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DVIMĖNESINIS SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

NR. 6 LAPKR. — GRUODIS 1962 XIV METAI

HORIZONTAI

“Gyvojo pasaulio istoriją galima apibrėžti kaip vis tobulesnių akių 
išvystymą kosmose, kuriame matyti vis daugiau”. Taip kalba Teilhard 
de Chardin pradžioje savo knygos “The Phenomenon of Man”. Tobules
nės akys žvelgia į tolumas, į horizontą, kur žemė susilieja su dangum. 
Horizontinis žvelgimas yra veržimasis ne tik į tai kas yra nepažinta, ne
apčiuopta, neišreikšta; tai yra veržimasis į transcendentines vertybes — 
į tiesą, į grožį, į gėrį. Kaip kitaip šio pasaulio išmintis susikrauna, jei ne 
per jį?

Šis “Mūsų Vyties” numeris, nors ir labai kuklus savo apimtimi, yra 
šioje dvasioje išleidžiamas. Rimvydo Šilbajorio straipsnis yra paskaita 
skaityta 1962 metų Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavime. Kiti straips
niai liečia dailę, architektūrą ir mokslą. “ASS Perspektyvoje” skyriuje 
buvo bandyta surinkti daugiau negu paviršutiniškus kritiškus pasisaky
mus apie mūsų organzaciją. Augantis mūsų narių skaičius ir krintantis 
visuomeninis-kultūrinis įnašas stato ir mums tą amžiną “quo vadis”.

Atrodo, skautybė neateina lengvai į akademinį gyvenimą. Ir atvirkš
čiai, akademiškumas kažkur pasimeta tarp skautų. Ir vienas ir antras nu
kenčia. Skautybės palikimu akademikams nekartą telieka savo rūšies 
biurokratinis formalizmas, pvz. susirūpinimas organizacijos struktūra, sta
tutais, uniformomis ir 1.1. Tuo tarpu, sakykim, skautiško broliškumo jaus
mas gyvuoja tik iš jaunesnių dienų atsineštos inercijos. Akademiškumas 
studentų organizacijose paprastai išsivysto ideologinių įtampų pasėkoje. 
Čia grįžtame prie mūsų ideologijos klausimo ir peršasi pastaba, kad reta 
ideologinė organizacija yra priglaudus tiek skirtingai nusiteikusius žmo
nes. Kadangi “mūsų ideologija yra viena”, įtampa atsiranda ne tarp idė
jinių polių, bet tarp kartų, grupių ir individų. Ir šios įtampos vaisius nė
ra akademiškumas. Quo vadis, ASS?
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ŽMOGUS LIETUVIŲ LITERATŪROJE

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Pagrindinis kiekvieno rašytojo uždavinys yra žmogaus atvaizdavimas. 
Kada kūrėjas, Šekspyro žodžiais tariant, “laiko veidrodį prieš gamtą”, ta
me veidrodyje iš tikrųjų atsispindi tiktai žmogaus veidas, nes visa kita: 
gamtovaizdžiai, Įvykiai, laiko eiga ir tt., yra suvokiami tiktai per žmogaus 
sąmonę ir užtat, galų gale, atvaizduoja tiktai žmogų.

Lietuvių literatūra abiejose Atlanto pusėse, nesudaro šiuo atveju jo
kios išimties, ir joje mes matome, pirmų pirmiausia, žmogų — lietuvi. 
Tačiau principinis priėjimas prie žmogaus atvaizdavimo problemos yra 
labai skirtingas. Sovietinės Lietuvos rašytojai, bendrai paėmus, vaizduoja 
žmogų tiktai vienos politiniai organizuotos pasaulėžiūros rėmuose: taip, 
kaip jie jį mato per komunizmo ideologijos prizmę. Tremties gi rašytojai 
turi daug daugiau galimybių, išeities taškų, žmogaus paveikslui sukurti. 
Visų pirma, turime ne vieną, o bent keletą organizuotų pasaulėžiūrų (ka
talikų, liberalų, tautininkų, ir tt.) pro kurių “akinius” atskiri rašytojai ga
li žiūrėti į žmogų, kiekvienas pagal savo įstikinimus. Be to, asmeniškos pa
žiūros visuomet atstovauja kokios nors grupės pasaulėžiūrą tiktai apytik
riai (Sovietų Sąjungoj būti “apytikriu” komunistu yra, žinoma, draudžia
ma) ir todėl žmogaus portreto įvairumo galimybės dar padidėja. Pagaliau, 
atskiri rašytojai gali nesilaikyti, ir dažnai nesilaiko, jokios grupinės pasau
lėžiūros, o rašo taip, kaip jų asmeniškas, tikėjimas, protas, jausmai ir abe
jonės jiems diktuoja.

Taigi, jeigu Sovietų Lietuvos literatūrą apibūdina pažiūrų vienalypiš- 
kūmas, tai tremtyje galioja išeities taškų įvairumas, daugialypiškumas. 
Jeigu jau ieškoti vieno, visus tremties rašytojus apjungiančio, elemento, 
tai jis būtų ne ideologinis principas, o visiems bendras pergyvenimas — 
pats tremties faktas, į kurį turi kaip nors reaguoti visi kūrėjai, kokių pa
žiūrų jie bebūtų.

I

Labai ryškus sovietiško žmogaus portretas matosi neseniai išėjusioje 
ir Lenino premiją laimėjusioje Eduardo Mieželaičio eilėraščių knygoje 
Žmogus. Pirmiausiai patraukia dėmesį to portreto senoviškumas, neaktua- 
lumas dvidešimto šimtmečio tikrovėje. Mes matome žmogų racionalistą,
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stovintį visatos centre, viską išaiškinantį savo protu, apvaldantį gamtos 
jėgas tiek savyje, tiek visatoje, ir nežinantį jokių paslapčių, kurios nega
lėtų būti išspręstos su logikos ir materialistinės pasaulėžiūros pagalba. 
Toks buvo žmogus jau labai seniai — aštuonioliktame šimtmetyje, “ap
švietimo” eroje, kada egzistavo viena vertybė — protas, o visa kita buvo 
tik prietarai. Štai Mieželaičio žmogus — milžinas, kaip didelis rupiai ir 
naiviai nupieštas plakatas:

ŽMOGUS
Mano dvi kojos remiasi į žemės rutulį,
mano dvi rankos paremia saulės kamuolį, 
o tarp žemės rutulio
ir tarp saulės kamuolio —
stoviu aš...
Mano galva apskrita — kaip žemės rutulys, 
kurio gelmėse — kaip rūda ir anglys — 
klodais giliai susiklostę smegenys, 
aš jas kasu ir lydau iš plieno 
didelius daiktus: 
traukinius, žemę apjuosiančius, ir laivus, 
skrodžiančius žemės gilius vandenynus, 
ir lėktuvus, paukščio tolesnį tęsinį, 
ir raketas, greitesnes už žaibą 
ir greitesnes už mano minties siūlą...
Mano galva apskrita — kaip saulės kamuolys, 
iš kurio gelmės saulės spindulys 
į visas keturias puses spinduliuoja 
ir žemėje viską gaivina, 
ir įkvepia žemei gyvybę. ..

Kas žemė?
Kas ji be manęs?—

Šitas milžinas ne individas, o daugelio žmonių — kolektyvo — abstrak
cija, ir tai sudaro specifiniai komunistinę jo savybę. Eilėraštyje “Rankos” 
Mieželaitis pabrėžia šią mintį:

Aš sakau — mano rankos
Bet argi jos mano?

Ar man priklausyti jos gali? —
Vienas lašas — dalelė plataus okeano.

t Ir smiltis — viso kalno dalelė.

Ir šitas savo rankas Mieželaitis vadina laisvomis, nežiūrint to, kad jos 
sudaro tiktai dalį vienos didžiulės komunizmo rankos. Šiuo atveju galima 
pastebėti, kad toks įsitikinimas į kolekytvinį principą sudaro sunkumų va
dinamiesiems Sovietų Sąjungos “liberalams”, kurie norėtų pasakyti savo 
labiau nepriklausomą žodį. Prisimena vienas Sovietų poeto Evtušenko pa
sikalbėjimas su amerikiečių televizijos korespondentu, kuriame poetas 
pasakė, kad daug nešvarių rankų buvo prisilietę raudonos vėliavos, bet ne
žiūrint to, jis į tą vėliavą ir toliau tiki. Jeigu visa sovietinė valstybė yra tik 
viena galinga ranka, kaip tenka suprasti pagal Mieželaičio mintis, tai “jos 
dalelę” sudarė ir pats Evtušenko ir net mūsų Mieželaitis, ir todėl kokie 
nors tos “rankos” nešvarumai sutepa ir abu poetus, bent tol, kol jie atsi
sako būti atskirais individais, o ne lašeliais raudonoj jūroj.

Tačiau didžiausia bėda su komunizmo milžinu-žmogum yra, kad jis 
pasilieka labai lėkštas, be jokių asmeniškų jausmų ar minčių, kad jis ne-
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turi jokių vidujinių pergyvenimų, o tik techniškas mintis-šūkius. Jis iš 
tikrųjų atrodo, kaip Maskvos statulos, sudėtas iš akmenų, molio, geležies, 
ir tt., o ne iš gyvo kūno ir gyvos dvasios. Su tokiu žmogum nepasisveikin
si ir nepasikalbėsi, nes jis moka tiktai stūgauti fabrikų sirenomis. Sovietų 
literatūrinės kritikos tragikomedija slypi kaip tik tame, kad šitokie oficia
lūs šūkalojimai yra vadinami “sovietinio žmogaus vidujinių pergyvenimų 
atvaizdavimu”.

II

Tremties lietuvių literatūroj vaizduojamas žmogus yra daug mažesnis 
— kartais ir visai jau nykštukas — bet daugumoj atvejų jis visgi yra tik
ras, o ne iš popieriaus iškarpytas žmogus. Šitas žmogus tikrai mąsto, abe
joja, džiaugiasi, bijo, jam tikrai skauda (kartais net nepakeliamai) ir jo 
rankos priklauso tik jam ir yra šiltos, gyvos. Jo galva yra ne šiaip sau koks 
traktorių vagoj amas rutulys, bet turi atpažįstamą žmogišką veidą. Jeigu 
nediskutuoti ar tremties rašytojai talentingesni už sovietinius, ar ne, tai 
pasilieka kita pagrindinė priežastis dėl kurios tremtiniai sugeba sukurti 
gyvą žmogų, būtent kaip tik tas anksčiau minėtas išeities taškų daugia- 
lypiškumas, asmeniškas rašytojo pasišventimas savo kūriniui, jo paties vi
dujinis pergyvenimas.

Tas vidujinis pergyvenimas turi daug pavidalų, ir čia norisi jų bent 
keletą paminėti. Pirmų pirmiausiai — i įvykius ir žmogaus situaciją žemėje 
žiūrima ne iš kokios nors abstrakčiai-ideologinės, bet iš žmogiškos per
spektyvos. Pavyzdžiu galima paimti Mariaus Katiliškio Išėjusiems negrįžti. 
Joje vaizduojami įvykiai yra antro pasaulinio karo pabaiga, paskutiniai 
žvėriški mūšiai Rytprūsių žemėj, ir lietuviai-tremtiniai tos katastrofos sū
kury. Paprastai, kada žmogus nustoja būti savim, o pasidaro kokiu nors 
kovotoju, kankiniu, pranašu ar panašiai, jis nustoja savo nuosavo veido ir 
lyg užsideda kaukę, kaip viduramžio riterių geležiniai veidai, ar kad ir 
Amerikos indėnų “karo dažai.” Bet Katiliškio personažai įdomūs ir mums 
artimi kaip tik todėl, kad net baisiausiame savo nužmoginime jie nenusto
ja savo tikrojo veido, pasilieka ne abstrakcijomis, o mūsų artimaisiais. 
Dar daugiau — jų kančios nuplėšia nuo jų visus neesminius ar melagingus 
pavidalus ir matome tiktai žmogų — antrą save — kurio skausmas tada 
žeidžia ir mus. Štai vokiečių esesininkų varomos žydelkaitės:

Kai kurios iš jų buvo nėščios, sunkiai beapvaldančios suvargintus kūnus, 
prisitaikydamos kaimynių, rankų, mirtinu kreidos balčiu išsekintais vei
dais. Tik akys — tamsios, juodos, begaliniai didelės, apvestos ilgų blakstie
nų ir nubrėžtos vešlių antakių — vienintelis gyvas ir nespėtas sunaikinti 
reiškinys, gaja anglimi žioravo šiurpiai baltuose rėmuose — paniekin
tos tautos dukterų veiduose, (pusi. 398)

Jei jas vadinti “paniekinta tauta”, tai galima ir jų likimu nesirūpinti 
ir jų kančios nejausti. Bet jų gyvos akys pradegina tokių abstrakčių sąvokų 
skydus, už kurių, galbūt, mes norėtume slėptis nuo jų tragedijos, ir priver
čia mus pažinti jas taip, kaip pažįstame savo motinas ir seseris. Štai kaip 
Katiliškio knygoje atsiskleidžia intymus mūsų ryšys su “paniekinta tauta”:

Hinda — aštraus profilio mergaitė, kas rytas praskubanti Vyšnių gatve
le. Ir vakarais ilgai sėdinti tokio namelio verandoje. Iki perplyšimo nusir-

190

6



pusios vyšnių uogos, juodai švytuliuojančios tarp lapų medžio gilumoje
— buvo jos akys. Juodesnių ir didesnių akių nebegalėjo uždegti Levanto 
krantas, Sinajaus smėlis ir Jordano perėja. Sulamita — juodvarnio spar
nų mėlynumo plaukais.

Aš vis manydavau, kad ji buvo užversta masinėje duobėje tų pačių me
tų rudenį.

Kažinko labai gudraus S A vyrai nebegalėjo išgalvoti. Vakarai baigėsi 
už dviejų dienų pėsčių kelio. Liko kelias į šiaurę, kelias į Baltijos jūrą. 
Kad jų ten lauktų, laivai tolimesniam pavėžinimui... Neprisiversti pasi
kliauti jų gera širdim ir tiek.

Jas suvarys į jūrą. Ir Sulamitą juodvarnio mėlynumo plaukais. (pp.ĄOO-1)Su žmogiškos perspektyvos išlaikymu mūsų tremties rašytojams ateina ir apsisprendimas už pačias paprasčiausias ir pagrindines žmogiškas vertybes; ištikimybę būtiniausiems žmogaus sielos reikalavimams. Pavyzdžiui, Algirdo Landsbergio veikaluose mes matome, kaip žmonės, žūtbūt pasiryžę, nori išlaikyti savo dvasinį gyvenimą, nežiūrint to, kaip pasaulis besistengtų jiems jų sielą atimti. Tragedijoj Penki stulpai turgaus aikštėj pagrindiniai veikėjai (prokuroras ir partizanų vadas) yra savo tikėjimo, kaip geležinės neišvengiamybės, verčiami tapti besielėmis žudymo mašinomis, bet nežiūrint to jie nepasiduoda, neleidžia sau nustoti savo žmogiškumo, ir todėl taip baisiai kenčia, ir todėl net ir mirty pasilieka gyvi. Vokietis Weiss’as romane Kelionė keršija sau ir vergams-darbininkams už savo nelaimingą meilę ir už visą savo būties tragediją, bet tuo pačiu metu jo siela veržiasi į Fra Angeliko angelų harmoniją ir mintį.Landsbergio charakteriai savo būtiniausius dvasios troškimus: meilės, grožio, būties prasmės, dažnai suvokia kaip slaptas savo širdies gelmių vizijas, kurių žiburį jie atkakliai seka per visas gyvenimo tamsybes. Ir mes tikrai pajuntame žmogiškumo šilumą kada du tokie žmonės apgraibomis, nedrąsiai bando pasidalinti savo vizijomis. Štai užkietėjęs kareivis-nusidė- jėlis, beprasmybės baimės kankinamas, sutinka paprastutį, gyvenimo gerokai aplaužytą kleboną apysakoje: “Veidas aštriais žandikauliais”:
— .. .Ar savo sunkiausiose valandose tu nelaukei, nesivylei kažko, kas 
turi ateiti ir nušviesti viską, kad tu keltumeis nuo žemės irpajustum 
džiaugsmą ?
— Aš... laukiau.
— Ir aš. Man rodos, mes abu laukėm Kristaus. Laimingi gyvenę prieš Jo 
atėjimą — jie artinosi prie evangelijos ir viskas turėjo prasmę. Dabar yra 
valandų, kada aš begaliniai silpnas. Bet aš vis dar nenustoju laukti.Ar tai būtų religinis tikėjimas į Kristų, ar tik paprasta žmogiška viltis ir meilė, šitos dvasinės vertybės, kada mes pasiliekame joms ištikimi, tampa lyg ir pagrindiniais visatos elementais, kaip žemė, vanduo ir ugnis, be kurių pasaulis būtų chaotiškas ir neužbaigtas. Kitaip sakant, tik žmogaus pergyvenimo sudvasinta žemė atsiekia savo išsipildymo, o pats žmogus tada tampa organiška, neišskiriama jos dalim. Šitoks organiškas, vientisas ryšys tarp žmogaus ir gamtos ypač ryškiai matosi Jono Meko Semeniškių idilėse, kur žemė konkrečiai reiškia Lietuvą — palikto tėviškės kaimo būtį nenutraukiamo j amžių grandinėj:
Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušrų raudonume, 
senas yra mūsų šis kalbėjimas: 
apie geltomis miežių, avižų laukus,
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piemeną ugniakurus rudens šlapioj, vėjuotoj vienumoj, 
apie bulviakasius, ir apie vasaros sunkias tvankas, 
baltą žiemą blizgesį, važią dundėjimą begaliniuose laukuos.

Senas yra mūsą šis gyvenimas — ilgom kartom 
nuvaikščioti laukai ir įsispaudę dirvos, 
kiekviena žemės pėda kalba ir kvėpuoja dar tėvais. 
Iš tą pačią vėsią ir akmeninią šulinią 
jie girdydavo savo grįžusias plačias bandas, 
ir kai išdubdavo ją pirkią aslos, 
kai gryčią, sienos imdavo lėtai byrėt — 
iš tą pačią duobią jie besdavo geltoną molį, 
auksinį smėlį — iš tą pačią lauką.
Ir kai mes išeisim,
kiti sėdės ant mėlyną palaukės akmeną, 
šienaus užžėlusias lankas ir ars atokalnes; 
ir kai iš darbo grįžę sės užu stalą, — 
kalbės kiekvienas stalas, molinis ąsotis, 
kiekvienas sienos rąstas, (pp. 11-12)

Didelį kontrastą čia sudaro Eduardo Mieželaičio jaučiamas grynai ma
terialinis vienumas su žeme, neįdvasintas, žmogaus tikėjimo šilumos ne
paliestas:

Mano žemės kūnas — jos akmuo —
Tai jos katilai — kietas jos skalūnas;
Upės — kraujas, molis — jos raumuo, —
Mano žemės kūnas — mano kūnas.

