1

akademiniai horizontai

2

1971

MŪSŲ VYTIS

Nr. 4

TURINYS

Įvadas — R. Dirvonis............................................................. 129
Vien pažadais ir norais savo potencialo neišvystysime —
L. Grinius....................................................................... 130

Jeigu Medžio Šaknys — Marija Saulaitytė

.

.

.

139

Vašingtono politika ir pažiūros Lietuvos laisvės reikalu
A. Gureckas...................................................................... 140
Savotiškas pasikeitimas — R. Vėžys

....

Zita Biliūnaitė - Sodeikienė — R. Bartuskienė

.

.

148
151

Sauvališkos prievartos veiksmai ir grąsymai moralės

žvilgsniu — G. Kijauskas............................................. 158
On my involvement in Lithuanian studies — G. Ford .

164

Buvai — A. Lopšys............................................................... 169
Dėmesys ir Smalsumas — L Užgirienė .

.

.

*

170

Į trečią dešimtmeti žengiant — V. Kamantas

•

.

178

Iš FSS centro valdybos krepšio............................................. 182

%

i
•

3

Prieš porą metų dabartinė Akademinio Skautų Sąjūdžio Filisterių
Skautų Sąjungos Centro valdyba, perimdama sąjungos vairą,
svarstė ir bandė apibrėžti praktiškas veiklos gaires.
Be kitų konkrečių ateities planų, į kurių tarpą įėjo ir gal daugiausiai
studentiško amžiaus sąjūdžio nariams skirtino žurnalo,
MŪSŲ VYČIO, visokeriopas rėmimas, buvo nutarta kasmet
išleisti po vieną specialų numerį, skirtą sąjūdžio organizacinio ir
intelektualinio brendimo bei kultūrinio ir visuomeninio,
visapusiškumo užakcentavimui. Čia būtų tinkama vieta mūsų
nariams talpinti neeilinius straipsnius, nušviečiančius sąjūdžio
ir jo narių įnašą į bendrą kultūrinį, visuomeninį ir mokslinį gyvenimą.
Tilptų narių ir svečių mintys, apie bendrinius ir specifinius
gyvenimo aspektus. Keltume jame aktualius, gal net aštrius
ir vengiamus, gyvenimiškus, kultūrinius bei politinius klausimus,
talpintume diskusines temas pilnai tinkančias save tobulinančios
inteligentijos kartoms.

Šiuo pirmuoju specialiu numeriu norime duoti sąjūdžio nariams
ir plačiąjai lietuvių visuomenei ryškesnį sąjūdžio vaizdą.
Atsispindi čia mūsų atsiekimai, viltys, o ypač mūsų rūpesčiai,
kurie yra taip glaudžiai susiję su lietuvių išeivijos gyvenimo
problemomis.

AD MEL1OREMI

Rimantas Dirvonis
F.S.S. C.V. Pirmininkas
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Pokalbis su
ASS Vadijos Pirmininku
Liūtu Grinium

'Vien pažadais
ir norais
savo potencialo
neišvystysime"

Liūtas Grinius daugeliui yra pažįstamas
savo aštriomis įžvalgomis ir
pastabomis aktualiuose klausimuose.
Deja, taip pat daugeliui jis yra
žinomas tik kaip skautų vadovas,
užmirštant jo kitus visuomeninius
vaidmenis ir interesus.
Tad šiuo pokalbiu pabandėme pristatyti
mūsų pirmininko “kitas puses”,
“paprovakuodami” jį ne vien akademikus
liečiančiais klausimais, bet ypač visai
išeivijai svarbių problemų
iškėlimu.
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— Jau du metai kaip vadovaujate Akademi
niam Skautų Sąjūdžiui. Todėl jau laikas pra
dėti su jprastu klausimu: kas Jus šiose parei
gose pradžiugino ir kas apvylė?
— Atsakomybę už Sąjūdi priėmiau gana
gerai pažinęs padėtį. Juk bene nuo 1967 pra
džios teko dalyvauti fil. E. Vilko vadovauja
moje A.S.S. Vadijoje, o nuo 1969 pradžios pa
veldėjau iš fil. A. Vengrio A.S.S. Vadijos iždi
ninko pareigas. Pasirengimo šiam darbui tu
rėjau ir iš anksčiau, tad žinojau, kad pirmi
ninkavimas A.S.S. pareikalaus labai daug dar
bo ir kad nebus Įmanoma Įvykdyti stebuklus.
Priimdamas pareigas tikėjausi, kad trijų me
tų bėgyje galėsiu kreipti dėmėsi i organizaci
nį sustiprinimą ir Į pačias ryškiausias mūsų
tarpe pastebimas negeroves. Man rodos, kad
šią programą gana išryškinau rašinyje “Min
tys Akademinio Skautų Sąjūdžio veiklos klau
simais” (Mūsų Vytis”, 1968-11, V, 1970-1) ir
pranešime 1969 A.S.S. suvažiavimui vardu “Ateities klausimai”.
Mano didžiausias nusivylimas yra tame,
kad ne tik Sąjūdyje, bet visoje lietuvių iš
eivijoje vyksta žmonių ir vadovų “susmulkė
jimas”. Mums nepaprastai trūksta norinčių ir
pajėgiančių pastoviai dirbti sunkų, tylų “pil
ką” darbą ne sau, ne dėl asmeniškos rekla
mos, bet iš tikėjimo, kad tai reikalingti ir pras
minga.
Netrūko, tačiau, ir džiuginančių aplinky
bių. Susipažinau su nepaprastai pajėgiais ir
beveik be išimties labai nuoširdžiais darbinin
kais Sąjūdžio Vadijoje. Pažinau net labai jau
nus narius, kurie nuolatos mane stebina savo
lietuviškumu ir gyvu domėjimusi mūsų tautos
rūpesčiais. Aplankęs kelioliką skyrių netrukau
pastebėti, kad studentija domisi Sąjūdžiu ir no
riai stoja kandidatais, kai yra pakviečiama.

— Tai yra malonu ir rodo, kad Sąjūdis
gal būt turi daug geresnę ateitį, nei iš šalies
atrodo. Kaip Jums šiuo metu atrodo Sąjūdžio
padėtis ir stovis?
— Aplamai, Sąjūdis yra stiprus tiek savo
potenciale, tiek ir poreiškiuose. Be abejo, kiek
viena organizacija turi silpnybių ir problemų,

bet juk sakoma, kad nėra namų be dūmų.
Sąjūdžio stiprumas glūdi mūsų artimame ry
šyje su lietuviška skautija ir stiprėjančiame
susiklausyme. Konkretūs stiprybės pavyzdžiai
aiškūs: sugebame ne tik išlaikyti Sąjūdi fi
nansiškai (o išlaidos nėra mažos), sugebame
reguliariai visus narius aplankyti gyvu ir ne
mažos apimties “Ad meliorem!” biuleteniu, pa
jėgiame leisti viešą “Mūsų Vyčio” žurnalą,
netgi kasmet pravedame palyginamai aukš
to lygio visuotinas stovyklas. Šalia to, Filiste
rių Sąjunga rado dar jėgų ir lėšų Įsteigti
Akademinės Skautijos leidyklą, o Vydūno Jau
nimo Fondas be atvangos taip pat žengia savo
keliu! Ir šie pavyzdžiai rodo tik Sąjūdžio Vadi
jos ir jai talkinančių narių pasekmes, visai
neliečiant atskiruose skyriuose atliekamo nema
žo darbo vykdant sueigas, pramogas, paskai
tas, stovyklas, parodas ir pan.
Sąjūdžio potencialas yra daug didesnis, nes
kiekviename lietuvių gyvenamame mieste yra
bent po pustuzinį studentų-kandidatų. Pro
gų juos sudominti Sąjūdžiu yra begalės ar tai
ruošiant pramogas, pasilinksminimus, sueigas,
ar kviečiant dalyvauti stovyklose, iškylose. At
siradus vienam - kitam filisteriui, galinčiam kas
savaitę skirti po dvi valandas šiam darbui,
mes kasmet labai stipriai augtume. Bet čia
ir glūdi mūsų didžiausia silpnybė: labai daug
narių atiduoda savo duoklę dirbdami su skau
tais, skautėmis ar yra įsijungę i visuomeniškusbendruomeniškus darbus. Vien pažadais ir ge
rais norais, gi, mes savo potencialo neišvystysime!

