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KŪRYBINES KIBIRKŠTĖLĖS

Besibaigiant metams, redakcijai yra malonu skaitytojams pristatyti šių
metų Akademinio Skautų Sąjūdžio Jaunimo Literatūros Konkurso laimėto
jus., Jury komisija susidedanti iš sekančių rašytojų: Hendriko Lukoševičiaud, Nelės Mazalaitės, Stepo Zobarsko,
Leonardo Žitkevičiaus
ir Romo Kezio nutarė, kad iš trylikos atsiųstų kūrinių premi
juoti yra šie: poezijos — Dalios Kolbaitės “Netarti žodžiai” ir prozos — Liu
dos Širmulytės — Germanienės “Prizmė”. Premijuotus kūrinius pristatome
skaitytojams šiuose puslapiuose ir tikimės, kad ateityje laimėtojų talentai
daug duos mūsų tolimesniam kūrybiniu! gyvenimui.

LIETUVOS
NAC.'CM V.i INC
M MAŽVYDO
B15' i OL'KA
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NETARTI ŽODŽIAI
DALIA KOLBAITĖ,

Apvalūs debesys riedėjo saulės kupinu skliautu —maži
dangaus kupolo angelai.
Ir tokie artus. Ištiestam ranką ir čia pat, berods, delnu
paliestam kažką plazdančio ir gyvo.

Ir nejučiom, iškėliau ir tiesiau ją mėlynųjų tolių link.
Deja. Tai buvo pasaka. Šalia manęs ji nusileido
į žolių tankmes. Aplink tik lieknos smilgų galvos
dažnai nuošdavo banga tolyn. . .tolyn. .
ir jau daugiau nebesugrįždavo.
Netoliese, vienturtę virkdino savo stygą žiogas;
viršūnėm smilgų viešpatavo ramuma. Ir nito dangaus,
tik miško šnabždesys atlėkdavo drauge su skvernu vėjo
ir susiliedavo su žiogo vieniša daina.
Staiga, pasąmonėj nutviskusi mintis
prikėlė botagu mane.
Neregėti vien vaizdai pakalnėje sklidėjo.
O kaip aš čia — to nežinojau.

Link horizonto samanė plaukė žaluma
ir pasitikus dangų, ji parymo—
tai ant kalnelių, tai šlaitų; ir medžių puokštėm ir miškais
dainuodama vien akiai rojų pynė.
Delnu jos, sdabro skriejo juosta. Vėsiais šešėliais
žolės ir šaknų raizgai krantuos vien draikėsi ir juokės. .
Toliau, lieknais beržais ir gluosniais apsidengus, tenkinęj sidabro
i eidą prausė sodyba.
Ir nebesvetimas staiga sklidėjo vaizdas — ir upė, ir laukai,
ir sodyba. Prabilo iš kažkur atklydęs aidas-—
— laip. Sapnų, pasakojimų. Tėviškė — po tavo kojom, čia. .

Suvirpo baltos smilgų galvos
Ruošdamos daina. Sutartine sušnara miško lapai.
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Ir man šlubavo šakos — palaimos rankos; ir. man šnabždėjo lapai;
ir tolumoj kiti, rankas iškėlę mojo i save.
Ir į laukus, į pievas, į padangę, lyg paukštis nuplasnojo manas šauksmas:
— Štai prabėgūno jau atėjo valanda!. .
Ir tekinas nirau sodybos link.
Atbėgo pasitikt manęs, sukibę rankomis
ir gluosniai ir beržai; susnaro jųjų kasos vilnimi — lyg geraširdės sesės.
Tarp jų atėjo sodyba.
Ugi, beprasmiai pilki sparnai
sienuojuos blaškės. . ir vijo šviesą nuo durų. ., nuo langų.
Ir vien šešėliais įbrėžtas slenksčio klūpojo akmuo; ir tvoros taip palinkę.
Kas būta kryžiaus — vien stuomuo.

Kiemu, švariu žingsniu
nuleidęs galvą žengė vyras. Jo jaunos rankos — geležies.
Veidu, tie patys sparnai plasnojo. Ir kai pakėlė jis akis—

— Tai aš. Sugrįžtu. . praviro lūpos ir jau nebyliu vėju
pakilę žodžiai kažkur dingo. .
Ir tolumoj, ten — iš miško, upių ir laukų
lyg ūkana, minia — motrys, vaikai; senuoliai,
vyrai. . kilo. Ir jų veidais tie patys skriejo liūdesio sparnai—
Ir jie, kaip jis, tylėjo.
— Jūs bėgot, o mes likom — netarti žodžiai krito.
— Jūs bėgot. Ištškiusi visuos krantuos praūžė banga. .
— Ir pamotės ranka kelyje siūlė jums vandens.
— Ir svaigdami jūs gėrėt. Ir gerdami jūs svaigot. Šaukėt:
gyventi reikia — tam skirtas juk žmogus! . . Teisu.
— Bet ir mes žmonės.

— Ir kasdienos našta, vakarui šmėkla atėjus
širdy vien gimdė neviltį: ji teko ir sravėjo. . Ir nesiklausė niekas.
— Nei girdėt norėjo.

Ketarti žodžiai. Ir netarti ir lašo
likimo skraistėj, nepakeičiamo ir nebylaus. . — Tačiau,

— -many tėvai juk gimdė tai kas gema
iš ilgesio. .
— Ir atgailos. ., į ten. tuomet
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juk neviena jauna mintis išdrįso skinti kelia
kai šimtais pavasario to pačio brolių,
paukšte tarp žemės ir erdvių
suklykusi vien mojo; per tolimas tas krantas, o erdvės svetimos ir nykios.
— Ir nuo tėvų prarasto medžio aimanų, erzli
vien skriejo amžina ratu. .

Stovėjo jis tylus ir klausės žodžių. Ir nebyli stovėjo susimąsčiusi minia.

— Tuomet dar buvo kas tikėjo—
kraują — nebyliu kartų šaukliu.
Pasaulio saulėse nuskintosios sėklos vaisiu.
Stovėjo jis tylus ir klausės žodžių. Ir
nebyli stovėjo susimąsčiusi minia. Gluosnių lapais
šėldams žaidė vėjas kartu su gęstančiu aidu.
liktai staiga, minia pakilusi į ten kur vėtros moja—
tvirtai ant rankų kėlė ji Rytojų. .

Ir kai pakėliau žvilgsnį dar kart į jo veidą—
sunki ranka pasvyro ant pečių. . ir lūpos tarė — Broli.

Pro langą, svetingas didmiestis triukšminga
traukė eisena. Lange parymus saulė juokėsi ir mojo.
Nuskardo naujo rytmečio daina.

Dalia Kolbaitė yra šių metų Akademinio Skautų Sąjūdžio Jaunimo Literatūros
Konkurso poezijos laimėtoja. Jos premijuotas kūrinys NETARTI ŽODŽIAI spausdi
namas šiame numeryje. Dalia gimusi Kaune ir šiuo metu yra 19 m. amžiaus. Antrus
metus studijuoja prancūzų literatūrą Loyolos universitete Čikagoje. Priklauso atei
tininkams. Ši pbezija yra pirmasis jos viešas pasirodymas mūsų spaudoje.
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PRIZMĖ
Liuda Germanienė

Esu didi, be jausmų. Savo rankom žudau, o kūnu duodu gyventi. Esu
gyvenimo turinys: mano gelmėse nuskendo poeto mūzos, mano kranto dum
ble užtroško žvejo žuvys, mano begalinėj plotmėj apako motinos akys. Aš
viską pražudžiau, nusinešiau nežinomybėn. Veltui svajotojas rieškutėm ža
dėjo išsemti mano vandenis ir surasti jam skirtą laimę. Esu turtinga kaip
vaizduotė: savo neatkasamais turtais vilioju poetą, kad ant mano kranto vėl
lauktų bangom išplaukiant mirusį undinės skundą, ar ant nuogos salos iš
girstų gražios sirenos balsą. Bangom plaku akmenėtą krantą ir padžiautus
žvejo tinklus, ir šaukiu žvejį ištiesti juos, sumerkt į mano vandenis ir pri
girdyti skausmą. Lygiu paviršium skalauju motinos rankas, plaunu jos aklą
skundą. Ji basom kojom norėtų užminti, sutraiškyti mane, bet nemato žiau
rumo. kuriuo murkdau žvejo sapnus ir kvailo poeto svajones.
Aš žaidžiu ašarom ir beprotiškai kvatojuos! Esu ironija žmogaus, nes
neturiu jausmų mylėti, neturiu širdies gailėtis. Viskas nuskris ir nuplauks,
o aš liksiu hienos balsu besikvatojanti iš ašarų; skausmo ir vilčių. Amžinu,
nenutildomu juoku. . . kuris keliaus ratu ir nesustos byrančio smėlio stiklinėj.
Žvejys

Jis senas. Vandeny išmirkusiom rankom trauki’, tinklus ir meta juos
pakrantėn. Jie šlykščiai gleivėti, dvokia maurais ir žuvim. Slysta nuo akme
nėtos pakrantės ir burbuliuodami skęsta atgal į vandenį.
Žvejo rankos! Suskirdusios ir susprogusios kruvinais plyšiais, lyg vėjas
būtų iš jų iščiulpęs paskutinį odos riebalo lašą. Burnos garu jis papučia del
nus, ramindamas žaizdotų rankų skausmą ir vėl krantan mėgina išmesti
grimstančių tinklų masę. Artėjanti senatvė riboja žvejo jėgas, jis sunkiai sė
da ant pakrantės, ištiesęs basas kojas, į kurias mušasi ir pliauška vanduo.
Vieniša senatvė tarp valties, irklų ir vandens. Beprotiška ir betikslė vienuma!
Niekas žvejo nevadino garsiais vardais, nei burtai jam neminėjo laimės.

Liuda Šfrmulytė — Germanienė yra šių metų Akademinio Skautų Sąjūdžio Jau
nimo Literatūros Konkurso prozos premijos laimėtoja. Jos premijuotas kūrinys PRIZ
MĖ spausdinamas šiame numeryje. Liuda yra 26 metų amžiaus, gimusi Kaune. Bai
gusi ekonomiją (retailing) University of Illinois B. A. laipsniu. Priklausė skautėms.
Nuo 1951 metų bendradarbiauja lietuviškoje spaudoje. Šiuo metu gyvena Čikagoje, ir
augina du gražius vaikučius.
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Jis buvo žvejys, gyvenimą įsupęs tarp sūnaus, vandens ir meilės. Viskas
dingo, išėjo, uždarė duris ir daugiau negrįžo. . . Liko tuštuma, kurioj stum
dosi žmogus, mėgindamas suprasti ir priimti likimo tiesą. Paliko gyvenimas
vieną, kaip pralošusią figūrą šachmatų lentoj. Eiti nebėra kur.
— Sūnau, irkluok tvirtai! Kaip žvejys!
Kiek meilės žvejys įkaupdavo į šiuos žodžius, kiek daug beviltiško noro.
Bet. . . lėtai irklai smeigė vandens paviršių. Nuobodžiu ritmu įrėši pirmyn.
Sūnaus rankose nebuvo pūslių. Jis nemėgo purvo.
— Sūnau, irkluok ne rankom. . . irkluok širdim. . . Sūnau, sakau širdim.. .
Žvejo sūnus buvo kurčias. Ne garsui — visam kam tėvas gyveno. Nieko
jam nesakė beprotiškas žuvėdros klyksmas, šlykštus buvo laivas, tinklai ir
vanduo. Viskas dvokė sugedusia žuvim. Kvapas nepakenčiamas. Stumiantis
nuo jo bėgti.
Besiteškendamos bangos vis laižė senio žvejo kojas. Grimstančios sau
lės kamuolys traukė spindulius pašiurpusiu vandens paviršium, bluko šešėlis
prie laivo. Ritmiškai plaunami čežėjo pakrantės akmenukai, apvalūs ir spal
voti. Žvejys nejudėjo. Lyg svajonėse užmigęs. Ne. jis nemiegojo! Jis tik
girdėjo tingų irklų pliauškesio aidą, dingstantį rūko kamuoliuose.
Žvejys atsistojo ir pradėjo eiti — kietom ir skausmingom kojom. Vieniša
figūra blunkančiam pakrantės fone. Lipo jis per akmenis, supuvusių žuvų
kaulus ir trūnijančias geldutes. Ėjo kojom braukdamas sustyrusių žolių
pluoštus, palikęs neišvilktą laivą, irklus ir maurais gleivėtą tinklą. Ėjo vie
nas su skausmu ir ironija. Nepaliko nei pėdsakų. Vanduo barškino akme
nukais ir viską lygino. Žaidė. Žaidė su praeities skausmu.