Organiškas artumas tėviškės žemei skaudžiai pagilina jos netekimo 
— tremties — tragediją mūsų rašytojų veikaluose. Aistringai prisirišęs prie 
.gimto krašto, žmogus kartais, savo prarastos žemės vardu, savo sielvarto 
didybėj, atsisako net ir transcendentinio savo būties (ir tragedijos) įpras
minimo — dalyvavimo krikščioniškam prisikėlime, paskutiniam grįžime na
mo į amžinybę. Toks atkaklus pasiryžimas likti žemei ištikimu atskleidžia 
žmogaus emocinį ir galbūt protini ribotumą, nepajėgimą žiūrėti nei į save 
nei į įvykius sub specie aeternitatis, bet kaip tik dėl to mes tokį žmogų 
atpažįstame kaip savo artimą, kaip patys save, nes irgi esame riboti ir irgi 
ne pagal savo jėgas kenčiame. Šitas žmogaus pavidalas yra Nykos-Niliūno 
poezijos “žmogus-gamtovaizdis”:

Bet jis atsakė man:
„Jeigu silpnybės valandoj Jis, paprastas, kaip duona, vėl ateitą
Ir ant išvargusios galvos uždėtą spindulingą ranką, 
Argi nebūtą išdavystė atsigerti Jo paguodos?
Argi nebūtą persunku už amžinybę atiduoti
Sumindžiotą ant kelio kurmį
Ir veidrodyje likusius auksinio ąžuolo lapus?
Argi galėtą Jis paguosti mus atimdamas namus ir džiaugsmą 
Arenoj pralaimėjimo ar išsilaisvinimo šventę išgyvent pačiam? 
Ir jeigu mes negrįšim tais keliais, kuriais Jisai norėjo, 
Ir jeigu mes, kad ir beviltiškai, norėsim ginti savo Vardą, 
Argi galės Jis kaltint mus, prie durą, amžią tamsoje 
Bežaidžiančius savame pasaulyje suradęs?
Išgirdęs Jo žingsnius, aš prisiriščiau prie namą, kaip Odisėjas 
Ir, apsisprendęs nepažinti Dievo saugomos tiesos, 
Nuliūdęs pasakyčiau Jam, kad eisiu vienas,

Norėdamas ir mirt ir prisikelt tik sau. („Orfėjaus medis”, p.93)
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Įsiskaičius į tremties lietuvių literatūrą, palengva aiškėja, kad joje 
kuo šiltesnis ir gyvesnis atsiskleidžia žmogus, tuo jis yra daugiau kenčian
tis. Netekus namų, visa tremtinio dvasios gyvybė pasireiškia jo kentėjime. 
Ir kartais kančia būna tokia didelė, kad savo žemiškų kalvarijų išvargintas, 
nuo nepakeliamos gėlos pakvaišęs žmogus pasidaro metafiziniu maištinin
ku ir smogia tiesiai į Dievą — tą visų klausimų atsakymą ir visų tragedijų 
paskutinę Prasmę. Štai Mariaus Katiliškio jau minėtam romane kalba 
tremtinys-kareivis:

Mes palikti bandymui ir atpirkimui už kažkieno įsivaizduotas nuodėmes. 
Jeigu tai visa išeina iš Jo gailestingos rankos, ir apveizdima Jo visare- 
ginčios akies, tai man rodos, kad permaža nuodėmių ir perdaug kančios. 
Kzir Dievas milijonams į purvą sumintų kareivių, kur tiems kūdikiams, 
jaunoms motinoms ir karšinčiams seneliams, sukaišiotiems į arimų va
gas? Už kieno nuodėmes jie turi atkęsti? Tai kodėl tą bedantę senę įsiuvo 
zuperiniam maiše ir pririšo gale vežimo? Ar pritrūko vietos jos parapijos 
kapziose ir karsto jos tėvų ir protėvių namuose? Aš norėčiau iš tavęs iš
girsti. Bet tu nepasakysi, nes tu nieko nežinai, nes tavo Dievas kurčias ir 
beširdis. Jis žiaurumų ir baisenybių Dievas. Už vienut vieną neatpirktą 
nuodėmę tremia visiems laikams į savo pragaro ugnis. Tu pasakyk, ar 
čia yra nors krislelis tiesos? Žmogiškajame teisme nuteistasis mirti savo 
mirtimi, reiškia atlikdamas jam uždėtą bausmę, užmoka už viską ir jo jau 
nebegali antrą kartą pakarti. Ir po dvidešimties metų kalėjimo jis išeina 
iš jo švarus — atsimokėjęs ir atpirkęs. 0 čia ne. Iš Dievo tu niekad neiš- 
sipirksi ir Jis tavęs laukia, tau parengęs milijonams ir dar milijonams me
tų pasigėrėtinas kankynes. Kad tu suklydai, ar galbūt kartą nepaklausei. 
Tad suprantama kodėl Jis nemato ir negirdi mūsų kančios ir aimanos. Jis 
neturi kada dairytis į kenčiančius žmones, Jis užsiėmęs skaičiavimu mū
sų nuodėmių, kad už jas apkrautų tūkstantį kartų balsesnėm kančiom, 
(pp. 367-8)

Bet maištas nėra dar galutinė dvasinės kančios stadija. Dar galima 
žengti vieną žingsnį toliau, ten, kur fizinis ir dvasinis skausmas susilieja 
į vieną paskutinį kraštutinumą, kur žmogus yra taip įtemptai ir taip bai
siai tik žmogum, kad jis pradeda nustoti savo žmogiško veido, arba, ge
riau, jo veidas pasidaro mums nebepažįstamas, bent iki tol, kol ir mes pa
tys nepasieksime šitos paskutinės kančios arenos — mirties momento, ku
rį Škėma pavadino “reikšmingiausia tikrove”. Kaip tik Škėmos veikaluose 
šitas momentas ir yra dėmesio centre, ir jo išraiška yra siaubo klyksmas — 
galutinis žmogaus žodis. Štai vedama sušaudyti moteris pjesėj Pabudimas: 

Neisiu toliau, nenoriu toliau. Paleiskite mano rankas, mielieji, vieną mi
nutę, gerai, nespausk, aš neisiu,pasakiau — neisiu, gerai, neveskite, ne
noriu, neveskite, nenoriu, nenoriu, neveskite, gerai, nenoriu, nenoriu, ge
rai. .. (Žodžiai pavirsta riksmu, žingsniai nugali, jie tempia moterį to
liau. Riksmas dingsta už durų).

Šičia glūdi galutinis ir tobuliausias žmogaus išsipildymas tremties li
teratūroje, jo aukščiausias ir paskutinis momentas. Kokia yra šio išsipildy
mo paradoksinė paslaptis? Ta paslaptis yra, kad mes, žmonės, esame visai 
vieni visatoje ir kad viskas įvyksta taip, kaip įvyksta, ir kad nėra jokios 
prasmės klausti klausimus, ieškoti ar maištauti. Tai yra paskutinė tremtis 
— mes pasidarome tremtiniais ne tik iš savo žemės, bet ir iš visatos, ir iš 
Dievo namų. Ir šita tremtis, šita kosminė vienatvė yra kaip tik pati žmo
giškiausia žmogaus charakteristika. Iš poeto, kūrėjo išeities taško šitą ga
lutinę tremtį aprašo Henrikas Radauskas. Kūrėjas išeina ieškoti žmogui
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išsigelbėjimo ir prasmės, o randa tą pačią vienatvę: 
Aš — kaip strėlė, kurią netekęs proto 
Kareivis priešo apsuptoj tvirtovėj 
Paleido naktį į galingą dangą 
Prašyt pagalbos, bet, neradus Dievo, 
Strėlė klajoja tarp šaltą žvaigždyną, 
Nedrįsdama sugrįžt. (Strėlė danguje, p.22)

Arba, dar suglausčiau:
Koks tu vienišas, vienišas esi
Laimėj, baimėj, meilėj ir mirty. (ten pat, p.88)

Šitokios tragikos (ir tiesos) gelmių mūsų rašytojai pasiekė todėl, kad 
norėjo iki galo likti ištikimi žmogui, kad niekad nuo žmogaus nenukreipė 
akių i abstrakčias, pateisinančias, išaiškinančias, paguodžiančias ir įsipa- 
reigojančias teorijas — teorijas, kurios sudaro prasmės iliuziją beprasmybėj 
ir įgalina žmogų išgalvotos tiesos vardu toliau tęsti savo nusikaltimų gran
dinę: karai (“karšti” ir “šalti”), egzekucijos, teismas. Tai yra tragiško žmo
gaus pergyvenimo atvaizdavimo tiesa; .žmogaus transfiguraciją į amžinąjį 
gyvenimą ir amžinąją, palaimintą visako prasmę tiek mes, tiek kūrėjas ga
lime tik nuvokti ir, galbūt, tikėti, bet mūsų žinojimas yra tragiškas.

III

Ištikimybė komunizmo legendai — abstrakčiai teorijai, kuri iškraipo 
gyvenimo tiesą — neleidžia sovietinės Lietuvos rašytojams atvaizduoti 
žmogų su visa jo tragedija ir didybe. Tačiau būna momentų, kad ir juos 
pasiekia žmogiški pergyvenimai. Tai įvyksta tada, kai jie pradeda kalbėti 
ne masių vardu, o kaip individai, ir ne teoretiškai, o asmeniškai, apie savo 
pačių pergyvenimus. Eduardo Mieželaičio knygoje yra bent du įdomūs 
grynai žmogiškos poezijos pavyzdžiai. Eilėraštyje “Balsas” Mieželaitis pa
sitraukia iš kolektyvinės harmonijos ir pareiškia:

Mano balsas turi savo nuosavą gyvenimą. Jis turi savo 
biografiją. Jis turi savo nuosavą istoriją.

Tas nuosavas Mieželaičio balsas kreipiasi su rūsčiu apkaltinimu į kaž
ką tai, ko jis vardu nepavadina. Tai negali būti Dievas, nes poetas, kaip vi
si geri komunistai, į Jį netiki; nėra tai kapitalizmas, nes eilėraščio tema nė
ra “darbo žmonių išnaudojimas”. Nėra tai ir fašizmas, nes kalbama kaip 
į dabar dar egzistuojančią ir galingą būtybę. Belieka tiktai pats komuniz
mas, arba bent jo staliniška versija. Ir štai ką tas individualus Mieželaičio 
balsas sako:

O ar iš čia papūtęs vėjas tau negraužia mano knygą, tavo kojom 
sutryptą, sudegintą karčiausiais dūmais?
O ar lietaus lašai, kurie skalauja tavo veidą, tau niekados neprimena, 
kad ašaros taip pat skalavo motiną ir kūdikią skruostus?..
O ar žaibą pašvaistės, kraupiai laižančios padangę, kaip gyvatės, 
neprimena liepsnojančią namą pašvaistės? ..
O ar griaustinio trenksmas ausyse neatsišaukia tavo šūvią papliūpom, 
kurios, galbūt, išskynė žmones — tavo brolius? . .
O ar ši žemė, kaip pavasarį tu arti išeini, į veidą nepadvelkia pūvančią 
lavoną, gal ir tavo rankomis sušaudytą žmonią, tvaiku? ..
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kartu su baime 
gyslom atsroveno 
ligi tavęs dabar. ;
Ir teka tavyje, 
kartu su baime.. .
Kai krūpteli dangus, kada griaustiniai trankos, 
žaibų botagai smogia naktį aklą, 
tai krūpteli kartu ir tavo kraujas, 
ir tavo mažos, silpnos rankos 
apsiveja man stipriai kaklą, 
kaip šakos medį plačiašakį...
Neverk...
Na, ką gi?
Aš neturiu kitokio turto, išskyrus savo dainą;
ir gal net karstui pirkti nepaliksiu pinigų,
ir gazisi tu pati jį pirkti, sau prieinamiausią kaina, 
papuoši tu jį mano posmuose pražydusių 
gėlių raudonu vainiku...
Aš neturiu kitokio turto išskyrus savo dainą, 
todėl tave pavadinau brangiausiu man Dainos vardu, (pp. 86-7)

IV

Ir taip, galų gale, tikroji lietuviška, tai reiškia žmogiška, literatūra 
abiejose Atlanto pusėse yra vienu ir tuo pačiu metu giliai tragiška ir .gi
liai tikrovinė. Savo aukščiausios agonijos metu ji išsivaduoja iš visų abs
trakčių teorijų, ir pasilieka mūsų artimas, kurį mylime, kaip patys save — 
kasdieniškas mūsų žmogus, visoj savo galimų pergyvenimų pilnybėj. Ši
tas konfliktas tarp abstrakčios teorijos ir žmogaus gal ryškiausiai parodo
mas Antano Škėmos dramos veikale Pabudimas, tuo metu, kada Pijus, ko
munistas ir enkavedistas, bet buvęs kadaise žmogus ir herojaus Kazio 
draugas, kankina Kazio žmoną Eleną ir verčia Kazį jos kančias stebėti, no
rėdamas tuo išgauti rezistencijos paslaptis. Užsidėjęs akmeninę kaukę Pi
jus sako Kaziui:

PIJUS: Dabar aš N.K.V.D. tardytojas. 0 tu?
KAZYS: Aš noriu būti žmogum, labai norm būti žmogum, žmogum, žmo
gum, žmogum, žmogum, noriu, noriu, žmogtim (jo veidas susiraukšlėja, iš 
akių ištrykšta ašaros, iš gerklės išsprūsta kriokiantys garsai).

Kazio kriokimas įprasmina ir sukilnina moters priešmirtinį klyksmą 
koridoriuj — yra didinga aukščiausioj savo žmogiškoj agonijoj norėti būti 
žmogum. Neveltui ir sovietų rašytojas Gorkis, savo žmogiškoj akimirkoj, 
pasakė: “Žmogus — tai skamba išdidžiai.”

Mūsų literatūroj sukurtas žmogus — šis “kūnas pavirtęs žodžiu” — 
savo būties katastrofos centre pasidaro panašus į mūsų tikėjimo Kristų — 
Žodį pavirtusi Kūnu. Kai Kristus ant kryžiaus šaukė: “Mano Dieve, kam 
mane apleidai!” tai buvo paskutinis Jo žemės momentas, ir už jo Jis jau 
buvo Dievas. Tai buvo galutinė Jo pergalė. O Kazio šauksmas, kad jis bet 
kokia kaina nori būti žmogum yra tiek jo, tiek ir mūsų visų galutinė per
galė — pasilikę žmonėmis iki paskutinės visako pabaigos, mes irgi palie
čiame dievybę ir suteikiame savo tikėjimui turinį ir prasmę.
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JAUNAS DAILININKAS-NAUJIEJI HORIZONTAI

DALIA GRUODIENĖ

Šių dienų komplikuotam ir produktyviam dailės pasauliui netrūksta 
nei interpretacijų įvairumo, nei pranašų. Turime kritikų, laisvai vertinan
čių įvairiausias meno mokyklas, turime nemaža dailininkų, kurie neblo
gai orientuojasi šių dienų srovėse ir noriai išreiškia savo nuomones. Kal
bant apie meno mokyklos mokinį norime paklausti, ar jo (kaip būsimo 
menininko) balsas yra girdimas, ar jis irgi pasisako? Be abejo, jis netyli, 
bet jo kūrybiniai pasisakymai yra pilni klaustukų, nes jis dar nėra nei 
pastoviai apsisprendęs, nei (tuo labiau) pasirengęs kokiai pranašystei. 
Šių dienų priaugantis jaunimas mene išgyvena nepalyginti kritišką perio
dą, kurio akstinas yra atitinkamai svarbus. Išėjęs iš meno mokyklos ir pa
siryžęs pradėti savo profesinį darbą susiduria su klausimu, koks bus jo 
nusistatymas pasirinktos srities atžvilgiu, kaip jis supras jos esmę, jos 
pirmatakus ir jos ateitį: kokias problemas jis turi spręsti, kad galėtų sėk
mingai dirbti savo srityje? Šio rašinio tikslas yra panagrinėti mokyklą 
išėjusį dailininką, bei rasti kai kuriuos atsakymus į jam rūpimus klausimus.

Pirmoje šešioliktojo šimtmečio pusėje jaunuolis, apsisprendęs tapti 
dailininku, privalėjo tam tikrą metų skaičių (maždaug septynerius metus) 
atitarnauti pas meistrą. Baigęs stažą, jis arba likdavo pas meistrą, arba 
pradėdavo dirbti savarankiškai. Renesanso žydėjimo laikotarpiu, kada 
pradėta aiškiai skirti amatą nuo meno, meno mokslo metodika ir būdas 
pakito. Meistro mokiniai, kurie nebūtinai buvo jo dirbtuvės darbininkais, 
lankė jo mokyklą tiktai pramokti dailės technikos bei principų. Iš šitos 
naujos sampratos išsirituliavo ir buvo įsteigta pirmoji meno akademija 
(Vasario ‘Academia del Disegno’), 1563 m. Florencijoje. ‘Disegno’ sampra
ta tapo pripažinta, kaip intelektualinė meno esmė. Tokiu būdu techninis 
paruošimas meistro dirbtuvėje buvo pakeistas teoretinėmis instrukcijo
mis meno akademijose. Šioji mokykla pabrėžė teorijos svarbą ir tai, kad 
technika yra nedalomai su ja surišta. Tuo laikotarpiu, šalia rimtų mokinių, 
atsiranda mėgėjų bei diletantų. Akademinio lavinimo stoka pasireiškė 
taip stipriai, kad buvo grįžta prie praktinių mokyklų, kurios ypatingą 
reikšmę teikė techniniam pasiruošimui. Septynioliktame šimtmety pasiro
dė ‘privačios akademijos’, tikriau tariant, privačios dailininkų studijos, 
kuriose buvo instruktuojami mokiniai. Meno studentai vėl buvo įstumti 
į kietą technišką mokyklą.

Pagaliau, aštuonioliktojo šimtmečio vidury, pradėjo steigtis profesi
nės meno akademijos. Jau 1648 m. Prancūzijoje buvo įsteigta ‘Academie 
des Beaux Arts’, pasiekusi tik sekančiame šimtmety savo garso ir svar
bos meno pasauly. 1770 m. Karališkos Meno Akademijos Londone steigė-
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jas Joshua Reynolds, taip apibrėžė aštuonioliktojo šimtmečio meno aka
demijos idėją: “Kai dailininkas po ypatingų pastangų pasiekia aiškų api
brėžto grožio pajautimą, kai jis susintetina gamtos įvairumą į abstrakčią 
idėją, jam telieka pažinti natūralius gamtos reiškinius ir atsieti juos nuo 
to, kas yra madoje. Tapybinis menas, būdamas iš esmės labiau imitaci
nis negu kitos meno šakos, yra nelankstus originaliom meno idėjom. Ge
nijus, pagal bendrą apibrėžimą, yra imitacijos padarinys.”1 Quatremere 
de Quincy nusako Prancūzų Akademijos meno idėjos supratimą: “Gro
žio kvintesencija gali būti apibrėžta teorija ir suprasta protu”.2

Mokiniai kopijuodavo žinomus meno kūrinius, piešdavo modelius, 
skulptūras ir darydavo eskizus iš gamtos. Atlikdavo viską pagal griež
tai nustatytas taisykles. Jie išmokdavo chiaroscuro technikos ir spalvų 
kompozicijos drobėje. Jie studijavo geometriją, perspektyvą ir anato
miją. Jie įsigilindavo į nustatytas temas ir studijavo komplikuotą priim
tiną kompoziciją. Jiems buvo dėstoma tapybos ir skulptūros istorija, bet 
tik tiek, kiek ji buvo priimtina ir kiek ji padėtų jiems priartėti prie nu
statyto idealo. Viduramžių menas, pavyzdžiui, buvo laikomas visiškai 
primityviu, barbarišku ir nepriimtinu. Septynerius metus studentas pri
valėdavo griežtai laikytis mokyklų taisyklių ir kietai dirbti iki pasiek
davo nustatyto lygio. Sykį pasiekęs akademinio standarto, studentas bu
vo vertinamas ir visuomenės, nes akademija buvo įtakinga ano meto 
socialiniame gyvenime. Pripažintas jaunas dailininkas užsitikrindavo sau 
visam gyvenimui poziciją visuomenėje, niekados nestokodavo pirkėjų 
savo darbams. Jis turėjo profesiją, kuri buvo nemažiau svarbi kaip poli
tiko. Jo pirkėjai buvo turtingų aristokratų mažuma, kuriai ne tik rūpėjo 
jį paremti, bet kuri dažniausiai turėjo gerą išsilavinimą ir didelį meno 
supratimą.

Trumpai apibrėžiant meno mokymo istoriją nuo šešioliktojo iki dvi
dešimtojo šimtmečio, tą istoriją tektų suskirstyti taip: šešioliktame šimt
mety vyravo meistrų ir mokinių sistema; aštuonioliktas šimtmetis — di
džiųjų akademijų žydėjimo laikotarpis; septynioliktasis šimtmetis laiko
mas pereinamuoju laikotarpiu. Devynioliktasis šimtmetis taip pat tarpi
nis — perėjimas iš griežtųjų akademijų į šių dienų mokymo sistemą.

