laiką, apribojus inteligentiją, mažins tautinę sąmonę. Perspek
tyvos yra nelabai šviesios.

III.
Apžvelgiau penkis svarbiausius komunistinės pedagogikos principus, ku

rie nustato auklėjimo ir mokymo turinį ir nurodžiau tų principų pritaikymą 
sovietinėje Lietuvoje. Toliau trumpai iškelsiu tų principų relatyvią. svarbą 
ir indoktrinacijos sėkmingumą kiekvienoje iš minėtų, sričių.

Kadangi Lietuva buvo viena iŠ vėliausiai komunizmo pavergtų tautų, ( nes 
nacionalizmas per nepriklausomybės laikotarpį buvolabai išsivystęs ir žmo
nių sąmonėje ir gyvenime religija giliai ir savitai buvo išgyventa ), galima 
tikėtis, kad auklėjimo sistemoje bus ypatingai pabrėžiamas komunistinės 
moralės, proletarinio internacionalizmo ir materializmo ugdymas. Ir tikrai. 
Lietuvoje Šios užduotys yra akcentuojamos. Ypatingai yra pabrėžiamas pro
letarinis internacionalizmas, nes tautų draugystė, internacionalizmas, rusų 
tautos kaip Komunizmo vadovės mitas, yra priešingybės tautiškumui, politi
niam savarankiškumui, anti - rusiškumui,patriotiškumui ir kitoms, nepriklau
somą gyvenimą išgyvenusios tautos, savybėms. Iš ideologinio taško žiūrint, 
proletarinio internacionalizmo ir komunistinės moralės ugdymas užima pir
maujančias vietas pavergtos Lietuvos auklėjimo sistemoje. Materializmo 
ugdymas nėra toks žymus ir aiškus gal tik dėl to, kad beveik visi dėstomi 
dalykai turi materialistinio auklėjimo implikacijų. Tai ypatingai ryšku gam
tos ir fiziniuose moksluose.

Kolektyvistinio auklėjimo mokykloje yra gana nedaug. Kolektyvizmo ug
dymas daugiau vyksta už mokyklos ribų — socialinėse ir kultūrinėse institu
cijose. Sakyčiau, kolektyvizmas mokykloje yra mažiausiai pabrėžiamas iš 
visų principu. Politechninis auklėjimas, ypač po XX Partijos Kongreso, 
pradeda užimti vis svarbesnę vietą auklėjimo sistemoje. Įvykdžius Krušče
vo 1958 m. mokyklų reformas, politechnizmas gali tapti pirmaujančiu princi
pu, nustelbiąs net proletarinį internacionalizmą ar komunistinę moralę .

( Čia patiekti principų vertinimai yra impresionistiniai, neatsiremią į em
pirinį pagrindąir todėl reikėtų juos atsargiai priimti ).

Kiek teko stebėti pavergtos Lietuvos auklėjimą, peršasi išvada, kad juo 
daugiau auklėjimo ir mokymo turinys yra ideologinis, ar juo daugiau liečia 
tautiškumą ar nacionalizmą, tuo sunkiau jį perduoti mokiniams. Darosi vaiz
das, jog Lietuvos auklėjimo sistemai geriausiai sekasi ugdant politechniz- 
mą ir kolektyvizmą, nes šiose srityse ’* jaučiasi ” mažiausiai komunizmo.
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Blogiausiai sekasi ugdant proletarinį internacionalizmą, ir tautų, draugystę. 
Tokia padėtis sukelia neramių, bauginančių ir kartu džiugių, minčių. Kol 
kas dar galime būti tikri, kad yra nepaprasta neapykanta rusams ir per tai 
daugeliui komunizmo manifestacijų, .bet negalime būti tiek pat tikri, kad to
kia pat neapykanta yra socialistinei santvarkai. Nenorėčiau Šia kryptimi 
toliau kalbėti dėl dviejų priežasčių: pirma, neturime užtektinai Žinių, .antra, 
mūsų visuomenė tokioms diskusijoms yra per jautri. Noriu, tačiau, daugiau 
paliesti nacionalizmą, ir tautinio komunizmo tendencijas Lietuvoje, kodėl ir 
kaip tos tendencijos nedaleidžia priimti proletarinio internacionalizmo ir 
tautų draugystės.

Tautinis komunizmas šiuo metu yra pats didžiausias Kremliaus rūpestis. 
Tautinis komunizmas daleidžia, kad komunizmą gali atsiekti kiekviena tau
ta savaip; kad yra daug kelių į komunizmą, o tautinis kelias pats lengviau
sias ir sėkmingiausias. Reiškia, tautinis komunizmas paneigia Kremliaus 
istorinį proceso nustatinėjimą ir reikalauja nepriklausomybės. Reiškia, yra 
atsisakoma ir proletarinio internacionalizmo bei jo logiškos išvados: revo
liucijos ir tautų draugystės bei rusų tautos vadovavimo.

Ir Lietuvoje, po Lenkijos ir Vengrijos įvykių, tautinė kryptis ypatingai 
pasireiškė. Visuose gyvenimo aspektuose tautinė mintis, ar revizionizmas, 
komunistiniu terminu išsireiškiant, Lietuvoje turėjo nepaprastą pasireiški
mą atoslūgio metu. Tai vaizdžiai liudija ir aštrus Sniečkaus pasakymas X 
Lietuvos Komunistų Partijos Suvažiavime 1958 m. pradžioje:

,r Internacionaliniam darbo žmonių auklėjimui labai svarbu pla čiausiai 
aiškinti didžiosios rusų tautos vaidmenį stiprinant tarybinių tautų draugys
tę, revoliucinio rusų proletariato didžiulius istorinius nuop elnus, jo vado
vaujantį vaidmenį išvaduojant carizmo p avergtas tautas, Labai svarbu, kad 
kiekvienas darbo žmogus gerai žinotų, jog tas, kas kursto pries rusų tautą, 
kas norėtų atplėšti lietuvių tautą nuo rusų tautos, tas kasa duobę, lietuvių 
tautai. Arba su rusų tauta, su visomis tarybinėmis tautomis nacionalinio 
klestėjimo keliu, arba imt) eriali stin ė vergovė, lietuvių tautos sunaikinimo 
grėsme, Trecio kelio nėra ”,

( Tiesa, 19 58 m., Nr, 37. 4 )

Tautinė tendencija savo atoslūgio metu ( apie 1957 m. ), pasiekė aukš
čiausią laipsnį. Po Vengrijos Revoliucijos ir Kruščevo diktatūros išsivys
tymo ( pašalinus Molotovą ir kt. ), spaudimas vėl buvo uždėtas ir tautinės 
tendencijos tapo suvaržytos. Ar tas apvaldymas pasieks Stalino laikotar
pio lygį, dar per anksti pasakyti, tik neabejotina, kad Maskva dės visas pa
stangas pasalinti revizionizmą ir tautiškumą.

Tautinės dvasios pasireiškimas visoje tautoje neišvengiamai turi įtakos 
ir į jaunimą - mokyklas. Tai liudyja ir nepaprastai stiprūs puolimai studen
tijos dėl patriotinių nusistatymų, dėl jos simpatijų Vengrijos revoliucijai 
( kuri irgi buvo studentų pradėta ), dėl jos nusistatymo prieš rusus.

Kas tą tautinį klimatą, tą patriotinį nusiteikimą išlaiko visoje tautoje ir, 
specifiniai, jaunime? Be abejo, per trumpas laikas, kad žmonės užmirštų 
savo istoriją, savo papročius, kad pakeistų savo pažiūras į gyvenimą. Be 
to bendro tautos paveldėjimo yra keletas ryškesnių gyvenimo reiškinių, ku
rie nedaleidžia priimti pilno proletarinio internacionalizmo ir jo išvadų. Prie 
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keletos tokių, reiškinių ir sustosiu.
Tarp 1945 ir> maždaug, 1950 metų vykęs partizaninis karas "paliko labai 

gilų įspūdį, dabartiniam jaunimui. Lietuviai partizanai buvo žiauriausiai 
naikinami rusų saugumo dalinių. Lietuvą, valdė rusų pareigūnai. Tai yra 
viena iŠ pagrindinių priežasčių, kodėl rusų tauta nebuvo priimta kaip broliš
ka tauta ir Ši priežastis dar ilgai trukdys Liėtuvos pavergimo pateisinimų. 
Tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip nesiseka išugdyti tautų broliškumą.

Tautinės sąmonės išlaikymui nepaprastos reikšmės turi ir lietuvių liau
dies meno bei papročių kultivavimas. Išleidžiami liaudies meno rinkiniai, 
ruošiami dainų bei Šokių festivaliai. Įdomu, kad paskutinėje dainų Šventės 
( berods, 1956 m. ) repertuare, turbūt, beveik visos dainos buvo liaudies 
dainos. Neseniai partijos sekretorius Niunka pranešė, kad atgaivinami “ pro
gresyvieji ” liaudies papročiai. Taip, pav., 1957 metų Joninių metu ant 
Rambyno kalno degė laužai, vyko dainos ir žaidimai. Sakoma, kad tiems 
papročiams duodamas socialistinis turinys, tačiau yra klausimas, kiek gali
ma to socialistinio turinio įžiūrėti liaudies dainose ir žaidimuose.

Kūryboje irgi gerokai jaučiasi tautinės nuotaikos. Rašytojai savo tėviš
kę netik mini kūriniuose, jos nepeikia, bet išreiškia jai net meilę. Net ir 
plačiai žinomoje J. Marcinkevičiaus poemoje Dvi dešimtas P ava s ari s, Pietri- 
va jau nėra koliojama, o žiūrima optimistiškai į socialistinę jos ateitį.

Kai kurie išeivijos stebėtojai mano, jog Kremliaus politika leisti tauti
nėms tradicijoms, liaudies menui ir išminčiai pasireikšti, yra tik būdas pa
daryti tautą neaktyvią pasipriešinimams, užmigdyti ją, apgauti jos sąmonę, 
kad rusų tauta iš tikrųjų Lietuvą yra pavergusi. Tai gali būti ir tiesa! Ta
čiau, reikia neužmiršti, jog tautiškumui leidžiant pasireikšti, kad ir labai 
kontroliuojant, neišvengiamai bus palaikoma ir tautinė sąmonė, -savitumo 
jausmas, bus vystomas lokalinis patriotizmas. Tokia Kremliaus politika, 
palaikydama tautiškumą, per trumpą laiką gal ir gerokai prisideda prie pasy
vaus okupacijos priėmimo, bet ilgainiui ši politika gali būti pražūtingaKrem- 
liui ta prasme, jog išsilaikys stiprus tautiškumas, kuris greitai tampa revo
liuciniu nacionalizmu.

Nors mokyklose ir bandoma išūgdyti proletarinį internacionalizmą ir mei
lę Rusijai, tai nesiseka, nes, netik pačios mokyklos ribose, bet ir visoje 
Lietuvoje yra gerokai tautinės nuotaikos, patriotizmo, neapykantos rusams. 
Ir kol Lietuvos mokykla neatliks pilnai šios užduoties, tol ir į lietuvių tau
tos ateitį galime dar žiūrėti su viltimi. Lietuvių tauta ir jos maža dalelė 
išeivijoje yra analoginėje padėtyje: abi kovoja už savo tautinę egzistenci
ją. Toje kovoje abi yra keičiamos, abi po truputį panašėja su savo aplinka 
ar savo pavergėjais. Ir atrodo, abiejų kova pasibaigs teigiamai tik su auto
nomine Lietuva. Lietuvių tauta kovoja su laiku, deda visas pastangas iš
laikyti tautinį charakterį ir tautinę sąmonę. Norisi tikėti, kad bent Lietuvo
je kovos už tautą laikas bus pratęstas iki nepriklausomybės, nežiūrint kiek 
ilgai to tektų laukti. Lietuvoje tol kova n ebus pralaimėta, kol moksleivių 
žurnaluose bus spausdinami sekančio turinio eilėraščiai:

Nušlavė lietutis, malonus ir šiltas, 
Tankia šluota pievas, miškąir takus. 
Eisiu savo gatvėm, eisiu savo tiltais, 
Eisiu pasirinkti aukso į laukus.
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Aš mačiau daug aukso, žėrinčio kaip saule. 
Daugeli išmy niau žemėje kelią.
Bet i jokj auksą niekados pasaulyje
N emainy čiau savo tėviškės gėlių.

Apkabin siu rankom savo žalią mišką,
P asiil gęs savo žemės ten, sve čiuos.
Šaltinius, kur saulėj lyg sidabras tyška 
Lūpomis paliesiu, jie mane bučiuos.

Pievose sutikęs geltonka šių būrį,
Aš išeisiu rauti su daina linų.
Daug gražių pasaulis sau dainų sukūrė,
Bet nėra už mūsų gražesnių dainų.

L aukuos e pamatęs dirbantį artoją,
As is jo paimsiu plūgą į rankas.
Tiesime, rankoves sau pasiraitoję, 
į padangės mėlį smingančias vagas.

Man žėrėjo auksas, mane šildė saulė.
O vis viena trūko savo šilumos.
Gal kur nors ir gera margame pasauly,
Bet visų geriausia vis dėl to namuos.

'T L'
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( Moksleivis, 1958 rn., Nr, 1 )

Po šiuo eilėraščiu betrūksta tiktai Brazdžionio parašo. Tačiau, sunku 
įtikėti, kad tai ne Brazdžionio, o Tarybinės Lietuvos poeto E. Mieželaičio 
parašytas eilėraštis. Man, asmeniškai, neįmanoma netikėti šių. žodžių, nuo
širdumu ir reikšme. Tokioje nuotaikoje ir glūdi atsikeliančioslietuvių, tau
tos sėkla.
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KONTROLIUOJAMA LAISVĖ

Vytautas Bieliauskas

DIDŽIOJO INKVIZITORIAUS KLAUSIMAS
Savo “ Broliuose Karamazovuose ” Dostojevskis beldžiasi į Vakarą žmo

gaus sąžinę per savo nemirštančią Didžiojo Inkvizitoriaus legendą, palikda
mas neišdildomą įspūdį skaitytojo mintyse ir jausmuose. Šioj e legendoje 
Kristus, antrą kartą atėjęs į žemę, yra suimamas ir kalinamas savo įsteigto
sios Bažnyčios vadų, kurie Jo mokslą beaiškindami, taip nutolo patys nuo 
krikščioniškosios dvasios, kad jiems pats Kristaus mokslas atrodo atsili
kusiu, o paties Kristaus naujas atsilankymas žemėje — kliudymu. Didžia
jam Inkvizitoriui užtenka tik ranka mostelti, ir Kristus atsiduria k atėjime. 
Minia, kuri iš pradžių rodo Kristui daug palankumo, prasiskiria, padarydama 
kelią kareiviams vedantiems Kristų, ir klaupiasi priimti Inkvizitoriaus pa
laiminimo. Inkvizitorius minią turi savo rankose: niekam jis neturi duoti 
atskaitomybės, ir niekas nedrįsta abejoti jo sprendimu. Bet visdėlto vienas 
drįso nekreipti dėmesio į senojo Inkvizitoriaus autoritetą. Ir nors tas vie
nas ir kalėjime atsiduria, inkvizitorius jaučiasi neramus, ir jis eina į kalė
jimą, lankyti kalinio. Ir taip išsivysto pokalbis tarp Didžiojo Inkvizitoriaus 
ir Kristaus kalėjimo celėje. Inkvizitorius nori Kristui įrodyti, kad naujoji 
jo “ pataisyta ” krikščionybė esanti geresnė ir tobulesnė už tą, kuri buvo 
paties jos Kūrėjo įvesta. Tikrumoje visas pokalbis yra monologas, nes In
kvizitorius kalba veik visą laiką, o Kristus klausosi ir tyli. Ką gi gali ka
linys sakyti ar ginčytis su savo teisėju ir egzekutorium? Ir taip Inkvizito
rius aiškina Kristui, bet daugumoje sau pačiam, kad jis pasielgs teisingai, 
vėl nuteisdamasKristų mirti. ‘‘ Ar Tu nesakei dažnai: Aš jus padarysiu 
laisvais? ” savo monologą tęsdamas, kalba Inkvizitorius. " Bet dabar Tu 
pats matei tuos * laisvus žmones ’ ”, staiga su mįslinga šypsena veide pri
deda senasis. ‘‘Taip, mes mokėjome brangiai, bet pagaliau mes pabaigėme 
darbą Tavo vardu. Penkiolika šimtmečių mes rungėmės su Tavąja laisve, 
bet dabar tai jau galutinai pabaigta. Tu tuo netiki, kad tai galutinai baig
ta? ... Leisk man Tau pasakyti, kad šiandien žmonės yra daugiau negu ka
da nors įsitikinę, kad jie turi pilną laisvę, nors jie patys atnešė savo lais-

DR. VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS gavo filosofijos daktaro laipsnį Tuebingen’o universitete, Vo
kietijoje. 1944 * 48 m. buvo Muenchen’o universiteto psichologijos instituto asistentas. Atvykęs į J. 
A.V., 1949 * 50 m. 'dėstė psichologiją King’s College, Wilkee - Barre, Pa., 1950 • 57 m. psichologijos 
profesorius College of William and Mary, Richmond. Va.; šiuo metu psichologijos profesorius Xavier 
University, Cincinnati, Ohio.