Motina
Moteris ėjo šypsodamasi. Ne pirmą kartą. Daug, daug kartų ji ėjo tuo
takeliu, tarp tų pačių medžių ir gėlių. Daug kartų dar eis, nes žinojo kiekvieną
kelio vingį, kiekvieną duobę, kiekvieną išsviestą grumstą. Dabar ją vedė ne
akys, bet praeitis. Tuo pačiu takeliu, kur seniai žuvo vaikiško balso aidas.
Laikas pina valandas ir kuria praeitį: linksmą, liūdną, amžiną. Praeity
liko nubėgę žingsniai, vaikiškas juokas ir šilkinė peteliškė — viliojanti ir
trapi. Sėdėjo motina tada ir matė visą gražios gamtos harmoniją, tarp vaiko,
gėlių ir peteliškės.
— Švelniausi gamtos tvariniai. — sakydavo ji.
— Išganytos sielos baltumo.
Pakilo peteliškė ir kaip aitvaras nusiūbavo pakalnėn. Ošė vanduo žiau
rumu, taškė įkaitusių akmenų šonus. Mažos rankos nepasiekė baltasparnio
gyvūno ir veltui graibėsi pakrantės. Ji buvo toli. . .
Nubraižytas ir šlapias gyvybės simbolis gulėjo sausumoj, išbalęs, ra
mus. Gyvybės simbolis, taip, mažam lavono kūnely.
Kai motina laikė apglėbusi lankstų dukters kūną, ji nieko nematė. Vis
kas tapo didžiule tamsuma, be sielos, sąžinės ir jausmų. Nusvirusiam veide
mergaitės akys buvo ramios, aprėžtos šlapių blakstienų linija. Niekas dau
giau jai nerūpėjo. Gal net ir rami amžinybė.
Viskas tapo neištrinama tamsuma. Kažkur nuskrido balta peteliškė. . .
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Poetas

■— Mūzos! Ateikit. įslinkit mano vaizduotei!! Aš jūsų garbei rašau po
emą. Padėkit man supančioti mintis, kad jos virstų eilėm, kad mintis gintų
mintį, kad parašęs būčiau laimingas.
— Mūzos! Užburkite mane Veneros grožiu, kad grožį tematyčiau. Ir
kurčiau poemą. Ir būčiau garsus. . .
Begarsiai šaukė poetas įkvėpimo. Tarp popieriaus lapų, neužbaigtų kū
rinių. Šaukė, kvietė, tikėjo, kad staigiai parašys, sukurs tai ko niekas dar
nėra girdėjęs, sukurs rašto stebuklą. Žodžius ir mintis suvynios į ilgų sa
kinių virtinę ir supins meilės kasa.
— Žinau! Rašysiu apie meilę, grožį, sentimentą. . . Rašysiu apie save,
ją ir jos gėrį. Apie jos lūpose negęstantį šypsnį. . .
— Mintys! Nešėlkit! Sustokite minutei pailsėti!
Plačiai draskėsi įkaitusio kūrėjo dvasia. Norėjo jis staigiai pamilti,
dalintis šio jausmo-srove ir meilę pažinti. Kas ji? Kaip, kokiais žodžiais ją
garbint, kur jos pradžia? Kur dingote mūzos? Gelbėkit poeto genijų, jis
blaškosi, daužosi bangose, nerasdamas taško sustoti. Atidarykite jam pas
laptį į meilę, apnuoginkit egoizmą ir jis supras.
— Ne! Aš rašysiu apie kančią. !
Dingo valandos kai smėlin kritę sidabrinės monetos. Kas yra kančia,
jei kūnas to nejautė ir siela nepažino?Tik rankom dugno graibymas gilumoj.
Skausmo nepažinsi žiūrėdamas į kančią, meilės nesuprasi nemylėjęs. Negali
šaukti aš miręs, kai kūnas dar gyvena, kai dvasia kuria, kai protas laužo
mintis.
Balti popieriaus lapai spindėjo saulėje, be žodžio ir raidžių. Vaizduotė
nepagimdė tai ko gyvenimas nematė ir mintys netapo magiškom mūzom.
Poetas galvojo, kad girdi kaip mūzos šnibžda poyandenio vėjui, kaip tolumoj
maudosi pusnuogės sirenos. Juk taip žavu! Tik plėšykis, žmogau, ir jausmus
rašydamas jais gyvenk. Rašyk apie viską. . . ir nepaprasto grožio undinę, ku
ri nusišypsojus dingo tarp bangų, pliaukštelėjus tamsiai žalia žvynine uodega.
Nerkis iš dabarties, pulk fantazijai į glėbį ir žodžiais viską užkariauk !
Staigiai viskas nutilo, kažkur prigėrė sirenos daina. Sėdėjo poetas lyg
prolaimėtojas, savo paties tuštumoj. Galvą parėmęs susimąstymui.
Ant žemės pasipylė balti popieriaus lapai. Vėjas išsklaidė ir išnešiojo
juos į visas puses. Baltus ir tuščius popieriaus lapus.
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MOTYVACIJOS KLAUSIMU
Ina Uzgirienė