— Kalbant apie organizacijos potencialą,
kai kam atrodo, kad organizaciniai turime per
daug komplikuotą sistemą, kuri trukdo veik
lai. Turime nemažas problemas skyrių veik
loje, bet nemažesnės jos yra ir pačių ASS pa
dalinių atveju. Taip, pav., ASD vadovybė, nors
ir labai energinga, yra pasukusi visiškos au
tonomijos linkme, o Korp! Vytis centro ga
lima sakyti ir nėra. Kokia išeitis iš tokios
organizacinės painiavos? Ar, sakysim, nebūtų
gerai sujungti Korporaciją ir Draugovę?
—Formaliai, Akademinis Skautų Sąjūdis
yra vieninga Lietuvių Skautų Sąjungos šaka,
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tolygi Brolijai ir Seserijai, kuri jungia savo
rėmuose tris padalinius: studentiškai jaunas Akademikių Skaučių Draugovę ir Korporaciją
“Vytis” ir vyresnius narius jungiančią Filiste
rių Skautų Sąjungą. Toks pasidalinimas darbu
atrodo prasmingas ypač metodikos atžvilgiu.
Padalinių subordinacija vienam, Vadijos va
dovaujamam, A.S.S., buvo labai aiškiai pabrėž
ta, beveik prieš ketvirti šimtmečio atkuriant
akademinę skautiją svetur. Šiuo metu, tačiau,
ypač 1970 - 1971 A.S.D. CV vyresnės narės
labai emociškai pasisako už Lietuvoje prakti
kuotą studentų skautų (Korp! “Vytis”) ir stu
denčių skaučių (Draugovės) autonomiškus
vienetus. Jaunesni nariai, gi, gal ne taip pra
eities ir emocijų veikiami, skundžiasi kompli
kuota hierarchija, kuri skaldo dėmesį ir stato
dvigubus reikalavimus paklusti vietos — A.S.S.
skyriaus-santvarkai ir drauge išlaikyti trijų pa
dalinių sistemą. Administracinės komplikaci
jos nėra sveikos ir mes turėtume rasti racio
nalesnę schemą. Nemanau, kad yra sveika Aka
demini Skautų Sąjjūdi skaldyti. Toks žingsnis
gal patenkintų vieno kito vadovo asmeniškus
polėkius, bet ilgainiui jis būtų labai nuostolin
gas pirmiausiai padaliniui, o tuo pačiu visai lie
tuviškai skautijai.
Kaip kiekvienoje organizacijoje, taip ir A.S.S.
struktūrinėms reformoms yra pramatytas lega
lus ir Įmanomas kelias. Tiesa, jis nėra revoliu
cinis, ir reikalauja dviejų trečdalių narių pri
tarimo. Skubintis su drastiškomis reformomis
tačiau nėra sveika, nes gyvenimas pats refor
muoja struktūrą ar tai vadovų pastangomis,
ar natūraliai versdamas prisitaikyti prie gali
mybių. Antai, beveik kiekvienas A.S. S. skyrius
dirba gana savituose rėmuose. Pavyzdžiui, Clevelande nuo 1967 buvo išformuotas F.S.S. sky
rius ir yra bandoma dirbti tik A.S.D. ir Korp!
“VYTIS” rėmuose į kuriuos Įjungti ir filiste
riai. Chicagoje ir Los Angeles matome F.S.S.
skyrius užsiimant visuomeniškais darbais,
o
A.S.D. ir Korp! “VYTIS” besirūpinančiais stu
dentiško pobūdžio užsiėmimais.
Kiekvieno
miesto sąlygos diktuoja savitą darbo pobūdį,
kurio įsakymo keliu jokia Vadija ir centro val
dyba negali iš tolo pakeisti. Kol bendradarbiau132

jama ir suvokiama, kad visi A.S.S. padaliniai
siekia to paties tikslo, nėra sunku susitarti
ir būti lankstiems. Tą patį galima pasakyti ir
apie darbą A.S.S. Vadijoje, kurios pareiga yra
vystyti Sąjūdį laikantis A.S.S. nuostatų taip,
kad būtų pasiekiama didžiausia ilgalaikė nau
da visumai.
A.S.S. Vadijos pastangos rasti reikalingas
išeitis atsispindi svarstant ir priimant “Vadijos
Pranešimus”, kurie apie 50 kopijų tiražu yra
siunčiami visiems vadovams ir jais besidomin
tiems nariams. “VP” arba ryškina administra
cinius, disciplinos, darbo metodikos reikalavi
mus, arba tiekia medžiagą diskusijoms iš ku
rių gal ateityje išsivystys reformos. Iš iki šiol
išleistų dvidešimts penkių “Vadijos Praneši
mų” pavyzdžiais nurodytini 1971 A.S.S. Va
dijos priimtos gairės A.S.S. (ir padalinių) vi
suotinų suvažiavimų vykdymui (“VP” Nr.
71-2-23) ir diskusinė medžiaga Sąjūdžio lėšų
reikalais (“VP” Nr. 71-3-24). Reformų klausi
mas buvo netgi perduotas svarstyti nepriklau
somai trijų narių komisijai (pirm. fil. P. Abelkis), kuri, peržiūrėjus A.S.S. nuostatus, įvai
rius jų keitimo pasiūlymus ir A.S.S. Vadijos
posėdžių nutarimus, priėjo išvados, kad “nuo
statų pakeitimai negarantuos A.S.S. veikimo
pagyvinimo ar pagerinimo”, kadangi “dabarti
nių A.S.S. nuostatų plotmėje A.S.S. Vadija tu
ri teisę pravesti organizacinius pakeitimus, ku
rių reikalauja šių laikų veikimo problemos.”
“A.S.S. Vadijoj ir A.S.S. skyrių valdybose vi
sos korporacijos yra reprezentuotos”, todėl nu
tarimai ir Įsakymų pravedimai yra siūlomi pra
vesti Vadijos ar valdybų daugumos balsavi
mo būdu.
Taigi, A.S.S. struktūros prastinimo klausi
mas yra gyvas, tačiau jis nėra forsuojamas.
Mano galvosena, yra svarbiausia stiprinti atsakomingą susiklausymą tiek Vadijos, tiek sky
rių ir narių tarpe ir leisti reikalingoms re
formoms įsigyvendinti galimai savaimingesniu
keliu. Paragrafų svarstymai, juk, retam nariui
yra įdomūs... (reformų reikalu rašiau ir “Mū
sų Vyčio” 1969 nr. II).