1944 metais įsteigė žurnalą " Aidus ” ir iki 1946 m. buvo jų leidėju ir vyr. redaktoriumi. 1948 - 49 
m. redagavo savaitraštį ** Im Ausland ”. Bendradarbiauja liet, spaudoje ir amerikiečių psichologiniuo* 
se žurnaluose; Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis.

Šis dr. V. J. Bieliausko straipsnis yra paruoštas iš paskaitos, skaitytos Liet. Studentų S* gos Mt. 
St. Joseph, Ohio skyriui.
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vę ir su nusižeminimu padėjo ją prie mūsų kojų ... Todėl dabar pirmą kartą 
galima galvoti apie žmonių laimę ... Mes pataisėme Tavo idėjas ir jas pa
rėmėme stebuklu, paslaptingumu ir autoritetu. Ir taip žmonės vėl džiaugia
si, būdami vedami kaip avys, y patingai dėl to, kad ta baisioji dovana ( lais
vė ), vertųsi juos tiek daug kentėti, pagaliau buvo nukelta nuo jų širdžių”. 
( 4, psl. 298 - 305 ) — Taip tęsiasi Inkvizitoriaus protavimas, kai tuo tarpu 
kalėjimo kieme žmonės praeidami sveikina jo tarnus ir dėkoja jiems už gy
venimo pagerinimąir jų išlaisvinimą. Ir taip prieš mūsų akis praeina šiur
pus vaizdas, rodąs masę žmonių, kurie jaučiasi laisvi, laisvės neturėdami, 
ir kurie jau nebežino, kas yra laisvė. Bene tik Inkvizitorius tėra tas, kuris 
klausia, kas yra laisvė; kiti žmonės jau net paties klausimo nestato: jie pa
tenkinti savo nežinojimu — jie yra *' išlaisvinti nuo laisvės ”.

Didžiojo Inkvizitoriaus pokalbio scena yra legenda. Bet ar ji iš tikrųjų 
yra tik legenda? Ar čia nėra tam tikro pranašiškumo? Armes nematome 
Šiandien kitokios rūšies inkvizitorių, kurie yra taip pat atsiekę, kad masės, 
gyvendamos nelaisvėje, net nežino, kad jos yra vergai? ’* Liaudies respub
likos ”, ” žmonių valdžia ”, ” laisvi susitarimai ” ir 1.1, yra gražiai skam
bą žodžiai, kurie nieko bendro neturi su realybe. Tačiau, kiek daug jiems 
jau pradėta tikėti. Jeigu taip yra, tai gal Inkvizitoriaus klausimas — kas 
yra laisvė — tinka ir šiandien mums iškelti? Mes matome tautas vergijoje 
ir girdime, kad jos esančios savo padėtimi patenkintos; matome žmones, ku
rie yra mums artimi — gal giminės ar draugai — ir kurie jau nedrįsta kalbėti, 
kad jie yra pavergti. Ir mes neretai jau pradedame galvoti, kad gal jau ir 
tėvynėje dalykai pasikeitė, gal jau ten ir nėra taip blogai ir vergija gal nė
ra vergija Kas yra laisvė? Praėję pro visokias kontroles, " screeningus ”, 
buvę peršviesti rentgenu ir ” nunacinti ”, nors ir nereikiant, bet dėl to kad 
formalumai to reikalavo, pergyvenę ” Entlausungus ” įvairiais būdais ir 
įvairiom kalbom, ir mes pamažu stebėjomės ir ne kartą savęs klausdavom: 
kas yra laisvė? Ar laisvė yra tame, kad nereikia su savimi darbo kortelės 
nešiotis, ar tame, kad uniformų nereikia, o gal tame, kad galime kartais au
tomobiliu važiuoti greičiau, negu ženklai rodo. Kas yra laisvė?

LAISVĖS SĄVOKOS APIBRĖŽIMAS

Jau nuo neatmenamų laikų filosofai, psichologai, sociologai, teologai ir 
teisininkai mėgino ir mėgina duoti laisvės sąvokos apibrėžimą. Deja, ne 
tik grupės skirstosi nuomonėmis, norėdamos tai padaryti, bet ir atskiri indi
vidai negali rasti sutarimo, norėdami laisvę apibrėžti. Teologai ir teisinin
kai, pirmoje eilėje domėdamiesi žmogaus atsakomingumu už savo veiksmus, 
laisvės sąvokoje pabrėžia žmogaus teisę pasirinkti tarp gėrio ir blogio, tarp 
gero ir blogo veiksmo. Sociologai laisvę skaito žmogaus savarankiškumą, 
pasirenkant socialines formas ir prie jų prisitaikant. Psichologai 1 aisvę 
laiko žmogaus subrendimą apsispręsti savo ir kitų atžvilgiu. Filosofai, 
žvelgdami plačiausiai, į laisvę žiūri gana plačiai. Jie laisvės sąvokoje 
įžiūri vieną iš pagrindinių žmogaus savybių ir dėl to jiems ft laisvė yra pa
ti žmogaus esmė ” ( 6 ). Tuo būdu ** visi žmonės yra laisvi: jei žmogaus 
esmė yra laisvė, tai kiekvienas žmogus yra laisvas ”, sako mūsų filosofas 
Girnius ( 5, psl. 5 2 ). Bet egzistencialistai, o su jais ir Girnius, šį laisvės 
absoliutumą kiek sušvelnina, paaiškindami su Jaspersu ir Kantu, kad *’ lais
vė niekuomet nėra duota, o visada lieka laimėta. Užuot buvusi iš gimimo 
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duota, laisvė yra pašaukimas, kurio vykdymas mane pakelia į egzistencijos 
rangą ” ( 5, psl. 52 ). Iš kitos pusės laisvė yra laikoma viena iŠ svarbiau
sių žmogaus vertybių. Pagal Girnių ( 6 ): ** Laisvė yra visų vertybių vers
mė: nėra nieko žmogiškai vertinga, kad nėra laisvai pasiekta. Kur nėra lais
vės, ten nėra nė vertybių, o tik brutalūs taktai, -negalimi nei vienaip nei an
traip vertinti ”. Tuo būdu laisvė yra vertė, vertybių versmė ir žmogaus už
duotis. Visi šie laisvės bruožai skamba gana abstrakčiai, jeigu juos mė
gintume svarstyti be santykio su žmogiškuoju individu. Bet jie kiek su- 
konkretėja, kai svarstome juos, kaip ir pačią laisvės sąvoką, kaip žmogaus 
asmenybės bruožus. Laisvė gali tapti konkretizuota ir realizuota tik žmo
guje, ir dėl to be žmogaus ji nėra suprantama. “ Imama metafizine žmogiš
kojo'buvimo prasme, laisvė negali būti iš šalies nei paneigiama, nei įsako
ma, nei uždraudžiama; kiekvienas yra tiek laisvas, kiek jis savo laisvę iš
plėtoja ” ( 6 ). Taigi, šia prasme žmogus yra tiek laisvas, kiek jis sugeba 
jaustis laisvu, o tokiu jis gali jaustis net ir geležiniuose pančiuose sura
kintas, jeigu jis neužmiršta savo atsakomybės ir savo paskirties. Tiesa, 
nuo naujųjų amžių pradžios žmonės yra pasidarę gana jautrūs laisvės sąvo
kos atžvilgiu : jie nori ne tik jaustis laisvais, bet taip pat ir turėti teisę sa
vo laisvumą išreikšti kitų tarpe. Sis faktas praplėtė laisvės sąvoką, iškel
damas naują, būtent, viešąją ar socialinę laisvės pusę. Si viešoji laisvė 
yra mėginama nustatyti tradicijomis ir įstatymais, tuo būdu norint garantuo
ti laisvę ne tik individams, bet ir grupėms, tautoms bei valstybėms. Vals
tybės laisvė moderniajame galvojime remiasi individo laisve, ir ji yra reika
linga tam, kad individas galėtų geriau vystytis ir pasireikšti. Bet kaip is
torija rodo, ne kartą valstybinė laisvė vienai tautai gali reikšti vergiją ki
tai tautai, arba neretai, net ir dabarties laikais, valstybė mato savo laisvę 
individo laisvių atėmime ar sumažinime. Tuo būdu, nors istorija iš vienos 
pusės rodo didesnį viešosios laisvės išplėtimą, iš kitos pusės mes matome 
ir didesnį individo laisvių susiaurinimą. Kad šitokia padėtis yra nenorma
li, yra aišku be didelių išvedžiojimų. Atrodo, kad laisvės sąvokos išplėti
me galime įžiūrėti jau tam tikrą priešpriešą, būtent, laisvės apribojimą. Vie
šosios laisvės vardan individas turi atsisakyti tam tikrų savo norų ir siekių, 
ir jis turi daugiau ir daugiau prisitaikyti prie kitų. Ar Šitai visada reiškia 
laisvės išplėtimą, galima stipriai abejoti.

Kai kurie ( plg.7 ) mano, kad pagrindinė laisvės savybė yra ne tame, kad 
individas gali tvarkytis skirtingai nuo visuomenės priimtų papročių, bet ta
me, kad jis gali laisvai apsispręsti tuose atvejuose, kada visuomenė nėra 
nustačiusi, kuris kelias ar kuri elgsena turi būti sekama. Tuo būdu ši lais
vės sąvoka jau suveda laisvę tik į mažutį branduolį, padarydama individą 
daugumoje priklausančiu nuo visuomenės.

Atrodo, kad bene didžiadvasiškiausia laisvės sąvoka yra siūloma filosofų, 
bet ir jie šią sąvoką padaro gana neryškią, kai pradeda lyginti išvidinį lais
vės pergyvenimą su jos išoriniu pasireiškimu. Galbūt tik vienas dalykas, 
kurį filosofija pabrėžia, yra gana įspūdingas, tai faktas, kad laisvė yra ne 
įgimtas dalykas, bet kad ji yra užduotis, S ocialinės ir politinės instituci
jos yra laisvę kiek apriboję. Tai yra padaryta besistengiant laisvę įgyven
dinti praktikoje, nors, kaip žinome, dažnai yra daug sunkiau negu teorijoje.
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PRAKTIŠKIEJI BŪDAI LAISVEI ĮGYVENDINTI
Bene didžiausia laisvės priešprieša praktikoje yra vergija,kurioje indivi
das ar individų grupės priklauso kitam individui ar grupėms. Vergijoje žmo
gus yra kito žmogaus nuosavybė; jis neturi jokių teisių nei pasirinkti nei 
apsispręsti. Vergo savininkas nustato vergo pareigas ir jo atsakomybę, taip 
kad išorinis laisvės pasireiškimas vergijoje yra galimas tik savininkui lei
dus. Vergija, kaip žinome, be vergų turi ir laisvuosius, kurie turi ypatingas 
laisves, ir nuo kurių priklauso visuomenės tradicijos ir socialinės normos. 
Šitokia santvarka, susidedanti iš vergų ir laisvųjų, buvo senojoje Graikijo
je, Romoje ir buvo tebetęsiama pirmaisiais krikščionybės amžiais. Pati 
vergija pasaulyje tęsėsi ligi 19 - jo šimtmečio, vėliausiai panaikinta Rusi
joje ir J.A. Valstybėse. Bene įdomiausias dalykas yra, kad vergija egzis
tavo įvairiuose kraštuose, kurie skelbėsi esą demokratai ir kad kažkokiu 
nesuprantamu būdu to laiko žmonės nejautė priešingumo tarp vergijos ir de
mokratinių laisvių. Be to, antras gana įdomus faktas yra,’kad laisvės sąvo
ka yra visuomet egzistavus visuose žmonėse, laisvuosiuos ir verguose. Ar 
tai yra ženklas, kad išorinė laisvė nėra esminis dalykas laisvės sąvokai 
apspręsti, ar kad ji gali pasireikšti įvairiuose laipsniuose, sunku pasakyti.

Tarp vergijos ir laisvės yra daug šešėlių, laipsnių ir atspalvių. Yra pran
cūzų revoliucijos skelbta laisvė, kurioje kiekvienas gali daryti kas jam pa
tinka. Bet tokia laisvė paprastai tesitęsia tik tol, kol atsiranda vienas tvir
tesnis, kuriam pradeda nepatikti kas kitiems patinka, ir jis juos apriboja. 
Šitaip baigėsi prancūzų revoliucija, šitaip pasibaigė ir Rusijos revoliucija. 
Visiška laisvė be jokių saistų, kaip praktika rodo, neša chaosą, o chaosas 
gali egzistuoti tik laikinai. Nuo naujųjų amžių pradžios ligi šiandien žmo
nės bandė įvairiais būdais apibrėžti laisvės sąvoką praktikoje, mėtydamie- 
si į įvairius kraštutinumus, tačiau atrodo, kad ši problema sunkiai sprendė
si. Bene visos pažangesnės tautos šiandien yra priėję išvados, kad demo
kratija esanti idealiausia valstybės forma, garantuojanti individui irgrupėms 
reikiamas išorines ir išvidines laisves. Bet taip pat atrodo, kad šiandien 
pati demokratijos sąvoka yra gana neaiški, nes šiandien yra kalbama apie 
demokratiją, liaudies demokratiją a la Rusija, ribotą demokratiją a la Pietų 
Amerikos valstybės ir t.t. Atrodo, nors ir suradus formą žmogaus ir tautų 
laisvei išreikšti, atsirado nauji sunkumai, norint pačią formą apspręsti. Tuo 
būdu kiek pozityvesnį atsakymą klausimui, kas yra laisvė ir kaip ji turi bū
ti tvarkoma gal ir radus, pati problema buvo perkelta į kitą sritį: į laisvės 
įgyvendinimo būdus, kuriuos beaiškinant pati laisvės problema vėl iškyla 
visu savo sunkumu. Tuo būdu trumpa politinių ir socialinių sistemų apžval
ga atsakymo į mūsų klausimą neduoda. Nerandame čia atsakymo nei tautų 
nei grupių laisvei apibrėžti. Dėl to, palikę grupinį stebėjimų metodą nuoša
liai, dabar pamėginkime pažvelgti į individą ir pažiūrėti, kaip individas per
gyvena laisvę įvairiose socialinėse ir politinėse sistemose.

LAISVĖ IR KONTROLĖ
Turbūt net nereikės eikvoti žodžių aprašyti individo laisvinę savijautą 

tuose kraštuose, kur viešpatauja modernioji diktatūra. Individas ten nesi
jaučia laisvas ir jis nesijaučia galįs išreikšti savo laisvės troškimą. Ne
žiūrint kokiu būdu ir vardu diktatūra yra vadinama, ji lieka diktatūra ir ten 
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gyvenantieji žmonės žino kas ji yra. Gal tik pašaliniai abejoja ir stebisi,ar 
ten laisvė yra, ar jos ten nėra. Žmonės, kurie gyvena diktatūrose, tuo ne
abejoja. Tai liudija laiškai, gaunami kad ir iš Lietuvos. Sovietą diktatū
roje gyveną žmonės labai gerai žino, kad jie nėra laisvi ir kiekvienas laiš
kas iš ten šitą faktą liudija tarp eilučių. Tuo būdu diktatūrose gyveną žmo
nės nėra praradę savo jautrumo laisvei, ir nors išorėje jie ir negali pasiprie
šinti jėgai, savo viduje jie gali jaustis laisvi. Bent filosofine prasme, žmo
nės, šiandien gyveną ar ispaniškoje ar rusiškoje diktatūroje, kol jie nepa
miršo laisvės sąvokos, gali bent vidiniai jaustis esą laisvi. Istorija rodo, 
kad diktatūra, nežiūrint kokia ji bebūtų, niekuomet nėra sugebėjusi visiškai 
pavergti individo. Dėl to, nors ji ten gyvenantiems yra skaudi ir nemaloni, 
jos sugebėjimas supančioti ir suparalyžuoti individąyra ribotas. Galbūt, ši
tai žinodamą diktatūra griebiasi visokių klastingumų, siekdama įrodyti žmo
nėms, kad jie nėra pavergti, kad jie turi daug laisvių, kad jie gali galvoti ir 
daryti, ką jie nori, ypač jei jie sutinka su valdomosios partijos galvosena . 
Propaganda, įvairūs metodai yra naudojami valstybės sąvokai sustiprinti ir 
individo laisvės sąvokai susilpninti. Šie bandymai daugumoje randa tik dali
mi pasisekimą, nes realybė aiškiai prieš tai kalba. Tuo būdu galime saky
ti, kad diktatūrinėje nelaisvėje individas norėdamas gali išsaugoti savo 
laisves bent iki tam tikro laipsnio.