1963 metais meno mokyklos studentas gyvena pasauly, kuris yra pil
nas kompleksų, kontrastų ir būdingas internacionalinėmis nuotaikomis. 
Jo negalima lyginti nei su bet kuriuo praėjusiu laikotarpiu. Atvirai ta
riant, jis (studentas) yra neišlyginta asmenybė. Šių dienų tapytojas pa
liekamas visiškai individualiai kurti savo pasaulį, tuo tarpu kai renesanso 
ir taip pat šešioliktojo šimtmečio dailininkas kūrė pagal nustatytas te
mas ir visuotinai pripažintus simbolius. Šiandien nėra pavyzdinės aka
demijos, nėra nustatytų taisyklių, nėra nei apibrėžto lygio: jį pats dai
lininkas turi sau nustatyti. Meistro-mokinio sistema, nors ir praktikuoja
ma, prarado savo buvusią reikšmę, todėl kad šių dienų meistro stilius 
yra per daug asmeniškas - individualus, kad būtų sekamas. Jau anksty
vuose mokyklos metuose studentas - tapytojas turi apsispręsti kokia 
kryptim, kokia mada ar interpretacija jis seks. Ir jo labui arba nelaimei, 
jis tampa auka kiekvienos įsivaizduojamos nuomonės, įsitikinimo, mados, 
‘atradimo’, pranašystės ir kritikos, kurios kyla tiesiogiai iš meno darbų, iš
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kitų dailininku ir kritiku. Sakoma, kad mūsų laikais, menas ‘išsilaisvino,’ Bet klausimas kyla — iš ko? Atsakymas gali būti Thomo Hess apibūdi-' nimas vieno iš formalisto Titiano peisažų: “Smulkūs ir detališki teptuko, įvairiausių spalvų brūkšniai, sujungti į bendrą audinį, kurio struktūra yra reikšmingesnė už pačias vaizduojamas formas”3 Tai, vadinasi, tęsia Hess, kad tai, kuo gėrimės paveiksle, “neturi nieko bendro su jo tema, vaizduojamais objektais, nei su tuo, kaip tiksliai tie objektai yra nupiešti, nei nė su dailininko moraliniais, politiniais ar pasąmoniniais motyvais.” Iš tikrųjų, “...gamtos panašumas paveiksluose visai neturi estetinės reikšmės ir dažnai net yra estetiniai negatyvus.” Štai studento atsakymas. Atrodo, jog menas išsilaisvino iš turinio, ir ne tik iš turinio, bet iš bet kokios žmogaus suvokiamos sąvokos. Tapytojas turi išreikšti “abstraktine forma savo tragizmą ir savo džiaugsmą.” Toliau — “menas atsipalaidavo nuo bet kokio simbolizmo, išskyrus patį tapybos akto simbolizmą.” “Simboliai įgyja ypatingos reikšmės dėl vis labiau komplikuoto poveikio, kuris juos sukūrė.” Atrodytų, kaip sako Selden Rodman, kad, “dailininkas neatvaizduoja konflikto, jis pats yra konfliktas”.4Meno studentas stebi Mondrianą ir Ben Nicholsoną, bando suprasti ‘estetinę geometriją’ ir tuojau pat prisimena Louis Danz teigimą: “Dailininkas turi paneigti proto buvimą”.5 Bet paklausykim primityvistų — Rodmanas juos taip parafrazuotų: “Mes visi esam vaikai ir širdies gelmėj laukiniai... vaikų ir laukinių kūryba kalba apie mus.”Ezra Pound yra pasakęs, kad menas priklauso tik “menkai žmonių mažumai” ir kad menas yra “kaip dvasia, plazdenanti už žmogaus racionalaus suvokimo ribų.”4 Bet nuolatos menininkas sutinka visą eilę žmonių, kurie prikiša, kad šių dienų menas jiems visiškai nesuprantamas. Argi visuomenė pageidautų ‘liaudies meno’? Pagal Aline Saarinen, fotografija atlieka šį uždavinį. “Fotografija šiandien perduoda aiškiai atpažįstamas’ ir ‘universalias’ ‘emocinio įspūdžio’ apraiškas, kurios yra ‘lengvai asimiliuojamos’... Tapytojai, tęsia ji, ‘neturi visiškai jausti pareigos tiksliai vaizduoti aplinkos pasaulį, nei ieškoti jo paslėptos prasmės’ ”.6Tatai yra tik maža dalis šiandien laisvai reiškiamų kontraversijų. Vietos stoka neleidžia šiame straipsnyje giliau ir plačiau jų nagrinėti. Tačiau su čia pareikštomis, viena kitai priešingomis, nuomonėmis šių dienų meno studentas susiduria kasdien. Žinoma, jis yra pasimetęs. Su gailesčiu jis žvelgia praeitin, “...kada žmogaus motyvai buvo mažiau sudėtingi, bent pagal mūsų laikų sampratą, kada gera nuo blogio skyrė daug mažiau pilkų niuansų, kada racionalizmas stovėjo arčiau žmogaus asmeniškų siekimų. Pavyzdžiui, graikų valstybių idealai tvarkė individų gyvenimą bei jų jausmus ir teikė jiems nedviprasmišką reikšmę, arba viduramžiuose — visus jungė vienas aiškus principas, jog pomirtinis gyvenimas reiškė tikrovę, ir kada kiekvienas žmogus buvo tikras savo vieta dabarties gyvenime; arba renesanso žmogus, didžiuodamasis savuoju ‘aš’ ir savo vieta naujai sukurtame pasaulyje. Praeitis ima atrodyti tiksli, teisinga ir paprasta, palyginti su dabarties komplikuotumu.”7Palikęs vienas, ieškąs išeities iš chaoso, kokių gi priemonių jis turi griebtis ir kaip jis yra pasirengęs profesiniam gyvenimui, kokiose sąlygose jis turi pradėti savo profesinę karjerą?Pradėdamas mokytis, jis gali pasirinkti kokią nors mokymosi institu-
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ei ją arba apsispręsti lavintis savarankiškai. Jei jis pasirenka formalų moks
lą, dažniausiai jam nėra prieinama norima mokykla. Jis priverstas lankyti 
tą, kuri yra tame pačiame mieste arba artimesnė jo gyvenamo j vietoj. Šių 
dienų meno mokyklos yra skirtingos viena nuo kitos savo charakteriu ir 
savo lygiu, tad, jaunam tapytojui tikrai pasiseka, jei jis galvos, kad mo
kykla, kurion jis įstojo yra jam tinkama, arba jei jis ras nors vieną moky
toją kuris jį gerai suprastų. Daugybėje meno mokyklų ištisų metų laiko
tarpis paskiriamas studentui susipažinti su jo pasirinktos šakos tradici
jom, istorija, ir dažnai, technika. Tuo pačiu metu, anot Chicagos Meno 
Instituto, jam “padedama susirasti save meno srovių gausybėje ir pažinti 
šių dienų mediumą.”8 Po trumpo metų laikotarpio jam leidžiama plaukti 
jo pasirinkta srove. Jis paliekamas savarankiškam vystimuisi. Dar meniš
kai nesubrendęs, jis verčiamas apsispręsti.

Paveikslų pirkėjai šešioliktajame-aštuonioliktajame šimtmety buvo 
išimtinai turtingi aristokratai, dažniausiai mene nusimanantieji. Prancūzų 
Revoliucijos išdavoje suskurusios buržuazinės klasės atstovai, ‘nouveaux 
riches’ prekybininkai, įsijungė į meno mėgėjų bei rėmėjų eiles. Šiandien 
mes turim abi rūšis, ir vadinamoj aukštesnėj klasėj ir vidutinėj: mažumą 
tų, kurie nusimano mene ir daugumą tų, kurie yra pajėgūs meną remti, 
bet jo nesupranta.

Kai šešioliktojo-aštuonioliktojo šimtmečio dailininkas turėjo parodyti 
savo sugebėjimus ir talentą kad jo paveikslai būtų perkami, šių dienų ta
pytojas gali lengvai parduoti nesubrandintus darbus, nesusigaudantiems 
pirkėjams formalistiniame mene*. Mūsų laikų reklamos metodai, plačiai 
išpopuliarintų reprodukcijų pagelba, gali per vieną dieną iškelti meninin
ką arba naują kryptį, kuriais visuomenė parodo susidomėjimo. Tuo būdu 
jaunas dailininkas, matydamas vienos ar kitos grupės pasisekimą, atsisa
ko savo paties įsitikinimų, gali anomis pasekti, suviliotas greito įvertini
mo ir pinigo. Šitas mėgdžiojimas šiandien dažnai nuveda į šarlatanizmą. 
Bet jei menininkas yra sąžiningas ir stengiasi, kad jo darbuose atsispin
dėtų visa žmogiškoji patirtis, perduota ne paslėptais, bet aiškiais simbo
liais, jo tikri gyvenimo įspūdžiai ir išraiškos, taip kad jis galėtų dalintis 
jais su stebėtojais, tada jis pames klaidingas filosofijas ir neužpelnytą 
garbę sekdamas laiko madą. Taip elgdamasis, žinoma, jis eis prieš srovę, 
bet liks daug mažiau ekscentriškas ir atsiskyręs šiandien, kaip kad būtų 
buvęs prieš dvidešimt, dešimt, ar net penkeris metus. Jis ras paramos ne 
vyresnėje kartoje, kuri nesileido paveikiama šitos stebinančios, eksplio- 
zyvios formalizmo fazės, bet savo bendraamžių ir kritikų tarpe, kurie patys 
šioje fazėje dalyvauja. Selden Rodman tam paskyrė knygą, Camus pasisa
kė už atgimimą “dviveidžio meno” ir jaunas (taipgi populiarus!) kritikas 
Franz Schulze remia tuos dailininkus, kurie dirba “pilnai suprasdami visas 
tapybinio meno galimybes — gilią erdvę, atvaizdavimą, apipasakojimą, iš
radingumą, komplikuotą spalvuotumą ir piešinį, mėgindami išreikšti šiuos 
elementus mūsų laikų formomis.”9

Bet, tuo atveju, kokią reikšmę turi šūkis “sustoti ir grįžti prie tiesos?” 
Pirmiausiai tai reiškia atsisakymą nuo ‘menas menui’, kuris išreiškiamas 
neapčiuopiamom formom ir grįžimą į tikrovę, kuri yra prieinama visiems.

* Formalistiniu menu šiame straipsnyje suprantama ta meno kryptis, kuri skiria 
daugiau svarbos formai negu turiniui.
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Menininkas turi vėl siekti jam įmanomos unversalios komunikacijos. “No
rint kalbėti visiems ir apie viską, reikia kalbėti apie visiems artimus daly
kus, apie realybę, kuri yra bendra visiems, apie jūrą, lietų, troškimus, 
kovą su mirtimi — dalykus, kurie mus jungia. Mus jungia tai, ką mes 
drauge matome, ką mes drauge pergyvename. Kiekvieno individo sap
nai yra skirtingi, bet pasaulio realybė yra bendra visiems. Siekti realybės 
yra visai natūralu, nes tai pagrindiniai susieta su menininko išgyvenimu.”10

Bet būti pilnai ir tobulu realistu yra neįmanoma ir menininkui visiš
kai nepageidaujama, todėl, kad realizmas nėra tai, kuo devynioliktojo 
šimtmečio natūralistai tikėjo — visiška realybės reprodukcija. Jei tai bū
tų, fotografija pilnai galėtų atstoti tapybą. “Pirmoji technika pakartoja, 
antroji atsirenka.”10 “Realybė negali menininko būti išreikšta be efektingos 
atrankos, kuri ir sudaro jo originalumą”.10 Ir kaip tik tuo originalumu dai
lininkas išreiškia savo prigimtį.

Nebūtinai kraštutinė abstrakcija yra atsvara kraštutiniam realizmui. 
“Akademinis realizmas yra lygiai atitolęs nuo gyvenimo, kaip ir neobjek- 
tyviškoji tapyba. “Piešti stalą kaip jį akis mato, nėra didesnė estetinė do
rybė, kaip kad toks jo atvaizdavimas, visai nieko bendro neturįs su re
alybe.”4

“Menas nėra nei visiškas esmės paneigimas, nei visiškas pripažinimas. 
Jis yra tuo pačiu metu ir pripažinimas ir paneigimas, ir todėl jis turi bū
ti nuolatos atnaujinamas įtampa. Menininkas yra to netikrumo srovėje, 
negalėdamas paneigti realybės, ir drauge abejodamas besikeičiačiomis for
momis. Kad nutapytų naturmortą, dailininkas turi prisitaikyt prie piešia
mo objekto ir jį paremt savo kūrybine fantazija. Jei formos nieko nereiš
kia tamsoje, apšviestos jos įprasmina pačią šviesą. Rezultate, kūrinio api
pavidalinimą sudaro tiek pat dailininkas, tiek jo tapomas objektas.”10 
Šitokios meno formos bus vienodai priimtinos ir profesionalams ir eili
niams meno mėgėjams.

Teigimui, kad “menas save išvadavo”, Andre Gide duoda sekantį at
sakymą: “Menas gyvena varžtuose ir miršta laisvėje.” Camus taip pat iš
aiškina: “Menas svyruoja tarp dviejų bedugnių: tuštybės ir propagandos. 
Dailininkui, progresuojant tarp tų bedugnių, kiekvienas žingsnis pilnas 
nuotykių ir rizikos. Šitoje rizikoje ir tik joje pasireiškia meno laisvė”10

Baigiant telieka pridėti sekantį: jauno menininko nauji horizontai nie
kad nebuvo platesni kaip šiandien. Kad sėkmingai išvysčius savo menišką 
akiratį jam tereikia drąsos ir noro išlaikyti šviesų protą.

1. ‘Encyclopedia of World Art’, Vol. 4, McGraw-Hill.
2 John Canady; ‘Mainstreams of Modern Art’: Simon und Schuster, 1959.
3 Thomas B. Hess; ‘Abstract Painting’: Viking Press, New York, 1951.
4 Selden Rodman: ‘The Eye of Man’: Devin-Adair; New York, 1955.
5 Louis Danz: ’Dynamic Dissonance in Nature and the Arts’: Farrar, Strauss 

and Young; New York, 1952.
6 Selden Rodman citata, jo knygoj ’The Eye of Man’, straipsnio, parašyto Aline 

B. Saarinen, ’The New York Times’, 1955 vasario 6 d.
7 Allen Leepa: ’The Challenge of Modern Art’: Thomas Yoseloff, Inc. 1957.
8 1960-62 Katalogas ’’The School of the Art Institute of Chicago.”
9 Franz Schultze, ’’Where is Modern Art Going?” WFMT Perspective, July, 1962.
10 Albert Camus straipsnis, ’Create Dangerously’, WFMT Perspective, July, 1962.
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MINTYS APIE LIETUVIO

ARCHITEKTŪRĄ IŠEIVIJOJ

Arch. BRONĖ LUKŠTAITĖ

Kiekviena pastogė, kurioje gyvena žmogus, yra vadinama pastatu, 
bet tik tas pastatas tinka vadinti architektūriniu, kurį projektuojant bu
vo vadovaujamasi estetika — gėriu, grožiu ir meno tiesa. Estetikos lygis 
glaudžiai susietas su socialinės aplinkos pranašumu. Estetinis auklėjimas 
yra bendro auklėjimo dalis.

Architektūra yra menas su kuriuo mes visi kasdien susiduriame. Ga
lima išvengti kontakto su vadinamuoju grynuoju menu, bet negalime pa
bėgti nuo pastatų, kurie mus supa ir auklėja savo kilniu ar žiauriu, var
ginančiu ar žavinčiu, tikru ar klaidingu charakteriu. Galima suprasti am
žių be paveikslų, nors nė vienas tikintis į gyvenimo patrauklumą, to ne
norėtų, bet amžius be architektūros yra neįmanomas tol, kol žomnės gy
vena šiame pasaulyje.

Architektūros tikslas yra suderinti pastato planą, mases ir orna
mentą, ir įjungti į jo vertę grožį, didingumą ir vieningumą, nepažeidžiant 
patogumo. Architektūra reikalauja iš projektuotojo ne tik kūrybingumo, 
bet ir techniškų žinių; ir visuose kūriniuose, priklausančiuose tikrajai 
architektūrai, šie elementai turi būti harmoniškai sujungti.

Architektūros evoliucija visada buvo geografinių, geologinių, klima
tinių ir socialinių sąlygų įtakoj. Architektūra savo kelionėj per amžių 
būvį vystėsi, formavosi ir prisitaikė tautų religiniams, politiniams ir 
vietos reikalavimams. Joje atsispindi žmonijos mintys, papročiai ir aspi
racijos, kurių nežinant kiekvieno periodo istorija tampa neprasminga.

Visi didieji kultūros stiliai, keliaudami iš krašto į kraštą, keitė savo 
veidą. Neabejotinai dėl tų pačių priežasčių ir Lietuvos architektūra turi 
savitą išraišką. Mūsų Vilnius, turįs turtingą praeitį, yra pilnas paminklų 
įvairių architektūros stilių, kurie nebuvo išugdyti mūsų krašte, bet at
keliavę iš kitur dėl anksčiau minėtų religinių, socialinių ir istorinių ap
linkybių ir dėl klimatinių, geologinių ir geografinių sąlygų, nusidažė gra
žia, įdomia ir skirtinga mums miela spalva. Vilniaus siluetas, su mišku
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gražiausių bokštų, atskleidžia žavų susitikimą ir kontrastą įvairių kultūros 
ir meno tradicijų. Ne be to, kad dabar statomi Vilniaus pastatai teigia
mai ar neigiamai užfiksuos kitą Lietuvos istorijos lapą.

Pati charakteringiausia lietuviškos architektūros dalis yra kaimo ar
chitektūra, glaudžiai susieta su jo gyventojų dvasia. Aukštas, slegiantis 
šiaudinis stogas lenkė Lietuvos kaimą prie gimtos žemės. Žalsvai rusva 
jo spalva ir natūralaus medžio rąstų sienos sudarė gražią kompoziciją su 
ją supančia gamta ir davė ramų foną spalvotoms dekoratyvinėms detalėms 
ir margoms jį suanpčioms darželio gėlėms. Viskas šioj architektūroj turėjo 
logiką ir tiesą. Jos planą, sienas, angas ir stogą suformavo klimatinės ir 
socialinės mūsų kaimo žmonių sąlygos. Jos dekoratyvinius elementus, kaip 
papuošalus, nešė mūsų kaimiečiai iš miesto, prisižiūrėję į turtingas - bliz
gančias baroko detales, kurios irgi dėl atminties, medžiagos ir įrankių ne
tobulumo, įgijo savąjį primityvų charakterį. Kaimo sodybos, kapinės, 
šventoriai ir kryžkelės buvo atžymėtos ornamentiniais kryžiais ir koplyt
stulpiais. Lietuviai, pradėję tikėti į vieną Dievą, kartu įpynė ir savo pro
tėvių garbintus simbolius, kaip saulę, mėnulį, žalčius, ugnį ir kitus.

Kaip nekomplikuotas, bet nuoširdus ir gražus vaikas kasdien auga 
į praktiškesnį ir logiškesnį žmogų, taip pat, kaip skaudu bebūtų, šį mū
sų naivų ir romantišką kaimą gyvenimas paliko istorijoj. Jau paskuti
niais nepriklausomybės laikais, gerėjant socialinėm ir ekonomiškom są
lygom, kaimas buvo dalinamas į patogesnius ir praktiškesnius vienkie
mius. Naujų namų sienoms buvo vartojamos raudonos plytos ir čerpi- 
niai ar skardiniai stogai žiauriai skyrėsi iš kaimo peisažo. Žinoma, ne be 
to, kad naujos statybinės medžiagos turėjo daug teigiamų praktiškų pu-

Vilniaus bokštai (V. Au
gustino nuotrauka)
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„...Aukštas, slegiantis šiaudinis stogas lenkė Lietuvos kaimą prie gimtos žemės..."