— Esame organizuota išeivijos dalis
ir
natūraliai iškyla klausimas — o ką mes tai
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riams yra plačios, tačiau jos yra naudingos
tiems, kurie nevengia patys dirbti. Pasyvūs ste
bėtojai mažai pasisems iš Sąjūdžio, nebent da
lyvavimas pramogose būtų jų vienintelis tiks
las. Atmintina, kad skautiškas metodas, kuriuo
seka Sąjūdis, remiasi ne pasyviu dalyvavimu,
— Iš visų galimų klausimų, šito tikrai bet mokymusi patiems dirbant. Kai šiuose įvy
mažiausiai tikėjausi. Jeigu klausiama medžia kiuose dalyvauja labiau patyrę nariai filisteriai,
gine prasme, tai atsakymas yra labai trumpas. nauda nariams darosi didesnė, nes atsiranda ir
Pats vardas, ‘sąjūdis’ rymi ne medžiaginį, bet la draugiška kritika ir patarimas, kaip šis ar tas
biau dvasini, mintinį tikslą, todėl medžiaginių geriau gali būti atlikta.
vertybių parūpinimas nariams ir visuomenei
Sąjūdžio įnašas visuomenei ryškiausiai ma
neturėtų būti nei laukiamas. Mažu mąstuSą- tomas pirma pasižiūrėjus kiek mūsų akade
visuomeniškus
jūdis ir šioje plotmėje šį tą atlieka prisidėda mikų, pradėjusių pirmuosius
mas ar tai kuklia auka visuomeniškam tiks žingsnius Sąjūdyje, šiandien dirba vietos ar
lui (Vadijos nutarimu, aukos ne skautų rei centriniuose išeivių organuose ir antra, pa
kalams ribotos iki 25 dol. — sumos), ar pasko žvelgus kiekvienoje vietoje, kiek viešų įvykių,
la studentams (per Vydūno Jaunimo Fondą), paskaitų, minėjimų, parodų, diskusijų, ar ir
ar filisterių asmenišku įsijungimu aukomis ir pramogų yra vykdoma A.S.S. skyriaus jėgomis.
darbu remiant, pavyzdžiui, skautų stovyklavie Galop, reikia paklausti, ar lietuvių visuomenė
tes. Natūrali medžiaginė pagelba filisteriams būtų pajėgi taip greitai ir spontaniškai rea
šiandien būtų darbo radimas jo reikalingiems, guoti į pvz. Simo Kudirkos dramą, jeigu ne
o ateityje lietuvių specialistų radimas mūsų būtų veikiančių akademinių organizacijų?
filisterių vadovaujamoms įstaigoms. Medžiagi Rengdami svarstybas, I ir II Jaunimo Kong
nė parama mūsų nariams dalyvauti atokesnėse resus, nesikreipia pirmiausiai į gyvas studen
stovyklose, suvažiavimuose yra taip pat prakti tų organizacijas, prašydami pristatyti atsto
kuojama skyrių (pvz. Los Angelo) pastango vus ir talkininkus? Šie įvykiai gal būtų net
mis.
neįmanomi, jeigu neturėtume kantriai, pasto
viai ir sąžiningai dirbančių jaunimo organiza
Dvasine prasme, Sąjūdžio įtaka nariams ir cijų iš kurių kyla ne tik dauguma darbinin
visuomenei yra kur kas svaresnė ir artimesnė kų, bet kurios išvysto pažintis ir vadovų akty
tikslams. Ją išmatuoti, tiesa, nėra lengva. Pir vą. Man rodos, kad jaunimo gretose paskuti
miausia atsižvelgtina, kad Sąjūdis “duoda” nio dešimtmečio bėgyje Akademinis Skautų
naudą tik tiems, kurie patys jame dirba. Ši Sąjūdis visuomeniškiems įvykiams vykdyti “pa
nauda yra tame, kad Sąjūdžio vienetai sudaro skolino”, o dažnai ir “atidavė” mažiausiai pu
nepaprastai plačių galimybių rėmus beveik sę reikalingų darbininkų.
kiekvienam darbui vykdyti. Pradedantis visuo
Tai rodo, kad jaunimo organizacijos, taigi
menininkas A.S.D. ar Korp! “VYTIS“ SKYRIUJ
gali išmokti bendradarbiauti, planuoti, viešai ir A.S.S. yra nepaprastai svarbios išeivių vi
pasirodyti. “Mūsų Vytis” stengiasi spausdinti suomenei. Jos turėtų būti visomis jėgomis ska
pradedančių rašyti temas, poeziją, pristatyti tinamos, stiprinamos, remiamos. Tik šiuo bū
pradedančių menininkų darbus. Netgi
“Ad du rasis konkurencinė, vis labiau pastangų iš
šaukianti, nuotaika, tik šiuo būdu išvystysime
Meliorem!” randama kronika ir skyrius “Narių
ateičiai būtiną išeivių gyvenimo gajumą.
nuomonės” sudaro progą išreikšti raštu. Filis
terių skyrių visuomeniški poreiškiai nejučio
— Ką savito Sąjūdis gali ir turi duoti vi
mis padeda nariui reikštis platesnėje plotmė suomenei, kad prisidėjus prie išeivijos gajumo
je ne vien skautų akademikų, bet ir lietuviš išvystymo ir palaikymo? Atseit, kaip supranta
kos visuomenės tarpe. Taigi, galimybės na te Sąjūdžio misiją išeivijoje?
visuomenei privalome duoti? Yra tekę girdėti
pasisakymų, kad ASS egzistuoja kaip organi
zacija, bet ko nors išliekančio tiek savo na
riams tiek ir bendrai išeivijai labai mažai ką
duoda. Kokia Jūsų nuomonė?
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— Ateitį atspėti yra neįmanoma. Galima sistatymo. Jos lietuviškos kultūros pagrindas
tik mėginti daryti kai kurias išvadas iš pra juk yra labai elementarus ir jos įsijungimas į
eities. Pirmiausia, tiek lietuviška skautija, tiek aplinkinę visuomenę pats ryškiausias iš įvairių
Akademinis Skautų Sąjūdis yra nariais didė išeivijos kartų. Tad ir kyla klausimas, ar, sa
jančios organizacijos. Kiek ilgai sugebėsime kysim dešimt metų laikotarpyje, galima tikė
šiuo keliu eiti, pareis nuo jaunesnių narių. tis šios kartos įsijungimo į lietuvišką gyveni
Sąjūdis savo pagrinde laiko labai svarbų, bet mą, pradėjimą jam vadovauti? Kas darytina?
ne visuotinai pripažįstamą raktą. Šis raktas y— Kiekvieną kartą, kai sutinku, sakykim,
ra suaugusių skautybės vystyme ir jų organi aštuoniolikmetę ar dvidešimtmetį, gražiai val
zuotumo išlaikyme. Brolija ir Seserija yra svar dantį lietuvių kalbą ir sąmoningai sampro
biausiai susirūpinusios vaikų ir paauglių vys taujantį, nustembu, tarsi stebuklą išvydęs. Nu
tymu ir nepajėgia dėmesį skirti pačio kritiškiau stembu, nes tie jaunuoliai prieš gal penkis me
si© mažiaus — septyniolikmečių ir vyresnių — tus vos-ne-vos sugebėdavo save lietuviškai iš
tautiškam brandinimui. Tai yra A.S.S. atsako reikšti. Tai rodo, kad tautiškas sąmoningu
mybė, kurią reikia visomis jėgomis vykdyti. Jei mas išsivysto sulaukus studentiško amžiaus.
gu pajėgsime šią atsakomybę išpildyti, savai Šis amžius yra kritiškas ne vien asmenybės,
me išlaikysime ateities kadrus ir Brolijos, Sese bet ir tautiškumo prasme. Be abejo, mane ste
rijos darbui tęsti ir lietuvių išeivių visuome bina jaunuoliai kalbą išmoksta valdyti ne or
niškiems reikalams. Antraeiliu Sąjūdžio uždavi ganizacijose, ne mokyklose, bet labiausiai šei
niu ateityje skaityčiau lietuviškos skautijos rė moje, šeimos pastangų dėka. Pagrinde
yra
mėjų (neturiu galvoje konkurencijos su tuntų šeima. Organizacijos ir mokykla gali padėti, jos
tėvų komitetais), organizavimą, idant sudary gali prisidėti prie motyvavimo ir progų su
tume pakankamą medžiaginį pagrindą lietu darymo, bet jos niekad neatstos šeimos įtakos.
viškam skautavimui pasaulyje tęsti. Šio žings Spėju, kad tokių pavyzdinių jaunuolių skai
nio nesame pradėję, bet reikėtų apie jį galvoti. čius mažėja, nes daug šeimų nustoja kovoję
Sąjūdžio misijos pramatymas remiasi ideali už savo vaikų dvikalbiškumą. Prieš metus, na
zuotom galimybėm. Jų pagrinde glūdi nepa grinėdamas gal 1000 L.S.S. apdovanotų ar ki
prastai graži idėja, tikėjimas, kad galima būti taip įvertintų narių statistiką, pastebėjau dar
pasaulyje pasklidusiems ir drauge jaustis vie kitą įdomų faktą: vaikai, kurių tėvai aktyviai
nos didelės broliškos šeimos nariais, kurie, vie dalyvauja skautų sąjungos gyvenime, dažniau
nas kitą gaivindami, būtų pasaulio lietuvių pasižymi už kitus. Tai rodo, kad šeimos nuo
šviesuomenės žiburys, neišsenkamas lietuviš taikos, įsijautimas ir dalyvavimas organizuota
kumo ir skautiško gyvenimo šaltinis! Gal tai me darbe turi neabejotiną įtaką į vaikų vysty
utopija, tačiau aš tikiu, kad yra akademikų,
kurie vertina savo pasižadėjimą, kurie nenori
nuleisti rankų ir nepasiduoda čionykštėms nu
žmoginančioms įtakoms ir pagundoms, kurie
nori palikti šį pasaulį gyvenę “ne sau žmonė
mis”. Taip tikėdamas, stengiuosi dėti pagrindą
vis didėjančiam Akademiniam Skautų Sąjū
džiui. Išdėstytomis galimybėmis tebetikiu ir ma
nau, kad mūsų tarpe yra daug tokių, kurie
sugebės rasti laiką ir norą šią viltį įkūnyti.
— Bet ar tokios viltys nėra per optimis
tiškos? Pažvelgus į jaunesniąją akademikų ir
bendrai išeivijos kartą — “Vietnamo karo
kartą” — kyla abejonių dėl jos tautinio nu