Pažvelkime dabar, kokia yra padėtis demokratijoje — tokioje, kokią mes 
pažįstame ir tokioje, kokią mes kasdien pergyvename. Ar demokratija turi 
atsakymą į mūsų klausimą: kas yra laisvė ir kaip ji yra įgyvendinama?

1956 metais Amerikos Psichologų Sąjungos kongresą^ klausėsi įdomių 
diskusiją tarp žymią psichologų. Šią diskusiją tema: “ Žmogaus elgsenos 
kontrolė tarp jos dalyvių: B. F. Skinner iš Harvardo universiteto ir C. R. 
Rogers iš Čikagos universiteto. Diskusijose ( 9 ) buvo svarstomas klausi
mas: ar žmogui reikia duoti pilną laisvę apsisprendžiant, ką jis turi ar'ne- 
turi daryti ir ar iš viso žmogus gali laisvai elgtis . Šiuos klausimus abu 
virsminėti mokslininkai atsakė gana priešingai. Skinner įrodinėjo, kad 
mokslas, darydamas daugiau ir daugiau pažangos, paveikiąs ir pakeičiąs ne 
tik įvairias gamtos jėgas, bet taip pat ir žmogų. Sis žmogaus pakeitimas 
gali tapti jo elgsenos keitimu. Skinner sutinka, kad žmogaus elgsenos kon
troliavimas niekad nebuvo populiariu dalyku ir kad daugelis psichologų, ku
rie savo teorijomis ir eksperimentais prisideda prie žmogaus elgsenos kon
trolės, jokiu būdu nenori sutikti, kad jie tai daro. Skinner, laikydamas to
kią padėtį nerealistiška ir netauria, nori įrodyti, kad psichologai ne tik tu
rėtų pripažinti, kad jie prisideda prie žmogaus kontroliavimo, bet kad jie tu
rėtą tai daryti sąmoningai ir priimti su tuo surištą atsakomingumą. Jis sa
ko, kad nežiūrint kur mes gyventume, mūsų elgsena bus kontroliuojama trijų 
faktorių: asmenų, auklėjimo ir valdžios.

Žmonės gyvena kartu ir jie negali išvengti kitų įtakos. Kiti žmonės vei
kia į mus arba pavieniai, arba kaipo grupė. Taip pat, pavieniai žmonės yra 
patys paveikiami grupių ir kultūros, kurioje jie gyvena. Dėl to, galutinia
me rezultate, žmogaus elgsena yra apipavidalinama tam tikrų daugumos pri
imtų normų ir dėsnių. Tiesa, grupė neretai su tinka, kad individas ieškotų 
savo elgsenai naujų kelių ir ji reiškia pagarbą tiems, kurie tokius kelius 
randa ir kurie tuo būdu sugeba daugiau padėti grupei. Bet šitame pripažini
me, galvoja Skinner, jau glūdi tam tikra kontrolė. Pripažinimas žmogų ska-
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tina, o jo stoka žmogų, ragina daugiau darbuotis ir jo siekti. Kiekvienu at
veju pats pripažinimo siekimas gali dažnai jau būti kontroliuojamas. Tuo 
būdu žmogaus laisvė jau yra ribojama. Sis asmeninis laisvės ribojimas yra 
atsiekiamas ir kitais keliais. Pavyzdžiui: laisvame krašte kiekvienas turi 
laisvę susirasti sau darbą ir užsiėmimą. Sakoma, kad kas nenori čia gali ir 
nieko nedirbti. Ar tai tiesa? Ar gali žmogus nedirbti ir tada, kada tai reikš
tų jam badą, šeimos nuskriaudimą, savęs suniekinimą Visuomenės akyse? 
Aišku, kad ne. Žmogus dirba ne dėl to, kad jis nori, bet dėl to kad jis turi. 
Ir paties darbo pasirinkime yra didelių ribotumų. Baigus universitetą atro
do, kad pasaulis yra atviras: tik eik ir įsijunk į jį. Tiesa, pasaulis yra at
viras, bet jis gali tapti taip atviru, kad individas negalėtų rasti net atramos 
taško. Ar iš tikrųjų žmogus visiškai laisvai apsisprendžia pasirinkdamas 
savo pašaukimą, savo profesiją ir pagaliau savo vietą? Paviršutiniškai žiū
rint, taip atrodo, bet atydžiai viską pasvarsčius tenka tuo suabejoti.

1957 metais pasirodė gana įdomi knyga— “ The Hidden Persuaders ” (8) , 
kuri gana paprasta, nekomplikuota kalba aprašo principus, kuriuos prekybi
nės organizacijos naudoja paveikti pirkėją savo gaminio atžvilgiu. Šioje 
knygoje nurodomi visi metodai, kurie yra naudojami tik tam, kad žmogų ne
jučiomis priversti pirkti gaminį. Psichologai ir sociologai dirba skelbimus 
paruošiančiose bendrovėse, ir jie yra išvystę neapsakomai specifinius bū
dus pirkėjams patraukti. Šis patraukimas eina gana toli: stengiamasi veikti 
į žmogaus pasąmonę tol, kol jis mano, kad jis pats savanoriškai nusispren- 
džia prekybininko siūlomą daiktą įsigyti. Ir taip žmonės perka daiktus, ku
rie jiems nereikalingi, valgo maistą, kurio jie patys tikrai nenori ir ieško 
pripažinimo iš tų, kuriems jie patys duoda pripažinimą ir kuriuos jie net iš
laiko. Tiesa, kai kurie skelbėjų patarnautojai sako, kad skelbimai šiandien 
yra reikalingi, kad jie padeda žmogui daiktą išsirinkti ir jam geriau apie jį 
paaiškina. Žmogus, sakoma, šiandien net negalėtų žinoti, kad yra daug ge
rų daiktų, kurie jam gyvenimą palengvina, todėl jam yra padedama. Bet ar 
tai yra padėjimas, ar ne, sunku pasakyti. Ar yra padedama žmogui sekančia
me atvejuje? — Jaunas vyras, grįždamas iš darbo namo sustoja krautuvėje 
nusipirkti duonos. Ta proga jis nutaria pereiti per krautuvę, kad galėtų pa
matyti, ko ten yra ir gal dar nusipirkti, ko jis šiaip neatsimintų. Rezultate 
jis prisideda pusę Vežimėlio’daiktų. Parvažiavęs perduoda krepšį žmonai, 
kuri, išpakuodama daiktus, tarp kitko randa ir dvi dėžutes plačiai skelbiamo 
maisto Šunims. Viskas būtų tvarkoje, bet dalykas yra kiek keistokas, kai su
žinome, kad Ši Šeima neturi šuns. Pirkdamas, žmogelis visdėlto, matyt, 
galvojo, kad jam šio daikto reikėjo. Mintį, kad jam to reikėjo, jam davė 
skelbimai. Geri skelbimo rezultatai? Taip. Bet ar tai nėra žmogaus lais
vės išprievartavimas? Ir taip asmeniška įtaka moderniųjų išraiškos prie
monių pagalba virsta asmenišku prievartavimu. Bet žmonės tai klauso ir 
vykdo kas jiems yra sakoma, net nežinodami, dėl ko jie tai daro. Žmogaus 
laisvė yra kontroliuojama asmenišku keliu.

Be šito laisvės kontrolės būdo dar yra ir kiti. Bene vienas iš svarbiau
sių laisvę ribojančių veiksnių yra auklėjimas. Mokyklose visi mokomi tuo 
pačiu metodu ir tų pačių dalykų. Mokykla duoda pagrindus tradicijoms, tai
syklėms; ii varžo mūsų norus ir nustato kryptis mūsų polėkiams. Žinoma, 
visi su tuo sutiksime, kad tai yra normali ir net būtina kontrolė, ber ar ši 
auklėjamoji kontrolė yra tinkamai atliekama ir iki kurio laipsnio ji atlieka- 
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ma, daugeliui iš mūsų, būtų, sunku pasakyti. Auklėjimas vyksta ne tik vaiko 
amžiuje, bet ir suaugusieji yra auklėjami. Jie yra auklėjami laikraščių., ra
dijo, televizijos, teatro ir pan. Ir pastarasis auklėjimas dažnai yra atlieka
mas žmonių., kurie apie auklėjimo principus mažiausiai nusimano. Dėl to ir 
auklėjimas, kaip laisvės kontrolė, nors esmėje kiekvieno yra priimamas, 
gali tapti instrumentu nesąžingųjų rankose irhejučiomis žmogų, gali pa
vergti.

Valdžia, bet kokioj formoj, visuomet turi riboti individo laisvę. Tai yra 
savaime suprantama ir esmėje būtina kontrolė. Valdžia be teisės leisti įsta
tymus ir be galios juos vykdyti negalėtų, ilgai laikytis. Negalima valdžia 
be kontrolės ir demokratijoje. Žinoma, ir valdžia dažnai susideda iš asme
nų, kurie apie žmogaus prigimtį, neturi daug supratimo, ir dėl to jų. kontrolė 
neretai gali būti žmogui kenksminga. Skinner, apie kurį kalbėjome prieš 
kiek laiko, mano, kad būtų, geriausia, jeigu ir valdžios organai turėtų savo 
patarėjais žmogaus elgsenos specialistus: tuo atveju, jei kontrolės ir būtų 
naudojamos, tai bent jos būtų naudojamos pagal tam tikras taisykles.

Šios visos idėjos yra gana įdomios, bet visas sunkumas yra, kad čia vi
sur yra siūloma žmogaus laisvės kontrolę pervesti iš vienų rankų į. kitas. 
Rogers virš minėtame straipsnyje siūlo kitą, kelių. Jis mano, kad juo indi
vidas turi mažiau subrendimo, juo yra daugiau galimybės, kad jis pats nesu
gebės pasirinkti geriausių dalykų ir juo daugiau reikės, kad kas nors kitas 
jam tai pasakytų. Bet juo daugiau mes leidžiame kitiems nuspręsti už mus 
ką. mums reikia daryti, juo daugiau mes atiduodame savo laisvę. Dėl to Ro
gers siūlo, kad mums reikia daugiau lavinti individą ir siekti, kad jis dau
gelį jam primestų kontrolių sugebėtų patsai pasirinkt ir tuo būdu žinotų, 
jeigu jis ką daro, dėl ko jis tai daro. Rogers mano, kad sąmoningas kontro
lių priėmimas mažiau kenkia individo laisvei, negu jų nesąmoningas persi- 
gėrimas į individą. Jis mano, kad demokratijoje kontrolės yra galimos ir kad 
jos gali būti pagilinamos ir suprasminamos, individui priimant verčių siste
mą. Vertės gi yra daugiau negu žmogus, daugiau negu valdžia ir daugiau ne
gu kontrolė. Jas pasirenka individas. Todėl Rogers ragina mus ruošti in
dividus taip, kad jie sugebėtų pasirinkti tinkamas vertes ir tuo būdu išlai
kytų savo individuališkumo net ir būdami socialūs, prisitaikę prie kitų ir pa
lankūs kitiems. Visas sunkumas yra tik tame, kad demokratinė sistema ligi 
Šiol dar nesuranda priemonių subrandinti individus ir dėl to daugelis demo
kratijos vadų tyliai yra apsisprendę kontroliuoti individą jam nepastebimais 
metodais, oficialiai kartodami, kad jis yra laisvas ir kad jis juos kontro
liuoja.

KONTROLIUOJAMA LAISVĖ
Rogers idėjos *) mums yra įdomios, nes jos rodo didelę pagarbą žmogiš

kajam individui. Jo opozicija laiko jo pažiūras nerealiomis, ir gal turi tame 
kiek tiesos. Demokratija, stengdamosi išvystyti savitą organizaciją, priė
mė kai kuriuos masių psichologijos principus ir juos pritaikė savo sistemai 
( plg. 2 ). Tuo būdu šiandieninių demokratijų politikas pradeda gerbti indi
vidą, bet ne kaip individą, o kaip tam tikrą numerį, kuris yra svarbus ir reikš
mingas. Tas numeris turi svorio politinėje matematikoje, bet jo naudojimas 
priklauso nuo politiko. Dėl to politikas tuos numerius turi mokėti kontro
liuoti, ir tuo būdu jis visuomet gaus geras išvadas. Kad šis politinis mani-

103

66



puliavimas geriaus sektųsi, politikai pasisamdo sau žmogaus elgsenos spe
cialistus, kurie jam padeda atsiekti savo tikslų, kontroliuojant viešąją nuo
monę ir įtikinant individus, kad politiko siūlomi keliai problemoms spręsti 
yra taip pat ir individo keliai. Ir tuo būdu šiandienis demokratijos politi
kas savo darbe ne tik vado*vaujasi masės psichologijos principais, bet jis 
taip pat ir padeda rasei vystytis. Politikas kontroliuoja masę, ir didžiau
siame paradokse — masė kontroliuoja politiką. Tuo būdu Šiandieninėje de
mokratijoje vyksta tam tikras begalinis sumasėjimas, kurio vieni nenori ma
tyti, o daugumas jau net nebegali matyti. Yra keisčiausia, kad sumasėji
mas čia vyksta ne prievartos keliu, bet savanoriškai, nes tai priimama de
mokratinės sistemos dalimi ( plg. 4 ). Ir tuo būdu Čia visi jaučiasi laisvi, 
nes visi žino, kad jie galėtų elgtis ir kitaip, negu jie elgiasi. Bet visi yra 
tiek prisigėrę trafaretų, šablonų, bendrų idėjų, kad jie tai visa vykdo, net 
nepagalvodami nukrypti. Individas demokratijoje nekenčia, nes jis ne tik 
teoretiškai, bet ir praktiškai turi visas laisves. Problema glūdi tik tame, 
kad jis tų laisvių jau nebenori naudoti. Jo vertybės yra ribotos, daugumoje 
šiandieninės, apčiuopiamos, materialinės ir jis dėl tų rūpinasi ir dreba. Di
desnių vertybių jis neturi laiko išvystyti. Taip individo akiratis pasidaro 
siauras ir jo norai riboti. Jam lengva savo norus patenkinti ir politikui len
gva savo pažadus vykdyti. Laisvė yra, bet ji yra kontroliuojama ir indivi
dai net nori, kad ji būtų kontroliuojama. Jeigu jie to ir nenorį, tai jie net 
nežino, kad yra kontroliuojami.

Ir Čia yra bene didžiausias šių dienų demokratijos pavojus. Štai dėl ko 
Rogers ir Skinner yra susirūpinę, ir dėl to jie ieško problemai išsprendimo . 
Šitokį susirūpinimą jau daug anksčiau buvo iškėlęs O. Y. Gasset ( 4 ), bet 
jis nebuvo išgirstas. Demokratijoje, bendrai imant, mokslas yra pastatytas 
aukštai ir jis yra visiems prieinamas. Daugelis žmonių čia yra baigę aukš
tąjį mokslą. Bet nuostabiausia, kad ir šie ’* mokyti ” žmonės nerodo daug 
noro išsiskirti iš masės. Ir tuo būdu mes regime prieš savo akis nepateisi
namą masę - intelektualų, masę. Kad Šitokia apraiška kelia susirūpinimą, 
nėra nuostabu. Jeigu dalykai taip tebesitęs, demokratinė masė pasidarys 
tobulu rituliu: be pradžios ir be galo, kuriame visi bus lygūs, ir kuriame va
dai pasidarys vedamaisiais.