šių ir daugiau išvystytas planas davė mūsų kaimo žmogui prabangos įspū
dį. Kaimas vystėsi modernaus ir patogesnio gyvenimo linkme, prarasda
mas per metus sudarytą lietuviško kaimo idiliją.

Nepriklausoma jauna Lietuvos valstybė buvo reikalinga daug naujų 
pastatų. Dygo mokyklos, akademijos, universitetai, bankai, kareivinės ir 
bažnyčios. Ir sunku dabar prisiminti, kad kuriam nors iš tų naujų lietu
viškų pastatų būtų pavartotos kokios nors tradicinės architektūros for
mos. Didžiavomės statydami “moderniškus” pastatus ir dar šiandien mėgs
tam prisiminti kokie moderniški jie buvo. Negausūs ir, reikia pridurti, 
nelabai vykę bandymai perkelti liaudies ornamentiką į daugiaaukštę mies
tų statybą buvo daromi ne kvalifikuotų architektų, bet mėgėjų, kurie ne
suprato architektūros esmės, tikėdamiesi, kad ornamentacija duos archi
tektūros stilių.

Atrodo, kad visais laikais, kiek mums yra žinoma, lietuviai stengėsi 
nesišalinti nuo pasaulyje vyraujančių kultūrinių srovių, bet priešingai, 
įsijungti į jas. Tokiu būdu kiek pavėluodami statėme gotiškas, vėliau re
nesanso, barokines ar neoklasines bažnyčias. Taip pat labai ryškus lietu
vių tautos noras ir nepriklausomybės laikais iki okupacijų buvo sekti Va
karų pasaulio pavyzdžiu.

Tik nustojus nepriklausomybės, o ypač atsidūrus svetimose žemėse 
garsiau ir garsiau pradėta rūpintis specifiniai lietuviškos architektūros 
kūrimu. Kodėl? Labai suprantamas yra mūsų padidėjęs tautinis jautru
mas emigracijoj. Jeigu likimas nebūtų mus privertęs palikti savąją žemę, 
lietuviškos architektūros klausimas nebūtų taip liguistai skausmingas. Pa
žvelkim trumpai į netolimą šio šimtmečio modernios architektūros isto
riją ir jos problemas, ir kils klausimas: kokia logika vadovaujantis 20-to 
amžiaus lietuvis architektas būtų pasmerktas statyti barokines bažnyčias? 
Ar kad pernešus dalį Lieuvos mūsų nostalgijai nuraminti? Ar pasauliui 
nustebinti?
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Ieškojimas, blaškymasis ir nepastovumas, bet taip pat stiprybė ir išradingumas yra charakteringa šio amžiaus žmonijai. Architektūroj, taip kaip ir kiekvienoj kitoj srityj, per paskutinius 60 metų buvo daugiau perversmų ir revoliucijų, negu nuo žmogaus atsiradimo iki šio šimtmečio pradžios. Tradicijos žūsta viena po kitos ir mados keičiasi keturis kartus į metus. Elektricizmas, ekspresionizmas, funkcionalizmas, racionalizmas, organicizmas, struktūralizmas, brutalizmas ir kiekvienas kitas “izmas” pasidarė pažįstamos sąvokos 20-to amžiaus kultūros klaidžiojimo kelyje.Kuo gi taip skiriasi mūsų laikų architektūra nuo pereitų šimtmečių? Du pagrindiniai faktorai yra šio perversmo priežastimi: naujos konstruktyvinės galimybės, duodamos beveik neribotą išraiškos laisvę ir gyvenimo padiktuotos naujos paskirties patalpos — nauja erdvė.Kadangi paskirtis ir konstrukcija per visus amžius nustatė architektūrines formas, drąsiai galime tvirtinti, kad 20-to amžiaus architektūra įgijo savitą charakterį pagrįstai.Šių dienų architektui mokslas ir pramonė davė į rankas visą eilę naujų medžiagų: plieną, gelžbetonį, visokiausių rūšių metalus, nepaprastai padidėjusias stiklo vartojimo galimybes, plastikos dirbinius, emales, dažus ir t. t. Konstruktyvinės medžiagos pasirinkimas, labai suvaržytas praeityje, šiandien neturi ribos. Akmens sijoms ar arkoms angų perdengimo galimybės natūraliai išvystė proporcijas klasikinės, gotikos ar renesanso architektūroms. Šiandien tam pačiam uždaviniui architektas gali pasirinkti kelis ar net keliolika konstruktyvinių sprendimų. Matome dangoraižius, atsiradusius dėl vis daugiau plintančio biurokratizmo, kurių statymas įmanomas tik vartojant plieną ar gelžbetonį ir jų naudojimas prieinamas dėka elevatoriaus. Naujos išplitusios susisiekimo priemonės prašosi skliautais dengtų prieplaukų, aerodromų ar stočių. Turtingi apšvietimo ir apšildymo šaltiniai leidžia projektuotojui daryti pastatą be langų, su langais arba vien iš stiklo. Dėl to šių dienų architektūroj nematome to vieningumo - stiliaus, kurį lengva įžiūrėti istorijoj.

Naujasis Kaunas (V. Au
gustino nuotrauka )
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heli pavyzdžiai konstruktyvinių galimybių įtakos į šių dienų architektūros išvaizdą.

Iš kitos gi pusės šiandien labai sudėtingas gyvenimas, kasmet skait- 
lingesnės gyventojų masės, decentralizuota valdžia ir turtas diktuoja dau
giau ir daugiau skirtingų naujų pramogų: prekyba, pramonė, susisieki
mas, mokslas, administracija ir socialinė architektūra.

Šie nauji-specifiniai mūsų gadynės reiškiniai visokeriopai pakeitė ar
chitektūrą ir architekto profesiją, bet pagrindinė idėja, kuri kursto šį per
versmą yra universalinis įsitikinimas, kad šių dienų architektūra, virš 
viso ko, turi būti graži ir patenkinti visus 20-to amžiaus reikalavimus.

Trumpai apžvelgus pasaulinės ir lietuviškos architektūros vystymosi 
eigą, norėtųsi pateikti skaitytojams kelias išvadas: atrodo, kad kiek 
mums mūsų praeitis bebūtų brangi ir verta pasididžiavimo — tai yra tik 
praeitis. Mes prisimename Vytautą Didįjį kaip sumanų ir galingą val
dovą — lietuvį, tuo tarpu kiekvienas iš mūsų supranta, kad ateities Lie
tuva neturėtų būti karalių valdoma. Dažnai mums grįžta malonus vaizdas 
šiaudinių pastogių ir šulinių su girgždančiom svirtim, tuo tarpu mūsų 
namuose mes norėtumėm vandentiekio, elektros ir centralinio šildymo. 
Kanklių ir skudučių garsai mums primena tėvynę, bet šiandien didžiuoja
mės mūsų pianistais ir smuikininkais.

Dėl nepaprastai galingų ir tobulų susisiekimo priemonių pasaulis pa
sidarė mažas. “Už jūrių, marių...” nustojo savo reikšmės. Labiau negu 
kada nors praeityje šiandien pasaulis dalinasi savo mokėjimu ir žinojimu. 
Kiekviena tauta kiek galėdama naudojasi patyrimu kitų, stengiasi žengti
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pirmyn, kuriant naują architektūrą, kuri atitiktų naujus laikus, naujas 
paskirtis, naują techniką ir medžiagas. Kiekviena architektūra, o ypač 
gera architektūra, turi prisitaikyti prie krašto klimato, turi rištis su ap
linkumos vaizdu ir atitikti žmonių gyvenimo būdą. Sunku taigi suprasti 
kaip architektūrinė forma, kurios šaknys glūdi prie Baltijos jūros, žem
dirbių krašte galėtų atlikti savo uždavinį Chicagoj, Brooklyne ar Los An
geles. Jeigu mes norim palikti paminklus prie savo išeivybės tako, pasi- 
rinkim geriau vietą ir paminklus. Kokią gi iš tikrųjų vertę galėtų turėti 
lietuvių tautos ateičiai neolietuviškas stilius, sulipdytas svetimam krašte 
iš svetimų medžiagų ir pritaikytas svetimam gyvenimo būdui. Norėtųsi, 
kad lietuviai kaip lygūs atsistotų kitų kultūros darbuotojų tarpe, kurdami 
naują architektūros periodą. Nepamirškim to, ką visas pasaulis žino, kad 
architektas Saarinen yra suomis, Novickį — lenkas, Neutra — austras, 
Mies van der Rohe — vokietis, Le Corbusier — šveicaras, turėdami taip 
pat turtingą savo tautų architektūrą, be skrupulo veda moderniškosios 
architektūros kelią tuo pačiu duodami daug pasididžiavimo tautoms, iš 
kurių jie yra kilę. Norėtųsi, kad Lietuvos jaunimas, kuris turi progą stu
dijuoti savo pamėgtą architektūrą vakarų pasaulio mokyklose, pasiruoštų 
gerai sunkiam darbui varyti vagą pirmyn, ieškoti naujų formų, naujų 
sprendimų naujai technikai ir naujoms medžiagoms, tuo pačiu atstovauda
mi lietuvių tautos genijų didžiojoj Vakarų tautų kultūros olimpijadoje.

Toronto miesto savivaldy
bės rūmų projektas.
Architektas — suomių 
Vii j o Rewell.
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PAVELDĖJIMO RAŠTAS

EDVARDAS KAMINSKAS

“To see more is to be more”. Tai sena tiesa, įvairiai išsakyta. Maty
mas nėra vien fizinis pojūčių registravimas. Mato žinanti akis. Su žinoji
mu plečiasi mūsų akiratis, su žinojimu išauga alkis didesniam žinojimui. 
Didesnis žinojimas, didesnis jutimas, didesnės “akys”, didesnė “širdis” — 
iš viso seka — būti tobulesniam. Tai nėra arogantiškas tikslas. Būti dau
giau negu esi; ne būti tobulesniu negu kiti. Kaskart, kai man tekdavo 
skaityti apie žmones, kurie “beveik viską žinojo”, pasilikdavo kažkoks jų 
kuklumo įspūdis. To savotiško kuklumo, kuris ateina iš daugel žinojimo, 
daugel supratimo. Gal būt jiems yra sunku pakęsti žmones, kurie yra už
sispyrę nematyti ir nejausti, bet abejoju, kad jie turėtų tikros aroganci
jos. Ar sutikau jų, žmonių, kurie “beveik viską žinojo”? Tur būt ne. Bet 
esu sutikęs daug, kurie būti daugiau norėjo. Gal būt kai kurie atsieks tą 
filosofo idealą.

Matyti daugiau gali žinančios ir besidominčios akys. Kartais atsisklei
džia plotai visai netikėtai — tai eksploratoriaus atradimas. Bet dažniau 
mūsų draugai juos mums atskleidžia. Jie ištraukia mus iš jau vaikščio
jamų vieškelių ir nuveda mus į dar nepažintus kelius.

Kiekvienas naujas kelias pradedamas su klausimu anksčiau dar ne
klaustu. Štai, išmokti klausti klausimus, išmokti klausti klausimus tokius, 
kurie nuves mus į dar nežinomus plotus, štai tas yra jau didis atsiekimas. 
Bent taip aš išmokau moksluose ir manau tai yra bendra tiesa visam žmo
giškam žinojimui. Iškeltas klausimas ir tada žingsniai, maži ir nedrąsūs 
iš pradžių, iki kelias pasidaro aiškus.

Vienais keliais aš vaikštau su vienais draugais, kitais aš vaikštau su 
kitais. Ir vis atrodo, kad ir vieniems ir kitiems esu skolingas. Karts nuo 
karto bandau tiesti mažą tiltą tarp vienų ir kitų, ir sunkiai sekasi. Kodėl? 
Gal būt dėl to, kad žinojimas yra toks platus, domėjimasis toks siauras? 
O svarbą to ar kito yra taip sunku perduoti. Sakykim, tarp žmogaus dva
sinių sferų ir žmogaus kūno mokslų ar ne tolimi ryšiai? Kiek metų aš pra
leidau tarp draugų sprendžiant žmogiškąsias problemas, bet nei momen
tui jie nesustoja ir neklausia tokių esminių kaip žmogaus gyvybės klau
simų!

Šis trumpas rašinys yra bandymas, skirtas visiems draugams, kuriems 
dar niekad nekalbėjau apie dalyką labai man artimą.

*
Jūs visi esate galvoję apie suprasto dalyko perdavimą. Vienos sąvo

kos yra perduodamos aiškiai rašytomis formulėmis, kitos daviniais, tre
čios žodžiais, paprastais ir aiškiais, išrašytais įvairiais simboliais, alfabe-
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tais. Dar kitos tiesos glūdi tik neaiškiai tuose žodžiuose, kaip poetinės tie
sos pilnos pasąmonės. Dar kitos garsuose, ar spalvose, ar formose. Ir taip 
toliau ir taip toliau... Bet kiek iš jūsų esate galvoję apie gamtą — kaip jos 
raštai yra užrašyti? Iš viso ar esate galvoję, kad tokie raštai turi būti? Ar 
žinote, kad jie yra? Leiskite paaiškinti.

Paimkim paprastą gyvūną. Pavyzdžiui amebą. Ji yra vienos ląstelės 
ir tokia paprastutė atrodo. Ji pasidalina. Ir yra jau dvi amebos. Neatskirsi, 
jos tokios vienodos, kaip du vandens lašai. Nepavirto ji į dvi puses iš vie
nos, iš jos tapo dvi. Gyvybei tai yra kažkoks “raštas”, kažkokia biologinė 
informacija, kuri nusako, kad ji liks tokia pati kaip ir jos protėviai. Tai 
gyvybinė informacija sutelkta kiekvienoj ląstelėj. Ji tampa padalinta ir 
jos pakanka dviems ląstelėms ir taip ad infinitum. Taip ir mūsų kūne, 
kuris yra sudėtas iš ištisų ląstelių konsteliacijų. Bet jis prasideda su vie
na, kurion buvo susijungę dvi. Iš tų dviejų susijungusių ląstelių paslaptin
gai išauga visas komplikuotas organizmas. Jame ląstelės dauginasi. Vie
nos nežinomu būdu tampa skirtingos, kitos lieka tokios pačios. Vienos da
linasi, kitos jau ne. Vienos išgyvena iki gyvybės galo, kitos valandas, die
nas, metus... Bet lieka neginčijamas faktas, kad visas žmogus išaugo iš 
vienos ląstelės. Joje turi būti surašytas visas gyvybės “raštas”, visas pa
veldėtasis testamentas!

Sunku priprasti prie minties, kad yra biologinė informacija. Mums 
tas žodis primena knygas, raides, šifrus, gal net komputerius. Bet ne gam
tą! O vistik gamtos raštas yra seniausias ir sudėtingiausias. Kas yra jame 
raidės, žodžiai? Ką sako jis?

*
Pirmiausia — tinkamas žvilgsnis. Raštas, jeigu jis išrašys visą orga

nizmą saviškomis raidėmis, turi tai padaryti labai intymioje plotmėje. 
Toje, kurioje yra svarbios molekulių cheminės struktūros, jų erdvinės kon
figūracijos, jų dimensiniai santykiai. Palikus šią plotmę, esminiai klausi
mai yra jau sunkiai suprantami. Todėl per ilgus laikus apie juos tebuvo 
mažai žinoma. Tik dabar, kai yra įmanoma nagrinėti šias biologines proble
mas tokiame intymiame kontekste, pradeda atsirasti šių paslapčių spren
dimai.

Biologinės molekulės — koks fantastinis įvairumas! Jų dimensijos yra 
tokiame plačiame mąstely — nuo vandens (sv. 18) iki makro-molekulių (sv. 
milijonuose). Jų įvairių giminių nė nepradėsiu vardinti. Vienos jų tėra 
medžiagos, kurios yra sunaudojamos ir taip yra sukraunama energija. Ki
tos tėra sandėliai medžiagoms ar energijai. Bet svarbiausios yra tos mo
lekulės, kurios yra integralios kūno vary kliu dalys. Tai yra proteinai. Jie 
turi raktus į visas esmines kūno paslaptis. Proteinai yra įvairaus dydžio, 
įvairių formų. Jie atlieka darbus nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių. 
Trumpai, jie yra užėmę “visas ministerijas” mūsų kūno “kabinete”. Jei 
kurias funkcijas jie paveda kitos klasės cheminiams junginiams (pvz. kai 
kurie hormonai nėra proteinai), tai jųjų veiksmus jie absoliutiniai diri
guoja. Čia iškyla dar viena jų savybė, kuri šiuo metu yra mums tokia 
svarbi. Proteinai yra specifiniai. Jie yra specifiniai ne tik gyvūnų gimi
nėms, ne tik žmonių rasėms, grupėms, bet kiekvienas žmogus turi saviš
kas proteinų struktūras, kuriomis jis yra atpažįstamas kaip tas ar tas
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žmogus (pvz. raudonųjų kraujo ląstelių grupių pagalba žmogaus identi
fikacija). Čia noriu pridurtų kad įvairūs kūno proteinai skiriasi savo spe
cifiškumu: vieni yra toki patys ištisomis žmonių giminėmis, kiti atskiria net 
individus. Bet faktas lieka tas, kad kiekvienas mūsų turi “savo” moleku
linį identitetą.

Iš struktūrinio taško proteinai yra didelės molekulės su tūkstančiais, 
milijonais atomų. Bet jie visi yra sudėti iš dvidešimties nedidelių moleku
lių — amino rūkščių. Tuo proteinai yra kartais palyginami į ilgus žodžius, 
rašytus dvidešimties žodžių alfabetu. Ir taip šie “žodžiai” nusidriekia šim
tais, tūkstančiais “raidžių”. Pakinta viena “raidė”, pakinta proteinas ir 
kartais toki mažyčiai pakitimai surašo visai kitą gyvenimą tam žmogui, 
kaip pamatysime vėliau.

Taip mūsų klausimas, kas ir koks yra paveldėjimo raštas, įgauna kitą 
pavidalą: kas ir kaip determinuoja proteinų struktūrą?

*
Ląstelės vidury guli branduolys. Jame, su elektroninių mikroskopų 

pagalba, matyti nelygiai išsidėstę ir trapūs šepetėliai. Ląstelei dalinantis, 
šie susijungia į tamsias, simetriškai dvigubas lazdeles, kurios, dalybai vyks
tant, skyla ir duplikuojasi. Vienos pasitraukia į vieną polių, kitos į kitą. 
Kai jau yra dvi ląstelės, šios tamsios formos dingsta ir su elektroniniais 
mikroskopais vėl matyti ilgi, trapūs šepetėliai. Tai chromosomai. Juose yra 
“paveldėjimo raštas”.

Chromosomuose yra ilgos, nusidriekiančios makromolekulės, nukleo- 
tidai. Viena jų giminė vadinasi RNA, kita DNA. (Paskutinioji ir yra svar
bioji chromosomų dalis). Nukleotidai nėra komplikuotai sudėti: yra cuk
rui giminingos ribozė (RNA) ir de-oksiribozė (DNA), jungiantieji fosfa
tai ir nukleoditų bazės, kurių yra keturios, vardais adenine, guanine, cy
tosine ir thymine. Bet visa tai nieko nereiškia, jei nėra žinoma, kaip šie 
junginiai nustato pačias nukleotidų makromolekules.