mąsi.
Nemanau, kad jaunuolis, studentu būda
mas, yra subrendęs visuomenininkas. Jam dar
reikia daug praktikos, kurią gali duoti tik jau
nimo organizacijos. Iš to išplaukia reikalas,
kad studentų organizacijų skyrių vadovai
keistųsi kasmet. Tik tokiu būdu sudarysi
me sąlygas didesniam vadovų skaičiui išsivys
tyti. Būtina taip pat pramatyti sąlygas prade
dantiems vadovams vis didėjančios atsako
mybės galimybėms. Sąjūdžio rėmuose tam yra
sąlygos A.S.S. skyrių valdybose,
padalinių
Centro Valdybose ir, galop, A.S.S. Vadijoje
ar institucijose, organuose.
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Stipriausia motyvacija tapti visuomenišku
randama jaunose šeimose, kuomet tėvas ar
motina pradeda rūpintis savo prieauglio lietu
višku auklėjimu. Tuomet turbūt pastebi
ma, kiek mažai išmokta ir pradedama domėtis
lietuviška knyga, lituanistine mokykla ir skau
tais. Anot R. M. Hutchins, žmogaus auklė
jimas ir lavinimasis niekad nesibaigia. Rimtai
darbui motyvuoti jaunuoliai sugebės pasiruoš
ti visuomeniškam darbui, jeigu matys jo pras
mę. Jiems netruks pastebėti savo trūkumus ir
juos pašalinti. Jeigu vyresni mokės daryti vado
vų atranką ir pavyzdžiu motyvuos rimtai dirb
ti, neturėsime abejoti jaunesnių pajėgumu.
Tai nejvyks savaime ir neįvyks be vyresniųjų
įtakos reikalingam tęstinumui išlaikyti. Todėl
vienas labiausiai rūpimų klausimų yra tris
dešimtmečių vadovų radimas ir palaipsnis įtraukimas į Sąjūdžio vadovybę.
— O kaip su vyresniąja karta, virš trisde
šimt metų, kuri irgi jau mokslus yra išėjusi Amerikoje? Šios kartos paskiri atstovai yra sėk
mingai įsijungę į lietuvišką gyvenimą, jai tur
būt ir Jūs save priskiriat, bet bendrai paėmus,
ši “Korėjos karo karta” daugiau negu vyres
nieji, Vokietijoje mokslus baigusi “Antrojo pa
saulinio karo karta” ir pati vyriausioji “Ne
priklausomybės karta” yra išsiblaškiusi ir nu
slydus! į asmeninio patogumo susidarymo veik
lą, yra aplamai konservatoriškų pažiūrų ir
abejinga bei apatiška pagrindiniams išeivijos
kultūriniams - politiniams tikslams. Kaip Jums
atrodo tokie kaltinimai?
— Sociologai turbūt patvirtins, kad imi
grantai pasižymi rūpesčiu medžiaginėmis ver
tybėmis. Nenuostabu, kad be lėšų ir turto at
vykę tėvai visomis jėgomis rūpinosi sudaryti
medžiaginį pagrindą sau ir savo šeimoms. Ne
manau, kad sūnus ar duktė turi teisę kaltinti
tėvus už tai, kad jie pajėgė vaikui sudaryti
sąlygas ne tik baigti universitetą, bet ir auto
mobiliu jį pasiekti, o dažnai remia iki dakta
ratą gauna. Kaip vienas pirmųjų šiame krašte
pradėjusių universitetą lankyti ir baigusių, aš
pavydžiu tokių sąlygų neturėjęs. Iš kitos pusės,
medžiaginis aprūpinimas ne visuomet laiduoja
geriausio vaiko charakterio išvystymą. Tėvų

pastangos savo vaikus aprūpinti yra kartais ap
mokamos ne tik neįvertinimu, bet visišku at
sakomybės sau, tėvams, ir aplinkai nebojimu.
Medžiaginių vertybių kaupimas vyresnėje
kartoje neturėtų būti skaitomas esmėje blogiu.
Nesutinku su teigimu, kad vyresnioji karta yra apatiška išeivijos kultūriniamas - politi
niams tikslams. Atvirkščiai, man atrodo, kad
kaip tik ji yra dosniausia mūsų spaudos ir vie
šų įvykių rėmėja ir aukotoja.
Vidurinioji karta, atstovaujama jau
čia
mokslus baigusių, turbūt daugiausiai pasižy
mi prestižo ieškojimu ir savo šeimos rūpesčiais.
Manęs tai nestebina, nes ši karta artimai su
vokia vyresniųjų prisirišimą tradicijoms
ir
praeičiai ir natūraliai ieško kitokios išraiškos
sau. Artimiausia išeitis savęs užakcentavimui
yra kaip tik įvertinimo atsiekimas savo spe
cialybėje (daug pastangų, bet nebūtinai pla
taus akiračio ir apipavidalinimo reikalaujantis
dalykas) ir medžiaginių gėrybių sukaupimas.
Ši karta yra lietuviška, bet vyresniųjų nusta
tytos politiškos gairės jai neatrodo gyvenimiš
kos ir jų nemotyvuoja. Šis vyksmas turbūt ir
gi yra charakteringas imigrantams.
Kartų skirtumai žmonių raidoje nėra nau
jiena ir jų nereikia išskirtinai šiems laikams
pabrėžti. Juk yra tiesa, kad turime nuomonių
skirtumus tarp vyresnių ir jaunesnių dėl iš
eivijos politiškų siekių metodikos. Yra tiesa,
kad vyresni yra labiau konservatyvūs ir senti
mentaliau, labiau praeitimi, remia savo pažiū
ras. Šie skirtumai neturėtų būti vadinami sa
vanaudiškumu ir aiškinami tik rūpesčiu savo
patogumais. Man rodos, kad nežiūrint jaunų
jų idealizmo, jie pinigams skiria ne mažiau
dėmesio, nei vyresnieji. Jauni gal neplanuoja ir
nesirūpina iš kur pinigai atsiranda, tačiau jie
jiems yra ne mažiau svarbūs. Šis jaunųjų
kaltinimas vyresniesiems tik rodo, kad jie yra
sotūs, pajėgūs keliauti (pažiūrėk į aerodromus
atostogų metu) ir, būdami aprūpinti, gali bū
ti neatsakomingai arogantiški juos išlaikančių
atžvilgiu.