SANTRAUKA IR IŠVADOS

Didžiojo Inkvizitoriaus legendoje žmonės dėkoja savo vadams už jų iš
laisvinimą nuo atsakomingumo ir pasirinkimo kas daryti. Jie yra masė ir 
džiaugiasi galėdami tuo būti. Tai yra bene didžiausias voluntarinės masės 
groteskas. Žmonės ten laisvės neturi, bet jie net nežino, kad jie nelaisvi. 
Tai yra daugiau negu diktatūrinė prievarta, daugiau negu vergija, nes tose 
formose individas ir negalėdamas priešintis, vistiek žino, kad jis nėra lais
vas, ir tas žinojimas, kaip filosofai sakytų, jį padaro laisvu savo viduje. 
Demokratija yra garsi išorinių laisvių platumu. Bet ir joje yra reikalingos 
laisvės kontrolės; šios kontrolės čia yra atsiekiamos naudojant metodus, 
kurie galutiniame rezultate veda prie vidinių laisvių kontrolės. Ir taip čia 
žmonės, jausdamiesi visiškai laisvi išorėje, net nejausdami galį savo vidi
nę laisvę atiduoti į skelbėjų ir viešosios nuomonės specialistų rankas. Es
mėje diktatūra yra visada diktatūra, nežiūrint, ar ji yra vykdoma raudono
sios žvaigždės šešėlyje, ar Hollywood© produktorių ženkluose. Žinoma,
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diktatūra žmogų išoriniai nuskurdina ir vidiniai išvargina, ir niekas jos ne
nori pergyventi. Demokratija yra, be abejo, aukštesnė valdymosiTorma. Jo
je individas tikrai turi laisvę su normaliomis ribomis. Deja, tik čia indivi
das dažnai užmiršta savo laisve naudotis. Dėl to demokratijoje gyvenant 
yra ypatingai reikalinga budėti ir sąmoningai stengtis išlaikyti savo laisvę, 
individuališkumą ir savifumą. Sitai yra ypatingai svarbu mums, kurie ar 
vienu, ar kitu būdu turime ar turėsime vadovaujančias pozicijas. Laisve 
yra mūsų, labiau nei kitų, užduo ti s. Ją pasilaiky darni sau, mes palaiky si- 
me laisvės sąvoką ir kituose. Si užduotis — išgyventi ir išlaikyti laisvės 
sąvoką —yra didelė ir sunki, nežadanti nei patogumą, nei perdidelią džiaugs
mą, nei konkrečios, apčiuopiamos laimės. Laisvės žinojimas ir pergyveni
mas yra " išrinktąją ” paslaptis. Bet ši paslaptis ją laimingais nepadarys, 
ir taip, pagal Dostojevskį, ** mes, kurie saugojame paslaptį, nebūsime lai
mingi” ( 4, psl. 308 ). Laisvas žmogus, kol jis gyvena, nei konkrečios nei 
abstrakčios laimės sau negali rasti, nes jis ją turi rinktis ir.už ją pakarto
tinai apsispręsti. Ir šitas apsisprendimas yra nuolatinis ir dinamiškas: jis 
vyksta tol, kol taurės yra neišgertos ir žiburiai neužgesinti, kol gyvybės 
pulsas rašo Žmogaus istoriją, [r dėl to subrendęs žmogus ieškos pirmoje 
eilėje ne laimės, bet laisvės, nes tik vidinė laisvė padaro žmogą pilnu žmo
gumi — asmenybe.
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TARP DVIEJŲ KULTŪRŲ
Vytautas Černius

£■

KAIP VISA TAI PRASIDĖJO

Akultūrizacijos ( acculturation ) problema susidomėjau bedirbdamas su 
lietuviškuoju jaunimu įvairiose organizacijose, stovyklose; bestebėdamas 
įvykstančius konfliktus tarp vyresniųjų, bei jaunesniųjų generacijų. Vyres
nioji karta kaip visų šių nesusipratimų priežastį nurodo lietuviškojo jauni
mo suamerikonėjimą, atitolimą nuo tėvų idealų, Įsitikinimų. Kilo mintis iš 
to paties jaunimo sužinoti ką jis pats apie savo aplinkumą, savo gyvenimą 
galvoja, kokius tikslus turi, kokios problemos jį kankina.

Pati akultūrizacijos problema ( perėjimas iŠ vienos kultūrosį kitą) socia
linių mokslų literatūroje yra buvusi daug kartų nagrinėta. Tačiau čia buvo 
nagrinėtos tik žemosios socialinės klasės ( lower class ) imigrantų grupės. 
Čia paminetinosWilliam White, Warner Lloyd, Leo Srole ir Ivin Child studi
jos. Vidurinės socialinės klasės ( middle class ) ateiviai, kaip dauguma 
lietuvių pabėgėlių, tėra vos paliesta, o jų vaikų prisitaikymas ir akultūriza- 
cija J.A.V. yra beveik visai nepaliesta sritis.

Šios studijos originalas buvo rašytas angliškai Chicagos Universitetui. 
Dėl vietos stokos studija patiekiama žymiai sutrumpintoje formoje, išmetant 
kaikuriuos teoretinius išvedžiojimu s, paliekant nepaminėtus kaikuriuos stu
dijos davinius, žinoma, nuo to nukentėjo aiškumas bei vientisumas. Lente
lės, klausimai ir atsakymai taip pat palikti originalūs, t. y. tokie kokie jie 
buvo naudoti ir gauti — angliški. Dėl dažno jų originalumo būtų labai sun
ku juos išversti. Be to abejotina ar ir socialinių mokslų atstovai kartais 
išverstus terminus besuprastų, mat angliškai bestudijuojant įprantama į tam 
tikrą anglišką mokslinį žargoną, kur vartojami terminai — žodžiai turi labai 
aiškią, tiek rašytojui tiek skaitytojui, suprantamąprasmę, todėl net ir be- 
verčiant šalia buvo dažnai palikti ir angliški terminai. Netenka abejoti, 
kad daug kas iš skaitytojų pajėgtų nukalti geresnius terminus. Daugelis 
Šios studijos netobulumų pasirodė tik darbą užbaigus. Tačiau tikiuosi, kad 
ir Šitokioje formoje patiektieji atsakymai, aprašymai, išvedžiojimai prisidės

VYTAUTAS ČERNIUS studijavo gamtos mokslus Muenster’io universitete, Vokietijoje ir 1953 m. 
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prie jaunosios kartos supratimo.
Berašant apie profesinių, grupių. — viduriniosios klasės prisitaikymą. Chi

cago) e buvo dažnai pasinaudota Aleksandro Platerio labai išsamiai parašy
ta magistro teze " Occupational Adju stm ent of the Lithuanian Refugee In
telligentsia in Chicago ”, Unpublished Master’s Thesis, Department of So
ciology, University of Chicago, 1955-

Ypatinga padėka priklauso Maria High School Seselėms Kazimierietėms, 
maloniai sutikusioms bendradarbiauti, o ypač Seselei Ignacijai, tuometinei 
lietuvių kalbos mokytojai. Nuoširdi padėka visoms studijinės grupės daly
vėms, >ku<ios paaukojo savo laiko dalį ir sutiko savo nuomonėmis pasidalin
ti, nes be jų atsakymų ši studija nebūtų buvus įmanoma.

VAKAR TĖVYNĖJE - ŠIANDIEN SVETIMAM KRAŠTE

Ateivių tarpe galime atskirti du skirtingus imigrantų tipus: tai imigrantas 
— laimės ieškotojas’’ ir imigrantas — politinis pabėgėlis. Pirmasis vyks
ta į svetimą kraštą dažniausiai ekonominių sąlygų verčiamas. Jo tikslas: 
uzsidirbti^pinigų, pagerinti savo buvusį ekonominį stovį, susikurti švieses
nę ateitį. Šitokie imigrantai dažniausiai buvo smulkūs žemdirbiai, beraščiai, 
be profesijos, nemoką anglų kalbos, savo krašto žemosios socialinės klasės 
nariai. Šių imigrantų vargai, džiaugsmai, nuotaikos yra gerai mums pažįsta
mos iŠ prieš Pirmą Pasaulinį Karą čia atvykusiųjų lietuvių pasakojimų.

Politiniai imigrantai savo kraštą buvo priversti palikti dėl politinių prie
žasčių. Šiai grupei priklauso ir mūsų lietuviai pabėgėliai, kurie tėvynėje 
didžiumoje buvo užėmę vadovaujamąsias vietas, turi profesinį ar pušiai pro
fesinį išsilavinimą ir kurie dar prieš atvykstant į šią šalį jau šiek tiek bu
vo pramokę anglų kalbos. Jų išsilavinimas prašoka vidutinį amerikiečio iš
silavinimą.

Lietuviai pabėgėliai paliko savo gimtąjį kraštą, nes jų gyvenimo tikslai ir 
vertybių sistema buvo griežtai priešingi įsigalinčiam komunistiniam rėži
mui. Noras išsaugoti savo gyvybę, išlaikyti ir išpažinti savo įsitikinimus, 
privertė juos palikti savąją tėvynę. Tokie pabėgėliai vyko kitan kraštan ti
kėdamiesi rastojoje laisvėje galėsią išpažinti savo įsitikinimus ir laisvai 
tvarkyti savo bei savo vaikų gyvenimą. Ryšiai, sukurti su tėviškės pripras
ta aplinkuma, jos žmonėmis, malonūs prisiminimai, vaikystėje pasisavinti 
įsitikinimai ir dažnas kaltės jausmas jog tėviškė ir jos žmonės buvo palikti 
pavojaus akivaizdoje verčia pabėgėlį palaikyti senuosius prisiminimus, pa
pročius, tradicijas, tėvynėn grįžimo viltį.

Gyvenimas tai nuolatinė mokykla. Kūdikis išmoksta kad tam tikri jude
siai, garsai turi tam tikrą specifinę prasmę jį supantiems žmonėms. Vai
kas pats vartoja šiuos judesius ir garsus ir tuo būdu išmoksta per juos ben
drauti su aplinkiniais žmonėmis. Šiame socializacijos procese ne tik iš
mokstama kalbėti, vartoti įvairius įrankius, bet taip pat ir įvairių tik šiai 
specifinei grupei savaimingų simbolių reikšmę bei socialinę struktūrą( Da
vis, p. 198). Žmonių grupės ( tautos, socialinės klases, profesinės grupės) 
kasdieninio gyvenimo dalių ( religija, darbas, pasilinksminimai ir t.t.) visu
ma socialiniuose’moksluose vadinama tos grupes kultūra( culture). Be abe
jo, kultūros turinys keisis keičiantis grupei. Žmogus, kuris pereina iš vie-
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nos kultūros į kitą, turi perimti šias naująsias kultūrines bendravimo for
mas, jei jis nori naujosios kultūros narius suprasti ir tuo pačiu būti jų su
prastas. Sis perėjimas iš vienos kultūros į kitą, naujosios kultūros išmoki
mas ir yra akultūrizacija ( acculturation ). ( Davis, p. 198 ).

Tiek lietuvių, tiek ir amerikiečių kultūros priklauso Dvidešimtojo Amžiaus 
Baltojo Žmogaus Kultūrų Grupei. Abi šios grupės turi daug tapatingų ir pa
našių elementų, tačiau jie yra įvertinami skirtingai paskirų tos pačios kul
tūros grupių. Ateivis negali atmesti naujosios kultūros elementų, jei jis 
nori šioje visuomenėje gyventi ir dirbti. Jis gali pasitenkinti minimaliu 
amerikietiškosios kultūros formų išmokimu, pakankamu paprastam rankų dar
bui ( manual labor ) amerikiečių visuomenėje, ir užsidarymu po darbo savo 
tautinėje kultūrinėje visuomenėje. Tačiau jei ateivis nori veržtis priekin 
amerikiečių visuomenėje, jis turi perimti šios kultūros elementus. Pasise
kimas amerikietiškam pasauly reiškia imitaciją, išmokimą, perėmimą ameri
kietiškų formų ( Campisi, p. 13 ). Prisitaikymas naujojoje kultūroje priklau
so nuo ateivio norų, užsimojimų, sugebėjimų ir nuo to kaip jis naujajame 
krašte bus priimtas. Pirmieji pasikeitimai yra paviršutinio pobūdžio: pra
dedami pirkti amerikietiški drabužiai, išmokstamos kasdieninės manieros, 
pramokstama anglų kalbos. Gilesnieji pasikeitimai įvyksta vėlesnėje akul- 
tūrizacijos stadijoje. Šie pasikeitimai skiriasi savo gilumu įvairiose gyve
nimo srityse. Kaip taisyklė, ateiviui yra lengviau atsisakyti kaikurių išvir
šinių formų, įpročių ir juos pakeisti naujais, kaip kad iškeisti įsitikinimus 
surištus su sentimentais, atsiminimais, mažumos tradicijomis ir 1.1. Tik po 
to, kai asmeniniai ryšiai su grupe susilpnėję, pradedama daryti didesni pa
keitimai visame gyvenimo būde. Senųjų įpročių pakeitimas amerikietiškai
siais yra surištas su pasikeitimais asmeniškoje vertybių sistemoje. Seno
sios kultūros elementai praranda asmeniui turėtą vertę, kai tuo tarpu ameri
kietiškosios kultūros elementai pakyla savo vertėje ir, atmetus senuosius, 
yra pasisavinami.

Kultūra yra kuriama visų žmonių, gyvenančių vienoje vietoje. Prie ame
rikiečių kultūros kūrimo prisideda ir Amerikon atsivežtos tautinės kultūros. 
Pavyzdžiui, iš italų perimtas valgis *’ pizza ” šiandien yra pasidaręs šios 
kultūros dalimi. Tačiau ateivių kultūrų įtaka bendrai krašto kultūrai yra ne
žymi, palyginus šeimininkės kultūros įtaką ateivių grupėms. Pagrindinis 
skirtumas tarp šių kultūrinių įtakų viena kitai yra sekantis: kai tuo tarpu 
amerikiečių niekas neverčia taikintis ir priimti ateivių etninių kultūrų pa
skirus elementus, tai ateivis turi perimti amerikietiškosios kultūros paski
rus bruožus, jei jis nori Šioje kultūroje egzistuoti. Taip etninė kultūra, vei
kiama nuolatinės paskirų jos narių amerikonizacijos, galų gale susilieja su 
amerikietiškąja. Čia pasireiškia ateivių atsivežtų kultūrų statinis charak
teris — jos bando išlaikyti tai kas buvo į šią šalį atsivežta, bet mažai te- 
kuria ką nors naujo, kada amerikietiškoji - dinamiška stato ateiviui kasdien 
naujus reikalavimus kartu patiekdama ir savuosius atsakymus.

Akultūrizacijos procesas turi visus baudimo — atlyginimo ( punishment 
and reward ) situacijos elementus. Amerikiečių visuomenė atlygina ateivį 
geresniu darbu, prestižu, priėmimu į savo tarpą jei jis prisitaiko, ir baudžia 
blogesniu darbu, atstūmimu, pažeminimu už neprisitaikymą prie amerikiečių 
kultūros standartų. Etninė visuomenė taip pat elgiasi panašiai. Ji atlygi-
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na, jei individas laikosi etninių, formų, ir baudžia išstūmimu, jei jis šių for
mų nesilaiko. Abiejų kultūrų reikalavimai kai kuriose srityse yra griežtai 
priešingi. Baudžiant vienai kita atlygina. Abu kultūriniai poliai individą 
vilioja. Asmuo pasiekęs vieną iš abiejų praranda kitą. Ateivis turi išmok
ti sutaikinti savuosius norus, užsimojimus, įsitikinimus su aplinkos reika
lavimais. Jis turi išmokti bendrauti:
1. Etninėje visuomenėje

A Individas perima savo šeimos socialinės klasės kultūrą. ( Šeimos so
cialinės klasės pozicija etninėje visuomenėje ir amerikiečių visuomenėje 
dažnai skiriasi ).

B. Individas pasisavina bendrąją etninės visuomenės kultūrą.
2. Amerikiečių visuomenėje

A. Išmokstami kultūros elementai tos amerikietiŠkosklasės, su kuria atei
vis kasdien bendrauja ( darbe, mokykloje ).

B. Išmokstama bendroji amerikiečių kultūra.

Besusikertančių reikalavimų išdavoje ateivio veiksmai — mintys dažnai 
pažeidžia vienos ar kitos kultūros reikalavimus ir tada kyla kaltės pajuti
mas. Kiti, nuolat atsitrenkdami į dvasinius draudimus, jautriau reaguoja į 
kritiką ir pasireiškiantį agresyvumą. Žmonėse kyla baimės (anxieties), 
nepasitenkinimai ( frustrations ). Šiose situacijose bandoma rasti geriau
sias, žmogaus charakterį labiausiai atitinkąs prisitaikymo būdas. Vieni 
regresuoja psichologiniai, nukreipdami visą savo energiją į kūno reikalavi
mus (maistas, drabužiai, automobilis, namai ), antri bando užmiršti dabartį, 
susikurdami sau savąjį pasaulį — paskęsdami praeities prisiminimuose ar 
įvairių visuomeninių organizacijų išorinėse, tuščiose formose, treti sunie
kina vienos kultūros reikalavimus ir užsidaro antrojoje. Dar kiti, suniekin
dami abiejų kultūrų reikalavimus, atmeta iš viso bet kokius varžtus, pasta
tydami savo jausmus, instinktus savo viešpačiais. Tai dažnai pasitaiko 
jaunosios kartos tarpe. Todėl gi antroji imigrantų generacija, išaugusi dvie
jų kultūrų tarpe, pasižymi labai aukštu nusikaltimų skaičium. Taip pat ne
nuostabu, kad ir isterijos, pamišimai dažnai pasitaiko ateivių tarpe.

Viduriniosios ( middle ) socialinės klasės pabėgėliams pabėgimas ir po 
to sekanti imigracija atnešė labai žymų socialinį nuosmukį. Staiga jie pa
sidarė žmonės be tėvynės, be namų, be pozicijos, be vietos — niekam nerei
kalingi. Tik pamažu vienam kitam pasisekė susigrąžinti savo turėtą profe
sinę padėtį. Lietuvoje individo pozicija visuomenėje priklausė nuo jo pro
fesinės padėties, užimamos vietos: " darbininkas ”, " mokytojas ”, " di
rektorius ”, *’ daktaras Ta pati gradacija tebepastebima ir pabėgėlių 
tarpe (Plateris, p. 118). Ši pabėgėlių tarpe tebeegzistuojanti senoji visuo
meninė struktūra švelnina amerikiečių visuomenės tarpe sutinkamą socialinį 
nuosmukį.