Turbūt bent nuo Sokrato laikų, kuris paliko taip gerai visiems žinomą
šūkį “pažink save”, žmonės mėgino įžvelgti į save ir suprasti savo veiksmų
priežastis. Iš to išsirituliavo du pagrindiniai klausimai: 1) kodėl žmogus iš
viso veikia ir 2) kodėl žmogus veikia vienaip ar kitaip. Amžių bėgyje žmo
nija yra davusi šiems klausimams daugelį atsakymų, tačiau galutinai at
baigto atsakymo nėra net ir šiandien, nes kiekvieno laikotarpio rastas atsa
kas dabar atrodo buvęs tik atspindžiu to laikotarpio pažiūros į žmogų ir į
pasaulį.
Galima būtų mėginti nusakyti dabartines filosofines pažiūras į žmogų
ir pasaulį ir tuo būdu ieškoti šiems laikams priimtino atsako į anksčiau pa
minėtus du klausimus. Tačiau aš nežadu šios problemos nagrinėti iš filosofi
nio požiūrio. Gal tik trumpai galima pasakyti, kad gyvybė atrodo turi du sie
kius, t.y. pastovumo ir kitėjimo siekį, kitėjimo prisitaikant ir kitėjimo ku
riant. Tad. ir pastovumas ir kūrybiškumas gali būti laikomi pagrindiniais
žmogaus veiksmų akstinais. Šiuo metu, man rodos, atmetama ne tik įgimtų
polinkių bei instinktų, bet ir atsitiktinių išorinių aplinkybių svarba žmogaus
veiksmus nustatant, ir krypstama į vis didesnį kūrybiško siekio pripažinimą,
šia linkme pradedama pasisakyti ne tik filosofijoje, bet ir kituose moksluose.
Psichologijos mokslas, studijuodamas žmogų, taip pat neišvengiamai
susiduria su pirmiau iškeltais klausimais ir apima juos motyvacijos sąvoka.
Čia norėčiau trumpai apibūdinti maždaug pusę šimtmečio kartotą žmogaus
motyvacijos aiškinimą beveik išimtinai pabrėžiantį pastovumo siekį ir su
minėti tuos duomenis, kurie verčia šį aiškinimą keisti kūrybiško siekio pripa
žinimo kryptimi.
Vyraujanti pažiūra
Sunku tiksliai pasakyti kada ši pažiūra psichologijoje iškilo, bet jos fi
losofinius pradus galima rasti senovės graikų manyme, kad gyvo
ji medžiaga yra iš esmės neveikli ir veiklumas jai turi būti suteikiamas iš
orinės jėgos. Ji yra aiškiai išreikšta Freudo raštuose šio šimtmečio pradžio
je ir sutampa su tuometiniu fiziologų susidomėjimu homeostazės principu.
Bene pagrindinė šios pažiūros prielaida ir yra kad gyvas organizmas,
įskaitant ir žmogų, yra iš esmės neveiklus ir veikia tik skatinamas arba vi
dinių reikalavimų arba išlaukinių stimulų. Manoma, kad jeigu organizmas
nebūtų šių dvejopų stimulų dirginamas, tai jis būtų visai neveiklus. Iš to iš
plaukia tiek psichoanalistų tiek behavioristų kartojamas aforizmas, kad “vi
si veiksmai yra motyvuoti”, t.y. priežastingi, o ne atsitiktiniai. Nebūtinai
visų veiksmų priežastys yra aiškios ir lengvai pastebimos, bet tikima, kad
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jos yra, nors ir giliai pasąmonėje paslėptos. Neteisinga būtų sakyti, kad ši
pažiūra pripažįsta tik pirminius fiziologinius reikalavimus, kaip alkį, troš
kulį ir kt. vieninteliais žmogaus veiksmų akstinais, tačiau juos laiko pagrin
diniais ir teigia, kad visi antriniai reikalavimai yra įgyjami ryšium su pirmi
nių reikalavimų patenkinimu.
Šios paižūros atstovai taip pat teigia, kad bet kokia išorinė ar vidinė sti
muliacija pakelianti organizmo įtampos lygį yra nemaloni ir organizmo ven
giama. Teoretiškai organizmas būtų labiausiai patenkintas, jeigu galėtų pa
siekti tikrą homeostazę, t.y. tokią padėtį kurioje jokie vidiniai reikalavimai
ar išoriniai aktinai to organizmo nedirgintų. Čia randamas atsakymas ir
antrajam šio straipsnio pradžioje iškeltam klausimui, kodėl organizmas vei
kia vienaip ar kitaip. Mat, teigiama, kad kiekvienas poelgis ar veiksmo bū
das yra išmokstamas ir įtvirtinamas, jeigu jis sėkmingai sumažina orga
nizmo nemalonumą, t.y. sumažina arba vidinius reikalavimus (pirminius ar
išmoktus) arba išorini»s organizmo įtampą didinančius padirginimus. Gal
būt svarbiausia reikia pastebėti, kad organizmas yra vaizduojamas hedonis
tiniu, siekiančiu didžiausio malonumo, kurį sudaro minimalinis įtampos ar
stimuliacijos lygis.
Taip pat verta pastebėti, kad yra prileidžiama, jog organizmas pirmi
niai ir tiesioginiai jaučia tik nemalonumą, sudarytą įtampos padidėjimo dėl
vidinių reikalavimų ar išorinių padirginimų. Malonumas gi nėra vaizduoja
mas tokiu pačiu tiesioginiu išgyvenimu, o tik kaip tos nemalonios įtampos
sumažėjimas.
Trumpai tariant, ši pažiūra teigia, kad žmogus ar bendrai organizmas
veikia tik iš reikalo, skatinamas vidinių reikalavimų ar išorinių padirginimų,
ir tas veiksmas mažai ką turi bendro su mintijimu ar žinių telkimo procesais.
Neatitinką duomens
Pamažu, per eilę metų, susikaupė duomenų, kurie verčia aprašytąją
vyraujančią pažiūrą persvarstyti ar pakeisti. Vienok nors ši pažiūra vyravo
ilgus metus, ji niekad nebuvo vienintelė, bet gal būt tik dabar susikaupė pa
kankamai prieštaraujančių faktų šią pažiūrą atmesti.
Naujieji duomens atrodo griauna pirmąją prielaidą teigiančią, kad visi
organizmo veiksmai yra motvvuoti ir kad organizmas būtų neveiklus, jei
gu jis nebūtų stimuliuojamas vidinių reikalavimų, išlaukinių padirginimų, ar
antrinių reikalavimų išmoktų su pirminių reikalavimų patenkinimu.
Vienas šiai teorijai sunkiai išaiškinamas pasireiškimas yra vaikų ir gy
vulių žaismingi veiksmai. Ypač, kad žasmingi veiksmai yra dažniausia pas
tebimi kaip tik tada, kada organizmo pirminiai reikalavimai yra bent mini
maliai patenkinti, o sumažėja tada, kai kuris nors pirminis reikalavimas iš
kyla. Jie tada yra pakeičiami atitinkamu tam pirminiam reikalavimui paten
kinti elgesiu. F. A. Beach surinko šiuos duomenis, kurie parodo kad žaismin
gi veiksmai nėra išmokti ryšium su pirminių reikalavimų patenkinimu, nes
jie nepadidėja drauge su pirminiais reikalavimais.
Taip pat šiai teorijai sunku paaiškinti tyrimą, smalsumą, ir naujumo
ieškojimą. Čia paminėsiu kaip pavyzdį keletą studijų šiam teigimui patvir
tinti. D. E. Berlyne pastebėjo, kad gerai pašertos ir pagirdytos žiurkės
praleidžia daug laiko tirdamos naujas vietas kuriose jos niekad nepatyrė
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jokių pirminių reikalavimų patenkinimo, jeigu tik joms suteikiama proga,
ir juo komplikuotesnė yra tyrinėjimui skirta aplinka, tuo jos daugiau laiko
praleidžia tyrinėdamos tą aplinką. Tačiau kai jos išalksta,, ištrokšta, ar bū
na išgąsdinamos, pastebėjo K. C. Montgomery tęsdamas šiuos tyrinėjimus,
jos beveik visai nustojo tą aplinką tirti. Taip pat ir H. F. Harlow, atlikęs
labai daug studijų su beždžionėmis, parodė kad beždžionės, kurių visi ga
limi pirminiai reikalavimai yra patenkinti, dirba diena iš dienos iki 10 va
landų Į dieną, mėgindamos išspręsti mechanines mįsles be jokio atlyginimo,
vien tik už tą privilegiją jas spręsti.
Naujasis aiškinimas
Žinoma, vyraujančios teorijos šalininkai yra mėgię šiuos duomenis pri
taikyti savo teorijai, suponuojant vis naujus pirminius reikalavimus ar po
linkius, atitinkančius pastebėtuosius veiksmus. Tokiu būdu buvo pasiūlyta
smalsumo polinkis, tyrimo polinkis, ir 1.1. Bet šitoks vis naujų ir naujų po
linkių kūrimas iš tikrųjų nieko neišaiškina, o tik prisega kitą vardą paste
bėtam elgesiui ir tegali prieiti iki absurdiško polinkių, paaiškinančių kiek
vieną menkiausią veiksmą sąrašo, primenančio W. McDougall instinktų
eilę. Todėl šie. ir panašūs čia nesuminėti faktai, verčia pakeisti vyraujančią
pažiūrą — teigiančią kad žmogus yra iš esmės neaktyvus ir veikia tik pas
karintas vidinių reikalavimų ar nemalonių išorinių padirginimų — į nau
jesnę pažiūrą — teigiančią kad žmogus yra iš esmės aktyvus, o reikalavi
mai ir stimulai tik moduliuoja, o nesukelia jo veiksmus. ?i naujesnė pažiūra
atitinka termodinamiškai gyvybės sampratai, kuri žvelgia Į gyvybę kaip į
atvirą energijos pakeitimo sistemą, kuri iš esmės yra veikli.
Ji taip pat atitinka ir šiuometinės biologijos pabrėžiamą gyvosios me
džiagos “spontaniškumą” ir aktyvumą. Taip pat ir fiziologijos mokslas turi
duomenų leidžiančių spėti, kad gyvoji medžiaga yra iš esmės aktyvi. Elek
troencefalogramos (EEG) parodo, kad smegenų celės yra nuolatos akty
vios ir turi savo spontanišką ritmą, o stimulai perteikti arba mikroelektrodais tiesiog smegenims ar atėję normaliais juslių keliais tik pakeičia, o ne
sukelia smegenų celių veiklos. R. Granit, gerai žinomas regėjimo tyrinėto
jas, parodė kad akies retinos celių veikla iš tikrųjų padidėja kai akis prisi
taiko tamsai, o ne išnyksta. Kad retinos celių veikla yra reikalinga optinio
nervo veikimui galima spręsti iš A. H. Riesen studijų su beždžionėmis, ku
rios parodė kad optinis nervas atrofuojasi, jeigu jaunystėje pakankamai
ilgą laiką akims neduodama šviesos, tačiau trumpesnį laiką spontaniškas
retinos celių veikimas sugeba optinį nervą apsaugoti.
Filosofijoje, egzistencializmas irgi yra savotiškai patvirtinimas žmo
gaus spontaniško aktyvumo, jo kūrybiškumo, jo poreikio naudoti visus savo
sugebėjimus bei galias ir tuo būdu save išpildyti.
Būtų klaidinga manyti, kad vadinamoji naujoji pažiūra į žmogų ar ap
lamai organizmą kaip iš esmės aktyvų yra nauja net ir psichologijoje. Vi
sada buvo psichologų kurie stengėsi iškelti organizmo aktyvumą siekiant,
kuriant, kintant, ir 1.1. Jie mėgino nesiriboti žmogaus veikimo tik patenki
nimu savo vidinių reikalavimų ir išvengimu nemalonios išorinės stimulia
cijos, bet pripažinti, kad žmogus yra aktyvus net ir tada, kada čia suminėti
stimulai jo neveikia.
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A. II. Maslow gal būt aiškiausiai išreiškė šios prieštaraujančios grupės
nusiteikimą. Jis suformulavo penkias reikalavimų ar skatulių pakopas ir tei
gė, kad kai viena jų yra daugmaž atsiekta, tada organizmas gali kilti auk
ščiau ir siekti antrosios ir 1.1. Jo pirmoji pakopa apima fiziologinius pirmi
nius reikalavimus, kuriuos žmogus siekia patenkinti, bet Maslow čia ne
sustoja. Antroji pakopa, jo nuomone, yra saugumo troškimas, t.y. norėjimas
išvengti kenksmingų ar skausmingų išorinių padirginimų, kurio yra sie
kiama kai pirmosios pakopos reikalavimai yra patenkinti. Trečiąja pakopa
jis laiko meilės troškimą, ketvirtąja — savigarbos ir pagarbos, o paskuti
niąja — savęs realizavimo, kūrybingo produktyvumo troškimą. Tad, kaip
matyt, jis laiko norą kurti ir siekti tiek pat esminiu kaip savisaugą ar pir
minių reikalavimų sukeltos įtampos sumažinimą. Ne vien tik Maslow, bet
ir daugelis kitų gerai žinomų mokslininkų — C. Jung, K. Horney, E. Fromm,
K. Goldstein, T. French — yra kalbėję apie kažkokį pozityvų kūrybiškumo,
atsiekimo principą, skirtingą nuo pasitenkinimo nusakyto vyraujančioje te
orijoje, bet nei kiek nemažiau esminį. Rogers sukūrė net savo psichoterapijos
mokyklą pagrįstą principu, kad kiekvienas žmogus turi polinkį augti, jeigu
tik jam bus sudarytos sąlygos, kuriose jis jausis saugus.
Vyraujančios teorijos atsakymas į antrąjį klausimą, kodėl žmogus el
giasi vienaip ar kitaip, taip pat reikalingas persvarstymo. Negalima paneig
ti, kad kai organizmo įtampa yra labai didelė, sukelta arba pirminių vidinių
reikalavimų arba išorinių padirginimų, tai tos įtampos sumažėjimas yra ma
lonus ir įtvirtina tą veiksmą, kuris sėkmingai įgalino tos įtampos sumažėjimą.
Tačiau atrodo, kad tai nėra vienintelis atsakymas, kadangi organizmas veik
damas ir kurdamas taip pat padidina savo įtampą, o vienok jaučia pasiten
kinimą. Tai atrodo, kad įtampos ar stimuliacijos padidėjimas tam tikrais at
vejais yra malonus, siekiamas, ir taip pat gali įtvirtinti veiksnius kurie tei
kia tokį įtampos padidėjimą.
Kai organizmo visi pirminiai reikalavimai yra patenkinti ir jis nėra
dirginamas jokios išorinės stimuliacijos, jis nėra laimingas, kaip kad vyrau
janti teorija skelbtų, bet, anaiptol, tokio būvio negali pakelti ir pats siekia
stimuliacijos. R. A. Butler parodė, kad beždžionės, kurios yra viskuo ap
rūpintos, bet gyvena labai vienodoje aplinkoje, išmoksta sunkius uždavinius
kai joms atlyginama proga pasižiūrėti per langą į įvairuojanči ąaplinką.
McGill universitete buvo padaryti truputį panašūs tyrimai su studentais.
Grupei savanorių buvo mokama po 20 dol. į dieną kiekvienam kad jie nieko
neveiktų, o tik gulėtų 24 valandas patogioje lovoje, vienodos temperatūros
kambaryje. Jų akys, ausys ir rankos buvo pridengtos, kad sumažintų stimu
liaciją. ir jie buvo pavalgdynami bei pagirdomi. Nedaugelis jų galėjo ištverti
tokiose sąlygose daugiau kaip 2 ar 3 dienas, nors buvo numatyta kad jie tęs
tą eksperimentą per visą savaitę. Vienam iš ilgiausiai ištvėrusių studentų,
dideliam klasikinės muzikos mėgėjui, buvo leista paspausti mygtuką, kai jis
panorės išgirsti išklerusią kaubojiškos muzikos plokštelę. Nors jis sakėsi,
kad jis šiaip jokiu būdu tos plokštelės nesiklausytų, tose sąlygose jis negalėjo
atlaikyti ir jos klausėsi bent 10 kartų per valandą, nes kad ir tokia stimulia
cija buvo daug malonesnė negu jokios.
Vyraujanti pažiūra pabrėžia, kad organizmas pirminiai jaučia tik ne
malonumą, o malonumu laikoma tik nemalonios įtampos ar stimuliacijos
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>u mažėjimas. Gi dabartiniai duomens rodo, kad organizmas lygiai taip pat
pirminiai jaučia ir malonumą, kad tam tikra stimuliacija yra maloni ir sie
kiama. Tam teigimui paremti yra pažymėtinos J. Olds ir P. Milner smegenų
centrų studijos. Jų smegenų stimuliacijos studijos Įaugintų elektrodų pagalba
rodo, kad smegenyse yra tam tikri malonumo “centrai”, pagrindiniai hipotalamo ir septal srityse. Jeigu žiurkėms yra leidžiama pačioms kontroliuoti
tu vietų stimuliaciją, jos save tol stimuliuoja, kol nualpsta iš nuovargio, bet
nesustoja ir siekia vis daugiau ir daugiau tokios stimuliacijos. Tuo tarpu ki
tose smegenų vietose stimuliacijos yra vengiama ir matyt ji v ra labai nema-