— Tautinio identiteto ir iš viso tautinio
charakterio išlaikymo išeivijoje prasmės klau
simas neišvengiamai iškyla vienokioje ar kito135
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kioje formoje. Pavyzdžiui, neseniai jaunas in nuo JAV lietuvių, kad Sibire ar Kazachstane
telektualas Myk. Drunga “Akiračiuose” rašė, dvidešimtmetį praleidę tremtiniai yra neišven
kad lietuvybės palaikymas išeivijoje yra ta di giamai kitoki, nei dabartinė Vilniaus ponija,
džioji beprasmybė, su kuria mes nepajėgiame nors visi, nežiūrint kur jie gyventų, prisipažįsta
susigyventi. Prasmingas lietuviškumas yra į- esą lietuviai. Junkimės šiuo pagrindu ir žiū
manomas tik tautoje, o mes nei savo išeiviš- rėkime, kuo ir kaip laimingesni ar turtingesni
koje aplinkoje nei savo pažiūrose j tautą nie gali kitiems padėti lietuviškumą ir tautišką
kad nepajėgsime savo tautiškumo jprasminti. egzistenciją stiprinti, bet neverskime visų bū
Atvirai tariant, kuriems galams mes dėl to lie ti idealiais vieno kurpaliaus pavyzdžiais.
tuviškumo sielojamės? Juk esamose sąlygose
Antra, ypač jaunesnių minty tojų, klaida
tikrų lietuvių neišugdysime!
yra stengiantis tautiško išsilaikymo klausimus
—Mykolo Drangos teigimas, kad išeiviai apspręsti amžinybės perstatoje. Žinodamas, kad
negali tautiškumo jprasminti gali būti priim mirsiu, aš neskubinu nutraukti savo gyvenimo,
tas kaip pastangos rasti atsakymą i jam rūpimą bet stengiuos jį kuo labiau įprasminti ir pra
klausimą: kodėl jis santykiauja su lietuviais, tęsti. Tauta ir tautinės mažumos vadovaujasi
kodėl jis dalyvauja išeivių lietuvių gyvenime? tuo pačiu dėnsiu: kas gyvas ir sveikas visuo
Kad M. Drunga klausia ir ieško atsakymo yra met nori pratęsti savo buitį ir išsilaikyti net
gerai. Gaila, tačiau, kad jis randa neigiamą at ir suvokdamas, kad nieko nėra amžino. Spė
sakymą ir blaškosi savo konfliktuose.
dami ateities pavojus mes, tačiau, turime ieš
M. Drungos teigimai yra paremti teze, kad koti išeičių ir kiekvieną dieną kuo geriausiai
tauta gali egzistuoti tik gyvendama kompaktiš išnaudoti savo tautinės gyvybės pratęsimui
koje masėje. Šiuo apibrėžimu sekant, jokia sve tiek svetur, tiek ir Lietuvoje.
tur esanti tautinė mažuma negali būti lygi kil
Tautinės mažumos atstovo padėtyje aš ne
mės krašte gyvenančiai tautai. Bandymas ki
tose sąlygose gyvenančius varu varyti būti to jaučiu nei konflikto, nei beprasmiškumo, nes
kiais, kokiais yra lietuviai Lietuvoje, atspindi manau, kad kiekviena šeima yra mikroskopiš
tikėjimą, kad yra teisybės monopolis. Ir M. kai savita “tauta”. Taigi, mano kaimynų šei
Drunga pastebi, kad tokio monopolistiško rei ma skiriasi nuo mano šeimos. Nei jie, nei aš
kalavimo statymas išeivius neišvengiamai ve dėl to nepergyvename. Mano bendradarbiai,
pavyzdžiui, pavydi man kelių kalbų mokėji
da j akligatvj.
Man atrodo, kad nėra būtina ieškoti amžinu mo ir mums visuomet yra įdomu pakalbėti apie
mo ir monopolistinės vieno sukirpimo tautos JAV regioninius papročius, tarmes, maistą ar
sąvokos. Yra klaidinga versti žmogų savo tau tradicijas, keičiantis žiniomis ir patirtimis. Apy
tiškumą apipavidalinti pagal vieną ar kitą linkėje yra kelios gana stiprios tikybinės gru
kurpalių. Yra klaidinga reikalauti, kad kitur pės. Jos ne tik savitos, bet iš savo narių daug
ar kitaip gyvenantis žmogus būtų taip ar ki reikalauja. Pažįstamas bendradarbis vietos vil
taip “tautiškas”. Teisingiau būtų žiūrėti i iš kiukų draugovėje yra užsiėmęs tikybinėmis ap
eivių lietuvių kolonijas kaip i savitas to kraš eigomis nuo penktadienio saulėleidžio iki šeš
to ar to miesto aplinkos Įtaigotas tautines bend tadienio vakaro. Nei jo sūnus, nei jis todėl
rijas ir svarstyti ar jos gali būti jų nariams nedalyvauja šeštadieniais pasitaikančiose vil
naudingos ir tęsiamos. Pragmatiškai žiūrėdami kiukų išvykose. Religinė grupė yra panaši į tau
i išeivių sąlygas ir nekovodami su faktu, kad tinę mažumą svetimoje aplinkoje. Tie žmonės
jų egzistencija yra orientuota Į savo aplinką, neskaito beprasmišku išlaikyti savo bendruo
mes išvengsime akligatvio Į kurį M. Drunga menę ir neabejoja savo pastangų tikslumu,
nors tai ir nėra patogu.
pateko.
Man, užaugusiam lietuviu, bendravimas
Atsisakę reikalavimo, kad visi išeiviai būtų
tik vieno kurpaliaus lietuviai, mes pajėgsime su lietuviais yra normalus ir dvasiniai reikalin
priimti faktą, kad Australijos lietuviai skiriasi gas reiškinys. Mano vaikams, augantiems lietu136
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viškoje šeimoje, tikiuos, bendravimas su lietu
viais bus taip pat jei ne būtinas, tai taip pat
laisvas ir normalus reiškinys. Aš netgi ma
nau, kad tautinės mažumos gali sau pra
smingai šias pastangas tęsti ir jomis būti nau
dingos savo prieaugliui, nes dvi kalbas mokąs
žmogus yra savaime turtingesnis, negu tas, ku
ris moka tik vieną. Ar nėra prasmės tėvams
stengtis vaikų akirati ir žinias praturtinti? Ga
lop, nesunku būtų M. Drungai rasti pavyz
džių išeivių kūrėjų tarpe, kurie, gyvendami
visiškai svetimoje aplinkoje, sugebėjo kurti kul
tūrinius lobius savo tautai. Ar tai nėra tau
tiškumo svetur įprasminimas?
— Šie svarstymai logiškai veda prie praėju
sio dešimtmečio išeivijos skaudžiausios proble
mos — ryšių su tauta. Kokia yra Jūsų asme
ninė pažiūra ir ką siūlytumėt visuomenei šią
problemą sprendžiant? Vistiek statytas klau
simas ar bet koks realesnis lietuviško charakte
rio pratęsimo bandymas nėra sąlygotas pačių
ryšių su tauta.
— Šis klausimas yra labai kontroversiškas
mūsų išeivių tarpe ir, atrodo, visai aiškus Lie
tuvoje gyvenantiems. Jis gali būti atsakomas
išeivių plotmėje tik kartu sveriant kultūrinius
ir politiškus reikalus, nes Lietuvos gyventojų
sąlygos palaikyti ryšius yra sprendžiamos poli
tiškoje plotmėje ir ne Lietuvoje, bet turbūt
Maskvoje. Daug priklauso, kokie santykiai yra
vystomi - asmeniški ar organizuoti; priklauso
ir kas juos vysto.

Kiekviena tautinė mažuma svetur, norėda
ma išlaikyti ne tik jausminį, bet gyvą tautiš
kumą, turi palaikyti kultūrinį ryšį su tautos
dauguma, jos kamienu. Klajūnu tapęs ir broli,
seserį lietuvį gyvenimą vargti Lietuvoje pali
kęs, aš negaliu užsiginti savo giminystės ryšių
dėl gyvenamų vietų skirtumų ar dėl tose
vietose vyraujančių politinių santvarkų. Ne
būdamas pranašu aš negaliu tvirtinti. Ne
būdamas pranašu aš negaliu tvirtinti (dargi
tos patriotai. Atsižvelgdamas į tai, aš lygiai
negaliu kaltinti tų, kurie yra šiuo klausimu
kitos nuomonės, tol, kol jie ją reiškia kitiems
nekenkdami. Kai pradedamas asmenų links
niavimas pavardėmis laikraščiuose dėl vieno

ar kito pasisakymo, dėl kelionės į Lietuvą, ar
svečio iš Lietuvos priėmimo, dėl tautinių šo
kių kostiumų ar knygų naudojimo, stengian
tis kitaip galvojantį viešai diskredituoti ir vi
suomeniškai izoliuoti, man darosi su tokiais ne
tik nepakeliui, bet dažnai įtariu šiuos žmones
savo garsaus patriotizmo priedangoje dirban
čius ne lietuvių tautos naudai.