Siame krašte rastas ekonominis gerbūvis taipogi švelnina patirtą sociali
nį nuosmukį. Amerikietis darbininkas, dirbdamas net ir paprastą fizinį dar
bą, pasiekia ekonominį lygį dažnai nesapnuotą kituose kraštuose net ir vi
duriniosios klasės atstovo. Žemosios klasės atstovas atvykęs į šį kraštą, 
pergyveno tik nežymų socialinį nuosmukį. Jis dažnai po trumpo laiko savo 
turėtąją padėtį atgavo ar net ir pagerino. Ekonominiai toks atvykėlis tuo 
pačiu pasiekia gerbūvį niekad prieš tai neturėtą. Vidurinės klasės pabėgė-
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lis nebuvo tuo atžvilgiu taip laimingas. Štai pagal Platerį 1955 m- Chica- 
goje tik 23-3 % profesinių, pabėgėlių tedirbo profesinį, ar pusiau profesi
nį darbų ( dažnai ne savo srityje ), 16,3% dirbo raštinėje ar biznyje, 36.2% 
kaip darbininkai, 14.3% namuose ar nežinomose pozicijose. Vidurinės kla
sės atstovui, nors ir po sunkių D.P. lagerio sąlygų, ekonominis gyvenimas 
mažiau reiškė, nes jo ekonominis gerbūvis buvo aukštesnis tėvynėje. Tos 
pačios grupės ( Plateris, p. 145 ) apklausinėjimo metu profesijų atstovai 
buvo prašyti palyginti jų šių dienų ekonominį stovį su turėtu tėvynėje: tik 
19.2% pažymėjo, kad jų ekonominis stovis yra žymiai geresnis, 24.0% tas 
pats, 37.8% blogesnis ir 19.8% žymiai blogesnis. Palyginus profesinio pri
sitaikymo duomenis su ekonominio stovio duomenimis, atrodo, kad asmenys, 
atsakydami į virš minėtų klausimų, lygino ne tik ekonominį stovį, bet buvo 
paveikti ir jų patirto socialinio lygio nuosmukio. Praradusio savo profesi
nį statusų vid. klasės asmens aplinkumoje disonansas tarp šviesios, gra
žios, idealios praeities ir tamsios, nykios dabarties bei ateities bus labiau
siai juntamas. Labai tiksliai tai aprašo gen. St. Raštikis savo atsiminimų 
*’ Dėl Lietuvos Laisvės ” II t. p. 601:

''Pačiu darbu aš nesiskundžiau, nes per visą savo gyvenimą nesu tingi
niavęs, visą laiką esu dirbęs. Bet tada as di rbdavau arba savo tautai bei 
v aisty bei, arba savo šeimai, arba mokiausi, t. y. dirbau savo tėvynės ir sa
vo ateičiai. O dabar? ... Aš niekad neni ekinau jokio, kad ir p aprasčiausio 
darbo, ne skiekvienas padorus darbas y ra garbingas, nors jis būtą ir juo
džiausias bei nešvariau sias. Bet skaudu buvo jausti, atsidūrus pačiame 
dugne, papra sčiausio darbininko — gizelio rolėje, kada jaučiau ir žinojau, 
jog esu pasiruošęs ir sugebėčiau atlikti daug su dėtingesnj darbą. Žiūrėda
mas į savo pūslėtas rankas, dažnai pagalvo davau: ir kam tas mokslas, kam 
tas universi te tas, akademij a, kas dabar man iš to mokslo, kuriam esu išlei
dęs tiek daug lėšų ir paaukoj ęs net keliolika geriausią, gražiau šią ir jau
niausią savo gyvenimo metą, Juk čia tas mokslas vis ai n er eikalin gas. Čia 
reikalingi tik stiprūs raumenys. Čia vertinami ne tie, kurie yra įsigiję moks
lą, bet tie, kurie turi daugiau turto ir pinigą "

Įdomu, kad labiausiai prisitaikiusių profesijų atstovų ( gydytojų) būtų 
apstatymuose pastebimas labiausias suamerikonėjimas ( Plateris ). Socia
lų nuosmukį pergyvenęs vidurinės klasės atstovas yra j autresnis, praeities 
ir dabarties, lietuviškos ir amerikietiškos kultūros skirtumams. Šiuos skir
tumus jis nurodo savo vaikams ir auklėja juos Šviesiosios praeities įtakoje 
- lietuviškai. Dažnai toks pabėgėlis savo turimu dvasiniu - moksliniu tur
tu pasiremdamas beaugančiam vaikui pajėgia būti autoritetu.

ATSAKYMŲ BEJIEŠKANT

Ateivių vaikai taip pat bando surasti labiausiai jiems atatinkančias pri
sitaikymo formas lietuviškos bei amerikietiškos kultūros sankryžoje. Jie 
šeimoje išmoksta lietuviškos kultūros formų, vėliau, gi, mokykloje, gatvė
je, draugų tarpe išmoksta ir amerikoniškąsias. Beaugant, amerikietiška ap
linkuma įgauna stipresnę įtakų, etninė aplinkuma praranda savųjų ( Warner 
Lloyd, j>. 127 ). Vaikas neturi to per visų gyvenimų įgauto prisirišimo prie 
lietuviškųjų papročių, sentimentų, vertybių, kurį turi jo tėvai. Jis yra len- 
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gviau veikiamas ir lipdomas aplinkumos. Jo viduje mažiau tereikia kas pa
keisti prieš įdiegiant ką nors naujo. Prieš brendimą( puberty )yaikas būna 
suradęs jam labiausiai atitinkantį gyvenimo būdą ir tuo metu jisyra tikras, 
laimingas vaikas. Vėlesniam brendimo periode ( adolescence ) visi jo vai
kystėje išvystyti ryšiai, susikurta vertybių, sistema, pasaulėžiūra, sugriūva. 
To amžiaus jaunuolis kritiškas, maištaująs, .kyląs j padanges ir krintąs į 
prarajas, reikalaująs tėvų ir aplinkumos šilumos, meilės ir tuo pačiu metu 
visa tai atstumiąs. Šiuo metu šis bebręstąs žmogus išdirba savo viduje nau
jus santykius tarp savo idealų, vertybių, savo jausmų ir geidimų ir savo re
alybės supratimo. To meto jaunuoliai suskyla į tris grupes: į radikalius 
aplinkos pasekėjus, į maištininkus, bemaištaujančius prieš visas iki šiol 
priimtas tradicijas, vertybes, ir į trečią grupę, besirandancią tarp šių dviejų 
kraštutinumų. Brendimo metu išmokstama naujoji vyro ar moters rolė, iš
mokstama bendrauti su abiejų lyčių atstovais, įsigyjama asmeninė nepriklau
somybė, pasiruošiama profesiniam, ekonominiam suaugusio gyvenimui, pa
sidaroma atsakingu visuomenės nariu, įsisavinami savi idealai, vertybės, 
nusistatomi gyvenimo tikslai. Brendimo amžių pradėjęs nerimstančia dvasi
ne maišatimi, jaunuolis šį amžių pabaigia jau susiformavusiu charakteriu, 
kuris vėliau jau mažai besikeičia. Tad kyla klausimas, kiek lietuvis pabė
gėlis jaunuolis, užaugęs svetimame krašte priima, atmeta, vertina savosios 
aplinkumos paskirus elementus? Su kokiomis problemomis jis savo brendi
mo procese susiduria ir 1.1. ? Šie klausimai rūpi kiekvienam auklėtojui. Tuo 
labiau, kad esant vyresniam, augusiam skirtingoje kultūrinėje atmosferoje, 
ne visad yra lengva Šį bebręstantį Jauną Žmogų suprasti.

Atsakymų beieškant, buvo studijuota Chicagos Lietuvių Seselių Kazimie- 
riečių vedamos Marija High School dvidešimt keturių mokinių- mergaičių 
grupė. Šios grupės tėvai pabėgėliai tėvynėje priklausė viduriniajai klasei 
( social middle class ). Jie ir šiandien tremtinių tarpe užima panašią pozi
ciją, norskai kurie iš jų pergyveno profesinį nuosmukį. Studijavimui Šitokia 
grupė buvo pasirinkta sąmoningai. Praktiškai yra neįmanoma surinkti visų 
to amžiaus pabėgėlių atsakymus. Neįmanoma taip pat surinkti ir reprezen
tatyvią to amžiaus grupę ( representative sample ). Tad sąmoningai buvo 
paimta grupė, kurios nariai gyvena panašiose, pažįstamose sąlygose. Vi
sos mergaitės gyvena lietuviškose *' kolonijose ” — Marquette parke, Brigh
ton parke. Jų tėvai Lietuvą paliko 1944 m. rudenį, pabėgdami į Vokietiją, ir 
1949 ■ 50 metais atvyko Amerikon. Taigi studijos metu, 1957 m. gegužės 
mėn., Amerikoje jos jau buvo išbuvusios 7 - 8 metus. Visos mergaitės lie
tuvaitės, R. Katalikės, 17 - 18 metų amžiaus, ” seniors ” ir keletą “ ju
niors ”. Visos lankančios ar lankiusios lietuvių kalbos pamokas, duodamas 
mokykloje. Maria High School yra vienintelė Chicagoje mokykla turinti tokį 
didelį skaičių lietuvaičių - pabėgėlių; iš 1400 mokinių 174 yra lietuvaitės. 
Likusios mokinės amerikietės, lenkų, vokiečių, airių, lietuvių kilmės. Dau
guma priklausančios žemutinei viduriniajai ( lower - middle ) socialinei kla
sei. Mokyklos pastatas yra naujas, moderniškas, bestovįs šalia didelio par
ko. Už mokslą mokamas metinis mokestis. Mokykla vedama lietuvių sese
lių vienuolių, kurių dauguma jau čia gimę. Keletas jų buvę Lietuvoje ir stu
dijavę D.L.K. Vytauto Didžiojo Universitete, Kaune.

Vidurinės klasės kriterijumas šiai studijai buvo bent vieno iš tėvų univer
siteto baigimo faktas ir Lietuvoje turėta pozicija. Iš keturiasdešimt astuo-
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nių abiejų, lyčių tėvų, trisdešimt trys buvo baigę universitetų, kiti karo mo
kyklą, ped. institutą, meno akademiją, bei kitas profesinio paruošimo mo
kyklas. Profesiniai jie pasidalino sekančiai: penkiolika mokytojų, du inži
nieriai, vienas gydytojas, vienas karininkas, du bankininkai, vienas teisi
ninkas, vienas menininkas, redaktorius, žurnalistas, valdininkai. Moterų 
tarpe randamos keturios namų šeimininkės. Šiandien iš keturiasdešimt as
tuonių šešiolika dirba savo ar pusiau savo profesijose; likusieji darbinin
kai ar amatininkai.

Duomenims gauti buvo panaudoti du instrumentai; būtent PaulCampisi 
akultūrizacijos skalė ( acculturation scale ) ir specialiai grupei pritaikyta 
ankieta. Paul Campisi akultūrizacijos skalė buvo išdirbta pasiremiant virš 
trijų tūkstančių žmonių ( portugalų, prancūzų - kanadiečių, italų ir amerikie
čių ) atsakymais. Skalė pasirodė esanti aukšto patikimumo; ( Reliability 
acc. Brown Spearman Formula, 99 )• Grupei išdirbta anketa buvo kelis kar
tus mažam ratelyje išbandyta. Šioj studijoj abidvi formos buvo užpildytos 
anoniminiai — klasėje vienos pamokos metu. Mergaitės rodė nuoširdų susi
domėjimą ir mielai bendradarbiavo. Iškilę neaiškumai besurašant gautuo
sius atsakymus buvo iškelti Maria High School 1956 metais baigusių mergai
čių ratelių susirinkimuose laisvų diskusijų metu. Pasyviai besiklausant, 
buvo gauta daug informacijų rūpimais klausimais.

AKULTŪRIZACIJA IR KASDIENYBĖ

Akultūrizacija tai perėjimas iš vienos kultūros į kitą. Tokio perėjimo me
tu individas gyvena tarp dviejų kultūrų. Individas, kasdieninio gyvenimo 
srityse, surištose su šeimos gyvenimu yra labiausiai lietuviškas, srityse, 
veikiamose amerikietiškos aplinkos yra labiausiai suamerikonėjęs.

Paul Campisi išdirbo akultūrizacijos skalę, matuojančią nukultūrėjimą pa
skirose gyvenimo srityse. Šioje skalėje koeficientas ” 4.00 ” atstovauja 
idealų amerikiečių kultūros atstovo atsakymą. Skaičius “ 0 ” atstovauja 
kitą skalės kraštutinumą — Amerikai svetimos kultūros atstovo atsakymą. 
Abudu kraštutinumai pasiekiami tik teoretiniai. Pats Campisi nurodo, kad 
tikrųjų amerikiečių ( abudu seneliai Čia gimę ) a tsakymų vidurkis yra 3-73- 
Skaičius ’* 2.00 ” išreiškia individą besirandantį pačiam viduryje tarp dvie
jų kultūrų. Šios studijos grupės vidurkis buvo ” 1.14 ”, Campisi akultūri
zacijos skalėje reiškia, kad šios grupės individai yra dar palyginti mažai 
akultūrizavęsi. Mažiausiai akultūrizavusios mergaitės koeficientas . 54, 
daugiausiai 1.54.

L ENTELĖ /.

Akultūrizacija Paskirose Asmens Gy venimo Srity se

Šri ti s Koeficientas
(score)

Eilė palyginus su kitomis 
sri timis

Maistas ( Food ) 1.50 1. Labiausiai suamerikonėju-

Pasirinkimai ( Preferences ) 1.37
si sritis

2. (Žiūrėk pridėtą lentelę )
Poilsio Užsiėmimai ( Recreation ) 
Žaidimai, Dainos 1.30 3-
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Gyvenamoji Vieta ( Residence Area) 1.29 
Papročiai ( Customs and Usages ) 1.21
Sentimentai ir Nuomonės
( Sentiments and Attitudes ) 1.00
Vartojama Kalba ( Language ) .99
Socialus Bendravimas
( Social Interaction ) . 90
Giminių Tautybė
( Nationality of the Relatives ) .66
Norai ( Wishes )
Individas nurodo kokios tautybės jis 
norėtų, kad jo šeimos nariai būtų. .60

4.
5. ( Žiūrėk pridėtą lentelę )

6. ( Žiu rėk pridėta lentele )
7.

8.

9-

10.

Nenuostabu, kad maisto srityje amerikiečių kultūros įtaka pasireiškia 
stipriausiai. Esant mokykloje, darbe valgoma tai kas randama toje aplinku
moje. Bevalgant gi įprantama į amerikietiškai pagamintą maistą. Vaikam 
beaugant ir vis daugiau praleidžiant laiko už šeimos ribą, palinkimas į šio 
krašto maistą be abejo stiprės*.

Išreikšti pasirinkimai ( Preferences ) rodo, kad studijinės grupės nariai 
bando sujungti abiejų kultūrų elementus. Dauguma atsakymų yra kompromi
siniai. Pridėtos skalės lentelėse paskiruose langeliuose įrašyti skaičiai 
reiškia skaičių individų davusių šį atsakymą,

LENTELĖ 2

Pasirinkimai ( Preferences )

:.AV’3 - 1’ ■ : JIA T your of livinr to differ fro- what it is now?
If "ou could h«ve --our we" coi-lete? and no one would oh'ect of wh-’t 
r.«tionalltv, American, your own, or both would - ou ’•refer the’followin'* 
us^-es end customs to be? Check all items even if ou are satisfied with 
thinys ns they are.

I would 
wis’-> this 
to be 
complete- 
l"'r 
American
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l-l 
1- -P 

• ’ 
O 

C

. would 
wioh 4-his 
to ’ne 
coi"lete- 
1y of my 
n’tione" it-

1 Food 18 1
2 Wood seasonings 19 b. 1
3 frames of el"1 kinds 21 3 1
li "olida-rs 19 h
c Your neighborhood 13 7 b.

6 Fianrniaye 10 c

7 Clubs and societies 8 Q

e Sones lb. 6 i.—!LĮ. 1
ę Dances 1 Ill 3 9

10 Sunerstitions 11 h' U
11 hooks and magazines 18 li 1
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12. Fladio nroerams 1 1 20 1

13. Etiouette .and 
good man-ers 1 16 3 k

lb. Gestures used in 
taikiny 11+ 6 k

1*. Way cf teasing and 
’’oking 18 3 3

16. Vinys of having fun 19 2 3

17. Way of celebrating 
Xmas & i’ew Year’s Bve 9 9 6

If. Snelling and pronuncia
tion of your first name 3 k 16

19. Ways of courtshin 13 9 6

20. Way members of a 
family behave toward 
each other 7 9 8

21. Way relatives 
behave toward 
each other 9 7 7

22. Way of celebrating 
weddings, babtisms 
and birthdays 11 7 6

Fbilsio užsiėmimų, srityje lietuviška daina yra labiausiai išsilaikęs liet, 
kultūros elementas. Žaidimai, švenčiamos šventės yra labiau amerikietiškos 
įtakos paliesti.