Užbaigiamos pastabos
Ir kaip dabar šiuos visus naujuosius duomenis apjungti? Yra iškilę ke
letas teorijų kurias galima panaudoti svarstant ne tik anksčiau žinomus,
bet ir šiuos naujesniuosius faktus.
Pirmiausia turime sutikti, kad organizmas iš esmės yra aktyvus ir vei
kia net ir nestimuliuojamas vidinių reikalavimų ar išorinių faktorių, kurie
tik modifikuoja jo veikimo kryptį. Taip pat atrodo, kad žmogus veikia ne tik
tam. kad sumažintų savo vidinius reikalavimus ir nemalonią išorinę stimu
liaciją. bet ir siekdamas tam tikros malonios stimuliacijos. Tatai veda prie
malonumo sąvokos pakeitimo. Malonumą tenka apibrėžti ne tik kaip nema
lonios stimuliacijos sumažėjimą, bet taip pat ir kaip stimuliacijos padidėji
mą kada bendras stimuliacijos lygis yra labai žemas, ir kaip padidėjimą tam
tikros malonios stimuliacijos.
Dar norėčiau trumpai paminėti trijose skirtingose plotmėse suformu
luotą žmogaus siekių ir malonumo apibrėžimą atitinkanti naujuosius duome
nis. K. Pribram, būdamas neurofiziologas. ši klausimą nagrinėja iš fiziolo
ginio požiūrio. Jis teigia, kad žmogus funkeijonuoja kaip informacijos de
rintojas ir lygina smegenis su didžiųjų kompiuterių modeliais. Smegenyse
yra sukrauta iš praeities patyrimų sukaupta informacija ir kiekvienas naujas
ateinąs stimulas yra lyginamas su jau turima informacija. Jeigu naujasis in
formacijos gabalėlis, atsiųstas juslių, atitinka jau turimai informacijai, tai
jis yra priimamas, o jeigu ne. tai žmogaus Įtampa kyla tol, kol jis tą informa
ciją kokiu nors būdu priderina. Kraštutiniais atvejais, žmogus arba to sti
mulo nemato, negirdi ir 1.1., t.y. jo nepriima, arba jį taip iškreipia, kad jis
pasidaro suderinamas su jau turima informacija. Iš kitos pusės, kai organiz
mui labai trūksta stimuliacijos ir juslės negali to reikalavimo patenkinti,
žmogus kartais pats susikuria juslių indėlius, vadinamus haliucinacijomis,
tam. kad tą nemalonią nesuderinamumo įtampą sumažinti. Haliucinacijas
patiria ne tik psichiniai ligonys, bet ir normalūs žmonės, jeigu tik jie pak
liūva į stimuliacijos nepritekliaus sąlygas. Tad, stengimasis suderinti jusli
nius indėlius su smegenų turima informacija yra laikomas Pribram vienu
iš pagrindinių žmogaus veiksmų akstinu.
D. O. Held), kanadietis psichologas, taip pat mėgino apibrėžti malonu
mą. naudojant kažką panašaus į Pribram informacijos suderinamumo prin
cipą. Jis analizuoja tuometinės smegenų funkcijonalinės organizacijos su.
derinamumą su įeinančia naująja informacija. Hebb teigia, kad jeigu įeinanti
stimuliacija nieko nesiskiria nuo tuometinės smegenų funkcijonalinės orga
nizacijos, tai arba ji būna beveik nepastebima, arba yra išgyvenama kaip
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nuobodi, neįdomi ir 1.1. Taip pat jeigu įplaukianti stimuliacija yra tiek skir
tinga nuo tuometinės smegenų funkcijonalinės organizacijos, kad ją visai
sugriauna, tai ji yra išgyvenama kaip labai nemaloni. Bet jeigu įeinanti sti
muliacija yra šiek tiek skirtinga nuo esančios smegenų funkcijonalinės or
ganizacijos, bet ne pakankamai skirtinga kad ją sugriautų, tai tokia stimu
liacija yra išgyvenama kaip maloni. Hębb dažnai naudojamas pavyzdys jo
sampratai paaiškinti yra žmogaus reakcija į naują moderniškos muzikos
plokštelę. Kai tokia ausį rėžianti plokštelė yra girdima pirmą kartą, ji yra iš
gyvenama kaip labai nemaloni, tačiau kai radijo ją išgarsina ir priverčia jos
pasiklausyti keletą kartų, jos muzika pasidaro truputį pažįstama ir ji mums
pradeda patikti, kol pagaliau mes ją girdime tiek daug kartų, kad ji mums
nusibosta, nes jos muzikinė struktūra nėra tiek komplikuota kad ji galėtų
palaikyti truputėlį naujumo ilgą laiką.
L. Festinger taip pat naudoja suderinimumo — nesuderinamumo prin
cipą savo teorijoje, bet jis pagrindiniai domisi platesniais visuomeniniais
reiškiniais kaip nuomonių kitimu, veiksmų kitimu ir 1.1. Jis irgi teigia, kad
žmogus visada siekia suderinamumo tarp savo nuomonių ir veiksmų, tarp
viešai pareikštų nusiteikimų ir slaptai puoselėjamų įsitikinimų. Nesuderina
mumas, sakoma, sukelia įtampą, kuri yra nemaloni, ir žmogus arba akty
viai atmeta tai ką jis girdėjo, pakeičia savo viešus veiksmus ir pan., arba
pakeičia savo asmeninius įsitikinimus. Šioje srityje jis yra atlikęs ne vieną
studiją ir parodęs, kad žmonės, pavyzdžiui, daug geriau atsimena argumentus
arba duomenis, kurie paremia jųjų jau turimus nusiteikimus negu tuos, ku
rie juos paneigia.
Čia kyla mintis, kad ir kūrybiškumas gal iš esmės yra žmogaus mėgini
mas suderinti tai ką jis ieškodamas ir siekdamas atranda naujo su tuo kas
jau yra žinoma ir priimta. Bet, gal būt. geras kūrėjas sugeba palikti pakan
kamą laipsnį nesuderinamumo tarp savo kūrybos ir to kas visiems yra pri
imtina, kad sukeltų ir palaikytų susidomėjimą savo kūriniu, bet ne tiek
daug, kad tas nesuderinamumas būtų nemalonus’ Gal kai kurie kūrėjai sa
vo metu nebūna suprasti ir pripažinti kaip tik todėl, kad jų kūryba yra
perdaug nauja ir nesuderinama ir užuot sukėlusi malonų susidomėjimą, su
kelia nemalonumą. Tai turbūt tenka pripažinti kad žmogus turi polinkius
ne tik išsilaikyti ir kurti, bet taip pat savo patyrimus suderinti. Jie ir skatina
iį veikti.
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MENAS DAILININKO

AKIMIS

(Pasikalbėjimas su dail. Kęstučiu Zapkum)
Vita Černienė

Didelė studentijos dalis pasirenka praktiškąsias pro
fesijas. Kas paskatino Jus, Kolega, studijuoti meną?
Praktiškosios ar nepraktiškosios profesijos. . . Ko
dėl aš būtinai rinkčiausi ką nors nepraktiško?. . . Tur
būt, kad tas gyvenimo aspektas man yra tik antraeilis.
Pirmoje eilėje man rūpi proto ir sielos gyvenimas, kuris
nelabai apima praktiškumus.
Įdomu būtų sužinoti Jūsų ateities planus?
Ateityje, kaip ir šiuo metu, žadu tęsti — spręsti taip
(Vadinamas “nepraktiškąsias” gyvenimo problemas. . .
Toliau semtis žinių iš protinio ir jausminio pasaulio. . .
Toliau džiaugtis žeme, grožiu, tikrove, išgyvenimais mene
ir protavimu.
Ar turėjo kiti menininkai įtakos Jūsų stiliaus susi
formavime? Jei taip, tai kurie?
Mano supratimu, stilius nėra formuojamas. Stilius
— tai, kuo mes dailininką atpažįstame — kyla natūraliai
iš jo pamėgimų, iš jo būdo ir motyvų. Meno darbai api
ma visą tai, kas kūrimo momentu mane veikia, kas man
viziniai buvo įdomu ir svarbu. Žinoma, yra visa eilė dai
lininkų, kurių jūriniais ir išradingumu ypatingai džiau
giausi ir kurie pasiliko mano pasąmonėje. Turiu galvoje
Matisse, Giotto, Rubens, Picasso, Leger, Miro, De Ko
oning, Courbet, Delacroix, Poussin, Seligman, architektas
Gaudi, muzikai ir rašytojai.
Žinome, kad baigdamas Čikagos Meno Institutą, lai
mėjote $3,600 premiją — stipendiją. Jei ne paslaptis, bū
tų įdomu sužinoti kaip ir kada žadate tą stipendiją su
naudoti?
Šiuo metu toliau studijuoju ir dėstau meną Syra
cuse Universitete. Gavęs magistro laipsnį, 1962 vyksiu į
Europą. Ten gilinsiu studijas, stebėsiu ir toliau tapysiu.
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Ar galėtumėt apibudinti savo dabartinius kūrinius?
Dabartiniai mano kūriniai yra kilę iš mano įsitikinimo į gryną regėjimą — vi
ziją. Aš noriu duoti progos akims nustebti; pasidžiaugti, paklaidžioti, suprasti. Aš
noriu savo darbuose praskleisti naują pasauli}.
Meninis apipavidalinimas, mano nuomone, tik atitraukia žmogų nuo meninin
ko pageidauto, grynai vizinio įspūdžio. Žiūrovas, tada, lyg tik skaito įvairias literalines buitis, vartodamas savųjų palyginimų komplektą pagal kūrinio simboli
nes implikacijas.
Aš bandau kurti grynai vizines realybes, kurios nereprezentuoja nieko gam
tiško ; taip, kaip muzikoje akordų harmonija yra suprantama savo terminais, savo
kvalifikacijomis, kaipo girdima realybė. Taip ir tapyboje aš noriu, kad spalvų har
monija ir kiti aspektai būtų prieinami tik savom kvalifikacijom, tik regėjimo įspū
džiui ir proto logikai, kaip vizinė realybė.
y ra sakoma, kad menininkus galima suskirstyti i tris klases: 1. Tie, kurie ku
ria tik tam tikrom grupėm — jų menas būna suprastas tik savųjų ratelių; 2. Tie,
kurie kuria sau; 3. Tie, kurie kuria visiems — jų menaš universalus. Ar sutinkat1
su tokiu paskirstymu? Jei taip, kokiai grupei save priskaitytumėte?

Norima, kad menas būtų universalus. Menu ir kitais mokslais žmonės gyve
na skirtinguose supratimo lygiuose. Pavyzdžiui, matematikos mokslas yra visiškai
kitokios reikšmės matematikui, negu biologui; pirmajam ji yra pašaukimas ir
visas dėmesys, o antrajam — tik įrankis. Taip ir menas gali būti prieinamas savo
pilnuoju potencialu tik menininkui arba meno žinovui; Mano supratimu, aš ta
pau vartodamas aukščiausius ir reikšmingiausius meno principus bet, vis dėl to,
mano kūriniai gal bus geriausiai suprantami man. . . ir tik — gal dailininkams.
Ar lietuviškas — tautiškas motyvas turi įtakos Jūsų kūrybai? Ar Jūs, pa
vyzdžiui, naudojai tautosaką, liaudies pasakas savo kūriniuose?
Tautiniai motyvai mano darbuose įtakos neturi. Mano darbų pagrindinė te
matika yra abstrakčiai išreikštas gamtovaizdis — augalai, akmuo ir erdvė. Ta
čiau gal kartais tapomas gamtovaizdis dvelkia Lietuvos vaizdų niuansais, bet. to ne
žinau.
Dažnai yra sakoma, kad reikia suprasti meno kūrinius, o tik tada jais gro
žėtis. Ar sutinkate, kad iri kūrimą nesu pranti, lai negali gauti estetinio pasiten
kinimo?
Galima rasti estetinį pasitenkinimą, ypatingai, jeigu žiūrovas žvelgia į kūrinį
be nusistatymų, priimdamas visa tai, kas viziniai duodama. Vis dėl to, pilnesnis
estetinis pasigrožėjimas gali kilti tik su gilesniu estetinių principų pažinimu.
Įdomu būtų išgirsti Jūsų nuomonę apie menininko paskirtį, įo tikslus bei role
Šiame amžiuje.
Kokia yra bendrai žmogaus rolė pasaulyje? — Pirmyn, jėgos, į materialinį
progresą! ? — Tai neapima žmogaus vidinio pasaulio visumos.
Kiekvieno galvojančio žmogaus užduotis yra ne susirasti sau vietą, bet rasti
save.
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ESI N ARE AS, KURIAM

BALANDŽIAI

ANT PRAŽYDUSIOS SAKOS BURKUOJA
BERNARDAS PRAPUOLENIS

Išdegink akis
J r prieš tave spindės siena.
Žinai, kad plytų spalvos
kartą visos rudos buvo.