Aš nedaug suprantu apie rentgeno spindulių difrakcijų analizę. Tik 
tiek, kad kristalizuotą medžiagą galima bombarduoti spinduliais, kurie, 
atsimušdami į atomus, atšoka ir nubrėžia savo deflekcijos taką. Iš tokių 
davinių yra galima nuspėti apie kristalizuotos medžiagos atominę struk
tūrą. Tai ir yra vienintelis būdas suprasti molekulių erdvinę formą. Pa
gal šį metodą buvo teisingai įspėta, kad DNA yra ilga ritminga spiralė, 
kurioje lyg ilgame verpete sukasi de-oksi-ribozės, fosfatai ir bazės. Ir pa
galiau, kada visi modeliai buvo išbandyti, pasidarė aišku, kad yra dvi ly
giagrečios ir priešingos linkmės spiralės. Jų nugarėles sudaro de-oksi-ribo
zės ir fosfatai, o prijungtos bazės;kabonusikreipusiosi į spiralės vidų Vienos 
spiralės bazė kabo priešais kitoš spiralės bazę ir jos yra silpnais ryšiais 
susietos.

Visas klausimas kyla dar kitaip: kaip DNA “raštas” yra nurašomas į 
proteinų struktūrą? Arba, kokiu būdu keturių bazių sekvencijos deter
minuoja dvidešimties amino rūkščių eigą? Nors šiam klausimui įvairių 
įmantrių hipotezių buvo siūlyta, bet, atrodo, yra sustota prie minties, kad 
vieną amino rūkštį determinuoja bazių trejetukas. Taigi, DNA yra skaito
ma iš vieno galo ar iš kito kaip ATG (adenine- thymine-guanine), CAT, 
TGA ir t. t. O išverstas raštas skaitomas, pvz. valine-arginine-etc. (amino 
rūkštys) proteino struktūroj.
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Pats DNA nurašymas yra įvykdomas vienos RNA rūšies, vadinamos 
“messenger RNA”. Šie nukleotidai su gauta informacija keliauja iš bran
duolio į ribosomus, mažas struktūras, kur proteinai yra gaminami. “Pa
siuntinys RNA” prisijungia prie ribosomų RNA ir dar trečia RNA rūšis, 
“transfer RNA”, prikabina po vieną amino rūkštį prie šio “pasiuntinio”. 
Taip dideliu greičiu yra sustatomas proteinas, jis atsipalaiduoja ir “pa
siuntinys RNA” dingsta.

Atrodo, daug yra sužinota, daug komplikuotų mechanizmų analizuo
ta. Bet su kiekvienu žingsniu atsiveria nauji nesapnuoti klausimai. Yra 
vienas mažytis virusas, vardu T4, kurio DNA tapo išmatuotas, jo bazių 
sekvencija (e.g. CTA, TAG, GOT) sužinota ir nustatyta, kuri sekvencijos 
dalis kontroliuoja kuriuos proteinus. Tai yra milžiniškas atsiekimas. Tokių 
rezultatų atsiekti žmoguje telieka dar labai tolima viltis. Su T4 analize 
iškilo nauji klausimai, kurie dar mažai tėra suprasti. Nes, pasirodo, yra 
DNA dalys, kurios veikia kaip reguliatoriai. Jos nustato, kuri DNA dalis 
taps aktyvia ir perduos savo informacinę medžiagą, kuri laikys savo in
formaciją iki ji bus “suaktyvinta”. Kaip tai viskas įvyksta, kaip kūno, or
ganų ar ląstelės reikalavimai stimuliuoja reguliatorius ir “miegančias” 
dalis tėra tik pora naujesnių klausimų.

*
Visa šita nėra tiktai mokslinio intelektualo žaidimas. Visa tai turi 

svarbias implikacijas daugeliui žmonių ir eventualiai, gal būt, turės vi
siems. Mat, visuose šiuose “biologinės rašybos” procesuose įvyksta “klai
dos” — yra perduodama klaidinga (dažnai ir žalinga) informacija. Kaip 
tai įvyksta gamtoje, tėra dar tik spėliojama. Bet yra žinoma, kad rent
geno spinduliai gali pakeisti DNA ir eventualiai jį sunaikinti. Čia ir glū
di rūpestis atominėms bomboms sprogstant.

Bet prieš šias mintis dėl ateities verta prisiminti, kad yra ir dabar 
apstu genetinių “klaidų”. Vienos iš geriausiai suprastų yra hemoglobino 
defektai. Kaip subtiliai jie iliustruoja šiuos komplikuotus procesus! He
moglobino proteinas susideda iš dviejų pusmolekulių, kurių kiekviena tu
ri 280 amino rūkščių griežtai determinuotoj eigoj. Tik vienos amino rūkš- 
ties pakeitimas kita vienoje pusmolekulėje gali pakeisti visos molekulės 
funkcijas. Jeigu abi pusmolekulės yra abnormalios, taip paženklintą žmo
gų nekartą lydi ligos ir ankstyva mirtis. Tik dvi raidės iš penkių su puse 
šimto surašė jam tokį testamentą! Hemoglobinų ligų studijos yra dar tik 
pradėtos ir toli gražu nėra aišku, kur toliau šios studijos nuves. Tuo tar
pu apie visų kitų paveldėtų ligų biocheminį kontekstą beveik nieko nėra 
žinoma.

Minutei pereikime iš chemijos į antropologiją. Jeigu paimsime pasau
lio žemėlapį ir sužymėsime, kur yra hemoglobino defektais pažymėti žmo
nės, nustebsime. Atrasime šiuos defektus kaip salas, žyminčias, kur kuri 
gentis gyvena, kur DNA “klaidos” atsirado ir kaip jos plėtėsi. Hemoglobi
ną C Afrikoje terasime šiaurinėje Kongo upės pusėje, bet ne pietinėje. 
Atrasime hemoglobino D salas Siame ir Indijoj. Atrasime hemoglobino H 
salą Filipinuose. Atrasime kitų defektų mažas ir dideles salas tarp graikų 
ir italų, atrasime tarp vienos genties žydų, bet ne tarp kitos ir t. t. Ir vi
sa tai tėra pradžia...

*
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Per paskutinį dešimtmetį biocheminė genetika tapo viena iš svar
biausių biologijos ir medicinos sričių. Atsivėrė naujos tyrimų sritys, ku
rių horizontai dar skęsta miglose. Bet nėra sunku pranašauti, kad juose 
sužėrės ne tik gyvybės paslaptys, bet ir išsispręs neviena medicinos proble
mų. Norėčiau pridurti, kad paskutinė Nobelio premija medicinai buvo skir
ta F. H. C. Crick, J. D. Watson ir M. H. F.. Wilkins už DNA struktūros at
radimą.

212

Watson-Crick struktūros modelis. 
Dvi lygiagrečios, bet priešingos 
krypties spiralės yra sudarytos iš 
de-oksiribozių ir fostatų. Į vidų 
-nusikreipusios bazės sudaro DNA 
„raštą”.
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DRYŽUOTA PALAPINE

K. ALMENAS

Jausdamas tą malonų tingumą, kurį tegali sukurti penkios alaus stik
linės, Leimonas įsipylė šeštą. Alus plonu siūlu sruveno iš ąsočio, pradurda- 
mas duobę belipančiose į viršų putose.

— Baisi čia kultūra... — pridėjo jis balsu, kuris reiškė, kad tuo argu
mentas turėtų būti užbaigtas. — Baisi čia kultūra. Skiedimas ir viskas. 
Žurnalistai tai grynas skiedalas... Advokatai? Tėvas, advokatai tai jau 
nuskiestas skiedalas, bet kas čia kreipia dėmesį į advokatus...

Jis nustūmė ąsotį Burei ir atsigėręs atsiduso. Pats buvo nustebęs sa
vo iškalbumu. Ne tiek pačia tema, šitoj kompanijoj ji šalia moterų gal bu
vo mėgiamiausia, bet išsireiškimu. Šiaip prieš Būrę ir Jurkų ir taip sun
ku atsikirsti, tuo labiau po penkių alaus stiklinių, bet dabar tai pasakyta 
kaip reikant, — lakoniška ir vaizdu.

— Skiedalas, — pridėjo jis su galutinumu. — Daugiau nieko. Ot, in
žinieriai tai yra veiksmo žmonės. Veiksmo, ne skiedimo.

Jurkus su paniekinančia šypsena pasitaisė savo ir šiaip visada tiesiai 
prisegtą varlikę. Kaip visada jis buvo mažiausiai išgėręs ir į argumentus 
galėjo žiūrėti iš šaltesnio taško.

Būrė visas paraudo ir didele plaštaka nubraukė atgal savo susivėlusius 
plaukus.

— Tėvas! Tu, blat, supratimo neturi jokio!.. Jokio!.. Kas čia atsitiktų 
be spaudos?

— Big deal!... Tik nusišluostymui reikėtų pradėt vyniotą popierį pirkt. 
Tik toks nuostolis ir būtų!...

Burei to tai jau buvo perdaug. Jo didelė atmesta apatinė lūpa virpėjo.
— Tėvas! Nu, jochaidi! — Tu jau visai nekultūringas žinai. Kas būtų 

be laikraščių? Kas palaiko civilizaciją? Kas, blat, kovoja už teisybę?
— Baisūs čia kovotojai. Šiemet pakėlė mums kainą už mokslą, pakėlė 

bandrabučio nuomą, o kur tas jūsų kovojimas? Ar ne spaudos darbas, ne 
advokatų darbas chebrutę ginti? Kokiam galui čia univerkoj orą gadinat 
pagaliau?...

— Mes rašėm! Tėvas, pernai ir šiemet rašėm, viešai per spaudą pro- 
testavom. Ir straipsnius ir žinias, blat! Pats žinai, kaip puolėmės!..

Leima numojo ranką.
— Rašėm... Skiedimas ir viskas. Veiksmo reikia, veiksmo. Kaip inži

nierius kad padarytų...
— Prašau, prašau. Tik jau dabar nesustok, — įsiterpė Jurkus. — Kaip 

gi padarytų inžinierius?
— Nu, reiškia jis aktyviai protestuotų, ne? Su veiksmu reiškia. Pa

vyzdžiui, nu, negyventi už tokią aukštą nuomą! Negyventi ir viskas!
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Jurkus šyptelėjo atlaidžiai: — Inžinieriui čia, žinoma, dabar viskas 
žymiai aišku, bet kaipo advokatas, norėčiau įterpt tik vieną klausimėlį. 
Tai kur gyvent?

Leima graibstėsi minties.
— Nu, reiškia dėl protesto, ne? Nu, imt ir pasistatyti palapinę. Ot, 

kad ir tiesiai ant žygiavimo aikštės, ir reiškia apsigyventi. Būtų veiksmas, 
ne tik...

Jurkus nepakeitė šypsnio. Burės veidas išbluko ir lūpa nukaro že
myn. Jis piešė pirštu palapinės figūrą ant drėgno stalo.

— Sakai palapinėj tėvas? Sakai tiesiai ant žygiavimo aikštės?
Leima buvo visai patenkintas savo ant greitųjų iškepta idėja.
— Žinoma. Būtų žymiai tvarkoj, ne? Visas miestas tai sužinot galėtų. 

Sakytum, kitur per brangu — gyventi negali, o mokslo baisiai siekti reikia...
— Visai dramatiška, tiesiog patetiška.
Jurkus pasilenkė į priekį ir atrodė susimąstęs:
— Jankiams toks reikalas gal visai praeitų. Reiškia, štai paveikslas 

kovojančio studento! Dar geriau, kovojančio mokslininko!
Būrė išsišiepė.
— Tėvas, nu, jochaidi! Ką su tuo galėčiau spaudoje padaryti? Į kiek

vieną laikraštį įstatyti galėčiau. Ant pirmo puslapio, su fotografijomis, 
tėvas! O, gerai pasakei! Reiškia studentas kovoja už mokslą, prieš visas 
nelaimes, blat, prieš pačius elementus! Supranti, tėvas?

Leima jautė tingų malonumą, kad idėja gavo tokį pripažinimą, bet, 
kaipo jos įkūrėjas, nenorėjo paleisti iniciatyvos.

— Nu, žinoma. Reiškia, pasistatai palapinę ir viskas. Ateina klaust ką 
darai, sakai — gyvenu. Viskas perbrangu, o baisiai jau noriu mokintis. Šir
dis ištroškusi mokslo, ne? Esi ieškotojas tiesos, ne?...

Būrė atsigėrė alaus ir atsikvėpė. Jo akys blizgėjo, didelė burna išsišiepė.
— Tėvas, kokia mintis! Tėvas, kokia idėja! Nu, jochaidi! Visa tauta dėl 

tavęs verktų. Bobos tau pirštinių primegstų! Jackie Kennedy delegaciją 
atsiųstų! Į “Life” tave galėčiau įstatyti, ant pačio viršelio! Tik įsivaizduo
kit! — jis pašoko ir mosikavo rankomis: — Štai tautos tragedija: trūksta 
inžinierių, trūksta mokslininkų! Visas vakarų pasaulis mirtiname pavojuj, 
blat, nes Rusija jų daugiau priperi. Ir štai jaunas muilas dypas, reiškia, 
pats vienas, reiškia, savo jėgomis šoka į spragą. Prieš sunkumus jis nepa
siduoda, prieš vargą jis nepasiduoda! Apsigyvena net palapinėj, kovoja 
su pačiais elementais, šąla užpakalį, bet jam, blat, nieko! Spiaut jam, kad 
nėra šilto tekančio vandens... — jis atsiduso ir užsigėrė alaus: — Tik, kad 
reiškia, siektų mokslo!... Ai, tiesiog verkti noris...

Leimonas iš karto nebuvo tikras ar jam dar pritarti, ar ne. Atrodė, 
lyg entuziazmas pradėjo vystytis per stipriai.

— O, jo, ...žinai, ką jie mums galėtų padaryti, ne? — jis kalbėjo atsar
giai ir pabrėžė žodį mums.

Jurkus barškino pirštais į stiklinę tiksliu ritmu.
— Idėja turi originalumo ir apsvarsčius, visai rimtų galimybių, — jo 

balsas buvo šaltai apgalvotas ir Leimai supurtė tą pusgirtį tingumą. — Šį 
tą reikės, žinoma, ištirti, bet jau dabar manyčiau, kad tiesioginių legalių 
kliūčių nebūtų. Žinoma, netiesioginių kokių atsirastų, bet čia jau reikia 
specialios interpretacijos ir lieka vietos bandyt išlysti.
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Leimonas padarė pastangą atsikratyti alaus įtaka. Dalykai krypo jam 
čia nelabai pageidaujamon pusėn. Jurkus ramiai tęsė toliau:

— Ir efektas publikai būtų įdomus. Tiktų į šių dienų atmosferą ir 
skaitau, kad praeitų. Galėtum išgarsėti beveik. Lieka tiktai smulkmenėlės 
dabar: palapinė, patalinė ir spaudos reikalai.

Būrė vos išsėdėjo vietoj; jis pertraukė staigiu mosto Leimos bekylan
tį protestą:

— Tėvas, čia jau viskas sutvarkyta. Žymiai sutvarkyta. Mes patieksi
me visą, blat, situaciją publikai prieš akis. Ale ligi paskutinės detalės.

— Pirma, — jis mostelėjo kumščiu ore: — išteškiam viską studentų 
laikraštyje. Raudonom raidėm, tėvas, su tikslais ir taip toliau... Antra — 
pakviečiam Journal ir Herald reporterius, ne? Toliau — radio stotys, 
paskui gal net ant televizijos papulsim. Tvarkoj, mintis reiškia plinta... 
publika simpatizuoja... Tada Life ir kiti žurnalai turėtų interesuotis, gal 
net Draugas ir po to...

— Palauk, palauk, nesidraskyk. Po truputį, po truputį... — Leimonas 
iš karto pasijautė beveik išsipagiriojęs: — Ką čia skiedžiat? Jūs, reiškia, 
iš tikrųjų? Ir manot, kad aš?

Būrė žiūrėjo į jį dar vis išsižiojęs.
— Tėvas! Tai kasgi? Tu inžinierius! Tu, blat, veiksmo žmogus! Gi 

pats tą pasiūlei. Kokia čia gali būti kalba? Žinoma tu!
Leima nurijo seilę ir pasijuto gana vienišas šitame prigrūstam bare.
— Bet palaukit... aš maniau... nu aš tik taip sau, žinai., ir paskui aš 

maniau, kad ir jūs chebrutė, — jis apsižvalgė nutilęs: — Ar tu nenorė
tum, Jurkau?

Jurkus barškino pirštais į stiklinę ir atrodė, lyg būtų skaudžiai įžeistas.
— Tu nesupranti reikalo, žmogau! Publikos nesupranti! Spaudos šito 

krašto! Jochaidi! — karščiavosi toliau Būrė. Jis atmetė atgal savo susivė
lusius plaukus ir bandė surinkti visus argumentus.

— Žiūrėk, tėvas, čia reikia vienišo, didvyriško heroiškumo, ne?
— Iš esmės visiškai teisinga, — įsiterpė Jurkus savo tuo sąmoningai 

ramiu ir įtikinančiu balsu: — Būrė šį kartą reikalą supranta. Šiuo atveju 
reikia vieno žmogaus. Trys jau būtų sąmokslas kažkoks, jau organizuotas 
streikas ar koks galas, jau nebe heroiška ir simpatijos gauti kur kas sunkiau.

— Bet tai kokiem galam aš?
— Duok pabaigti. Tu neišklausai vyresniųjų, jaunuoli. Reikia pažinti 

ir suprasti atmosferą, kurioj gyvenam. Jankius pažint reikia, — Jurkus 
stabtelėjo, ne kad jam reikėjo sugalvoti ką sakyti, bet grynai kad priduo
tų savo kalbai tą apgalvotą racionalumą.

— Būdavo laikai, kai publika atjausdavo visokius bytnikus ir daili
ninkus, bet dabar, reiškia, svarbu raketos, atominės bombos ir tokie rei
kalai. O jei nesugebi savo histerijos sukelti, reikia išnaudoti tokias, ko
kios yra. Būrė — būsimas žurnalistas, aš — advokatas. Kokią mes čia sim
patiją gautumėm? Tu, tai inžinierius, ot, jau visų akys nušvinta. Pats gi 
kartoji mums, kokie jūs svarbūs žmonės..

— Civilinis inžinierius... Kokios čia raketos ir koks čia atomas?
Jurkus numojo ranka:
— Publikai tu esi inžinierius, ir viskas. Žodis jiems impresyviai skam

ba. Tikėk manim, aš labai norėčiau eit kartu. Pamatysi, bus tvarkoj ir gal
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išgarsėti. Bet negali vis apie save galvot, reikia pagelbėti bendrai, o pagel" 
bėt mes daug geriau galime taip iš šono. Kartu tik gadinsim reikalą, bet 
už scenos galėsim veikti laisvai. Bus gi legalių ir bus spaudos reikalų. Ką 
tu manai!

Būrė klausėsi išsižiojęs, linksėdamas galvą ir šokinėdamas akim nuo 
Jurkaus prie Leimono ir j tuštėjantį alaus ąsotį.

— Tėvas, o nuskiedei žymiai gerai šį kartą! Aš turiu turėt laisvas 
rankas, supranti? Jei aš pats įveltas, tai koks aš reporteris tame reikale? 
Ką publika sakytų? Sakytų patys, blat, muša, patys rėkia! Supranti, tėvas?

Jis įpylė visiems po stiklinę, perpildamas gerokai per viršų ir atsikvėpė.
— A, čia bus žymiai stambus dalykas, tėvas! Žymiai stambus!
Leimonas jautėsi prapuolęs. Žiūrėjo, kaip putos tirpo pamažėl stik

le ir jautė tingią nesvarbą. Net atrodė, lyg tikrai galėtų būti įdomu. — Ką 
čia po velnių, — kartojo sau tyliai ir mintys vėlėsi apie šią reikšmingą 
frazę. Patraukė pečiais ir pakėlė stiklinę.

— Ką čia, po velnių, išgerkim! Cik! Cik!
Kitą rytą Leimoną pažadino bildesys į duris. Kurį laiką jis dar gulėjo 

bandydamas sapne pritaikyti tą neritmingą daužymą į bendrą ūžesį gal
voje, bet prie bildesio prisidėjo neperkomplimentarūs išsireiškimai, ku
rie niekaip su bildesiu ir sapnu nesutapo.