Papročių, ir kasdieninių, elgsenų sritis pabrėžia bendrą taisyklę. Papro
čiai, elgesiai turį ryšio su šeimos gyvenimu yra lietuviški. Individas šei
mos tarpe prisilaiko papročių, suprantamų visiems Šeimos nariams. Už šei
mos ribų individas, susidurdamas su vietos gyventojais, yra verčiamasiš- 
mokti ir naudoti papročius, elgesius suprantamus aplinkos gyventojams. Be
augant ir praleidžiant vis daugiau laiko už šeimos ribų, vaikas vis daugiau 
pasisavina amerikietiškų elgsenų.

LENTELĖ 3.
Papročiai ir Elgsenos ( Customs and Usages )

pz, ”,e tse fol1 owinf customs and us-’es in ’-'our w-y of
li'-e?

1
Oomnlete- 
ly Ameri
can

’ostly
.Ameri
can

Both American 
and of my 
nationality

iostly 
of my na
tionality

Comolete- 
ly of igy na
tionality

I7- The vestures I use in 
talking are 1 16 7

‘ • ■'v i^ees on etiquette and 
food manner>a ere 2 12 k 6

O 9 "y at itude tower’d 
te-’s’nr -nd ioking is 3 13 5 3
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i10-
i

■’y wt* of celebrating 
Xmna and Vew ’’ear’s bve is 2 6 16

i11- Our of celebrating 
wedding's baptism and 
birthdays is 1 3 9 11

12. ’•'y lyy on bow m embers 
of a f an ii *’ should be
have toward each other 
are u 10 10

13- ’’y ideas on how relatives 
should behave toward each 
other are 3 10 11

Ik. "y ideas on how a man 
should court his future 
wi fe are 2 12 6 u

1~. :'v idea of having fun is 1^ 7 2

16. v first name is snelled 
and nronounced in a way 
which is 2 2 2 2 16

17. The tynęs of dances which 
I know best are 3 16 3 2

Sentimentai ir nuomonės bazuojasi emociniais ryšiais su tėvais ir likusia 
aplinkuma. Jie išreiškia asmens identifikaciją su Šios aplinkumos zmonė - 
mis. Kadangi šie ryšiai yra išmokstami, pasisavinami vaikystėje, tai augant 
ir išeinant iš šeimos jie be abejo keisis.

LENTELĖ 4>

S enlimentai ir Nuomonės ( S entiments )

Verm 
much

7'uch Some 
what

Little Ko

73. Do you resent it when neonle say harsh things 
about "our nationality, although they do not 
refer to you nersonally? 11+ 7 3

7 k. If America were to declare war on your (narents 
or nr^ndnarents or ancestors) native land, 
would, ~ou feel sadder than if it were to de
clare war on another Imd?

■

20 1+

75. Do ou feel, that American-born nersons of your 
nationality should keen alive so^e of the cus
toms and traditions of ~onr nationality groun? 15 7 1 1

76. If the neonle of ”our (narents1 or grandnarents’ 
or ancestors') native land needed heln, would 
you make greater nersonal sacrifices to heln 
them than you would neooles of other lands? 22 2

77. Do you immediately dislike neonle who seem to 
be antagonistic toward von. because of your 
nationality? 8 U 5 2 5
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76. Do you feel that in many ways your nationality 
yroun is definitely sunerior to other nationa
lity <rroung? 1 5 L 111

79. Are you thrilled whenever vou hear the national 
anthem or see the fl^c. of vour (narents’ or 
mrendnaronts' or ancestors') native land? 11 8 3 1 1

80. Do vou feel , that neonle o’" vour nationality 
should stick together? 13 9 2

61. Are you -Tore emotionally moved by scenes, 
stories, or talk about vour (narents or vrand- 
narents or ancestors) native l^nd than you 
are about other lands? 8 8 7 1

82. Have you ever had a feeliny of homesickness 
for 'our (narents or rrandnaronts or ancestors) 
native land? 7 7 U 1

83. Do vou feel that it is all riyht for a nerson to 
chance (.Americanize) ^is first name? 2 2 u 16

8h. His last name? 5 1 16

fn. Would ‘ou be hannier if vour child were to 
marrv a nerson of vour national it” rather than 
an .American of American descent, or an 
American of another nationality? 16 3 1 3

86. Do vqu believe that neo’-'le of your nationality 
should live o"iv in neighborhoods of their own 
nationalitv? 6 9 2 6

87. Do vou believe it is better for a nerson to 
"nal around" more with neonle of his own 
nationality than with others? 5 7 7 3 2

Kaip mergaičių, pasisakymai rodo, jos daugiausiai bendrauja savo tarpe. 
Su amerikietiškuoju pasauliu arčiau susiduria gatvėje, mokykloje ir darbe. 
Šeirro s tarpe vartojama lietuvių, kalba, už Šeimos ribų, — anglų.. Smarki ame
rikiečių. kalbos įtaka pastebima skaitymo bei radijo programų, srityje. Čia 
lietuviškoji kalba nepajėgia konkuruoti su amerikiečių, kalbos teikiamu pa
siskaitymų, radijo programų. įvairumu bei gausumu.

Giminių tautybė aiškiai lietuviška. Nors iš dvidešimt keturių mergaičių, 
keturiolika prisipažįsta, kad jos esančios truputį suamerikonėję, gi penkios 
pasisako, kad jos yra pusiau suamerikonėję. Kitos penkios mano kad jos 
yra grynai lietuviškos. Panašiam stovyje yra ir seserys bei broliai. Mer
gaitės savo pasisakymuose nurodo, kad jos nenorėtų turėti labiau suameri- 
konėjusių šeimos narių; jos patenkintos esama padėtimi.

TARP DVIEJU KULTŪRŲ

Antroji anketa ( Form B ) buvo specialiai sudaryta — išdirbta Marijos 
Aukštesniąją Mokyklą belankančiom lietuvaitėm. Turint omenyj, kad ši gru
pė yra dviejų kultūrų sankryžoje šios anketos tikslas ir buvo išmatuoti - nu
statyti kur ši grupė stovi "nutautėjimo skalėj” ( acculturation scale ). An
ketos klausimais buvo bandyta sužinoti kaip mergaitės galvoja, reaguoja, 
bei kokią turi susidariusios nuomonę apie šias dvi kultūras ( Amerikietišką
ją ir Lietuviškąją ). Jų atsakymai priklauso, taip vadinamų, nuomonių ( atti
tudes ) grupei. Nuomonę galima definuoti kaip reikšmę, kudą asmuo sujun
gia su tam tikru objektu; ši reikšmė nustato objekto priėmimą ar atmetimą. 
( Crombach, p. 326 ). Šios nuomonės yra pamažėli išmokstamos šeimos bei
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draugų, tarpe. Kartą nuomonei susiformavus, ji palyginus yra pastovi. Ta
čiau yra faktorių, kurie šias nuomones keičia. Noras priklausytLvienai ar 
kitai grupei, noras būti mėgiamam - ai, kritikos baimė, ir pan. — yra fakto
riai, kurie gali pakeisti mūsų nuomones ( attitudes ). Šie pasikeitimai ypa
tingai dažnai pasitaiko brendimo periode. ( adolescence ).

Pabėgėlė jaunuolė gyvena dviejose, dažnai viena kitai prieštaraujančio
se aplinkose (amerikietiškoje, lietuviškoje). Ji jas skirtingai ir mato. Štai 
šios mergaitės sekančiai aprašo kaip jos įvertina amerikietišką aplinką, 
( Skliausteliuose pažymėta atsakymo dažnumas ).

LENTELĖ 5.

Kas Amerikoj e patinka ir nepatinka
Likes and Dislikes of the Study Group i~n America.

WHAT DO YOU LIKE MOST 
LN AMERICA ?

Freedom of Worship and Speech ( 4 )

Freedom ( 10 )

Standards of Living ( 6 )

Schooling ( 4 )

Entertainment ( 3 )

Many job and educational 
opportunities ( 4 )

Money ( 2 )

Democracy ( 2 )

Good food ( 2 )

Government ( 1 )

Dancing ( 1 )

Concerts ( 1 )

Swimming ( 1 )

Modem equipment ( 1 )

They always help ( 1 )

No prejudice ( 1 )

Ways of living ( 1 )

Religious tolerance ( 1 )

Freedom to all nations ( 1 )

WHAT DO YOU DISLIKE MOST 
IN AMERICA ?

Too many juvenile delinquents ( 4 )

Prejudice ( 5 )

Fast pace of living ( 3 )

Crime ( 2 )

Dirty city ( 2 )

Behavior of the teen agers ( 2 )

Segregation ( 2 )

Children grow up too fast ( 1 )

The way the girls dress after 
school ( 1 )

Teen - ager language ( 1 )

Persons live for money ( 1 )

Low educational standards ( 1 )

Influence of crime and criminals ( 1 )

No discipline ( 1 )

Scandalism in the papers ( 1 )

Rock - and - Roll ( 1 )

Educational program ( 1 )

Not enough law enforcement ( 1 )

Too much freedom ( 1 )
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The big cities ( 1 )

Buildings, mechanisms ( 1 )

Prosperity ( 1 )

Equality of people ( 1 )

Friendliness ( 1 )

Equal chances for all ( 1 )

No school Saturdays ( 1 )

Television ( 1 )

People ( 1 )

Living facilities ( 1 )

Many comforts in plain living ( 1 )

Ice cream ( 1 )

VISO: 59 pasisakymai

Too many accidents ( 1 ) 

People rush ( 1 )

Annoying advertisement ( 1 ) 

Crooks in politics ( 1 ) 

Slang ( 1 )

Unculturedness ( 1 )

Lack of interest in higher 
education ( 1 )

Publicity of Hollywood ( 1 )

Publicity of crimes ( 1 ) 

Youngsters in cars ( 1 ) 

Spread of Communism ( 1 ) 

Discrimination of race ( 1 ) 

Most people have very queer 
ideas about Europe ( 1 ) 

Lack of respect fa' all 
authority ( 1 )

Boy and Girl friendships 
start too early ( 1 )

Lack of politness in young 
people ( 1 )

Sales talking ( 1 )

Over — advertising ( 1 )

Uncleanliness ( 1 )

Sexiness ( 1 )

Racial prejudice ( 1 )

Sloppy clothing ( 1 )

Jeans ( 1 )

VISO: 55 pasisakymai

Iš lentelės duomenų, mes matome, kad kai kurie išsireiškimai buvo minėti 
dažniau kaip kiti, pav., žodis " laisvė ” ( freedom ) paminėta net penkioli
ka kartų, gi, gyvenimo standartas, darbo galimybės, buto patogumai, paminė
ta trylika kartų. Atrodo, kad pabėgėliai siuos dalykus ypatingai vertina to- 
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dėl, kad per karą juos buvo praradę. Paauglių elgimasis nurodomas kaip di
džiausias nepasitenkinimo šaltinis. Atsakymai kaip “ prejudice-”, *' racial 
prejudice ” ir 1.1, sudaro kitą nepasitenkinimų, grupę. Atrodo, kad ši grupė, 
pergyvenusi tautinį, religinį persekiojimą, yra jautri bet kokio pobūdžio dis- 
kriminacij ai.

Pagal ją kilmę, visus šiuos pasisakymus galima padalinti į keturias gru
pes — jie išplaukia iš sekančių šaltinių:

1) Lietuviškoji šeima ( tėvai ir šeimos draugai )
2) Mokykla
3) Amerikietiškas viešasis gyvenimas
4) Asmeniniai —individualūs patyrimai
Pavyzdžiui nepasitenkinimai kaip ’* Too much freedom ”, “ Children 

grow - up too fast ” išreiškia palyginimą dabartinių sąlygų su sąlygomis 
kur tai kitur (Lietuvoj ? ). Mergaitė, kuri atvyko į šį kraštą devynių - dešimt 
metų, o paliko Lietuvą keturių - penkių metų, neužtenkamai prisimena savo 
kraštą kad tokį palyginimą galėtų padaryti. Išreikštieji palyginimai - nuo
monės ( attitudes ) yra tėvų, kurias vaikai pasisavina.

Frazės kaip tai ” Democracy ”, " Freedom of worship and speech ”, 
" Equality of people ” skamba lyg kad būtą paimtos iš socialinių mokslų 
vadovėlių, gi, nepatikimai ( dislikes ) kaip ‘ Crooks in politics ”, " Publi
city of Crimes ” rodo aiškią spaudos bei filmų įtaką.

Kai kurie patikimai ( likes ) ir nepatikimai ( dislikes ) bazuojasi asmeni
niais - individualiais patyrimais. Čia priklauso visas jaunos mergaitės gy
venimas. Geri pavyzdžiai: “ No school Saturdays ”, ” Ice cream ” ir 1.1.

Panaši surinkta informacija iš tėvų arba ir amerikiečių jaunimo leistų gi
liau pažvelgti į pabėgėlio jaunuolio nuomonių formavimosi procesą.

Sekanti lentelė rodo grupės sąvoką kas yra “ lietuviška ” ir ” ameriko
niška ”. Mergaitės trims žodžiais aprašo " Lithuanian ” ir ** American 
Skliausteliuose pažymėtas atsakymų skaičius.

LENTELĖ 6.

” Amerikietiška ” ir " Lietuviška ” sąvokų apibu dinimai 
Description of the terms " American” and ” Lithuanian’’ by the study group.

DESCRIBE WITH THREE WORDS 
’’LITHUANIAN ”

generous ( 3 )

cautious ( 2 )

intelligent ( 2 )

courageous ( 1 )

gen de ( 1 )

patriotic ( 4 )

loyal ( 2 )

DESCRIBE WITH THREE WORDS 
” AMERICAN ”

generous ( 2 )

friendly ( 4 )

free ( 1 )

democratic ( 3 )

rushing ( 2 )

prejudiced ( 3 )

selfish ( 1 )
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122

happy - go - lucky ( 1 ) patriotic ( 2 )

fun loving ( 1 ) kind ( 2 )

prou d ( 2 ) healthy ( 1 )

careless ( 1 ) helpful ( 1 )

ambitious ( 1 ) considerate ( 1 )

friendly ( 2 ) understanding ( 1 )

thoughtful ( 1 ) prosperous ( 1 )

close ( 1 ) simple ( 1 )

European ( 1 ) large ( 1 )

personal ( 1 ) bulky ( 1 )

honest( 1 ) humerous ( 1 )

cultural ( 2 ) careless ( 1 )

fair ( 1 ) indifferent ( 1 )

quiet ( 1 ) excited ( 1 )

small ( 1 ) ancestors ( 1 )

beautiful ( 1 ) parents ( 1 )

differen t ( 1 ) child ( 1 )

sincere ( 1 ) neighborly ( 1 )

dear ( 1 ) good ( 1 )

original ( 1 ) big ( 1 )

calm ( 1 ) industrious ( 1 )

interested ( 1 ) prominent ( 1 )

ancestors ( 1 ) rock - and - roll ( 1 )

parents ( 1 ) nice ( 1 )

myself ( 1 ) tag - headed ( 1 )

prejudiced ( 1 ) money idols ( 1 )

kind ( 1 ) born in America ( 1 )

cheerful ( 1 ) parents are Americans ( 1 )

pleasant ( 1 ) citizen ( 1 )

language ( 1 ) hard - working ( 1 )
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heritage ( 1 )

trustful ( 1 )

bom in Lithuania ( 1 )

parents are Lithuanian ( 1 )

citizen ( 1 )

honest ( 1 )

hard - working ( 1 )

VISO: 53

easy to get along ( 1 ) 

proud ( 1 )

VISO: 52

Bręstąs žmogus (adolescent) dažnai maištauja prieš tėvus, juos kritikuo
ja. Tokiu būdu jis sutrauko savo vaikystės emocinius ryšius su tėvais ir 
laimi savo nepriklausomumą. Emocinių, ryšių. su šeima nutraukimas atpalai
duoja energiją meilės ryšiams su priešingos lyties asmeniu. Šitas dvasinio 
brendimo periodas būna skausmingas tiek tėvams tiek ir vaikams. Abieją 
generaciją konfliktai būna ypatingai stiprūs šeimose, kur socialus klimatas 
greitai keičiasi ir tarp abieją generaciją atsiranda plyšys. Kaip, tad, žvel
gia bręstanti pabėgėlė į savo tėvą kultūros atstovus ?Sekanti lentelė nusako 
mergaičių nuomones bei įsitikinimus apie lietuviškąją kultūrą.