Žiūrėk į debesis
ir pamatysi vaško fabrikų kaminus.
Jie i kamienus į žoles pavirs.

Po obelim. . . erdvė.
Ji apie skurdą nedainuoja.

Ant kalvos
žirgas smilgas ėda. Miške
Iena. Praeina gydytojas nebylys.
Po obelim su vėju šnabžda apie uolą.

Ji audžia bites.
Praskrenda paukštis.

Ji audžia šilkais ružavas biteles.
Ir tarp akių nukrinta vaško lašas.
Ji audžia šilkais. . . ružavas bites.

Mes apvaikščiojom
ir apsodinom rūtomis
kotus Kalvarijų.

b’irš jų juodvarniai
ratu suko.
l’irš kalno ir kopų
kur ir mes keliavom.
I kalnų sanatoriją

LIETUVOS
NA C.'ONAI INE
M. MAŽVYDO
... BIBLIOTEKA
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su valtim per upes
per vieškelius.
Į sugrįžtančių miestą
į manos lietų.
Medžiotojai išeina
ančių ir fazanų šaudyt.

— laikos upeliūkščio.

— per dumblą ir pievas
netardami žodžio
jie stebi ir klausos
ir traukias arčiau prie krūmokšnių.

Ne jų žemė. Ne jų nuosava.
Ir kai su aušra atskrido ančių juosta,
medžiotojai šautuvus taikė į saulę,
o paukščiai ramiai praskrido.

Išdegink akis
ir prieš tave. . . siena. Lietus.
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KELIOS MINTYS APIE K. ALMENO IR

B. PRAPUOLENIO KŪRYBĄ
Ilona Gražytė

Nėra sunku kalbėti apie autorių kurio knygos užima nemažą vietą kny
gų lentynoje. Nesunku kalbėti apie autorių kurio pasaulis mums jau gerai
pažįstamas. Šis pasaulis gali būti herojiškas ar ciniškas, kolekcija kasdieny
bės detalių ar pasąmonės raizginys, bet jis turi savo, daugiau ar mažiau, ryš
kius bruoųus ir knygos gale skaitytojas žino tikrai kokiame puslapyje jis
viešėjo. Nėra lengva kalbėti apie pirmuosius žingsnius.
Bernardo Prapuolenio ir Kazio Almeno pirmieji žingsniai kūryboje
laimėjo praeitų metų Akademinio Skautų Sąjūdžio Jaunimo Literatūros
Konkursą. Laimėjusi šį konkursą B. Prapuolenio poezija ir K. Almeno apy
saka "Nartai Įkilto Sidabro" yra pirmieji pasirodymai šių jaunų autorių lie
tuviškoje spaudoje. Ši pradžia yra gana reikšminga jei ir nekalbėtume apie
šių kūrinių literatūrinę vertę, lai dalinas atsakymas i liūdną balsą pranašau
jantį sunkius laikus lietuvių literatūrai tremtyje kai iš jos pasitrauks (arba
kas yra dar liūdniau, išsisems) dabartinėje mūsų poezijoje vyrauja poetai,
atsinešę su savimi tiesioginį Nepriklausomos Lietuvos palikimą. Ar duos
vertingi] rašytojų karta užaugusi Vokietijos stovyklose kuriai buvo skirta
eiti visą laiką tarp dviejų pasaulių ir pilnai neįsilieti nei į vieną? Ar duos
vertingų rašytojų karta užaugusi Šiaurės Amerikos arogantiško materializ
mo atmosferoje? Akademinio Skautų Sąjūdžio organizuojamas Jaunimo Li
teratūros Konkursas padeda dalinai atsakyti į šiuos klausimus.
Bernardo Prapuolenio poezija ir Kazio Almeno “Vartai Balto Sidabro"
pasirodė “Mūsų Vyčio" puslapiuose (1959 m. Nr. 6). Neįmanoma pristatyti
skaitytojams rašytoją geriau ir ryškiau negu tai padaro jo paties parašyti
žodžiai. Šios kelios pastabos liečiančios du jaunus rašvtojus nebando duoti
jiems etiketės nei spėti jų ateities gaires. Tai žvilgsnis į kai kuriuos ryškes
nius jų kūrybos bruožus.
Kas yra gera ir kas yra ne tiek gera. Bernardo Prapuolenio eilėse len
gviausiai suprantama pažvelgiant į tai ko jose nėra. Pirmuose poeto ban
dymuose perduoti išorinio pasaulio impresijos ir savo vidujinio pasaulio emo
cijos sintezę skaitytojui, centrinę vietą dažniausiai turi kūrėjo “aš”, nudažy
damas kiekvieną poetinį vaizdą ar nuotaikos niuansą. Poeto atsinešimas į
žmogaus likimo dilemą, iliuzijos ir entuziazmai, jo pasąmonėje įgauna dar

Redakcijai malonu pristatyti naują mūsų bendradarbę Iloną Gražytę, kuri prieš
■metus gavo literatūros doktorato laipsnį Montreal™ universitete. Šiuo metu ji dėsto
kalbas gimnazijoje.
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didesnes proporcijas ir pagaliau pasirodo kūryboje nepaprastu intensyvumu.
Kritiko W. J. Tindall žodžiais, šis intensyvumas ir padaro jaunystės nusi
vylimų poemas poemomis. Kas yra liūdniau, šis bruožas atneša su savimi
pagundą, kuriai pradedantieji rašyti, dažnai neatsispyria. Tai egzaltacija sa
vęs arba savo idėjos. įspūdis, kad rašytojas kalba visą laiką pakeltu balsu
ir sunkiai kvėpuodamas. Toli gražu tai nėra svetima mūsų literatūrai, nors
gerieji mūsų rašytojai, retai yra sau tai leidę. Šios egzaltacijos Bernardo
Prapuolenio poezijoje nėra. Jo ramus ir lyg pavargęs balsas nebando po
zuoti ir neturi pretenzijų. Nėra šios eilės gyvos ir žaismingos su savo kir
minais pavirtusiais jaučiais, juodų dratų ir geležies paukščių ir mūza uoli
nėmis rankomis. Nėra jose žmogaus, kuris būtų herojiškas, tragiškas ar
reikšmingas. Jis nėra labai ryškus ir gerai pažinti jo negalima kai jis ieško,
neatranda ir nepaliečia dykumoje salų ir mąsto apie laiką kada pasieks savo
žemę vėjo nešamuose pelenuose. Nėra eilėse daug įvairumo ir nėra vienos
dominuojančios minties, kuri priverstų skaitytoją pažvelgti į save, bet nėra
ir šabloniškų atsakymų. Jeigu jose nėra labai drąsių poetinių įvaizdžių, jos
nėra perkrautos nei klišėmis. Literatūroje niekas neveda balansų, bet jei to
kie būtų, poeto nuosaikumas, kai jis nesugeba laisvai valdyti savo mintį ir
formą, daug atsvertų.
Ko pasigęsta skaitytojas Bernardo Prapuolenio poezijoje, tai vientisumo.
Šios eilės, kurios nei moko, nei šaukia, bando sukurti tam tikrą nuotaiką, ku
ri rastų atgarsį skaitytojuje. Metant bendrą žvilgsnį, tai sutemos nuotaika,
pilkai bespalvė (žalsva niša ir aukso povas aguonų lauko eketėje vieninte
liai spalvos brūkšniai) ir nežiūrint gana daug veiksmo (poezijoje gana daug
veiksmažodžių surištu su lūžimu, kritimu, blaškymu ir 1.1.) nelabai dinamiška.
“Rauda” ir ją seką trys trumpesni dalykai savotiškai liejasi ir netenka savo
individualybės. Iš poeto nereikalaujama aiškumo. Jo vidujinis pasaulis per
duodamas dažnai simboliais ir kas slepiasi už jų skaitytojui nevisada priei
nama. Tačiau ir šiuos uždarus simbolius turi rišti emocijos, idėjos arba nuo
taikos siūlas. Šio siūlo ir trūksta tarp apelsinus mėtančio fakyro, jaučių belaipiojančių kopėčiomis ir šiaudų pavėsio. Atmetus nepagrindinius ir kiek
manieringus elementus ir išryškinus tai. kas šiose eilėse yra paprasta ir tikra:
senas žmogaus noras gyventi ir tuo ką nepaliečia rankos, Bernardo Prapuo
lenio poezija gali turėti reikšmės mūsų literatūroje.
Visai kitu ir daug labiau išryškintu keliu eina Kazys Almenas, kiek ga
lima spręsti iš apysakų “Vartai Balto Sidabro” ir “Geltonas Buickas”, at
spausdinta “Metmenyse". Yra pasakyta, kad palyginamai mažai dabartinių
jaunų Amerikos rašytojų yra nesimokę ar nesiskolinę iš Ernest Hemming
way. Tai grupei priklauso ir Kazys Almenas. Neturėtų tai būti skaitoma jo
kiu priekaištu. Rašytojas gimsta su intuicija, su kūrybiniu veržlumu, bet ne
su stiliumi. Stilius susiformuoja aplinkos ir kitų rašytojų įtakoje. Sunku bū
tų rasti geresnį mokytoją kaip Hemmingway, vieną geriausių Amerikos sti
listų. “V artai Balto Sidabro kalba apie kiek daug pakelia žmogus tame mo
mente kai ir baimei jau nebėra vietos (“moment of truth”), vistiek ar žmo
gus stovi prieš žvilgančius juodus ragus Sevilijos arenoje ar prieš staugian
čią sniego pūgą Tetonų kalnuose.
Vienas stipriausių šios apysakos bruožų yra dialogas — ryškūs, trumpi,
vaizdingi sakiniai kurie neša visą intrigą į priekį, be bereikalingų vingių. Dia-
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logas kuris atmeta visą kas nėra reikalinga perduoti momento reikšmę ir at
verti apysakos charakterių reakciją šiam momentui. Kadangi autorius nelei
do veikėjams nukrypti į perdidelę savęs dramatizaci ją ar per ilgus komen
tarus, “\ artai Balto Sidabro" išlaiko dramatinę Įtampą iki galo.
.Apysakos veikėjai Henris ir Rimas yra gyvi žmonės nors kontrasto at
žvilgiu nepilnai išbalansuoti. Šalia realaus, žemiško Henrio. Rimo svajonė
sukoncentruota elnio nušovime yra gana blyški. Jų santykis yra Įtikinantis
ir momentas kada žmogus pilnai supranta kitą efektingas, nors ir nepasižy
mintis ypatingu originalumu. Tai momentas, kada Henris pagaliau supranta
elnio reikšmę Rimui, kada jis supranta kad ir du nušalę pirštai gali turėti
nemažiau reikšmės negu nušovimas elnio su ragais šešių išsišakojimų.
“Vartai Balto Sidobro" turi jėgų ir savimi pasitikėjimą. Galima tikėtis,
kad Kazys Almenas kaip prozaikus asmenybė, figūruos gana stipriai trem
ties lietuvių literatūroje.

223

24

MONOLOGAS APIE “NUDŽIŪVUSIOS ŠAKOS”
GENERACIJĄ
Edvardas Kaminskas

Prologas
Vieną 1960 metų pavasario naktį įvyko “ilgo dialogo pradžia” (1). Jo
dalyviai yra tiek svarbūs, kad tą įvykį negalima lengvai pamiršti. Vienoj’e
pusėje sėdėjo jaunas lietuvis komunistas; kitoje, jaunas lietuvis subrendęs
Amerikoje. Mažai buvo apie šį dialogą viešai komentuota, o privačiai dau
giau intereso buvo skirta komunisto pažiūrom, bandant susidaryti šiokį tokį
vaizdą apie tą Lietuvos jaunimo segmentą. Vienok, galbūt žymiai svarbiau
būtų mesti žvilgsnį į antrą šio dialogo dalyvį, mesti žvilgsnį į Amerikoje
subrendusį jaunuolį (tad. į mūsų generaciją). Sis dialogas nubrėžė kai ku
riuos jo atvaizdo brūkšnius ir privertė jį suformuoti kai kurias pozicijas.
Štai, tad, pats svarbiausias klausimas: ką mes galvojame apie mūsų
veidą “Šaknyse” ir ar tos yra mūsų pozicijos šiame dialoge. Su šiuo klau
simu dialogo autoriai kreipiasi į mus. Su panašiu, bet liūdnesniu klausimu
kreipiasi laikraščio “Darbininko” komentatorius: “Ar jie nėra nudžiūvusi
šaka?” (2).