Už durų Jurkus jau buvo tiek pametęs kantrybę, kad pakėlė savo 
šiaip visados šaltai rezervuotą balsą:

— Tu dar miegi?! Nu, klausyk, tu meile, jau po dešimtos, supranti? 
Kie darbo dar liko, o tu čia įsimaišavęs!

Leimos sapnai išsisklaidė, kaip šaltu vandeniu užlieti. Jam grįžo vėl 
tas prapuolusio, apleisto žmogaus jausmas, bet šį kartą be raminančios 
alaus įtakos.

— Oo, — numykė jis ir sudribo ant lovos. — Jūs nepamiršot, po 
velnių. Bet ko čia draskytis?

Jurkus jam metė paniekinantį žvilgsnį.
— Tu manai, kad mes tik dabar pradedam skubėt? Gi studentų laik

raštis išeina pirmą valandą, pirmą valandą ant minutės. Būrė jau prieš 
šeštą buvo ten. Išmetė dvi priekines stiklines ir pats jas surinko, tik kad 
įdėtų žinią apie tave?

— Oo, — sudejavo Leima ir įkniso veidą į pagalvę. — Tai man pirmą 
valandą jau tupėt palapinėj?

— Tai koks čia gali būt klausimas, ir tu dar veiksmo žmogus skai- 
tais. Būrė jau parašė, kad gyveni palapinėj, paprašė studentų paramos 
ir šiaip ištėškė viską, kaip reikiant. Viskas jau sukasi reikalingu tempu.

—Eik, žinai kur, su tuo savo tempu. Iš kur aš gausiu palapinę per 
penkias minutes. Gal lietsargių krūvą sukrausiu? Skiesti jūs baisiai 
skubat.

Jurkus šį kartą nusišypsojo.
— Lengvai, tėvas. Aš pats sukombinavau. Viskas gatava. Pasiskoli

nau net iš Universiteto teatro. Gavau net ir žibalinę lempą, galėsi skai
tyti savo elementorių, kaip mūsų proseneliai skaitė. Tiesa, Būrė jau ir 
stato palapinę, jis žmogus be didelių ambicijų. Tai ką dabar pasakysi?

Leima visai neturėjo ką pasakyti. Jurkus žingsniavo po kambarį ir 
tęsė toliau:
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— Ir, kas svarbiausia, peržiūrėjau universiteto žemės statutus, ir ži
nai ką? — jis sustojo reikšmnigai: — Taisyklių prieš palapinių statymą 
visai nėra. Anei vienos. Ką dabar pasakysi?

Leima pasidavęs avėsi kojas.
Žygiavimo aikštė stovi tiesiai prieš sporto pastatą. Iš trijų pusių ją 

supa aukštos, savo viršūnėmis beveik suaugusios liepos, prie ketvirtos 
yra teniso aikštės, atskirtos viena eile alyvų krūmų.

Jau iš tolo matėsi, kad pačiam susikirtime tarp alyvų ir liepų kažkas 
tai margavo.

— Dievo meilės, dryžuota! — išsprūdo Leimai.
Palapinė atitiko populiariai arabiškos palapinės idėjai. Vienu stulpu 

gana nuolaidi, su pakelta atdanga prie įėjimo. Ir, žinoma, dryžuota, pla
čiais geltonais ir rausvais dryžiais, einančiais nuo viršaus žemyn.

Angoje pasirodė įraudęs Burės veidas.
— Tėvas, tai ką, nieko sau? Žymiai geriau, aš sakyčiau.
— Bet dryžuota! Ar jums proto trūksta?
— Nu, ar negeros spalvos, bus žymiai linksmiau gyventi. Čia tiesiai 

iš teatro, blat, užtai su stilium. Berods, Ali-Babos vaidinime naudojo.
Leima aupčiupinėjo palapinę. Brezentas atrodė abejotinos kokybės, 

šonai jau dabar linko nuo permažo įtempimo.
— Bet, tėve, kaip pastatyta! — gyrėsi Būrė: — Ne už dyką aš skau

tas, blat. Tik pažiūrėk į tą stulpą. Kaip medis, žmogau! Niekaip įkalt ne
galėjau, tai ėmiau ir pririšau apačioje. Su vielom pririšau. Netvarkoj?

Stulpas tikrai stovėjo stipriai. Leima įėjo vidun. Atrodė labai marga 
ir šviesu, kaip kokioj karnavalo būdelėje. Kampe gulėjo mėlynas guminis, 
oro pripūstas matracas, prisidėdamas prie bendro spalvingumo.

— Tą gavau iš savo kambario draugo, tėve, bus šilčiau miegoti. Gal 
ir kokią bobikę lengviau prisviliosi, ne?

— Aš kraujuoju vot čia, dėl jūsų susirūpinimo.
Būrė pasižiūrėjo į laikrodį: — Tėve, man reikia padaryt sceną į redak

ciją. Kaip jie išleis laikraštį be manęs?
Leima pasiliko vienas. Nuėjo, atsisėdo tarp liepų, vaizduoadmas lyg 

nieko bendro neturėtų su ta sumauta palapine. Palapinė linksmai marga
vo dalinai atitikdama tam ir šiaip margam rudens fonui. Nukritę liepų 
lapai savo geltonumu maždaug atitiko jos geltoniems dryžiams, tik tie 
ružavieji negavo padoraus atgarsio aplinkoje. Nebent įskaitant studenčių 
megztukus. Šalia praėjo dvi kalbėdamos apie be abejo labai svarbias 
moteriškas problemas, nekreipdamos jokio dėmesio į naująjį universite
tinį pastatą. Pasirodė daugiau studentų, bet ir tie elgėsi taip, lyg pa
lapinės visai nebūtų. Aikštėje lošė dvi mergaitės. Vienas sviedinys išlėkė 
aukštai per tvorą ir pleptelėjo prie pat palapinės. Leimonas paslaugiai 
permetė atgal ir blondinka šyptelėjo jam platų ačiū. Leima pasidavė li
kimui ir įlindęs atsigulė ant matraco.

*
Pirmą valandą išėjo laikraštukas. Būrė atlėkė plačiai išsišiepęs su 

visu pundu po pažastimi. Jurkus buvo atėjęs prieš tai.
— Žiūrėk, tėve, tik žiūrėk! Išplėšėm dvi skiltis, tik kad tavo žinią 

įdėtumėm. Paskaityk kokia proza! Pirmą vietą, ne?
Riebios raidės mirguliavo per pusę puslapio.
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HIGH RENT AND TUITION FORCES STUDENT INTO TENT
Apačioj to, tikrai apsčiai prozos, ir aiškiai Burės parašytos. Leima 

krūptelėjo priėjęs savo pavardę ir perskaitė dar kartą. Atrodė labai ne
jaukiai, lyg rašytų apie visai kitą tipelį su keistai panašia pavarde.

Būrė nedavė progos įsisąmoninti viso šito galutinumą.
— Bet tik klausyk, tėve, kalbėjau su Journal, jie atsiųs reporterį, kal

bėjau jau su Herald, tie sako tikrai atsiųs ir fotografą! Bet čia tik pra
džia. Rytoj mes, blat, dedam vedamąjį per visą laikraštį. Supranti, visą 
numerį tau paskirsim! Sakysim, kad kainos, reiškia, per aukštos, kad 
alus, reiškia, per brangus, kad padorus studentas jau mokytis nebegali. 
Mes parodysim, kaip spauda gali kovoti! Ir tai tik pradžia, tėve. Aš pa
skambinau radio stotin, tie sakė, kad viskas tvarkoj, reiškia, paskambinau 
televizijos stočiai, tie sakė., nu, tie irgi sakė. O, Herald, tai tikrai žadėjo 
atsiust fotografą! Tai ką?

Jis apsižvalgė išdidžiai ieškodamas efekto. Leima sėdėjo ant matraco 
visai pasidavęs ir sudėjęs rankas tarp kelių. Jurkus rinko nematomas 
dulkes nuo savo visada gražiai suprosinto sportinio švarko.

— Tai ką, žymiai geriau, ką? — Būrė užsigavo tokiu mažu interesu.
— Tavęs laukia atlyginimas danguje, sūnau, — nusprendė Jurkus: 

— Šios žemės dovanos tau perkuklios. Aš tai tiktai sugebėjau įsteigti “Vie- 
rikaitį remti būrelį”.

Leima pašoko, kaip įgeltas.
— Tu ką?
— Paprastai. Reikia liaudį suorganizuot, tai pasikalbėjau su kelių or

ganizacijų pirmininkais ir mes nutarėm, kad reikėtų įsteigti būrelį rem
ti tave šiame vienišame žygyje. Pirmas tikslas suorganizuot pinigo. Gali 
kartais prireikt legaliems reikalams ar ką...

Jurkus išskėtė rankas parodyti, kad galimybių buvo begalės. Leima 
krito atgal ant guolio.

— Qo, brolyti... Legalių reikalų. Sakai, užstato kalėjimui, ar ne?
Būrė/ nušvilpė pro dantis pažvelgęs lauk.
— Ei, tėve, žiūrėk, tik žiūrėk, — tarė jis pusbalsiu: — Žiūrėk tik į 

jėgą spausdinto žodžio...
Lauke už liepų stovėjo visas būrys studentų ir smalsiai žūrėjo pa

lapinės link. Keletą mergaičių buvo susėdę prie teniso aikštės ir, pasi- 
rėmusios galvas ant alkūnių, sekė įvykius.

— Uždaryk tą brezentą, — suurzgė Leima.
— Tėve, galėtum bent išeit ir pamojuot savo sužavėtai publikai.

*
Po trečios atėjo Journal reporteris. Jis įkišo galvą pro plyšį ir apsi

žvalgė aplink. Už jo nugaros matėsi būrys smalsių studentų.
— Jūs Vyrėtas, — kreipėsi jis į Leimą.
— Vierikaitis, Vierikaitis, deja aš, — palingavo Leima galvą.
— Į vidų, prašau į vidų. Spaudą mielai visada priimam, — įsiterpė 

greitai Būrė.
Reporteris nusišypsojo patenkintas tokiu greitu atpažinimu. Jis įėjo 

į vidų ir atydžiai apsižvalgė aplink.
— Nieko, nieko. Tai ką, sakytum, kad streikuoji?
Leima patraukė pečiais...
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— Nu, aš tiktai..
— Žmogau, koks čia gali būti streikas, — pertraukė netikrumą tuoj 

Būrė: — Jis nėra joks maištininkas. Jis grade-A, number one vyras, bet 
čia gyvo reikalo dalykas. Gyvo reikalo! Šitas jaunuolis buvo priverstas 
ieškotis prieglaudos tokioj vietoj. Priverstas reiškia. Viskas kitas perbran- 
gu dabar, ne? Suprantat, žmogau, šitame turtingame krašte studijos yra 
pasidariusios žymiai perbrangios paprastam studentui! Tai visos tautos 
katastrofa! Tai skandalas reiškia!

Reporteris kramtė gumą ir abejingai žiūrėjo į Būrę ir atgal į Leimą.
— Sakai, jis neturtingas, ką?
Būrė mostelėjo taip stipriai, kad reporteris dėjo žingsnį atgal.
— Ar čia klausimas, ar šitaip turėtų klaust reporteris? Ar pagal tur

tą dabar pasakysim kas studijuos? Ar tai tik pramoga milionieriams? — 
Būrė stabtelėjo ir nusilažė lūpas.

— Jis yra inžinierius. Kiek jūs manote civilinių inžinierių išeina 
mokslus per metus Rusijoj?? Kiek manote? Šimtas penkisdešimtpenki 
tūkstančiai! Suprantat. Žmogau? Tai yra dvigubai daugiau, kaip kad šio
je turtingiausioje pasaulyje valstybėje.

Išgirdęs skaičius, reporteris išsitraukė knygutę.
— Palauk, palauk, po truputį.
Būrė net nemanė sustoti.
— Kur turtas čia išleidžiamas? Kur? Mašinoms ir televizijoms, ne? 

O studentas gali eit velniop, ne? Kainos kyla už butą, už mokslą, už vis
ką reiškia. Ką, mes milionieriai kokie esam?

— Tai sakai, daug mokate, ką?
— Daug?! Tėve, tai argi čia žurnalistiškas išsireiškimas? Fantastiškai 

perdaug! Žymiai, stambiai perdaug! Ir tai mokam už privilegiją ban
dyti pasidaryti inžinieriais ar mokslininkais, kurių dabar taip baisiai 
reikia! Kiek talento nueina po velnių, nes tai perbrangu paprastam žmo
gui? Kiek? Reiškia, ką aš noriu pasakyti, per daug po velnių nueina!

Jis mostelėjo Leimos pusėn ir atsikvėpė. Reporteris ramiai kramtė 
gumą.

— Tėve, supranti, kad Rusijoj šitoj šakoj išleidžiama 210 tūkstančių 
žmonių per metus, 210 tūkstančių...

Reporterio žandai nustojo malę.
— Sakei, kad 155 tūkstančiai.
Būrė aplaižė savo apatinę lūpą.
— Taip, taip, tėve. Tai pirmo laipsnio civilinių inžinierių, bet paskui 

dar antro lapsnio. Jų išleidžiama reiškia... palauk... reiškia 55 tūkstan
čiai, ne?

Reporteris dūrė pieštuku į jo pusę.
— Sakai 55 tūkstančiai antro laipsnio?
— Lygiai tiek per metus, — pabrėžė Būrė tvirtu balsu.

*
Apie penktą atvažiavo du policininkai. Sustabdė mašiną prie liepų, 

vienas išlipęs kiek nejaukiai apsidairė po susirinkusių studentų būrį ir 
nuėjo palapinės link.

Jurkus su Leimonu laukė jo lauke.
— Jūs turėsite šitą nuardyti, — tarė jis kiek galint ramiu ir tvirtu
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grįš. Tikėkimės. *
Atėjo devinta ir dar nebuvo įvykę nieko. Vakaras buvo šaltokas, tai 

būrelis studentų apie palapinę kiek sumažėjo. Palei liepas susimetė dalis 
naujai organizuoto Vierikaitį remt būrelio narių ir laiks nuo laiko bandė 
uždainuoti.

— Ei, tėve, — painformavo grįžęs Būrė: — Mačiau atėjusį Steveną.
— Žiūrėk, pats redaktoriaus padėjėjas! Mūsų garsas žymiai plinta, 

— nusprendė patenkintas Jurkus. Leima neatrodė tiek patenkintas: — 
Tai ką tas muilas darė?

— Nu, ką jis darys. Apžvelgė viską per tuos savo storus akinius, ne, 
pastipinėjo aplink pievą ir nusiėmė.

Būrė triumfavo:
— Supranti, tėve, reiškia tie muilai šį vakarą nieko nedarys. O rytoj 

jau bus gerokai per vėlu. Gerokai. To jie nesupranta dar, bet rytoj vi
sas reikalas bus paklotas prieš liaudį. Jau mūsų nebepaknis tada, visgi ir 
jie patys nuo visuomenės priklauso. Parodysim mes, ką reiškia žurnalis
tika, ne?

Ir Jurkus pripažino, kad dalykas beveik laimėtas.
— Lengvai. Kas beatsitiktų rytoj, mes jau laimėjom visą pradžią. Tai

gi, parodykim, kad mes čia susitvarkę su situacija ir tu sau ramiai įsi- 
maišuok. Mes pasakysim chebrai, kad viskas baigta šiam vakarui, o rytoj 
jau tiems ofiso muilams bus daug sunkiau.

Bent ta mintim Leimonas buvo patenkintas. Ne dėlto, kad miegot 
taip baisiai norėų, bet susilaukt ramybės po šitos prakeiktos dienos buvo 
reikalas labai mielas.

*
Pusę dešimtos dar susirinko kiek daugiau studentų po liepom prie 

palapinės, mat dešimtą mergaičių bendrabučiai užsidaro ir tos išėjo prieš 
vakarą dar pasižiūrėti į naująją universiteto sensaciją.

Būrė aiškino pavėlavusiam Herald reporteriui, kad Vierikaitis mie
ga po iš tiesų milžiniškų dienos vargų ir kaupia išsekusias jėgas, kad tęstų 
savo kovą už mokslą.

Net keturias minutes po pusės dešimtos viskas atrodė beveik idiliškai.
Penkios minutės po pusės tie muilai iš administracijos pradėjo lais

tyti žygiavimo aikštę.
Tai atlikti labai lengva: atsuki kraną universiteto vandens tiekimo 

stotyje ir 64 simetriškai išdėstyti čiaupai paleidžia savo fontanus aukštai 
į viršų, apliedami visą aikštę. Fontanai prasidėjo springdami ir nelygiai, 
nes tiek vėlai rudenį gi niekas aikščių nelaisto ir keli buvo užsikimšę. 
Bet vandens spaudimas padidėjo ir viens po kito jie iškilo į šaltą rudens 
orą, uždengdami visą aikštę vėsiu, sidabriniu blizgėjimu.

Viena eilė fontanų ėjo netoli liepų, apšlakstydama apatines dalis jų 
kamienų. Kita eilė tiesėsi palei teniso aikštę.

Abi eilės susidūrė statmenu kampu tiesiai prie palapinės. Kampinio 
fontano nesimatė. Jo vietoj stovėjo palapinė.

Palapinės sienos lyg išsitempė ir patamsėjo, pro angos plyšį tryško 
į viršų plona vandens srovė, lyg norėdama įsijungti į bendrą simetriją.

Pritrenkimo tyla iš karto pagyvėjo visa eile balsų.
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— Tu pastatei ant fontano?! Ant fontano, tu beproti!, — šaukė Jur
kus Burei į veidą.

Burės lūpa visai atkrito ir jis atrodė mirtinai išbalęs.
— Man reikėjo pririšti stulpą, — švepleno jis: — Kaip kitaip pritai

sysi stulpą?
Bendrai ūžesys aptilo ir visi žiūrėjo palapinės link. Ji lyg kilnojos ir 

judėjo pamažu, angos brezentas visai atkrito atgal ir srovės dalis iš ten 
stipriau dvelktelėjo.

Leimos dar vis nebuvo matyti. Mergaitės pradėjo kikenti.
— Kur Leimonas?, — šaukė susijaudinęs Būrė: — Kur Leima, žmo

gau?!
— Manai taip lengva užsimauti kelnes tupint ant fontano, — sugrie

bė situaciją Jurkus.
Pagaliau iš angos pasirodė Leima. Vandens srovė pilna jėga atsimušė 

į jį ir vėl ištryško į viršų. Jis stovėjo išėjęs, nuleidęs galvą, vanduo sro
veno čiurkšlėmis nuo nuleistų rankų.

Tik prieš visiškai sugriūnant palapinei, blykstelėjo reporterio foto 
aparato lempa.

*
Iš ryto laikraščiai, žinoma, turėjo žinių apie Vierikaitį. Heraldas įdė

jo ir fotografiją į pirmą puslapį. “Nature boy finds tent too wet”, buvo 
stambiai užrašyta viršuj.

Journal, deja, fotografijos neturėjo, užtai jie aprašė viską kuo vaiz
džiausia ir juokingiausia kalba. Žinią apie dviejų klasių inžinierius Ru
sijoj irgi įdėjo, tik kitam straipsnyje, nes redaktoriui neatrodė, lyg tie 
du dalykai turėtų betką bendro.

*
Leimoną draugai aplankė po šeštos vakare, mat, tik tarp šeštos ir 

septintos tegalima lankyti ligonius universiteto klinikoj.
Vienintelė slaugė sėdėjo prie savo staliuko ir skaitė žurnalą. Korido- 

riukyje už jos stovėjo pusė tuzino tuščių universiteto klinikos kambarių. 
Iš vienos pasigirdo duslus kosėjimas.

— Tai jis, — pamojo slaugė, — baisiai peršalo. Gal ir šiaip jam kas 
netvarkoj. Klausiau, kodėl jis pastatė tą palapinę tokioj durnoj vietoj, 
bet jis tik pasižiūri taip keistai ir nusisuka į sieną. Nežinau, bet mes vi
sokių čia gaunam...