LENTELE 7.

Kas lietuviško patinka ir nep atinka 
Likes and Dislikes of the Study Group about Lithuanians

WHAT DO YOU DISLIKE MOST 
ABOUT LITHUANIANS ?

Talk too much ( )

Some are very conceited ( 3 )

Gossiping ( 4 )

Jealousy ( 3 )

Unpunctual ( 4 )

Think too much about
patriotism ( 3 )

Too much class discrimination ( 3 )

Selfish ( 3 )

Harsh ( 1 )

Unwilling to help others ( 1 )

WHAT DO YOU LIKE MOST ABOUT 
LITHUANIANS ?

Thoughtfull ( )

Honest ( 1 )

Loyal ( 1 )

Intelligent ( 2 )

Good company ( 1 )

Generosity ( 1 )

Kindness ( 3 )

Trustfulness ( 1 )

They are educated ( 1 )

They help the needy ( 2 )
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Stuck up ( 1 ) Friendly ( 6 )

Do not associate with Nice people ( 1 )
Americans ( 1 )

Stay within own group ( 1 )

Find fault with other 
national! ties ( 1 )

Cultured ( 2 )

Clean ( 1 )

Helpful ( 2 )

Scepticism ( 1 ) Honesty ( 1 )

White colar classification ( 1 ) Sincerity ( 1 )

Rivalry ( 1 ) Sympathetic ( 1 )

False politness ( 1 )

Pride ( 2 )

Drinking ( 2 )

Vulgarity ( 1 )

Stinginess ( 1 )

Arrogance ( 1 )

Hospitable ( 5 )

Understanding ( 1 )

Devotion ( 1 )

Customs ( 1 )

Folklore ( 1 )

Sensitiveness ( 1 )

Lack of friendship ( 1 )

Disorder ( 1 )

Total of the responses: 43

Imagination ( 1 )

Character ( 1 )

Gayety ( 1 )

Goodness ( 1)

Considerate ( 1 )

Ambitious ( 1 )

Diligance ( 1 )

Perseverence ( 2 )

Manners ( 1 )

Education ( 1 )

Total of die responses: 50

X J x®

Įdomu, kad tiek pirmiau gautuose atsakymuose (aprašymas ’* American ”, 
” Lithuanian ” sąvokų ), tiek ir paskutiniuose taip dažnai pasikartoja se
kantys būdvardžiai: *' Intelligent ”, ” Educated ”, " Cultured ”. Tam ga
li būti kelios priežastys; viena iš jų. tai tėvų, turėtas socialus lygis bei iš
silavinimas. Pabėgėlis su amerikiečių viduriniąja klase ( social middle 
class) veik nebendrauja. Susiduriant gyvenvietėje, darbovietėje tik su ame
rikiečių žemosios socialinės klasės atstovais bei jų elgsenomis, šių atsto-
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vą elgsenos pabėgėliui pradeda atstovauti visus amerikiečiu s. Tuo būdu 
viduriniosios klasės pabėgėlis savo kasdieniniame gyvenimef apsirengimas, 
kultūriniai interesai, politinių. įvykių, supratimas ) pradeda jaustis esąs pra
našesnis už savo aplinkos amerikiečius. Dažnam pabėgėliui, kankinamam 
menkystės ( inferiority complex ) jausmo ( socialinis nuosmukis, svetima 
aplinkuma, kalbos nemokėjimas ), šis pranašumo pajutimas yra būtinas dva
sinės lygsvaros išlaikymui. Viršuj aprašytas skirtumas laikui bėgant dings 
vidurinės klasės pabėgėlio Šeimai nusmukusį amerikiečių, žemąją klasę ar
ba perėjus į amerikiečių, viduriniąją klasę. Šiuo metu šis egzistuojąs skir
tumas prisideda prie lietuviškumo išlaikymo. Tačiau nepamirškime, kad 
šios studijos atsakymai priklauso vidurinės klasės pabėgėlių, seimų, vai
kams; šeimų, kurios ir pačią pabėgėlią tarpe^savo moksliniu išsilavinimu 
bei lietuvišku sąmoningumu prašoka vidurkį. Šį lietuvybės jausmą tvirtina 
ir studijoj gauti atsakymai: iš dvidešimt keturią mergaicią dvidešimt viena 
pareiškė, kad jos šią mokyklą lanko savo noru, kadangi ji yra lietuviška. 
Dvidešimt trys pareiškė, kad jos ją lanko, kadangi ji yra katalikiška; tik 
viena tepažymėjo, kad ji lanko šią mokyklą tėvą verčiama.

PROFESIJOS PASIRINKIMAS

Pabėgėlis jaunuolis į aukštąjį mokslą ( college ) eina dėl kelią priežas- 
cią. Lietuvių tremtinių tarpe asmens socialinė padėtis visuomenėje priklau
so nuo: 1) turimos profesijos, 2) tėvynėje turėtos socialinės padėties ir 3) 
išeito mokslo. Jaunoji generacija viduriniosios klasės padėtyje gali išsi
laikyti arba ją išsikovoti lengviausiai per mokslą. Tėvą siekimai — tikslai 
dažnai pasireiškia vaikuose. Per savo vaiką socialinį kilimą tėvai susigrą
žina savo prarastą socialinį stovį ( Plateris, p. 138 ). Beto, išsilavinimas 
daugeliui pabėgėlių, net ir svetimoje šalyje, padėjo įsitvirtinti profesinėse 
ar pusiau profesinėse pozicijose.

Vaiką leidimas į aukštąjį mokslą reikalauja didelio finansinio pasiaukoji
mo iš mažai uždirbančią tėvą. Tačiau čia mematyti skirtumo tarp profesi
niai pajėgusią prisitaikyti ( gydytojų ) ir nepajėgusią įsitvirtinti savo buvu
siose profesijose ( teisininkai, mokytojai ) ( Plateris ). Lauktina, kad po 
imigracijos vargą iš tėvą pusės į vaikus būtą daromas spaudimas pasirinkti 
taip vadinamas, praktiškasias profesijas, tačiau studijoje surinkti daviniai 
to nepatvirtina. Apie 83% mergaicią pareiškė, kad jos profesijas pasirinko 
savystoviai; tik trimis atvejais ją sprendimą nulėmė tėvą noras.

Gyvenime profesijos pasirenkamos dėl įvairią priežasčią: dalyko pamėgi
mas, profesijos suteikiamas prestyžas, ekonominis pelnas, socialinis spau
dimas ir 1.1. Pabėgėlią gyvenime kaikurios profesijos, už tėvynės sieną, 
pasirodė be praktiškos vertės ( karininko, mokytojo, teisininko ), kitos gi 
suteikė individui turėtąją poziciją ir naujoje šalyje, pavyzdžiui, gydytojo 
profesija ( Plateris ). Čia prisimintina ir dažna pabėgėlio abejonė ar jis 
pajėgsiąs įeiti į amerikietišką visuomenę ir joje sėkmingai varžytis. Lauk
tina, kad šie visi pergyvenimai pabėgėlį vers rinktis taip vadinamas praktiš
kas profesijas. Kiek tad pabėgėlio rolė apsprendžia profesijos pasirinkimą 
galima spėti iš šeštos lentelės. Kaip matome lentelėj Nr. 6 jaunuolė darė 
savo pasirinkimą trijose skirtingose aplinkybėse. Pirmasis klausimas atsto
vauja realią dabartį, antrasis bando įšjungti materialinį, ekonominį spaudi- 
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mą, pasirenkant profesiją, gi, trečiasis liečia fantaziją, slaptuosius sieki
mus. Bręstančiai pabėgėlei mergaitei, susiduriančiai su aštria realybe, pa
liktoji tėvynė dažnai atstovauja nerealią, svajonių, šalį. Ten gyvenimas 
tvarkomas pagal asmeniškus norus bei siekimus. Ten atsidūrus atpultų,.ame- 
rikietiškosios realybės varžtai. Profesiją būtų, galima pasirinkti tą, kurilar 
bi ausi ai traukina.

LENTELĖ 8.

Profesijos P asirinkim as
The choice of the professions by the study group

WHAT WILL BE YOUR
FUTURE PROFESSION ?

WHAT PROFESSION WOULD 
YOU CHOOSE IF MONEY 
WOULD BE NO PROBLEM ?

WHAT P ROFESSION
WOULD YOU CHOOSE
IF YOU WOULD BE
IN LITHUANIA ?

1. M. D. Medical Medical

2. Teacher Psych, soc. worker M. D.

3. M. D. M. D. M. D.
4. Chemist Chemist M. D.
5. Chemist Archealogist Pharmacist

6. ? ? ?

7. Psychology Psychiatry Psychiatry
8. Commerce Ballet - stage Ballerina
9. Nursing Nursing Nursing

10. Teacher Law, Archealogy or Designing
11. Lab. Technician ? Teacher
12- Commercial artist Fine artist Teacher
13. Something in chemistry M. D. M. D.
14. Auditor Auditor Auditor
15. Science Science Science
16. Teacher M. D. M. D.
17. Nursing Nursing Teach ing
18- Surgical Nurse Surgical Nurse Surgical Nurse
19. Nurse Nurse Nurse
20. Business Business ?

i

21- Nursing Nursing M. D.
22. Beautician Secretary Teaching
23* Secretary M. D. M. D.
24- Beautician - -
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Kaip matome, tik keletas pasirinkimų yra pastovūs. Kiti, nors ir realūs, 
matyti nepilnai sutinka su individo norais bei svajonėmis. Pastovia tenden
cija pasireiškia noras nerealioje situacijoje pasirinkti gydytojo profesiją. 
Gydytojo profesija visuose tremties sūkuriuose pasirodė esanti labai pasto
vi _ praktiška, garantuojanti aukštą pragyvenimo lygį, asmeninį prestyžą. 
Pabėgėliui, dažnai atsiduriančiam svetimose aplinkybėse, pergyvenusiam 
socialinį nuosmukį, nevisada pajėgiančiam būti pilnu savo aplinkos tvarky
toju, tokia profesija pasidaro labai patraukli.

SOCIALINIS BENDRAVIMAS
Studijinės grupės narės intymiai santykiauja tik su savo etninės grupės 

nariais. Tam didelę įtaką turi gyvenimas ’* kolonijose ”. Šitos beaugančios 
pabėgėlės, bent šiuo metu, ir nenori kitokią pažinčių. Labiausiai idealizuo
jamos mergaitės ir berniukai, yra lietuviai. ( Kokia aš norėčiau būti? Su 
kuo aš norėčiau draugauti ? ). Tik keturios iŠ dvidešimt keturių mergaičių 
paminėjo, kad tarp joms patinkančią mergaičių yra ir amerikonių, tačiau pa
skutiniais atvejais labiausiai patinką berniukai tebėra lietuviai. Prisimin
tina, kad mūsų tremtinių tarpe pasisakymas ( “ tabu ” ) prieš mišrias tauti
niu atžvilgiu mergaitės - berniuko draugystes yra labai griežtas. Mergaitės 
nejučiomis yra išmokinamos statyti savo tautybės berniukus pirmoj vietoj.

LENTELĖ 9.•)

Savo elgesio bei sąvokų aprašymas 
The study group describes own behavior

American 
only

Mostly 
American

9O/9O Mostly 
Lithuanian

Lithuanian 
only

l|.2. With your Lithuanian 
friends in school you talk? 2U/21I--1

U3. With your Lithuanian friends 
on the street you talk? 20/2U..83

hl.. With your Lithuanian friends 
while your narents are 
around you talk? 9/2U=.375

'.•/hen you are alone with 
your Lithuanian friends 
you talk? 2U/2U.1

U6. You ro out with? 12/211-. ?

U7. You d-’te? 8/2U-.333

IV. You would like to be? 8/21).,. 333

U9. Your a rents would like 
you to be? 1/21>. Ob.2
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Always Mostly *0/50 Sometimes Never

1 C’°-
Į

Do ’’’Ou feel inferior to 
-'-our ame-'-ic-'n friends? 7/2U-.29

!
1 
I

Do you feel superior to 
■•our American friends? 19/2!l,.8
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1 9.
i

!
Į

Do 'O'i thin’- th^t the 
nnrents of *ro,tr American 
frier’s underst-rd their 
children better than 
yours? 17/211-. 7

»?3.
1 1

Do vou think that the 
childre" of the A’->eric?in 
horn narents are handier 
than you are? 15/211-.625

Į

1
i

Do you think that the 
American nnrents of vour 
rrlends are on the whole 
sunerior to ^onr nnrents 7/2L-.29

ere. Do you feel »ou were 
a->iop if* on wop© bopn

in an r.o.^iXv? l/2!i-.0l|2

*) Lentelę vertinant buvo vartota sekanti sistema:
Americans Only ”, ” Always ” - 4
Mostly American ”,, ” Mostly ” - 3
50 / 50 ” - 2
Mostly Lithuanian ”, “ Sometimes ” - 1
Lithuanian Only ”, '' Never ” -0

Langelyje randamas koeficientas — gautam bendram skaičiui, padalintam iš grupės narių, skaičiaus.

Užsidarymas lietuviškosios grupės tarpe išryškėja pažvelgus į priklausy
mą organizacijoms. Imant priklausymą organizacijai kaip paskirą vienetą, 
šią dvidešimt keturią mergaičių lietuviškoms organizacijoms priklausymo 
vienetus sudėjus, gauname penkiasdešimt septynis vienetus, palyginus su 
šešiolika amerikiečių organizacijoms priklausymo vienetais.

Pažvelgę į 7 - tą lentelę, matome, kad tėvų namai yra lietuviškosios kul
tūros puoselėtojai. Mokykla, gatvė perša amerikietiškas bendravimo formas. 
Iš paskutinės lentelės taip pat matome, kad mokykla ir gatvė šią kovą pa
mažu laimi. Vaikai savo tarpe kalba lygiai tiek pat angliškai kaipirmo- 
kykloje. Šeimoje tėvai ir vaikai atstovauja du kraštutinumus: tėvai yra ma
žiausiai amerikiečių kultūros paveikti, vaikai — daugiausiai. Tai priveda 
prie konfliktų šeimoje. Amerikiečių šeima tokių konfliktų mažiau teišgyve
na. Jos konfliktai dažniausiai kyla dėl susidariusio skirtumo tarp dviejų 
generacijų. Amerikiečių šeimose tėvai dažnai praranda autoritetą, kai lie
tuviškose šeimose jis yra stipriau pabrėžiamas. Aukštesnis tėvų išsimoks
linimas, tvirtesnė tėvų pozicija pagelbsti šiuos konfliktus išrišti. Aukšta 
socialinė tėvų pozicija, pripažįstama ir amerikietiškos aplinkos ( gydyto
jas ), vyresnio vaiko akyse tėvų autoritetą tik stiprina. Tačiau vistik 70% 
studijos narių pareiškė, kad jos kartais galvojo, kad amerikiečių tėvai savo 
vaikus geriau supranta. Panašų dalyką išreiškia pasisakymai, kad jos kar
tais galvojančios, kad amerikiečiai vaikai yra laimingesni. Jdomu, kad 29% 
mergaičių kartais galvojo, kad jų amerikiečių draugių tėvai yra pranašesni 
už jų tėvus. Beabejo dalis šių pasisakymų išplaukia iš bręstančios, maiš
taujančios jaunuolės nepasitenkinimo savimi ir savo aplinkuma. Paskutinis 
lentelės klausimas nurodo, jog veik vienbalsiai visos Šios mergaitės neno
rėtų gimti amerikietiškoje šeimoje.

Lietuva buvo žemės ūkio kraštas. Paprastai tėvai vaikams apsivedus, 
likdavo gyventi kartu su jaunąja šeima. Panašiai dažnai atsitikdavo ir 
miestuose. Gana tai dažnas veiksnys ir pabėgėlių tarpe. Šioje srityje au-
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gančioji karta pilnai seka amerikietišką kryptį. Iš dvidešimt keturių, dvide
šimt trys pasisakė, kad apsivedusios galvoja gyventi atskirai nuo betku- 
rios pusės tėvų.