“Mes esame. .
“. . .Mes esame “pasimetusi karta”, neįlcidusi giliai savo šaknų nei
Lietuvoje nei Amerikoje. . .”
“. . .Mes esame ne vien tiktai pasimetusi, bet taip pat ir maištaujanti
karta. Maištaujame prieš likimą, atėmusį mūsų kartai tvirtus tautinius pa
grindus. Maištaujame ir prieš mūsų vyresnės kartos lietuviškumą, bei prieš
amerikietišką aplinką, kurioje nesijaučiame pilni jos nariai. Didžiausias "pa
sipriešinimo jausmas yra komunizmui — ne dėl skriaudos, kuria mes tada
buvome perjauni suprasti, ir ne dėl ideologinių skirtumų, kurie tiesioginiai
neliečia dabartinės mūsų egzistencijos. 1 rumpai drūtai — komunizmas yra
mūsų šiuolaikinės padėties didžiausias kaltininkas ir kas svarbiau — jis yra
pastojęs kelią mūsų bendradarbiavimui su tauta. Vienintelis mums atviras
kelias į tautą yra per komunistinę ideologiją, kuri mums nėra priimtina nes
tapome suformuoti kitokių gyvenimo sąlygų bei pažiūrų į gyvenimą. . .” (1).
Trys klausimai autoriams
Pirmas įspūdis šio prisistatymo yra tas. kad jis yra stebėtinai subjekty
vus. Stebėtinai, lyginant su visomis kalbomis ir visais straipsniais mūsų vi
suomenėje. Autoriai atsisako remtis netik užrašyta ar atpasakota istorija,
netik vyresnės kartos žodžiais, bet ir savo jaunesnių dienų .akyvaizdine pa-

224

25

tirtimi (“. . .mes tada buvome perjauni suprasti.”). Jie atsisako priimti vi
sus liudijimus (“. . .atėjome susipažinti su tikrove”), išskyrus tuos, kuriuos
jų sąmonė jiems duoda, ir pradeda patys ieškoti faktų. Nei vyresnių .kartų*
žodžiai nei jaunesnių dienų išgyvenimai nepatenkina jų tiesos kriterijų.
Šis nusistatymas yra pozityvus tuo, kad Įrodo autorių (ir. galbūt, genera
cijos, kurią jie atstovauja) didelę pagarbą tiesai ir pasiryžimą tą tiesą siek
ti ; iš kitos pusės yra negatyvus aspektas — tokia poza atrodo ypatingai nai
vi ir, pasakysiu, nevisai garbinga (ypač mūsų vyresnios kartos atžvilgiu).
‘’Iš mėnulio nukritę”, visus faktus iš naujo peržvelgia žmonės labai dažnai
moksle ir kultūroje atneša naujas įžvalgas, bet politinėje ir visuomeninėje
arenoje atsinešti kaip savo bagažą tiktai stropiai nuvalytą lentelę yra tik
naivu ir mažių mažiausiai nepraktiška. Kodėl, tad, toks nusistatymas yra
paimtas? Esu kalbėjęs su kitais jaunuoliais dalyvavusiais panašiuose dia
loguose, bet tik šie paėmė šią poziciją.
Dar kartą, kodėl tas naivus subjektyvumas?
*

★

★

Antras Įspūdis yra tas. kad. lygiai kaip priėjimas prie pozicijos buvo su
bjektyvus, tai pati pozicija (“Maištaujame prieš. . .”) yra labai paviršutiniš
koje neapgalvotoje neįžvelgtoje plotmėje. Ji skamba lyg paprastas surašy
mas “likes and dilikes”. Ar, galbūt, primena teisybės ieškančio vaiko aša
ras, kuris žliumbia dėl to, kad jis nebepasitiki tėvo teisingumu (vyresnioji
karta), kad jam šalta (amerikietiška aplinka) ir kad jis negali išlipti iš gar
delio (bendradarbiauti su tauta). Skundą nelydi nei supratimas savos kar
tos, nei vyresnės kartos (iš kur ir kodėl tas lietuviškumas, prieš kurį maiš
taujama?), nei gal savos situacijos Amerikoje (kodėl prieš amerikietišką
aplinką maištaujame? Juk ne jos pareiga išlaikyti mūsų tapatybę), ir tikrai
nelydi komunizmo įžvelgimas (nei jo ideologija, nei jo padaryta skriauda
nesukelia pasipriešinimo). Nuotaikos yra paduotos ir jos turėtų vesti į gi
lesnį praeities ir dabarties įvertinimą, bet jo nėra. Kodėl? Gal viskas taptų
aiškiau, jei žodį “maištaujame” pakeistume “žliumbiame”? Arba,, atsiprašau,
su didesne elegancija, kaip “Darbininko” komentatorius, ar tai neatsiduoda
“besiskundžiančiu ar su ironija atsiliepiančiu egzistenciniu hamletizmu”?
Kodėl toks intelektualinis paviršutiniškumas?
♦

*

♦

Trečiasis įspūdis rišasi su antruoju. Mūsų dialogo dalyviai parodo save
ideologiniai labai neturtingais žmonėmis. Jie tapo (atrodo, nori nenori) su
formuoti “kitokių gyvenimo sąlygų bei pažiūrų į gyvenimą” ir, jaučiama,
kad vienintelis rezultatas šios formacijos yra tas, kad prieš tas gyvenimo
sąlygas ir pažiūras į gyvenimą buvo pakeltas maištas ir karta tapo “pasi
metusi”. Negi tai visa tiesa? Negi esame atmetę viską išskyrus vieni kitų
kompaniją? Negi neturime jokių vertybių už kurias stovime? Galbūt todėl
ir autorių maištas atrodo toks anemiškas. Ar čia pataikyta minėto komen
tatoriaus, kai paklausta kur yra tas veiksmingas maištingumas, kuriame pa
sireiškia “tam tikros dvasinės stiprybės — valia, pasiryžimas eiti prieš srovę,
išpažinimas vertybių, dėl kurių asmuo gali rizikuoti ir aukotis”. Kur jos?
Jų nerandame? Jos irgi paslėptos šioje pozicijoje? Ar ši “pasimetusi karta”
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jų labai rimtai ieško ir jas ras? Įspūdis, kurį tikriausiai atneša ši “tabula
raza” pozicija, visvien lieka: “Jūs turite tą ko mes norime ir tą imti Jūsų
kaina negalime. Mes patys gi neturime nieko”.
Žemė, kurioje “Šaknys” augo
Atsiradus “tremtyje“ ar “emigracijoje” svarbiausias oficialus ir neofi
cialus tikslas buvo išlaikyti tautinę sąmonę. Metodai vartoti tam tikslui at
siekti mums yra pergerai pažįstami. Tiek oficiali tiek neoficiali linija buvo
patriotizmas (ar super-patriotizmas), o viską gaubė oficialus ir neoficialus
optimizmas”. (3). Man peršasi palyginimas su žmogumi gyvenime atsira
dusiam prie nevilties bedugnės. Jis griebiasi už visų psichojoginių triukų
kad išgelbėjus. Jis pergyvena gal amneziją, gal isteriją, gal fugą, gal įgyja
neurotines charakteristikas. Ir taip tegalime žiūrėti į “patriotines” kalbas, ir
“patriotinę“ pareigą, ir “patriotinius” paveikslus, ir “patriotinius” paminklus
ir tragikomiškas apeigas. Vienok, kas nutiko šiam visuomeniniam procesui
gal geriausiai susumuoja dr. Girnius savo straipsny “Tikėjimas priešais ne
viltį“ (3). Šie “defense mechanisms" žlugo ir optimizmas virto pesimizmu, bet
optimizmo piršėjai nenuskendo neviltyje — kai kurie jų labai paprastai pa
ėmė paskutinę, kaip lietuviai, fugą ir nutarė dingti amerikiečių visuomenėje.
*

★

♦

Tarp kitų nemalonių įspūdžių iš šios eigos lieka tas, kad buvo (ir dar yra)
bandoma labai aktyviai formuoti viešąją nuotaiką. Šis procesas, atrodo, yra
sine qua non kiekvienai vadovaujamai grupei XX-ame amžiuje. Nei- viena
valstybė nedrįstų egzistuoti be savo propagandos ministerijos, o visos ma
žesnės žmonių grupės kąip įmanomai bando imituoti šias ministerijas. Tad,
atsiradus išeivijoje, šiai pagundai kontroliuoti viešąją nuotaiką netik nebuvo
bandoma atsispirti, bet viešos nuotaikos kontrolė įgavo pačią didžiausią
svarbą. Pasigedus oficialios ministerijos, ši spraga buvo netikėtai visų ini
ciatyva užpildyta, bet ir gramozdiškai perpildyta. Nuo veiksnių iki eilinių
'visi entuziastiškai paėmė optimistinio super-patriotizmo liniją. Ar ši linija
buvo garbinga ir tiksli, yra klausimas su atsakymu.
Mes turėtume gerai pažinti propagandą — ji mus supo nuo kūdikystės
iki šios dienos. Labai paprastai, propaganda yra smurtas tiesai — t.y. melas.
“. . .Teisingai, žmogus laiko mane karštu žmogumi; juo esu tik dėl to, kad
karštai neapkenčiu- betkokio smurto — ir labiausiai “propagandos”, tos vi
suotinės melo organizacijos, kuri daro tiek daug įtakos mūsų galvosenai. . .
Kadaise buvo prancūzų galvosena. Dabar žmones pasiekia tik prancūzų
propaganda. . .” (Georges Bernanos, iš “Last Essays of Georges Bernanos”).
Su propaganda stipriai rišasi žodžiai “optimizmas” ir “pesimizmas”. “Mano
akyse “pesimizmas“ neturi daugiau reikšmės kaip “optimizmas”, kuris
paprastai pastatomas prieš pirmąjį. . . Ir pesimistas ir optimistas viens su
kitu sutinka nežvelgti į dalykus tokius, kokie jie iš tikrųjų yra. Optimistas
yra laimingas kvailys, pesimistas — nelaimingas kvailys. . . Pesimizmas
ir optimizmas yra du aspektai tos pačios apgavystės, tėra tas pats melas iš
vidaus ir iš lauko. . . Optimizmas yra vilties pakaitalas, kurį monopolizuoja
oficialioji propaganda. Jis viską pateisina, viskam pasiduoda, viskam tiki. . .
Optimizmas yra netikroji viltis bailiams ir kvailiams skirtas. Viltis yra stip-
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rybė, heroiškas dvasios pasiryžimas. .
(4). Su viltimi žengia drąsa, su op
timizmu, nuleistos rankos ir atsidavimas likimui. Ar reikia stebėtis, kad op
timizmą pakeitė pesimizmas? Apgaulė tiktai parodė savo kitą veidą.
*