Nemanau, kad yra teisinga šiemetinį iš
eivių tautinį išsilaikymą sąlygoti vien plačių
ryšių su Lietuva būtinybe. Ir šių ryšių plė
timą teisinti tik šiuo pagrindu. Tautinis išsi
laikymas, kaip anksčiau pabrėžiau, prasideda
šeimoje. Jokie ryšiai su tauta Lietuvoje neat
stos šeimos pastangų. Viešnagė Lietuvoje
neišspręs svetur esančių lietuvių tautiško iš
silaikymo klausimų ir nepaliks ilgalaikių pa
sėkų. Šiuos klausimus reikia išspręsti vietoje sta
tant realius tautiškos kultūros ir ekonomijos
pagrindais grįstus pamatus.
Ryšiai su Lietuvoje gyvenančiais gali taip
pat būti ir neasmeniški, pavyzdžiui, kalbi
ninkams keičiantis nuomonėmis lietuvių žody
no ir naudojimo klausimas, griežtųjų sričių
specialistams bendradarbiaujant lietuviškos ter
minologijos vystyme (labai apleista sritis, nes
Lietuvoje pasigendama svetimas kalbas pa
žįstančių specialistų ir daug naujadarų yra
skolinami iš rusų kalbos!), netgi lituanistikos
mokytojams stengiantis keistis metodikos žinio
mis ir mokomąja medžiaga. Be abejo, tai nėra
skambus darbas, ir jis reikalaus daug kruopš
čių pastangų. Galimybės jį vykdyti pareitų
nuo mūsų kultūrininkų sugebėjimų —tiek
išeivių, tiek ir Lietuvoje esančių. Manau, kad
tokie ryšiai būtų naudingi visai tautai.
— Jau kuris laikas vyksta “karštos” disku
sijos apie išeivijos politinio darbo kryptį, galu
tinius siekius, metodus ir organizaciją. Ypač
aštrios kritikos susilaukė veiksnių nelankstu
mas politinių tikslų siekiant (t. y. “laisvini
mo taktika”) ir JAV Lietuvių Bendruome
nės įsijungimas į politinį darbą. Būtų įdomu
patirti Jūsų svarstymus šiais klausimais.
— Pirmą kartą savo nuomonę šiais klausi
mais pasiūliau F.S.S. suvažiavime Clevelande
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1965 metais, dar pries plačiai nuskambėjusias
dr. J. Greimo paskaitas JAV. Anuomet stačiau
sekančias tezes:

Kiekviename darbe yra būtina turėti ne tik
tolimą ir sunkiai atsiekiamą tikslą, bet ir aiškiai apčiuopiamus tarpinius laiptus, kurie ve
da tiesiai ar su posūkiais prie Didžiojo Tikslo.
Mūsų politiniai veiksniai iki šiol nesugebėjo
tokių tarpinių laiptų apibūdinti ir vadovau
jasi tik tolimo tikslo siekiu. Tai yra metodiš
kai neteisinga. Antra tezė kelia klausimą, kas
yra naudingiau Lietuvai ir lietuvių tautai: ar
turėti savo, kad ir politiškai nepriimtinos struk
tūros valstybę, kuri yra priimta i pasaulio vals
tybių tarpą, ar jokios valstybės neturėti?
Žiūrint iš tautiško išeivių išsilaikymo taš
ko, reikia klausti, kas yra svarbiausia išeivių
bendruomenei: ar priimtinos politinės linijos
išlaikymas, ar savo tautiškos kultūros bruožų
stiprinimas ir tęsimas? Jeigu mes pasisakome,
kad yra sunkiausia ir svarbiausia išeiviams
išlaikyti tautiškumą, tuomet turime visomis jė
gomis dirbti šiam tikslui ir kuo labiau vengti
jėgas ir dėmesį skaldančių nuomonių skirtu
mų. Atseit, negalime tautiškų interesų subor
dinuoti pasaulėžiūriniam, politiškam ar gru
piniam dogmatiškumui ir monopolistinėm ten
dencijom (plg. užuominą M. Drungos ir V.
Kavolio minčių gvildenime). Šiuo atveju siūly
čiau Lietuvių Bendruomenei ribotis kultūri
niais rūpesčiais ir jokiu būdu nesiskverbti į po
litinę veiklą ir kultūrinių poreiškių spalvini
mą pasaulėžiūrinėm spalvom.
Galop, jeigu mums tikrai rūpi kuo didesnio
lietuvių skaičiaus apjungimas politiškai nedi-

ferencijuoton kultūrinėn tautinės
mažumos
bendruomenėn, tuomet turėtume
Lietuvių
Bendruomenę ugdyti kaip hibridą, kuris jun
gia ne tik niekur nepriklausančius narius per
savo skyrius, bet ir organizacijas (taip, ir Naš
lių ir Našliukių ir Raudonos Rožės klubus...),
kurios su savo nariais įsijungia i Lietuvių
Bendruomenę tokiu svoriu, kiek jose yra mini
malų solidarumo mokesti mokančių narių.
Laikai, kuomet Antrojo Pokario
imigrantai
manė turi teisę primesti savo
organizacinę
struktūrą JAV ankstyvesniems lietuviams išei
viams praėjo su dideliu mūsų tautai nuosto
liu. Stenkimės dabar būti blaivesni ir duosnesni ne tik sau, savo partijai, bet ypač visai lie
tuvių tautai!
— Šį kartą turbūt užteks. Jau ir taip daug
laiko atėmėme iš Jūsų su šiais klausimais.
Nuoširdus ačiū už atvirus ir susimąstyti ver
čiančius atsakymus, ypač kad jie aktualūs ne
tik mūsų Sąjūdžiui, bet ir visai išeivijai.

— Dėkoju taip pat už progą bendras prob
lemas pasvarstyti. Pabaigai tik norėčiau pridė
ti, kad šiandien mums, Sąjūdžio nariams, tu
rėtų būti svarbiausia išspręsti mūsų pačių
dalyvavimo ir Sąjūdžio veiksmingumo klausi
mus gal kaip tik išvardintų rūpesčių akystatoje. Baigdamas paskutinius savo kadencijos
metus aš turiu tik vieną troškimą: kad Sąjūdis
kuo gražiausiai ir naudingiausiai tarnautų na
riams, skautijai ir lietuviškumui tęsdamas dar
bą, kurio maža dalelytė teko ir man. Tikiuos,
kad prie šio troškimo jungiasi visi ir visos
mūsų spalvas nešioją ne tik žodžiais, bet ir
savo veiksmais, ypač artėjančio Akademinio
Skautų Sąjūdžio visuotinio suvažiavimo metu.
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Jeigu medžio šaknys

Jeigu medžio šaknys
pražydėtų
dangum tapusioj žemėj,
mes būtume žmonės,
atradę sielos kalbą.

Mus skaldo naujus pasaulius
slepiąs aptemimas,
mes nesutinkam šviesoje,
mes tamsoje neatpažįstam
savo veido.

Jeigu medžio šaknys
nenuvystų
saule žėrinčiam akmeny,
mes būtume žmonės,
ištarę giliausią žodį
ir nutilę.

(Iš Viena saulė danguje)
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Vašingtono politika ir
pažiūros Lietuvos
laisvės reikalu

Savo žygiuose dėl Lietuvos išeivija rėmėsi
ir toliau remiasi JAV nepripažinimo
politika ir laiko JAV kertiniu veiksniu
Lietuvos ateities sprendime.
Deja, objektyviai žiūrint, po ketvirčio
šimtmečio tokios nepripažinimo politikos
ryškiai matosi ir jos ribotumas.

:

j
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Algio Gurecko pranešimas Akademikų
skautų studijų savaitėje 1971 m., paremtas
eile pokalbių su oficialiais JAV pareigūnais,
siekia išsiaiškinti ką JAV politika
Lietuvos atžvilgiu reiškia ir ką
nereiškia.
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Man labai malonu būti šioje akademikų
skautų stovykloje. Mano pranešimas bus in
formacinio pobūdžio — kiek mums Washingto
ne žinoma, kokia yra Valstybės departamen
to ir Amerikos vyriausybės politika Lietuvos
klausimu.
Bijau kad neapvilčiau jūsų. Dabar, po Aukš
čiausio teismo sprendimo būtų galima atideng
ti visas paslaptis. Deja, tų paslapčių nėra. Kiek
yra buvę pasikalbėjimų su įvairiais pareigū
nais Valstybės departamente ar prezidento įstai
goj, jie niekad nėra užsiminę, tiesioginiai pa
sakę ar implikavę, kad kas nors būtų slėpti
na, kas nors būtų laikytina konfidencialiai.
Priešingai, vienu atveju įsakmiai buvo pabrėž
ta, kad jie labai norėtų, kad Amerikos lietuvių
visuomenė būtų informuota, kokia yra Ameri
kos vyriausybės politika Baltijos kraštų atžvil
giu ir kad suprastų motyvus dėl ko Amerikos
politika yra tokia , o ne kitokia, nes jie yra
įsitikinę savo politikos teisingumu ir blaivumu
ir mano, kad jeigu Amerikos lietuvių visuo
menė būtų tinkamai informuota, ji būtų ma
žiau tai politikai priešiška. Visais atvejais, jie
jokios paslapties iš savo politikos Baltijos kraš
tų atžvilgiu nedaro.