Ir vėl įsikniaupė į savo žurnalą.
Leima gulėjo pusiau atsimerkęs ir išblyškęs, galvą giliai įspraudęs 

į pagalvę. Jurkus su Būre susižvalgė.
— Tėve, tu herojus, žinai... Ir laikraščiuose para...
Jurkus stuktelėjo Burei alkūne į pašonę. Ant staliuko gulėjo Herald 

numeris su savo garsiąja fotografija.
Būrė nurijo seilę.
— Bet, visų širdyse tu vistiek herojus, tėve... Žinai, jochaidi, mes dar...
Jurkus stuktelėjo jam dar kart^.
— Na, šį kartą neišdegė, ne?, — skėstelėjo jis rankom ir nusišypsojo. 

Leima nė nežadėjo atsakyti į šypsnį. — Taigi, atvirai į faktus žiūrint, re
zultatai suma sumarum nevisai tvarkoj. Bet tau tai dar nieko, išgysi už 
dienos ir viskas. Mums tai dar liko visa eilė bėdų.
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Zita Sodeikienė — „Beržai”

Audronė Skuodaitė

„Kur aš bėgu?”
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Birutė Bulotaitė — „Estiška simfonija”
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— Palapinė suplyšo, — paaiškino Būrė.
Leimą sugriebė kosulys.
— Jofana, kaip man gaila, — išstenėjo jis vos atgaudamas kvapą.
— Tai dar niekis, — tęsė Jurkus ir atsisėdo prie staliuko, numesda- 

mas Herald po lova: — Reikalas toks. Šiandien reiškia susimeta “Vieri- 
kaitį remti būrelis” ir tu nepadarysi scenos.

— O, aš savęs žymiai pasigesiu.
— Tau tai, žinoma, nieko. Bet aš juos, reiškia, sukviečiau ir jie svar

būs žmonės. Matai, vakar prieš tą... nu, vakar surinkome mes iš tų jan
kių $9.20. Tai mes šiandien ir tarėmės su Būre. Jis tai sakė tau gėlių nu- 
pirkt. Aš skaitau kad tu jam tas gėles su visa puodyne ant galvos už* 
mautum.

— Jei sunki puodynė, tai visada! Su malonumu, reiškia.
— Aš taip ir maniau. Tai skaitau grynas nuostolis būtų. Matai, da

bar tas būrelis susimeta, tai aš norėjau tavęs paklausti...
— Mat, aš patikrinau, — įsiterpė Būrė, — bačkutė alaus kainuoja 

$8.50 ir prie to paskolina pompą.
— O, čia faktas vertas dėmesio, — apgalvotai tęsė Jurkus: — Čia, reiš

kia, reikalas įdomus. Taigi, tas būrelis susirenka ir aš maniau, kad jei 
tu sutiktum...

— Nusiimk! Pirkit ką tik norit! Ką tik, blat, norit, tik, jei liks pini
go, nupirkit virvę tą ilgaausį asilą pakarti!

Būrė visai nesijautė įžeistas.
— Gali draskytis, tėve, aš tai lieku kultūringas ir linkiu tau pasveik

ti ir viskas. Iš krikščioniškos širdies, tėve.
Jurkus atsistojo.
— Nu, aš taip ir maniau. Žinai, mes tau atneštumėm alaus į viršų, 

bet žinai čia su taisyklėmis, — ir jis su didele simpatija patraukė pe
čiais: — O mes taisyklių tai jau tikrai nenorim laužyti.
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ASS PERSPEKTYVOJE

Į šį skyrelį telpa penki pasisakymai ASS klausimais. Autorių 
tema buvo laisvai apibrėžta: žvilgsnis į dabartinį ASS, į jo kin
tantį veidą, į jame iškilusias problemas, į jo viltis, ar į jo ateitį, 
žodžiu, autoriai buvo prašyti rašyti tą, “kas labiausiai ant šir
dies guli”. Tebuvo vienas reikalavimas — nuoširdumas. Pasisa
kymai yra diskusiniai. Red.

Dabarties įvertinimas ir ateities gairės

Akademinio Skautų Sąjūdžio organizacinį gyvenimą galima būtų 
suskirstyti į tris laikotarpius. Pirmas laikotarpis tai Studenčių Skaučių 
D-vės ir Korp! Vytis veikimas Nepriklausomoje Lietuvoje, antras — SSD 
ir Korp! Vytis atkūrimas tremtyje ir jų, apjungtų Akademiniame Skautų 
Sąjūdyje, veikimas tremties metais Vokietijoje ir užjūrio kraštuose, ir 
trečias laikotarpis — akademinių skautiškų korporacijų ir organizacijų 
veikimas jau po įsikūrimo pastovesniam gyvenimui už tėvynės ribų.

Labai vra lengva apibrėžti pirmąjį laikotarpį, nes jis apima tuos me
tus, kai SSD ir Korp! Vytis veikė Lietuvoje ir organizacijos eilėse buvo 
savame krašte gimęs, užaugęs ir lietuviškas aukštesniąsias mokyklas iš
ėjęs jaunimas. Kiek sunkiau yra pravesti liniją tarp antrojo ir trečiojo 
laikotarpio, nes ir vienas ir kitas vyko už Tėvynės ribų, svetimuose kraš
tuose. Tačiau antrasis laikotarpis turi tą būdingą bruožą, kad organizacijos 
narių daugumą sudarė jaunimas, kuris buvo gimęs ir išmokslintas Lietu
voje ar aukštesnius mokslus (high school) ėjęs lietuviškose tremtinių 
mokyklose.

Visais laikais Akademinis Skautų Sąjūdis nebuvo organizaciniai su
stingęs ir vis ieškojo naujų formų savo veikimui pagyvinti. Todėl nieko 
nėra nuostabaus, kad keičiantis ASS narių sudėčiai, atsirado sumanymų 
keisti organizacinę formą ir ieškoti naujų kelių ASS idealams įgyvendinti. 
1960 m. balandžio mėnesį ASD ir Korp! Vytis buvo sujungti į Studentų 
Skautų Sąjungą, o filisteriai buvo išskirti į atskirą organizaciją. Bet or
ganizacinė praktika parodė, kad ASD ir Korp! Vytis suliejimas į vieną 
organizaciją ir filisterių visiškas išskyrimas iš korporacijos gyvenimo dau
gelyje vietovių nebuvo galima įvykdyti, nerizikuojant sužlugdyti korpo
racijų veikimo. 1962 m. birželio mėnesį buvo atstatytas savarankiškas 
ASD ir Korp! Vytis organizacinis veikimas. Tuo pačiu metu buvo nu
tarta sudaryti ASS centro vadovybę, kurį vadovautų ASS kaip atskirai 
šakai Lietuvių Skautų Sąjungoje.

ASS išskyrimas į atskirą šaką lietuvių Skautų Sąjungoje yra didelės 
svarbos įvykis ASS organizaciniame gyvenime. Iš esmės nėra jau taip 
svarbu, kad mes dabar formaliai daugiau nebepriklausome Skaučių Se
serijai ir Skautų Brolijai. Mūsų ryšiai su Seserija ir Brolija nėra visad
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buvę labai tamprūs. Akademinio Skautų Sąjūdžio išskyrimo į atskirą ša
ką faktas yra tuo reikšmingas, kad naujoji ASS centro vadovybė bus sa
varankiškas, centralizuotas ir veiksmingas organas, turintis sąlygas kon
krečiai padėti į ASS įeinančių korporacijų organizaciniam darbui.

Studentavimo laikas yra trumpas. Jis paprastai trunka 4-5 metus. 
Todėl yra visai natūralu, kad ASD ir Korp! Vytis skyrių ir centro valdybų 
perrinkimas būtų atliekamas kasmet. Bet kol praeina rinkiminė pro
cedūra, kol perduodamos pareigos naujoms valdyboms, jei dar išmesime 
atostogų laikotarpį, tai veikimui nedaug belieka laiko. Veikti dar būtų 
galima, bet ką jau bekalbėti apie planavimą ar didesnių darbų atlikimą, 
kai tam visam reikia ilgesnio laiko ir didesnio darbininkų kolektyvo. Da
bar, kai ASS centro vadovybėje bus trijų metų laikui išrinkti ASS pir
mininkas ir jo pavaduotojas, jie duos ASS vadovybei didesnį pastovumą 
ir tęstinumą, ir, nors korporacijų ir FSS vadovybės keisis kas metai, jie 
galės, komisijų ar pakviestų atskirų asmenų patelkiami, išdirbti planus 
visai ASS veiklai, o taip pat paruošti ir pateikti reikalingą medžiagą kor
poracijų veiklai.

Tas ASS organizacinis persitvarkymas yra atliktas visai laiku, nes 
šiuo metu jau esame įžengę į trečiąjį mūsų organizacijos laikotarpį, kai 
A.SS eilėsna stoja jaunimas, kuris yra išmokęs lietuvių kalbą iš savo tė
vų, bet jau augęs svetimoje aplinkoje ir turi susidaręs ne tik neryškų sa
vo tėvų gimtojo krašto vaizdą, bet turi nepilną Lietuvos istorijos, lite
ratūros ir kultūrinių atsiekimų žinojimą.

Atsižiūrint į šias naujas aplinkybes, akademinis skautiškas jaunimas 
turėtų daugiau dėmesio kreipti į Lietuvos krašto, istorijos, tautosakos ir 
lietuviškų papročių bei tradicijų pažinimą. Mūsų jaunimas turėtų dau
giau išmokti lietuviškų dainų. Tam reikia turėti medžiagos, kurią turėtų 
padėti surasti ir paruošti naujoji ASS centro vadovybė.

Be to, ASS Vadija turėtų suorganizuoti ASS spaudos skyrių, kuris rū
pintųsi mūsų periodinės spaudos išugdymu ir atskirų studijų išleidimu 
skautiškos ideologijos ir tautinio auklėjimo klausimais. Filisterių Skautų 
Sąjungoje yra didelis aktyvas asmenų, išėjusių akademikų skautų mokyk
lą praktikoje. Tas aktyvas turėtų būti pilnai panaudotas, kaip spaudos, 
taip ir programai reikalingos medžiagos paruošimo darbui atlikti.

Turėtume artimiau susipažinti su kitų tautų akademinių skautiškų 
organizacijų veiklos būdais, kad galėtume ką nors naujo ir mūsų organi
zacijai naudingo išmokti. Iš savo pusės turėtume nepraleisti progos per 
tarptautinę skautų spaudą pasakyti kitų tautų sesėms ir broliams, ko mes 
atsiekėme per savo beveik keturių dešimčių metų veikimo laiką. Tasai 
darbas galės būti sėkmingai atliktas per ASS Vadijos vadovą tarptauti
niams reikalams.

Akademinių skautiškų vienetų išskyrimas iš Seserijos ir Brolijos į tre
čią savarankišką šaką Lietuvių Skautų Sąjungoje neturėtų neigiamai atsi
liepti į gerų santykių palaikymą su sesėmis skautėmis ir broliais skautais. 
Akademikų skautų-čių korporacijų valdybos turėtų glaudžiai bendradar
biauti su kitų skautiškų vienetų vadovais, o akademikės skautės ir aka
demikai skautai turėtų, kaip ir seniau, aktingai dirbti vadovavimo darbą 
skautiškuose vienetuose, kur šitoji talka yra reikalinga.
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Čia pateikti ateities darbų pasiūlymai, mano giliu įsitikinimu, pagy
vintų veikimą ir idėjiniai sustiprintų mūsų organizaciją.

Fil. E. Korzonas

Sentimentas — jaunųjų žaidimas, o pasenusių paguoda

Redaktorius prašo parašyti ką nors trumpo apie Sąjūdį. Norėjau jau 
atsisakinėti, bet atsiminęs, kaip nesmagu pačiam prašant kai kiti atsisaki
nėja, sutikau. Apie ką rašyti? Praėjusius kelerius metus teko būti daugiau 
pasyviu Sąjūdžio nariu, taigi ir to laikotarpio organizacinio pulso vidiniai 
neišgyvenau. Lieka pastabos bei kritiški komentarai.

Akademinio Skautų Sąjūdžio gajumas aiškiai rodėsi ir paskutiniuo
sius kelis metus. Organizacinis dinamiškumas vėl davė persitvarkymus 
ir naują statutą. Stovyklose netrūksta nei entuziazmo nei dalyvių. Nau
jos pavardės ir pagal mūsų skalę impresyvūs narių skaičiai. Su Korp! 
Gintaras vis dar kovojama dėl principinės organizacinės tvarkos. Deja, 
šis nėra principų amžius, o dominuojantis pragmatiškumas taip lengvai 
nepasiduos. Skautų Sąjungos vadovybėje, panaikinus “asmenybės kultą”, 
dominuoja akademikai. Čia pasireiškia organizacinis sistematingumas ir 
paprastas, be fanfarų triukšmo, darbas. Sąjūdžio programa, kultūrinis-in- 
telektualinis mentalitetas tiesioginiai proporcingas laikotarpio ir vieto
vės studentiškam narių lygiui. Gal ne bendram vidurkiui, bet vadovau
jančios grupės mentalitetui. Tai visuomet įrodė vietovių ir laikotarpių 
veiklos skirtybės. Organizacijos centrinis autoritetas silpnas ir daugiau 
formalistinis.

Štai trumpas kritiškas žvilgsnis. Apsižvalgius nėra tragiška. Prieš ke
letą metų atsimenu save ir bendralaikius studentavimo draugus beveik 
pergyvenančius organizacijos “paskutinio mohikano” roles. Buvo apsi
rikta — savisvarbos iliuzija perdaug sirgta. O ta iliuzija mūsų lietuviška
me visuomeniniame gyvenime yra gana chroniška ir demonstratyviai 
sensacinga.

Aukščiau komentuoti dalykai daugiau liečia Sąjūdžio studentiškąjį 
elementą, bei aktyvią vyresniųjų mažumą, veikiančią Skautų Sąjungoje 
bei Sąjūdžio organizaciniuose veiksniuose. Iš tikrųjų norėjau rašyti apie 
Filisterių Sąjungą. Kur yra filisteriai? Ką jie veikia? Asmeniškai apie juos 
dažniausia išgirstame per stebėtinai išvystytą nematomą mūsų grupės 
komunikacijos būdą. Žinios ateina ir viskas. O greitis tai stebėtinas. Grei
čiausiai savi ir “paraudę” erdvių satelitai padeda.

Dovanokite nuklydau. Grįžkime prie įsteigtos Filisterių Sąjungos ir 
jos veiklos. Kad šiek tiek veikiame yra faktas. Bet kaip veikiame? Nė
ra to, kas buvo pergyvenant studentavimo laikus. Su tuo greičiausiai su
tiksite visi. Tai praeitis, kurią galima sugrąžinti tik vienai ar kitai senti
mentaliai akimirkai. Bet nėra to, kas, mano nuomone, yra būtina, progre
so - tobulėjimo visose veiklos fazėse. Statiškas triukšmas, tai pragaištin
ga kliūtis progresuojančio mentaliteto komunikacijai.

Štai filisterių susirinkimo vaizdas. Vis nepajėgiame sumokėti nario 
mokestį. Filmą be komentarų. Ginčai kas turi teisę nekandidatuoti į val-
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dybą (mūsų narių parazitinis išsigimimas). Paskaita, kurią seka diskusi
jos. Tačiau paskaitos studentavimo laikais geriau buvo paruošiamos ir 
atidžiau išklausomos bei komentuojamos. Šiuo momentu noriu atpasakoti 
sapną, kuris buvo štai koks: Atrodo, kad buvau jau gerokai pražilęs ir 
šešiasdešimtį besiekiąs. Kaip pritinka pagal amžių, vaikai jau studijavo 
ir junjorais kandidatavo. Štai dalyvauju filisterių susirinkime, ir ne bet 
kur, o Čikagoje Jaunimo Namuose. Tie patys veidai, nors ir raukšlėti — 
tik viršūnės daugiausia praplikusios. Iždininkas mėgina išrinkti dešimtmetį 
atgal nesumokėtą nario mokestį. Baliaus rengimo komiteto pranešimas ir 
paskaita apie kultūrinį bendradarbiavimą su kraštu. O dar kokios disku
sijos pasidalinus lygiomis už ir prieš! Pabudau išprakaitavęs. Manau ko
mentuoti nereikia.

Gerbiamieji! Jeigu turime savą organizaciją, tai turėkime ją gyvą, 
progresuojančią, su subrendusiam ir studijas baigusiam individui atitin
kama programa, užsimojimais ir darbais. Organizaciją, kurios kiekvienas 
narys atiduoda kitur neišnaudotą savo potencialą. Organizaciją, kuri ne
bijotų keistis jei to reikalautų laiko sąlygos bei narių mentalitetas. Orga
nizaciją, kuriai nerūpėtų statutų keitimo komisijos, bet konkretūs, kad ir 
limituoti, trumpalaikiai uždaviniai. O jų netrūksta. Gyvenimo tikslas yra 
ne gyvuliškas vegetavimas, bet žmogiškas įsipareigojimas, ieškojimas, sie
kimas, užsiangažavimas. Tai ne aplinkos panorama, bet savyje išgyveni
mo drama.

Žodžiai ir užsimojimai liks tik iliuzijos jeigu nieko nebus daroma. Ma
nau, kad jeigu Filisterių Sąjunga aiškiai neužsiangažuos ir neapsispręs 
aiškiems darbams ir tikslams, tai ji nereikalinga. Tada geriau tegu vienas, 
antras, kuris turi tam potencialą, dirba su skautų vienetais. Tegu trečias, 
ketvirtas pereina į realų gyvą kultūrinį ar kūrybinį bei visuomeninį lietu
višką gyvenimą. O kiti, šiaip ar taip, kitokio gyvenimo ritmu alsuoja.

Adomas Mickevičius

Apatija
Sesė Luyda, savo redaguojamame skyrelyje “Kur Dingo Mūsų Eti

ketas”, daugelį kartų kėlė mūsų organizacijos trūkumus arba ydas, su-, 
siejusias su narių elgesiu. Prie šių Jos minčių manau reikėtų pridėti dar 
vieną nepageidaujamą pasireiškimą, kuris gal ir nėra tiesioginiai susie
tas su etiketu, bet kurį vistik būtų galima priskirti prie organizacinių 
ydų — tai APATIJĄ.

Žvilgterėkime aplink ir paklauskime patys savęs, kodėl jau taip įpuo- 
lėme į apatiją? Ką turime daryti, kad iš jos išeitumėme?

Apatija, tokia, kokią aš ją matau, turbūt plačiausia yda, įsikerojusi 
filisterių tarpe. Norom, nenorom prisimena tie studentiškos dainos žo
džiai: “Kur dingo tie kurie kadais’ prieš nieką nedrebėjo...” ir prieš akis 
stojasi veidai mūsų darbščiųjų akademikų, kurie dar taip neseniai buvo 
organizacijos tvirtaisiais ramsčiais, o šiandien ...jau nubyrėjo į “atsargi
nių” eiles. Gaila, bet gyvenmas jau turbūt taip yra sutvarkytas, kad žmo
gui senstant, dingsta ir jo energija.
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Apatiją aš matau bent keliose mūsų organizacijos plotmėse. Stipriau
siai ji reiškiasi nario mokesčio mokėjime. Visi žinome koks sunkus užda
vinys valdyboms yra mokesčio išrinkimas. Gerai jai dar iždininkas būna 
agresyvus ir drąsus - tada jis griebia narius už apykaklės ir purtyte išpurto 
tuos kelis dolerius, tačiau ką turi daryti tas iždininkas, kuriam trūksta 
fizinės jėgos ar drąsos? Toks skyrius dažniausia lieka be pinigų ir tuo 
pačiu nukenčia visi kiti organizacijos reikalai, kaip kad centriniai orga
nai, Ad Maliorem leidimas, “Mūsų Vytis”, literatūrinių premijų skyri
mas ar bendrai akademiškas-visuomeniškas veikimas, nes kaip žinote tie 
keli nario mokesčio doleriai nepalieka vien tik skyriaus kasoje, bet yra 
siunčiami toliau, tuo įgalindami įvairius kitus darbus. Sesės-broliai, mo
kėdami nario mokestį, atlikime savo pareigą ir pajuskime kad tai nėra 
mums jau toks nepakeliamas sunkumas; priešingai tai turi būti garbė ir 
pasididžiavimas, kad savo dalimi mes prisidedame prie palaikymo bei 
išugdymo tos, dar jaunystėje pamiltos, organizacijos.