♦

♦

Propaganda yra smurtas tiesai. Švelnūs žmonės gal pasakytų, kad po
litikai ir žurnalistai pasisavino “poetinę laisvę”.
Per eilę metų lankydamiesi studentų suvažiavimuose stebėjome vy
resnės kartos atstovus, kurie buvo kviečiami kalbėti studentams. Jų elgsena
buvo labai garbinga. Jie pabrėždavo, kad kreipiasi į studentus kaip į aka
demikus, kartodavo žodžius apie akademiko svarbą ir į jį sudėtą viltį, bet
dažnai svarbiausia intencija buvo “Turime inspiruoti jaunimą, kad jis liktų
lietuviškas”. Ir su šiuo paskutiniu jie dažnai atsidurdavo ant perslidaus ke
lio. Vardan inspiracijos paskaitos tapdavo praeities interpretacijos ir atei
ties vizijos. Paskaitininkai patys save inspiruodavo ir susijaudindavo, o
studentai. . .?
Vienas pagrindinis studento gyvenimo bruožas yra tas, kad jaunuolis
išmoksta įvertinti teigimus, atskirti apgaulę nuo tikrovės, melą nuo tiesos.
Turint faktus išvados seka: turint interpretacijas. . .? Gaila, per visą išeivijos
laikotarpį jie sutiko daug žmonių, kurie nedavė jiem faktų, kurie valandų
valandomis, metų metais vežė iiems didelius krovinius pateisinimų, sampro
tavimų, interpretacijų ir vizijų. Respekto tiesiai jis nedaug terado. Iš karto
su liūdesiu, vėliau su ironija jis priprato nurašyti šias pastangas kaip. !. . ap
gaulę. į jį buvo kreiptasi kaip į protaujantį žmogų, bet dažnai tie, kurie į
ji kreipėsi, jau buvo išdavę akademiškumą. . .
★

★

*

Šiame amžiuje jau susidarė tradicija, kad nekalbama tik už save. Kalba
ma ir už kitus, kurie nedrįsta patys kalbėti, ir už kitus, kurie neturi sąlygų
kalbėti, bet ypač už mirusius ir žuvusius, nes jie jau neturi progos priešta
rauti.
Mes girdėjome ir girdime kalbas, kuriose yra atstovaujamos visos šios
kategorijos nebylių. Jos pasidarė toks kasdieninis įvykis, kad nebekreipiama
dėmesio į tai. Galbūt todėl ir mes patys jau pradedame pasisavinti tą ydą.
Mano didžiausiam nustebimui tapau to liudininkas vienos akademinės (ir
labai intelektualinės) organizacijos suvažiavime 1960 metų rudenį. Buvo kal
bama apie dabartinės Lietuvos jaunimo nusiteikimus ir jo pažiūras. Sesijai
baigiantis, moderatorius arbitrariniai susumavo, kokios jo nuomone yra tos
pažiūros (aišku, jos sutiko su savosiomis). Tuo tarpu, klausytojų tarpe sė
dėjo dvi studentės neseniai iš Lietuvos atvykusios! Jų, tiesioginių šaltinių,
net nebuvo tenais pasiklausta!
|eigu yra pavojinga, tiesą respektuojant, kalbėti už gyvuosius, tai kal
bėti mirusiųjų vardu reikalauja daugiau drąsos ar daugiau įžūlumo. Čia netik
pabrėžiamas gyvojo ir mirusiojo bendramintiškumas, netiktai mirusiojo ga
lima heroizmo aureole apsidengia ir gyvasis, bet mirusiojo mirties kaina
tentatyviai pateisina gyvojo ar gyvųjų klaidas. “Žuvusieji nežuvo tiktai dė1
to. kad be pabaigos išpirkinėtų ir teisintų gyvuosius. . .jeigu gyvųjų rezis-
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tencija bankrutuoja, gyvieji negali rašyti vekselius žuvusiųjų vardu, kad
bankroto išvengus. . .” (4). Ši citata, galbūt, pergerai pataiko į mūsų gyve
nimą.
★

*

★

Kiekviena sveika studentų generacija bando atsiplėšti nuo ją supančių
vyresniųjų įtakų ir tradicijų. Tai yra brendimo procesas, kurio pasėkoje yra
išyvstomas savas identitetas. Bet, rodosi, šios generacijos atsiplėšimas yra
žymiai radikalesnis — jos saitai šiame dialoge nėra susilpninti, jie yra nu
traukti. Saitų nutraukimas ir matomas (bent dialoge) savo identiteto silpnas
sudarymas, galbūt, paaiškina kadėl randame tą žymų subjektyvumą. Galbūt,
(O. ar tai politinis blefas?).
Galbūt, taip pat šiame propagandos ir netikrų ideologijų amžiuje, yra
perdaug pavojinga kalbėti apie principus ir vertybes. Visi jie tokiais dau
giaprasmiais tapo. Ar todėl dialogo dalyviai visą tai ignoruoja ir tentatyviai
atmeta? Žmogus, branginąs tiesą ir jos nuoširdų išpažinimą, gal lengviausiai
liks tiesus sau ir kitiems, kalbėdamas tik apie tai ką jis jaučia, ką jam sąmonė
tvirtina. Ar todėl mūsų dialogo dalyviai vengia intelektualinių dedukcijų ir
principų formavimo? (O. . .ar tai politinių nekaltų avelių vaidinimas?). Bet
nenorėčiau, kad liktume amžinai nesubrendę žmonės. Brendimo procesas
turės pasibaigti, “pasimetusi karta” turės surasti save. Ar ji liks “neįleidusi
giliai savo šaknų” (jei tas iš tikrųjų tiesa), ar taps ji “nudžiūvusi šaka”?
Klausimai prieš “nudžiūvusios šakos” generaciją
Po to viso kas buvo pasakyta, negalime užmiršti pačio svarbiausio da
lyko kalbant apie mūsų santykį su vyresniąja karta. Kiekvieną kartą, kada
aš ją sutikdavau asmeniškai ir informaliai, kada nebuvo užsėdama ant “inspiracinio” ir propagandinio arkliuko, aš pajusdavau tą tipišką didelį nuošir
dumą ir meilę mums. Tada, kada aš klausdavau apie tai kas įvyko ir klau
sydavau jų, aš pergyvenau jų viltis, jų darbus, jų nepasisekimus, jų laimėjimus
tada aš jausdavaus jų dalis ir gailėdavaus, kad negyvenau jų laikais. Jų lai
kai baigiasi; mūsų tautos -istorijos dalis tampa pamažėle nebylė; ji teturi
vienus klausytojus — mus. Ar subręsime kol dar nevėlu, ar užmegsime šį
dialogą, ar pradėsime suprasti kas yra svarbu (pvz. ką tas lietuviškumas
reiškia), ar rasime tenai savo identiteto dalį? “No man is an island”. Daug
tiesos. Ypač žmogui, kuris turi grįžti iš maišto, iš atsitraukimo.

“Tu nieko nematei", kartojo japonas prancūzei filme “Hiroshima, mon
Amour”. “Aš mačiau fotografijas. . ., aš kalbėjau su žmonėmis. . .” Mes
daug matėme, mes daug žinome, mes daug užmirštame. Mes matėme ir ži
nome ką mažai kas Vakarų Pasauly matė ir žino, bet mes užmiršome daug
ką kartu su jais. Mes matėme fotografijas žudynių išstatytas Vytauto Di
džiojo Karo Muziejuje, mes matėme labai labai artimus veidus kelintame ka
lėjimo aukšte, mes kalbėjome su žmonėmis, kurie žinojo kad mūsų artimieji
žuvo ar mirė ir ten ir ten ir ten, mes kalbėjome su kariais buvusiais Plecha
vičiaus armijoje ir daug kitur, mes kalbėjome su partizanais prasilaužusiais
pro geležinę uždangą, mūsų laiškų dėžutėse žinios iš Sibiro ir iš Lietuvos, ir
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taip toliau ir toliau. Mūsų akys negalėjo nematyti, mūsų ausys negirdėti.
Ar mes drįstume užmiršti? Į visą tai mūsų sąmonės sako “taip” ir “ne”.
Kaip mes galime sakyti, kad visa tai nėra mūsų šaknyse?

*

♦

*

Kartais išgirsti terminą “vakariečio intelektualo tipas (paprastai jis
skamba nepalankiai). Ir šitaip mūsų dialogo dalyviai buvo suklasifikuoti.
Vienok, aš norėčiau, kad jie būtų pasirodę “vakariečiais intelektualais”.
Visa mūsų asmeninė ir netolima tautos praeitis yra tesuprantama va
karų pasaulio kontekste. Tas visiems yra aišku. Lygiai visiems yra aiškus
mūsų dienų fizinis ir dvasinis neramumas. Drąsūs balsai pakyla šiais laikais
ir bando įžiūrėti ateitį. Jie visiems mums yra girdėti. Visi jie liudija vieną:
mūsų civilizacija yra krizėj. Jei tai skamba labai propagandiškai, tai galima
pasakyti: mūsų vakarų civilizacija sunkiai serga, jos pamatai svyruoja. Ci
vilizacijos pagrinde stovi tam tikras žmogaus ir visuomenės konceptas. Ant
šio pagrindinio koncepto susikuria visi idealai, visa moralė; gyvenimui pri
duodama prasmė ir svarba. Ir labai gerai žinome, kad mūsų laikais egzistuoja
ne vienas bet du konceptai ir kad antrasis, visai kitaip definuodamas žmogų
ir visuomenę, turi visiškai kitokią vertybių sistemą. Šioje vakarų civiliza
cijos eklipsėj iškilo technologija, kuri žmogui suteikė sunkiai įsivaizduojamą
jėgą. Kaip tik šis faktas sunkiai leidžia bet kam likti “pasimetusiam” — nuo
“pasimetusiojo” žodžio gali priklausyti visų egzistencija. Todėl yra ypatin
gai svarbu nelikti naiviam, nes naivumo kaina yra tikriausiai per aukšta.
Galbūt Tau yra neįdomus rytojaus pasaulis. Bet rytojaus pasauliui ypa
tingai įdomus Tu. Sau sakai, galbūt: “Kas bus kas nebus, vienaip ar kitaip
aš rasiu kelią į jį įeiti”. Galbūt. Tikėkimės, kad tas kelias nebus kaip ėriuko
į vilko nasrus” (4).
Epilogas
Aš pradėjau rašyti: “Aš turiu kas man yra brangu. Tiek brangu, kad
be to viso man gyvenimas nedaug ką turėtų. . .” Bet visą ką parašiau, pasi
laikau sau, nes atrodė tinkamiau, kad šiam skyrelyje pasiliktų tuščias lapas.
Tuščias lapas mums visiems užrašyti savo veidą ir savo Credo.
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LIETUVYBĖS ASPIRACIJŲ SAULĖLEIDIS
Šarūnas MiliŠauskas