Informacinio pobūdžio pranešime žinoma,
labai svarbu šaltiniai iš kur gautos informa
cijos. Daugiausia tai yra įvairių mūsų delega
cijų ir atskirų asmenų kontaktai su oficia
liais žmonėmis. Vienas tačiau šaltinis, kuris
labai daug medžiagos suteikė, buvo lietuvių
grupės susitikimas — vakaras praleistas su vie
nu buvusiu Valstybės departamento pareigūnu,
kuris yra kurį laiką buvęs taip pat ir Baltijos
valstybių poskyrio vedėju, bet dabar jau išė
jęs į pensiją, taigi yra visiškai laisvas pilietis ir
gali kalbėti laisvai, nesurištas su tarnybiniais
apribojimais, su kuriais turi skaitytis kiekvie
nas oficialus pareigūnas. Jis labai nuoširdžiai
kalbėjo, tiesiog davė savo patarimų, kaip mums
reikėtų elgtis, kaip mums reikėtų savo klausi
mą pateikti, kad mes būtume efektyvesni, kad
į mūsų pageidavimus būtų atkreipta daugiau
dėmesio, taip pat ko būtų realu siekti esamo
se aplinkybėse ir ko ne. Tai tiek dėl šaltinių.

Dar prie pačios politikos. Jungtinės Ameri
kos Valstybės nepripažįsta Pabaltijo
kraštų
prijungimo prie Sovietų Sąjungos, bet faktų
Amerika neneigia. Yra faktas, kad Lietuva yra įjungta į Sovietų Sąjungos sąstatą ir nie
kas to fakto nemano nuneigti. Amerika tik nei
gia, kad šitas faktas yra teisėtas, kad Baltijos
kraštų priklausymas Sovietų Sąjungai būtų
pastovus ir Amerikos priimtas ir todėl iš to fak
to Amerika atsisako daryti teisines išvadas. Amerika laiko kad Lietuva, Latvija ir Estija tu
ri apsisprendimo teisę, kuri apima teisę būti
JAV nepripažįsta Baltijos kraštų prijungi
mo prie Sovietų Sąjungos. Bet faktą Amerika
neneigia.

nepriklausomomis valstybėmis, o ne Sovietų
Sąjungos dalimi. Amerika gana konsekventiš
kai laikosi tos politikos, pvz. teismų spren
dimuose ir kitais įvairias valdžios veiksmais, įvairiom detalėm Lietuva laikoma atskira vals
tybe. Įžengus pro didįjį įėjimą į Valstybės de
partamentą yra didelė salė, kur kabo visų
valstybių vėliavos su kuriom Amerika turi dip
lomatinius santykius. Tarp jų matysite ir Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vėliavas. Tai yra to
kia maža simbolinė detalė, bet ji užtinkama
visur. Pav., jūs paprašysit pašto biuletenio ir
pasižiūrėsit kokios valstybės ten yra ir kiek
reikalinga mokėti už laiškus ir pan., jūs rasi
te Pabaltijos valstybes kaip atskirus kraštus iš
vardintas. Tad konsekventiškai tos politikos
laikomasi, nors visa tai yra tik daugiau ar ma
žiau simbolinio pobūdžio veiksmai. Todėl ky
la klausimas, ką visa tai reiškia praktiškai?

Iš tikrųjų, kada sakoma kad Jungtinės Amerikos Valstybės nepripažįsta Pabaltijos republikų prijungimo prie Sovietų Sąjungos, tai tiek
ir tereiškia, kas pasakyta. Mes turim tendenci
ją iš to daryti logiškas išvadas ir dar pridėti
tam tikrų implikacijų tam nepripažinimui,
bet Valstybės departamento interpretacijoj to
li gražu tos implikacijos ir logiškos išvados ne
seka. Gal būt viena iš didžiausių klaidų yra,
kad mes galvojam, kad jeigu Amerika nepri141
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pažįsta Pabaltijo kraštų prijungimo prie So
le tų Sąjungos, tai ji yra pasiruošusi ir pasiry
žusi ką nors konkretaus daryti, kad sovietų
okupacija Pabaltijo kraštuose baigtųsi ir kad
tos valstybės galų gale taptų vėl nepriklauso
mos. Deja, taip nėra. Amerika tokių išvadų iš
savo nepripažinimo politikos nedaro. Amerika
nesijaučia, kad ji yra įsipareigojus ką
nors
konkretaus daryti, imtis kokių nors ar tai militarinių ar politinių žygių, kad Pabaltijo kraš
tai būtų išvaduoti iš priklausomybės Sovietų
Sąjungai. Jie tik nepripažįsta aneksijos teisėtu
mo ir tiek. Ir kyla klausimas ką tai reiškia. Ar
tai nereiškia, kad Pabaltijo kraštai yra nu
rašyti ir pasmerkti likti Sov. Sąjungos okupaci
joje, kad visas šis nepripažinimas yra daugiau
ar mažiau tuščias mostas?

Teisingai ar klaidingai, bet Valst. departa
mente atrodo yra įsitikinimo, bent tų žmonių,
kurie turi su Pabaltijo kraštais reikalų, kad
padėtis nėra tokia beviltiška. Jų manymu, per
ilgesnį laiką, įvykių eiga ir jų išsivystimas
veikia ta kryptimi, kad Sov. Sąjunga artėja, kad
ir lėtai, į savo galybės žlugimą. Jie mano, kad
laisvėjimo prcesas, nors jis eina pirmyn ir vėl
atgal, vis dėlto galutinam rezultate šiek tiek
daugiau palaisvėjimo atneša, ir jis veda prie
Pabaltijo kraštų išsivadavimo, išsivadavimo
savo pačių jėgomis. Atrodo keista galvoti apie
Baltijos kraštų išsivadavimą iš Sov. Sąjungos,
ir aišku, kad tai gali įvykti tik jei Sovietų Są
jungos galybė būtų palaužta, gal ir santvarka
pasikeistų tik tada gali atsirasti proga tokioms
skirtingoms tautoms kaip Baltijos kraštams
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. Maždaug toks
vaizdas — kaip tas konkrečiai įvyks jie nesiima
nagrinėti —tik yra bendras įsitikinimas, kad
Sovietų Sąjunga nėra pastovus valstybinis vie
netas. Kaip ir kitos imperijos, Sovietų Sąjun
ga turi savy žlugimo sėklą, turi didelių prieš
taravimų, kurie nėra išsprendžiami, kurie ankš
čiau ar vėliau prives prie tos valstybės disintegracijos. Žinoma, būtina išsivadavimo sąlyga
yra ta, kad lietuvių tauta išliktų ir išlaikytų
savo pasiryžimą valstybę atstatyti. Jų nuomo
ne, kurią jie gali pagrįsti paskutiniais statisti
niais duomenimis yra visai aišku, kad lietu
142

vių tautai šiuo metu negręsia išnykimo pavo
jus artimoj ateity. Lietuvių tauta šiuo metu vi
sai nemažėja. Savo krašte ji proporcingai,
kad ir labai nedideliu skaičiumi, yra paaugusi.
Visai kitaip yra su Latvija, su latvių tauta,
bet aš neesu informuotas kokios jų nuo
monės tuo klausimu, tik aiškiai matome ,kad
Latvijos padėtis yra daug žiauresnė.
Valstybės Departamentas mano, kad Bal
tijos kraštai turi patys ieškoti progų, turi
laukti progų išsivaduoti savo pačių jėgomis.