Antroje vietoje apatiją užtinkame “Mūsų Vytis” prenumeravime. Ste
bėtina, kai žvilgteri į skaitytojų sąrašus — kiek maža juose filisterių. 
Daug daugiau yra ne akademikų skaitančių mūsų žurnalą, negu tų, ku
riems organizacijos leidinys turėtų būti arčiausia prie širdies.

Trečioje vietoje (tačiau, gaila, ne paskutinėje) paminėtina yra apa
tija, pasireiškianti valdybų rinkimuose. Kaip pavyzdį, paimkime kad ir 
mūsų X skyrių. Jo sąrašuose matome šimtus filisterių, kurių didelė dau
guma dar tebedalyvauja įvairiausioje organizacinėje bei visuomeninėje 
veikloje. Tačiau kai buvo šaukiamas susirinkimas naujai valdybai išrinkti, 
į jį teikėsi ateiti tik aštuoniolika narių. Na ir, žinoma, čia prasidėjo “rin
kiminė komedija” — vos tik spėjo kurs vieną iš dalyvaujančiųjų įstatyti 
į kandidatus, kaip tuoj pasipylė kandidatų graudūs išsisukinėjimai, atsi
prašinėjimai bei kitokie, būti ar nebūti, pasiteisinimai. Iš šalies stebint, 
tikrai net koktu darėsi. Gera dar kad liko keletas drąsuolių, kurie orga-j 
nizacijos reikalus laikė aukščiau už savo asmeninius malonumus — iš tų 
ir išrinko naują valdybą.

Pabaigai, nenoriu bartis ar mokyti filisterių, kaip reikia savo gyveni
mą tvarkyti, vien tik noriu palinkėti, kad sekančiais veiklos metais filis
teriai ir apskritai visi kiti nariai, plačiau įsijungtų į aktyviųjų eiles ir 
kad neleistų apatijai išbraukti mūsų garbingos organizacijos ~ iš gyvųjų 
tarpo. Ad Meliorem! Fil. Vyt- Šliūpas

Dvi didelės bėdos yra sugriebę Akademinį Skautų Sąjūdį. Būtent — 
studentai kenčia nuo idėjinės tuštumos, o filisteriai nepajėgia prilaikyti 
daugelio baigusiųjų studijas. Kitaip sakant — jaunimas serga kokybe, o 
senimas — kiekybe.

Pažvelkime į paskutinųjų metų Korp! Vytis ir ASD veiklą. Į akis 
krenta gausybė pasilinksminimų, vakaruškų, ir tik retas atvejis, kur pra
siveržia studentiškas-jaunatviškas idealizmas, pasiaukojimas. Lietuvių
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Studentų S-ga rodo tik neaiškius gyvybės ženklus.Pagrindinis studentų 
darbas — esą studentų leidžiamas Lituanus — yra filisterių pečiais stu
miamas. Neabejoju, kad, jei filisteriai iš Lituanus darbo pasitrauktų, tas 
žurnalas sustotų, kaip sustojo Studentų Gairės, kai filisteriai pasitraukė 
iš redakcijos. Ar buvo girdimas studentų balsas Kultūros Kongreso metu? 
— Kaž kas apgailestavo, kad jaunimo neįsileido. Tačiau mūsų studentų 
protesto ar pasitenkinimo balsų dėl to kongreso nebuvo girdėti, tartum jų 
kultūrinės veiklos gairės neliestų. Kokie studentų nuopelnai lietuvių tau
tos laisvės kovoje? — Jų nesimato. Ar nebuvo galima Kubos krizės metu 
pravesti plačią laiškų rašymo akciją, organizuoti demonstracijas, reikalau
ti pašalinti Sovietų bazes iš visų pavergtųjų kraštų? Rašant šias eilutes, 
yra pavojus, kad Vengrijos klausimas gali būti išbrauktas iš Jungtinių 
Tautų darbotvarkės. Ar netiktų mūsų studentams pasisakyti prieš tokią 
galimybę. Ar išleistas, ar bent paremtas koks vertingas literatūrinis-muzi- 
kinis-mokslinis leidinys? Ar galvojama, kaip tinkamai pagerbti ir įvertinti 
mūsų dar gyvus Nepriklausomybės Akto Signatarus — prel. Šaulį ir prof. 
Kairį? Ar iš viso mūsų studentų balsas efektingai girdimas kurioj nors 
periodinėj spaudoj, kur studentai galėtų turėti daug įtakos, formuojant 
mūsų visuomenės nuomonę vienu ar kitu klausimu? Ar nelaikąs pasisa
kyti “kultūrinio glėbesčiavimosi” klausimu? Ar nebūtų prasminga (gal 
su latviais ir estais) suorganizuoti 1,000,000 parašų peticiją Prezidentui, pa
sisakant dėl sovietinės okupacijos Lietuvoje ir visam Pabaltyj panaikini
mo? Ar pajudėjo bent kiek į priekį jaunimo literatūros metraščio išleidi
mas? (Toks užsimojimas buvo prieš keletą metų. Ir redaktorius tam dar
bui jau buvo rastas, ir sutikęs).

Kadangi į visus šiuos klausimus (jų yra žymiai daugiau) be sąžinės 
graužimo galiu atsakyti neigiamai, todėl ir tvirtinu, kad studentus yra 
apsėdusi idėjinė tuštuma. Vertingų ir studentams tinkamų darbų yra be
galės. Reikia tik drąsos juos pradėti, entuziazmo juos tęsti ir ištvermės juos 
užbaigti. Vien sušukimas “Ad meliorem” nekels mus aukščiau. Mūsų 
darbai turėtų lietuviškai visuomenei šaukti, kad akademikai skau
tai eina “Ad meliorem” keliu. Siūlau: sudaryti iš trijų įžvalgių filisterių 
patariamąją grupę Korp! Vytis ir ASD centro valdyboms. Šie trys žmo
nės turėtų būti plataus akiračio, veiksmingi, praktiški, nusimaną lietuviš
kuose ir tarptautiniuose reikaluose. Jie turėtų būti studentų “įkvėpimo 
šaltinis” ir imti dalį atsakomybės už tai, kas yra padaryta ar nepadaryta.

Su filisteriais padėtis yra kita. Turime žmonių, kuriais ne tik akade
mikai skautai, bet visa lieutviškoji skautija ir net lietuvių tauta gali di
džiuotis: skautiškos vadovybės aukščiausiuose postuose A. Dundzila, E. 
Vilkas, V. Šliūpas; mokslinėje srityje — prof St. Kolupaila, prof. Ig. Kon
čius, dr. A. Avižienis, dr. R. Viskanta; Lietuvių Bendruomenėje — V. Ka- 
mantas; žurnalų vyr. redaktoriai: Lituanus — A. Mickevičius, Mūsų Vy
ties — V. Germanas; politikoj — T. Remeikis; raštijoj — Br. Kviklys, A. 
Musteikis; mene — K. Zapkus. Be abejo, šį sąrašą būtų galima gerokai pra
plėsti, tačiau ir tai sudarytų tik saujelę žmonių, kurie pereina per Korp! 
Vytis ir ASD gretas. Kiti nubyra. Ir tai yra bene didžiausia FSS proble
ma. Juk ASD ir Korp! Vytis sudaro didžiausią studentų grupę. (Bent 
taip rodė T. Remeikio anketa prieš keletą metų). Tad ar neturėtų ir mūsų
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filisteriai būti gausesni už kitų organizacijų alumnus? Turėtų, bet taip 
nėra. Man rodos, FSS nepatraukli yra todėl, kad iki šiol der neatrado sa
vo kelio, išskyrus tai, kad “jungia studijas baigusius skautus-skautes”. 
To organizacijai nepakanka. Gal būt ta “idėjinė tuštuma” pas studentus 
yra viena iš priežasčių, kuri nepajėgia pakankamai uždegti studentus ir 
juos prilaikyti prie FSS.

Ne šių pastabų tikslas siūlyti FSS-gai realios ir prasmingos veiklos 
gaires. (Galima būtų kai ką įvykdyti iš aukščiau minėtų užklausimų). No
riu tik atkreipti dėmesį, kad FSS kaip organizacija nerodo tendencijos 
augti. Atvirai šnekant, ji miega. Tikiuosi, kad šis miegas yra tik meškos 
miegas,, t. y. bus miegama tik vieną sezoną. Jei šis miegas užsitęs daugiau 
kaip vieną sezoną, kils įtarimas, kad meška jau nebegyva.

Fil. Romas Kezys

ASS dinamiškasis organas visada buvo jos studijuojanti, aktyvioji 
narių grupė. Ji duoda organizacijai linkmę, spalvą ir vardą visuomenėje. 
Narys išsijungęs iš tos grupės automatiškai nustoja sukęs jos ratus, nors 
dar ir bėga kurį laiką su ja iš užsilikusios inercijos. Kai ta energija pasi
baigia, jis pamato, kad kažkur užsibuvo, kad organizacija jau yra spar
čiai pabėgėjus pirmyn ir kad jam yra likus vienintelė galimybė ją sekti.

Sekti organizaciją nėra taip sunku, jei yra noro ją suprasti ir surasti 
joje interesą, tuo įsigyjant joje sau vietą. Visi kurie nori, gali rasti būdų 
prisidėti prie organizacinės veiklos. Vieniem užtenka, laiks nuo laiko, 
aplankius aktyviąją grupę prisiminti savo pergyvenimus joje, kiti nori 
sekti grupės veiklą ir semtis iš jos jaunatviškos dvasios, minčių ir darbų. 
Dar kiti randa joje vietą, prisidėdami savo patarimais ar patirtim.

Tačiau šioje sekimo alegorijoje glūdi gilus ir baimingas faktas, bū
tent ar visada tai, kas bus sekama bus verta sekti. Girdėti pasisakymų, kad 
organizacija nebėra tokia kokia buvo sukurta, kad jos veikla nebe tokia, 
kokia buvo. Koks galvojimo keistumas šitaip besiskundžiančių narių. Tai 
faktas, kurio net nereikia kartoti. Jie irgi nebe tokie, kokie buvo. Kiek
viena kultūra turi savo galimumus išraiškai, kiekviena generacija savo 
išraiškos būdą. Yra atskirų generacijų pareiga šią problemą suprasti, iš
studijuoti ir su ja susigyventi.

Ši problema, ypač paintensyvinta mūsų atveju, kadangi yra netik 
generacijų pasikeitimas, bet ir kultūrų, su visa savo vertybių sistema. 
Be to, yra dar ir pasimetimo žymių, kylančių iš vertybių ir ištikimybės 
konfliktų, taip kad dalis jaunimo nežino ką jie turi atstovauti, todėl jiems 
lengviausia išeitis neatstovauti nieko. Dažnai kalbama apie apatiją da
bartinėje organizacijos veikloje, bet ar ieškoma jos priežasties ir ar mėgi
nama ją išspręsti? Pastebimas įsitikinimų trūkumas, bet ar jiems yra pa
teikiama nors viena, veikianti vertybių sistema, į kurią būtų verta tikėti 
ir už ją pasisakyti? Vietoje to jiems yra kišama per prievartą visa kas 
buvo kažkur, kažkada, kas jau atliko savo nustatytą darbą ir atsiekė tikslą.
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Reikia pripažinti, kad svetur gyvendamas jaunimas save laiko šiek 
tiek internacionaliu. Jis laiko, kad turi platesnį pasaulio kultūrų paži
nimą, kuris plečia jo akiratį į gyvenimą. Čia jis dažnai pamato, kad no
rėdamas būti objektyvus, ypač savęs ir tiesos ieškant, jis turi pripažinti 
arba visas kultūras arba nė vienos. Mūsų jaunimas, jei to dar sąmoningai 
nesiekia, tai jau regimai eina ta kryptim. Tas atsiliepia dabartinėje mū
sų veikloje. Lietuvybė joje priimama kaip faktas, tačiau į ją nesigilina
ma. Interesuojamasi organizacijoje surasti internacionalią, modernią dva
sią, ar tai būtų “La dolce vita” ar abstrakčių tiesų išraiškų siekimo srityje. 
Jaunimas bijo gyvenimo dvilypumo, kurį kuria jam “namų” ir “univer
sitetų” reikalavimai. Nauji vadai žino, kad jie nepatrauks organizacijai 
jaunimo, neleisdami joje sukurti tokios atmosferos, kurią jis pats laiko 
modernia ir gal net, savo kultūros samprata, universalia.

Visi turėtų atsiminti, kad organizacija turi pareigą jungti savo narius 
tik dėl užsibrėžtų principų. Taip pat narys turi teisę organizacijai prie
šintis, jei jos principai yra pažeidžiami. Kitu atžvilgiu organizacija yra 
naudinga visiems asmeniškai, dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų, vi
siems labai svarbi, bet prieš kurią kaip tik ir yra daugiausia šiaušiamas!, 
yra dinamiškas organizacijos kitimas - augimas. Organizacija, kuri eina 
su savo laiko dvasia, yra vertingiausia ir daugiausia individui duodanti. 
Dažnai organizacija, kai kuriems individams lieka vienintelis prieinamas 
kontaktas su jaunimu. Ji jam per savo jaunus narius atskleidžia naujus 
horizontus, ir duoda progos tolimesniam augimui. Artimas bendravimas 
ugdo viens kito supratimą ir įvertinimą. Jaunimas gauna vertingų pata
rimų ir žinių, o vyresnieji jaunatviškos dvasios, išvengdami to jiems pa-> 
vojingo savęs užsidarymo ir užmigimo kažkada nusipelnytų laurų pavėsy.

Nariai, kurie nepatenkinti ryškėjančia ASS kryptimi, jai nieko ne
padės, gyvendami jos praeities iliuzijoje. Jei jie norėtų, jie galėtų greit 
įsitikinti, kad naujas ASS veidas nėra jiems nei nusmukimas, nei nu4 
krypimas nuo originalaus organizacijos principo. Kas nuostabu ir negali 
palikti neįvertinta yra tai, kad organizacija tiek išlaiko savo principus 
ir tiek panaši į originalią, atsiminus kokias audras ir nepalankius vande
nis ji turėjo perplaukti. Ir tai yra faktas, pažvelgus į dabartinę ASS veik
lą. Neišmesta nei viena tradicija, gal tik laikui ir vietai pritaikinta, kad 
nenubluktų. Organizacija atrado tikslą burdama akademišką jaunimą 
į dinamišką būrį, kuris yra jėga Lietuvos reikalui. Tame būryje yra ne
sunku rasti išraiškos naujoms idėjoms, nes organizacija išmoko toleran
tiškumo. Gal čia ir glūdi jos pasisekimo paslaptis, o kad ji yra sėkminga, 
rodo vis augantis jos narių skaičius. Dalė Koklytė
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JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA

Jaunųjų lietuvių menininkų darbų 
paroda įvyko Čiurlionio galerijoje 
1962 m. spalio mėn. 13-20 dienomis. 
Su savo kūriniais dalyvavo Nijolė 
Adomaitė-Banienė, Marija Ambro- 
zaitienė, Henrikas Blyskis, Birutė Bu
lotaitė, Giedrė Bulotaitė, Lydija Kok- 
lytė, Dalia Kolbaitė, Vida Krištolai- 
tytė, Juozas Mikelevičius, Audronė 
Skuodaitė, Zita Sodeikienė, Jonas 
Stungys, Stasys Šimaitis, Algirdas 
Trinkūnas, Dalia Verbickaitė ir 
Giedrė Žumbakienė. Malonu paro
dos dalyvių tarpe matyti ir ASS na
rių pavardes.

Parodai rengti komiteto pirminin
kė, t.n. D. Verbickaitė, atsiliepė tei
giamai apie suruoštą parodą.

“Bendrai kalbant, tenka pasakyti, 
kad paroda pasisekė, nes mūsų vi
suomenė parodė didelį susidomėji
mą, parodą aplankė apie 700 žmonių.

“Ruošdami šią parodą pradžioje 
klausėme, kaip mes būsime sutikti 
mūsų vyresniųjų kolegų? Tačiau ne

trukus patyrėme vyresniųjų dailinin
kų nuoširdų pritarimą, moralinę pa
ramą ir pabaigoje netgi pagyrimus. 
Tas mus nepaprastai maloniai nutei
kė ir davė entuziazmo tolimesnei 
veiklai. Vadovaudamiesi tuo entu
ziazmu ir susiorganizavome į Jaunų
jų Dailininkų Klubą, kad bendro
mis jėgomis galėtume rengti savo 
parodas ir dalyvauti amerikiečių 
rengiamose meno parodose.

Rengdami šią parodą įgijome ne
mažo patyrimo. Darbų paruošimas 
parodai, jų apipavidalinimas, sugru
pavimas parodoje, pastebėti truku
mai, išgirsta kritika ir vertinimai, 
tai vis momentai, formuoją meninin
ką.”

Šį numerį puošia Jaunųjų Meni
ninkų parodoje išstatyti darbai, jų 
tarpe ir fil. B. Bulotaitės “Estiška 
simfonija”, kuris buvo atrinktas 
Čiurlionio galerijos nuolatinėn ko
lekcijom
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MIELI SKAITYTOJAI

• Pradedant 1963 metus, nors ir kiek 
pavėluotai, visų „Mūsų Vyčio” darbuoto
jų vardu reiškiu geriausius linkėjimus. Vi
liuos, kad šie metai bus suartėjimo-skai- 
tytojų su redakcija — metais. Vieno mes 
labiausiai pasigendame, tai Jūsų, skaity
tojai, reakcijos į mūsų bandymus šį lei
dinį padaryti tokį, kokį norėtume jį turėti.

• Šį numerį redagavo Filisterių Skau
tų Sąjungos sudarytas specialus kolekty
vas, susisėdąs iš Dr. Inos Užgirienės ir 
Dr. Edvardo Kaminsko. Už jų įdėtą triū
są, reiškiu nuoširdų ačiū.

• Šiuo metu vyksta „Lituanus” žurna
lo vajus. Jo vertė, skleidžiant žinias po 
platųjį pasaulį apie lietuvių kultūrinę ir 
politinę būklę yra neabejotina. Lietuvių 
Studentų Sąjunga daro nepaprastai didį 
darbą jį leisdama, tačiau jiems reikalin
ga mūsų visų finansinė parama. Ypač 
drįstu raginti visus filisterius nedelsiant 
atlikti tą pilietinę pareigą ir pasiųsti au
ką „Lituanus” žurnalui.

• Neseniai vienas uoliųjų „Mūsų Vy
čio” bendradarbių, f ii. Romas Kezys, „Vie
nybės” laikraščio puslapiuose buvo p. V. 
Tysliavienės negražiai apkaltintas, kad jis 
einas Lietuvos okupantui p^’ankiu keliu. 
Toks nepagrįstai mestas šmeižtas turi bū
ti mūsų visų smerkiamas. Bendrai, spauda, 
kuri užsiima pigiais užgauliojimais, asme
nų vardo teršimais ir neįrodytais užme
timais, tarnauja tik išeivijos lietuvių vie
nybės skaldymui ir praranda savo skaity
tojų pasitikėjimą. Tenka džiaugtis, kad vi
sa eilė organizacijų ir atskirų asmenų 
spaudoje užprotestavo prieš tokius „Vie
nybės” redakcijos paskleistus užgaulioji
mus.

• Redaktoriui ypatingai miela matyti 
augančias garbės prenumeratorių eiles. Di
delis ačiū tenka pastaruoju metu „Mūsų 
Vyčio” gyvavimą parėmusiems Dr. E. Ka
minskui ir J. Svilui.

Redaktorius
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