Straipsnyje “Lietuvybės aspiracijų šviesoje“, A. Dundzila nagrinėja mū
sų kartos pareigas lietuvybei nepramatant grįžimo į Lietuvą. Straipsnis yra
baigiamas su tokiais žodžiais “Gi kokie šiandieniniai žingsniai turėtų būti
— išsipasakojau”. Tačiau tie siūlomi žingsniai nėra visiems priimtini ir ne
būtinai jie rodo naują kelią nutautėjimo bangos sustabdymui. Nuo pat pir
mųjų emigracijos dienų mes bandėme rasti metodus lietuvybės išlaikymui
Amerikoje, bet šis paskutinis yra gana drastiškas, nes pirmą kartą viešai
buvo siūloma vartoti anglų kalbą šeštadieninėse mokyklose. Jei mes atlieta
me politinių pabėgėlių konceptą ir pasiliekame gyventi Amerikoje, mūsų
tautinis tęstinumas yra nelabai svarbus. Aš sutinku, kad mažai yra atsiekia
ma šeštadieninėse mokyklose lietuvybės palaikymui, bet anglų kalbos varto
jimas tik prisidės prie planingo nutautėjimo. Tuo pačiu prileidimas, kad tre
čios generacijos jaunuolio lietuviškos kilmės prisipažinimas atneš naudos
mūsų tautai yra abejotinas. Apie Lietuvoje augančio jaunimo tautiškumą
mes galime tik spėlioti ir tikėtis, kad jis pajėgs išlaikyti tautiškumo tęsti
numą.
O mes, ta nuostabioji emigracijos karta, kuri prieš penkioliką metų va
davo Lietuvą, kuri prieš dešimt metų buvo lietuviškais ambasadoriais, kuri
prieš penkis metus ruošėsi padėti savo mokslu tautai, bet kuri dabar vėl
ieško naujo pateisinimo savo tautinės egzistencijos tęstinumui. Mes esame
ne pirmieji ir ne paskutinieji kurie matys savo tautinių idealų mirtį emigra
cijoje. Jei mūsų karta turi daug konfliktų naujoje aplinkoje, tai nebūtinai
sekanti karta turės turėti. Yra daleidžiama, kad lietuviškos kilmės jauni
mas Amerikoje bus reikalingas amerikoniškos — lietuviškos kultūros sintezės.
Taip, mūsų kartai yra reikalinga dviejų kultūrų sintezės, nes mes augome
lietuviškoje ir amerikoniškoje aplinkoje. Mes susiduriame su aplinka kuri
kelia emocinius konfliktus: likti lietuviu ar tapti nauju amerikonu. Čia gi
musiam dešimties metų jaunouliui nereiks sintezės, nes jis bus jau suformuo
tas vienoje aplinkoje. Vaikuose tik kils konfliktai jei tėvas reikalaus apsis
prendimo už lietuvybę. Aš abejoju ar daugelis iš mūsų kartos darys spau
dimą į vaikus likti lietuviais. Išnykimas konflikto tarp tėvų ir vaikų irgi pa
naikins kultūrinės sintezės reikalingumą. Gal 25-30 metų amžiaus studentai
po parodymo entuziazmo per praėjusius rinkimus ar už respublikonus ar
demokratus jautė nuliūdimą, nes dar taip neseniai jų kovos laukas buvo tau
tininkai, krikščionys demokratai ar liaudininkai. Tačiau gimusiam Amerikoj
jaunuoliui tik respublikonai ir demokratai teegzistuoja.
Savo straipsnyje A. Dundzila pareiškia: “tebūnie antroji ar trečioji ge
neracija Amerikoje “Lithuanians by culture”, bet ne iš Vaičiuliu pasidarę
kokie nors Whites, kurių vaikai jau nieko apie savo tėvų gimtąjį kraštą ne-
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begali pasakyti”. Daugumas jaunuolių, kurie yra pasiryžę siekti aukštojo
mokslo, vėliau ar anksčiau susidomės savo tėvų kilme. Iškils klausimai apie
savo tėvų gimtąjį kraštą ir be jokių specialių mūsų pastangų prieis prie susi
pažinimo su mūsų istorija ir kultūra. Nejaugi jie savo knygų lentynose radę

lietuviškas pasakas angliškai po 50 metų galės save pripažinti lietuviškos
kultūros žmonėmis? Jei aš domiuosiu graikų ar romėnų kultūra, tai nereiš
kia, kad aš esu tų kultūrų žmogus. Domėjimasis lietuvių kultūra nepadaro
žmogų “Lithuanian by culture”. Trečios generacijos jaunuolis bus “-Lithu
anian by origin”, o ne “Lithuanian by culture”. Taigi, nors trečioji gene
racija skaitys lietuviškus leidinius angliškai, tačiau tai nereiškia, kad jie taps
lietuviškos kultūros žmonėmis.
Mūsų lietuviškoji kultūra beveik susideda grynai iš liaudies kūrybos ir
aš abejoju ar mes galime ją, vartojant tik anglų kalbą, tęsti. Bent aš neįsi
vaizduoju dainuojant angliškai — “Šėriau žirgelį”. Mūsų liaudies kultūros
priėmimas angliškai antrajai ar trečiajai kartai yra neįmanomas. Mus jungia
romantinė, lietuvybė orgnizacijų veikloje, stovyklose bei parengimuose. Be
lietuviškų dainų, šokių ir žaidimų būtų sunku pritraukti ir dar Lietuvoje gi
musį jaunimą į dabartines egzistuojančias studentų organizacijas. Jokie tau
tiniai sentimentai neiškils Amerikoje gimusiam jaunuoliui girdint dainuojant
lietuviškas dainas angliškai. Dėl liaudies kultūros tęstinumo nėra taip bloga,
nes jinai dar ir komunistinėje Lietuvoje yra toleruojama. Jei niekas dabar
tinėje Lietuvoje neišlaikys tautinių tradicijų, tai beveik viskas pražus su mu
mis Amerikoje. Taigi, atmesdami didžiausią mūsų kultūros originalumą — lie
tuvių kalbą, tuo pačiu sulaikome ir mūsų tautiniai romantinės lietuvybės
tęstinumą Amerikoje. Gal kai “Salvation Army” nariai stovėdami ant gatvių
kampų ir išdalindami informacinius lapelius apie Lietuvą daugiau atsiektu
me lietuvybės labui, negu mokindami vaikus anglų kalba šeštadieninėse mo
kyklose.
Nereikia daleisti, kad mūsų tautinė grupė yra pirmoji kuri sąmoningai
bando pasipriešinti nutautėjimui emigracijoje. Ieškodami priemonių pasiprie
šinimui mes galime pakartoti tas pačias klaidas, kurias padarė prieš mus kitų
grupių emigrantai. Būtų gerai, kad paimtume kitą buvusią emigrantų gru
pę ir pastudijuotumėme. Galėtume palyginti mūsų grupės atsparumą nutau
tėjimui po penkiolikos metų emigracijoje su kita. Baltieji rusai po komu
nistinės revoliucijos išsiblaškė po visą pasaulį ir jų grupė yra labai panaši
į mūsų iš socialinio, patrijotinio ir išsilavinimo taško. Prancūzijoje skambė
jo rusiškos dainos skautų stovyklose, tokiu pačiu užsidegimu žmonės dirbo
kad išlaikyti tautiškumą, bet praėjus keturiasdešimčiai metų daugumoje at
vejų tik pavardės simbolizuoja kilmę. Nereikia iškelti mūsų grupės pro
blemas į Olympo viršūnę ir jaustis virš kitų tautinių grupių. Gal net bai
siai nustebtume kai mūsų gyvenimas sukasi tokiu pačiu keliu į nutautėjimą.
Tačiau nepasiduokime ir bandydami sustabdyti lietuvybės išnykimą Ame
rikoje Nepriimkime metodų kurių rezultatai bus pramatomi neigiamai dar
prieš juos įgyvendinant. Aš norėčiau žinoti ką reiškia “Lithuanian by cul
ture” po trijų generacijų Amerikoje. Nejaugi “Mūsų Vyčio” ar “Draugo”
skaitymas angliškai.
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ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS STUDENTUS
IR ABITURIENTUS

Mieli kolegos! Visi mes esame paskendę savo studijose. Vieni iš mūsų
studijuoja techniką, kiti gamtos mokslus. Bet, ar daug kas jaučia pareigą
pastudijuoti lietuvių kalbą, istoriją ,literatūrą? Mes jau spėjome paskaityti
Hemingway, Sanburgo kūrinius, bet ar mes žinome, ką nors apie Čiurlionį,
Maironį, Kudirką?
Mūsų tautos kančios jaudina svetimuosius. JAV Kongreso atstovai ne
kartą yra pareiškę Kongrese protestą prieš raudonąjį siaubą, kankinantį mū
sų tautą. O mes, jaunieji, ką mes darome palengvinti kančias mūsų brolių?
Senesnioji mūsų karta šiandien vadovauja lietuviškai spaudai, dirba mokyk
lose, organizacijose, Lietuvos vadavimo judėjime. Bet jie neamžini. Kas pa
vaduos juos? Juk tai mūsų pareiga. Bet ar mes esame tam darbui pasiruošę?
Ar turim pakankamai šiam reikalui žinių?
Mūsų pareiga yra pažinti mūsų tautos praeitį, literatūrą, o ypatingai
gražią lietuvišką kalbą. Kas mums šiame reikale gali padėti?
Fordhamo unversitete tris vasaras veikė lituanistikos institutas. Li
tuanistika buvo traktuojama lygiai su kitais dalykais. Tačiau pereitu vasarą
jau nesusidarė reikalingo studentų minimumo — 25, ir lituanistikos semes
tro nebuvo.
Mieli kolegos! Ar tai ne mūsų apsileidimas? Kiekvienas turi jausti pa
reigą paskirti vieną ar dvi vasaras lituanistikos studijoms. Pereitos vasaros
klaidą turime atitaisyti šią vasarą. Tebūnie ne 25 studentai, bet 125.
Lituanistikos instituto vadovybe — kun. prof. VI. Jaskevičius ir prof.
A. Vasys pažadėjo mums suorganizuoti vasaros lituanistikos studijas, jei
iki kovo 15 d. užsiregistruos bent 25 studentai. Sukruskime visi, parodykime,
kad jaunystė viską nugali. Nedelskime. Užsiregistruokime, kad vadovybė ga
lėtų organizuoti lektorius, rūpintis biblioteka ir kitomis priemonėmis.
Užsiregistruoti galima laišku, kartu pridedant registracijos mokestį $36.
Jei semestras neįvyktų, pinigai bus grąžinti. Vadovybė prižadėjo rūpintis
stipendijomis už mokslą sumokėti, kaip kad buvo anksčiau.
Kreiptis šiuo adresu: Lithuanian Program, Fordham University, New
York 58 , N. Y.
Judita Audėnaitė, N. Y. sk., Lietuvių Studentų Sąjungos, sekretorė; Ge
diminas Naujokaitis, N. Y. sk.. Studentų Ateitininkų pirm.; Jonas Mačiūnas,
N. Y. sk., Studentų Sąjungos pirm.; Daiva Audėnaitė, N. Y. sk., Stud. San
taros sekr.; Jurgis Birutis, N. Y. sk., Akademikų Skautų pirm.; Algis Šetkas, N. Y. “Korp Vytis” sekr.; Antanas Smetona, N. Y. sk., Neo-Lithuanų
pirm.; Milda Sperauskienė, N. Y. sk., Neo-Lithuanų sekr.; Mazys Norkeliūnas, Fordhamo Lietuvių Studentų atstovas.
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REDAKTORIAUS PUSLAPIS
į-

_

MIELI SKAITYTOJAI,

Paskutinis šių metų MŪSŲ VYČIO
numeris deja, dėl technikinių kliūčių, vėl
pavėlavo. Sis numeris yra ir truputį ma
žesnis puslapių skaičiumi, nes tuojau pa
sirodys pirmasis 1961 metų numeris. Re
dakcija ir administracija labai tikisi, kad
su naujais metais technikinės spaustuvės
problemos sumažės ir MŪSŲ VYTIS
pasieks skaitytojus numatytu laiku.
ir

★

★

Sis numeris daugumoje paskirtas Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Jaunimo Li
teratūros Konkursui ir bendrai jaunąja!
kūrybai. Džiaugiamės, kad tai galėjome
padaryti ir tikimės, kad ateityje kūry
binis talentas dažniau pasirodys šio žur
nalo puslapiuose. Visa kronika, trumpi
aprašymai ir nuotraukos vėl reguliariai
pasirodys sekančiame numeryje.

♦

*

♦

Su šiuo numeriu man tenka atsisvei
kinti su skaitytojais ir bendradarbiais.
Nuo naujųjų metų pradžios vyriausio
redaktoriaus pareigas perims Antanas
Dundzila. Baigdamas šį darbą noriu nuo
širdžiai padėkoti visiems bendradar
biams; ypatingai redakcinio kolektyvo
nariams: BUDŽIU redaktoriui A. Saulaičiui, Jr., administracijai ir techninei
redakcijai, už tokį nuoširdų ir gražų
bendradarbiavimą. Taip pat, kviečiu vi
sus ir toliau aktyviai prisidėti prie MŪ
SŲ VYČIO darbo ar tai bendradarbio
ar tai skaitytojo rolėje. Tegu mūsų visų
tikslas lieka kultūringesnis, tobulesnis ir
įdomesnis MŪSŲ VYTIS.
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Šio numerio viršelis ir dailės darbai — Kęstučio Zapkaus.
Daugiau apie menininką šio numerio turinyje.

Nuotraukos A. Juškio.