Žmonės, patekę į jiems svetimą, nepažįstamą aplinką, paprastai jaučiasi 
nejaukiai, netikri, pasidaro jautrūs įvairiems nepasisekimams. Tai lengvai 
sukuria žmoguje menkystės jausmą (inferiority complex ). Studijų, grupės 
nariai, kaip iš lentelės matyti, nesijaučia *’ inferior ”, tačiau šią temą pa
lietus grupinio pasikalbėjimo metu paaiškėjo, kad pabėgėlės nesijaučia že
mesniame socialiniame lygyje, kadangi jų ten yra didelė grupė, tačiau esant 
vienai amerikiečių tarpe tokie menkumo jausmo antpuoliai pasitaiko labai 
dažnai. Baimė būti nesuprastai, kritikos baimė, neužtenkamas kalbos žino
jimas, nežinojimas kaip elgtis, neturėjimas draugų, nurodomi kaip menkumo 
jausmo priežastys. Esant didesnėje pabėgėlių mergaičių grupėje pasijunta
ma pranašesnėmis už amerikietes. Pabėgėlės geriau mokosi, jos ateina iš 
“ geresnių šeimų ”, jos matė daugiau pasaulio ir t.L Tuo pačiu pripažįsta
ma, kad yra labai puikių amerikiečių mergaičių su tais pačiais interesais, 
su kuriomis galima pakalbėti ir apie muziką, dailę, baletą, operą, knygas, 
teatrą, gyvenimą, tačiau dauguma amerikiečių mergaičių “ accept everything 
for granted ” ir besidomauja tik berniukais ir malonumais ( “ boy friends 
and having fun ” ). Dauguma jų viską priima be kritikos ir perdaug apie nie
ką negalvoja.

Reikia manyti, kad lietuvaičių, lankančių viešąsias mokyklas ir gyvenan
čių pavieniui, nuomonės gali skirtis. Tačiau šie pasisakymai davė mums 
vaizdą tarp dviejų kultūrų bebręstančios jaunuolės - lio vaizdą. Šioj studi
joj mes matome dalį jų problemų bei vargų. Juos pažinę mes galėsim geriau 
šį tarp dviejų kultūrų jaunuolį suprasti, jam padėti, bei nurodyti kelią į švie
sesnę ateitį.
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

LAIKO PLOTMĖJE

Akademinis Skautų Sąjūdis ( sutrumpintai — A.S.S. ) yra lietuvių studen
tų organizaci j a, išsivysčiusi iš 1924 m. spalio mėn. 16 dieną Lietuvos Uni
versitete, Kaune, įsteigtos Studentų Skautų Draugovės. Šio straipsnio už
davinys yra trumpai apibudinti šios akademinės skautų organizacijos vysty
mosi raidą ir jos šiandieninę formą bei tikslus.

Lietuvių studentų skautų organizacijos pradas yra randamas dviejuose 
Lietuvos valstybės atsikūrimo dienų įvykiuose — tai lietuvių skautų įsistei- 
gimas lietuvių gimnazijoje Vilniuje, 1918 metų rudenį, ir Lietuvos Univer
siteto įsteigimas Kaune, 1922 m. vasario mėn. 16 dieną. Skautybės, kaip 
jaunimo auklėjimo sąjūdžio, mintis Lietuvoje kilo ir išsivystė gimnazijos 
mokinių tarpe. Todėl ir buvo galima laukti, kad veiklūs gimnazijų skautai, 
dar neseniai susipažinę su skautybe ir patys kūrę skautų vienetus, ir atvy
kę į universitetą nenorėjo skirtis su skautų organizacija. Nors tuo metu 
Lietuvos Universitete steigėsi daug profesinių, ideologinių ir politinių stu
dentų organizacijų ir studentai turėjo platų pasirinkimą, būrelis studijuojan
čių skautų ryžosi tęsti savo ryšį su skautybe ir 1924 m. spalio 16 dieną 
įsteigė Studentų Skautų Draugovę. Naujoji S. S. Dr - vė priėmė išviršinį kor
poracijos charakterį ir įsijungė į universiteto gyvenimą.

Ypač tenka pabrėžti, kad šis akademinis skautų vienetas buvo pirmasis 
pasaulyje (ir dabar, kiek yra duomenų, savo apimtimi kaip akademinė skautų 
organizacija A.S.S. yra vienintelė pasaulyje) ir todėl neturėjo pavyzdžių ki
tose šalyse, iš kurių būtų galima mokytis ar kuriuos būtų galima sekti. Vi
są lietuvių akademinės skautą organizacijos gyvenimą ypač charakterizuoja 
šis originalumo, formų kitimo ir tobulėjimo motyvas. Visai netenka stebė
tis, kad jame periodiškai įvykdavo krizių, kurios ryškino organizacijos vei
dą ir sukūrė dabartines jos formas. Pasaulio skautų tarpe Akademinis Skau
tų Sąjūdis yra išskirtinis reiškinys — tai yra akademinė organizacija, kurio
je nėra vykdoma tiesioginė jaunųjų skautavimo tąsa, kurioje dominuoja me
todas, bet skautybės principai yra panaudojami pasaulėžiūrai kurti.

Neišvengiamai pirmieji 3 - 4 Studentų Skautų Draugovės metai buvo gim
nazijoje pradėto skautavimo tęsinys, kiek pritaikytas universiteto sąlygoms. 
Tačiau greitai paaiškėjo, jog šio pagrindo neužteko savarankiškai akademi
nei organizacijai sukurti ir apipavidalinti. Įvairioms politinėms organizaci
joms priklausą nariai atsinešė savo pažiūrų skirtumus į S,S.Draugovę ir jo
je sukūrė politinių varžybų aplinką. Jauna organizacija pergyveno audringą 
formavimosi periodą. Krizė buvo išspręsta persiorganizavimu į dvi ideolo
giniai apibrėžtas korporacijas — merginų Studenčių Skaučių Draugovę ( S. S. 
D. ) ir vyrų Studentų Skautų Korp! Vytis. Abi korporacijos buvo uždaros — 
tai yra, jų nariai negalėjo priklausyti kitoms akademinėms ideologinėms or-
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ganizacijoms. Apie 1933 - sius metus neramus formavimosi periodas galu
tinai baigėsi. Likusiais nepriklausomo gyvenimo metais S.S.D. ir Korp! Vy
tis sėkmingai brendo — nagrinėjo skautų ideologiją, dalyvavo universiteto 
gyvenime, Lietuvos Skautų Sąjungos veikloje ir galop — jau ir visuomeni
niame gyvenime.

Kraštą ištikusių rusų ir vokiečių okupacijų metu, gausus akademikų skau
tų dalyvavimas tautos rezistenciniame darbe patvirtino, kad akademinė lie
tuvių skautų organizacija pajėgė suformuoti sąmoningus individus bei val
stybės piliečius. Gi pačios akademinės skautybės minties gajumas dar kar
tą buvo pademonstruotas, kai 1946 metais eilėje Vakarų Vokietijos univer
sitetų buvo atkurti S.S.D. ir Korp! Vytis skyriai. Dažnai spontaniškas at
kūrimas ir pasikeitę gyvenimo sąlygos vėl pareikalavo p ereinamojo laikotar
pio ir formų pasikeitimo. 1947 metais įsteigiamas Akademinis Skautų Sąjū
dis ( A.S.S. ) - bendras vienetas, kuris apjungė S.S.D. ir Korp! Vytis su vi
sais jų skyriais. 1948 - siais metais pasirodė biuletenis ** Vytis ”, išsi
vystęs į šiandieninį " Mūsų Vyčio ” žurnalą.

Emigracija iš Vokietijos laikinai susilpnino organizacijos veiklą, tačiau 
nesukėlė žymesnių pasikeitimų jos formose. Daugumas narių ir centriniai 
A.S.S. organai susitelkė J. A.V., gi skyriai buvo įsteigti Australijo je, Anglijo
je, Kanadoje ir Vokietijoje. Organizacinį darbą Vokietijoje padėtais pa
grindais toliau tęsė ten jau studijavę nariai, kurie greitai į A.S.S. pradėjo 
įtraukti naujai pradedančius studijuoti lietu vių jaunuoliu s — skautus ir skau
tes. Apie 1954 metus, kai J.A. V. pradėjusių studijuoti narių skaičius paki
lo, o Vokietijoje A.S.S. atkūrę nariai baigė ar nutraukė studijas, A.S.S. .vėl 
pergyveno vidinį formų pakitimą. Šis pakitimas galutinai suformavo šian
dienines A.S.S. veiklos formas ir Sąjūdžio poziciją akademiniame, skautiš
kajame ir visuomeniniame lietuvių gyvenime.

Prieš pradedant apibrėžti šias dabartines A.S.S. veiklos formas, kurios 
išsivystė paskutiniųjų penkių metų laikotarpyje, kada į organizacijų narių 
eiles atėjo nauja, čia bepradedanti studijuoti karta, sustokime prie pagrin
dinių Sąjūdžio principų - ideologijos. Reikia pažymėti, kad per visą orga
nizacijos istorinį kelią veiklos formos, metodika, bei organizacinė struktū
ra keitėsi, tačiau ideologija - bendri pasaulėžiūros bruožai liko gairėmis 
A . S.S. gyvenime.

Akademinės skautybės ideologija remiasi šiais pagrindiniais dėsniais — 
principais, būtent, religiniu, tautiniu ir socialiniu.

Religinis principas yra dieviškasis ar antgamtinis elementas kuris suda
ro žmogaus ir jį supančios visatos pradžią ir pabaigą ir yra vyriausias gy
venimą tvarkąs veiksnys, bei galutinis antgamtinis egzistencijos tikslas.

Tautinis principas — žmogaus santykis su tauta. Tai įgimtoji žmogaus 
aplinka, tauta, šeim a, gyvenimo būdas, jo išraiškos — kultūra. Žmogaus 
būtis pasaulyje reiškiasi tam tikromis formomis, kurios yra tęstininės iš 
praeities į ateitį. To tęstinumo pasėkoje individas savo dvasinėmis ir fizi
nėmis savybėmis būna labiausiai tinkamas reikštis tuo, o ne kitu būdu. Tai 
yra paseka veikimo į daug kartų visos eilės veiksnių, kurių visumayra įpras
ta vadinti tautybe. Individas savo galias gali geriausiai išvystyti ir savo 
gyvenimą pilniausiai išgyventi tik savo natūralioje, j am įgimtoje aplinkumo
je. Todėl žmogaus santykis bei ryšys su tauta yra jam svarbus veiksnys, 
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neskaitant jo moralinių, pareigų, kurios jau turi antgamtinį pradą.
Socialinis principas yra žmogaus prigimties dalis. Žmogus negali egzis

tuoti vienas, be kitų, tačiau tai kartu jį įspraudžia į tam tikrus rėmus, nu
statomus moralės, teisės, papročių ir t.t. Visą savo gyvenimą individas 
santykiauja su kitais žmonėmis ir tai giliai veikia tiek jį patį, tiek ir kitus 
žmones, su juo santykiaujančius. Nuo tų santykių pobūdžio labai daug pri
klauso ir individo gyvenimo eiga.

Šie trys pagrindiniai principai ir jų sujungimas į visumą sudaro A.S.S. 
ideologiją. Tenka pastebėti, kad ši ideologija Sąjūdžio nariams duoda pla
čius pasaulėžiūrinius rėmus ir kad juose individas gali nemažai skirtis sa
vo asmeniškuose įsitikinimuose. Todėl, narių tarpe yra randamas įvairu
mas pažiūrų bei pasaulėžiūros prasme. Šis reiškinys duoda nemaža gyvu
mo organizacijos vidiniame gyvenime. Tačiau tolerancija ir pasaulėžiūri
nis ’* bendras vardiklis ” — ideologija apjungia visus darbus ir bendriems 
organizacijos tikslams.

Laikui bėgant ir besikeičiant gyvenimo sąlygoms šie trys anksčiau pami
nėti Akademinės Skautybės ideologiniai aspektai duoda organizacinei veik
lai pagrindą — pamatus, į kuriuos, atsiremia organizacijos programos bei vi
sos kultūrinio ir kūrybinio gyvenimo išraiškos. Dabar išeivijoje, ypač nuo 
1954 metų, iš visų trijų lygiagrečių ideologinių principų tautiškumas yra 
daugiausiai pabrėžiamas. T ai natūralūs, dabartinio gyvenimo iššauktas, 
reiškinys. T ai organizacijos reakcija į aplinką, kuri, tautiškumo prasme, 
jau yra ne sava, ne lietuviška. Šis tautiškasis elementas, ypač yra pabrė
žiamas dabartiniame A.S.S. programos turinyje —lietuviškosios kultūros pa
žinime bei nagrinėjime ir Sąjūdžio kasdieniniame gyvenime — tautiškajame 
romantiškume ( liet, liaudies dainos, šokiai, papročiai, literatūra. Ypač 
ganytoje — stovyklų metu ), kuris nėra archajinė lietuvybė ”, bet priemo
nė, kurios pagalba individas gali puikiai įsisąmoninti tautiškos kultūros 
esme. Tautinės kultūros pažinimas ir jos įsisąmoninimas yra būtina sąlyga 
lietuviškam kultūriniam progresui išeivijoje.

Dabartinę A.S.S. veiklą būtų galima skirti į dvi dalis: visuomeninę dabar
tinės lietuviškos išeivijos bendruomenės veikla ir vidinę organizacijos vei
klą.

A.S.S. kaip organizacija bei pavieniai jos nariai gana aktyviai reiškiasi 
dabartinėje išeivijos lietuviškoje bendruomenėje. Daug narių energingai 
dalyvauja įvairiose mūsų visuomeninėse, kultūrinėse ir profesinėse organi
zacijose. Studentijos tarpe A.S.S. yra viena iš didžiausių ir aktyviausių 
jaunimo grupių. Sąjūdžio nariai kelis kartus vadovavo ir šiuo metu vado
vauja Studentų Sąjungai. Nemaža prisidedama prie žurnalo LITUANUS re
dakcinio, administracinio ir lėšų telkimo darbo. Daug narių pasireiškia da
bartiniame sporto gyvenime ir jo organizacinėje struktūroje. A.S.S. Dr. Vy
dūno Vardo Šalpos Fondas skiria negrąžinamas stipendijas lituanistikos stu
dijoms. Neperseniausiai buvo paskelbtas literatūros konkursas visam jau
nimui. Nemažas skaičius narių energingai > reiškiasi lietuviškoje spaudoje. 
Jau septinti metai kaip yra leidžiamas dvimėnesinis žurnalas Mūsų Vytis. 
Daug A.S.S. narių vadovauja skautiškiems jaunimo vienetams, kuriuosejie 
dirba pedagoginį—auklėjimo darbą, kuris dabartyje yra ypač svarbus. Išei
vijos lietuviškos visuomenės ateities egzistencija, jos išsilaikymas ir tęs-
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tinumas priklauso nuo šio darbo su jaunimu. Daromos socialinės — pedago
ginės studijos ir leidžiamas Budžiu — praktiška medžiaga skautų vienetų, 
vadovams. Visoje visuomeninėje veikloje yra plačiai bendradarbiaujama su 
kitomis jaunimo bei vyresniųjų organizacijomis.

Vidinė A.S.S. veikla pasireiškia įvairiose formose: eiliniai skyrių susi
rinkimai, studijų dienos, suvažiavimai, vasaros ir žiemos stovyklos, studi
jų būreliai, minėjimai, literatūrinės popietės, studijų susipažinimo susirin
kimai gimnazijos abiturientams, koncertų, teatro spektaklių, bei šalpos rei
kalams pasilinksminimų organizavimas ir kitokie įvairūs parengimai. Šiose 
veiklos formose nariai turi progos aktyviai pasireikšti intelektualinėje, or
ganizacinėje — darbo ir socialinėje plotmėje, skautiškos metodikos pritai
kymas duoda pačiam individui progos auklėtis, bendradarbiauti dirbant su 
kitais.

Veiklos programoje yra pabrėžiamas individo bendro išsilavinimo reik alin- 
gumas. Stengiamasi kuo daugiau sužadinti nario intelektualinį smalsumų — 
norą interesuotis gyvenimo problemomis. Ugdyti individe kritinę sąmonę ir 
kūrybinį entuziazmų. Pabrėžiami narių moksliniai atsiekimai ir jų akademi
nis pažangumas. T enka konstatuoti faktą, kad šiuo metu per 10 Sąjūdžio 
narių ruošiasi doktorato laipsniui, o keletas jau pasipuošę tuo titulu.

Vidinės A.S.S. Veiklos turinys pasižymi lietuviškumu, susipažinimu su 
savąja kultūra ir jos nagrinėjimu. Lietuviui jaunuoliui yra beprasmiška va
dinti save lietuviu, jei jis nežino, nejaučia, neturi savo asmenybės turinyje 
to, kas padaro žmogų tautos nariu — būtent tautinės kultūros įsisąmoninimo. 
Jaustis pilnu lietuviu reiškia turėti savyje lietuviškosios kultūros pagrindi
nius bruožus. O tautinis įsisąmoninimas įvyksta tik per tautinės kultūros 
pažinimą. Tai yra pirma sąlyga prasmingam lietuviškumui.

B i blio grafija:

1. Akademine Skautija Čikaga, 1954 m*
2. A.S.S, Saviveiklo s Konsp ektas Urbana, 1958 m.
3. Mūsų Vytis Čikaga, 1953 • 19 59 m.
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VIRŠELIS: Žilvinas ( iš “Eglė, žalčiu karalienė ” pasakos ), 
vitražas dail. Bronės Jameikienės
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