Taigi kertinė mintis kuri lieka diskutuo
jant ką reiškia nepripažinimo politika yra ta,
kad JAV Valstybės departamentas mano, kad
Pabaltijo kraštai turi patys ieškoti progų, turi
laukti progų išsivaduot savo pačių jėgomis.
Sunku pasakyt kiek mūsų veiksniai, kiek mū
sų visuomenė laukia išskirtinai Amerikos arba
Vakarų paramos. Tačiau yra aišku, kad Valst.
departamentas nemano, kad mūsų siekimai tu
rėtų būti šimtu procentų surišti su Amerika.
Jie aiškiai galvoja, kad lietuvių tauta turi
daug savo pastangų padėti, kad išliktų ir kad
išsivaduotų atėjus palankiam momentui, o pa
ti Amerika nieko kito, be savo teikiamos mo
ralinės paramos, nėra įsipareigojusi daryti. Ži
noma, tai nereiškia, kad niekas nieko ir neda
rys — jie tik nėra įsipareigoję. Eventualiai, jei
gu bus jos interesas, ji gali kuo nors padėti,
bet čia priklausys nuo konkrečių aplinkybių,
kokios eventualiai gali susidaryti.
Kada sakome, kad Amerika nėra įsipareigo
jusi, tai kyla klausimas argi Amerika tikrai nė
ra teisiškai įsipareigojusi ką nors daryti, kad
ir pav., tokiu dokumentu kaip Atlanto charta,
kuri buvo surašyta Antrojo Pasaulinio karo
metu. Skaitant tą dokumentą yra visai aišku,
kad tos valstybės, kurios yra pasirašiusios chartą, t. y. Jungtinės Amerikos Valstybės ir Didžio
ji Britanija, vėliau kitos prie tos Chartos prisi
dėjusios, kaip ir pati Sovietų Sąjunga, žada at
statyti visų tų valstybių nepriklausomybę, ku
rios neteko savo nepriklausomybės Antrojo pa
saulinio karo metu. Tas apima, be abejo, ir Bal-
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tijos kraštus, bent niekas nėra teigęs, kad At
lanto Charta neturėtų būti taikoma Baltijos
kraštams, nebent sovietai. Deja, Atlanto Char
ta šiuo metu nelaikoma tikru, gyvu įsiparei
gojimu. Ji laikoma istoriniu dokumentu ir tai
gana nemaloniu prisiminti. Karo metu daug
kas yra daroma, kad tik kuo greičiau karą lai
mėti. Amerikos Valstybės departamentas nelai
ko, kad šiuo metu tie įsipareigojimai, tada pa
daryti, Amerikos politikų rištų.
Dabartinė Amerikos politika Rytų Europos
atžvilgiu galutinai susiformavo Vengrijos suki
limo metu ir tuoj po to. Gana ryškiai jaučia
si, kad Valstybės departamentas ir kitos įstai
gos buvo Vengrijos sukilimo labai sukrėstos ir
dėl to sukilimo esama neabejotino kaltės pa
jutimo. Kiek jų žinioje veikiančios radijo sto
tys davė vengrams vilčių ar nedavė, bet fak
tas, kad buvo skelbiama išvadavimo politika
kada Dulles buvo Valstybės sekretorius ir su
kilimui įvykus, nieko nebuvo daroma tam suki
limui padėti. Buvo bijoma, aišku, trečiojo pa
saulinio karo, atominio karo. Bet kokios ten
priežąstys bebūtų, valstybės departamentas,
Amerikos vyriausybė jautėsi tikrai sukrėsti, ir
tas sukrėtimas dar ir dabar jaučiasi. Jie bijo
duoti kokių nors vilčių, daryt kokių nors pa
žadų, kurių jie negalėtų įvykdyti ir kurie
sukeltų rizikingų žygių ir nepateisinamų vil
čių Rytų Europos kraštuose. Po Vengrijos ir
Čekoslovakijos jie labai gerai supranta, kad pa
dėtis Rytų Europoj yra labai įtempta, kad
pavergti kraštai toli gražu nėra susitaikę su
savo likimu. Jie tai žino ir apie Pabaltijo kraš
tus ir žino, kad neatsargus veiksmas labai leng
vai gali sukelti sukilimą, kuris būtų apmo
kėtas labai dideliu skaičium aukų, o pati Ameri
ka, žinoma, nesijaustų galinti rizikuoti kuo
nors, rizikuoti trečiu pasauliniu karu ir savo
krašto su kitais kraštais susinaikinimu, kad
kuo nors konkrečiai tiems kraštams padėtų.
Tas irgi didele dalimi lemia jų politiką mūsų
atžvilgiu ir kada mes raginam kelti Pabaltijo
tautų klausimą Jungtinėse Tautose ar įvesti
drąsesnę radijo programą į Rytų Europos
kraštus, jie klausia ko mes visu tuo norim at
siekti. Kada šalia visų motyvų mes paminim,

Amerika bijo sukelti viltis, kurios yra ne
pateisinamos, kurių Amerika nesiryžtų savo
veiksmais paremti. Ji bijo įsipareigojimų, ji
bijo neatsakingų žygių.
kad tai būtų viena iš priemonių išlaikyti lais
vės viltį Baltijos kraštuose, jie aiškiai pasako,
kad jie bijo, kad nebūtų tokia viltis sukelta,
kuri yra nepateisinama, kuri yra tokia kokios
Amerika nesiryštų savo veiksmais paremti.
Jie bijo įsipareigojimų, jie bijo neatsakingų
žygių.
Gal būt kiltų klausimas kiek šitokia politi
ka yra tvirta, kiek tas nepripažinimas yra tvir
tas. Vistiek praėjo trisdešimt vieneri metai nuo
to laiko, kada Amerika padarė pareiškimą, kad
ji nepripažįsta Baltijos kraštų įjungimo į So
vietų Sąjungą, dvidešimt šeši metai praėjo
nuo Antrojo Pasaulinio karo galo ir šis ne
pripažinimas darosi savotiškai keistas. Padėtis
Pabaltijo kraštuose jau maždaug dvidešimt še
ši metai perdaug nekinta, bent jų tarptautinė
padėtis visai nekinta, yra visiškai sustingusi.
Kaip ilgai tokia padėtis gali tęstis? Susidaro
įspūdis, kad tokia padėtis gali tęstis gana il
gai. Tiesa, mes bijome kas bus su mūsų dip
lomatine tarnyba. Užšaldyti fondai baigiasi.
Artėja laikas kad išsibaigs Lietuvos lėšos, ku
rios yra Amerikoje — iš kurių visos pasiun
tinybės yra išlaikomos. Amerika atsisako pripa
žinti naujų diplomatų įvedimą į Lietuvos dip
lomatinę tarnybą, nors ir nedaug tokių žmo
nių yra, kaip Lozoraitis junjoras, kuris vado
vauja Lietuvos atstovybei prie Šventojo Sosto
Romoje. Tačiau, jis nėra skirtas paskutinės Lie
tuvos vyriausybės —jis yra jaunas žmogus ir,
žinoma, tuo laiku negalėjo būti diplomatu, jis
neturi paskutinio Lietuvos prezidento patvir
tinimo — dėl to Amerika nelaiko jo pilnateisiu
atstovu, atsisako jam skirti ir pervesti lėšas iš
Lietuvos fondų. Faktinai tie pinigai yra Lietu
vos, bet Valstybės departamentas atsisako juos
pervesti. Kyla klausimas kiap ilgai diplomatinė
tarnyba iš vis dar galės veikti.
Čia iškyla vėl kita aplinkybė, kitas Pabalti
jo valstybių aneksijos nepripažinimo politikos
aspektas. Valstybės departamentas neriša tų
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dviejų klausimų. Nepripažinimo politiką ir dip
lomatinių tarnybų funkcijonavimą jie laiko
atskirais klausimais. Jų nuomone, jeigu ir vi
si pasiuntiniai išmirtų, pinigai išsibaigtų, ir
visos pasiuntinybės turėtų užsidaryti, vistiek
dar nuo to Amerikos nepripažinimo politika ne
pasikeistų. Amerika vistiek nepripažins Pabal
tijo valstybių prijungimo. Žinoma, tas jau la
bai susilpnintų matomą jų aneksijos nepripa
žinimo išraišką, tačiau jie tu dviejų dalykų
nesuriša.

Nepripažinimo politiką ir diplomatinių
tarnybų funkcionavimą Valstybės departa
mentas laiko atskirais klausimais ir net jei
visos Lietuvos atstovybės turėtų užsidaryti,
vistiek dar nuo to Amerikos nepripažinimo
politika nepasikeistų.

Kaip ilgai gali aneksijos nepripažinimo po
litika išlikti, jei diplomatinė tarnyba pagaliau
turėtų užbaigti savo dienas? Žinoma, i tai bū
tų galima tik tada atsakyti, jei tikrai žino
tume dėl ko Amerika tos nepripažinimo politi
kos laikosi, koki jos motyvai. Visus juos atspė
ti yra gana sunku, kai kur yra gan aiškių in
dikacijų, bet kai kurie motyvai darosi gan spe
kuliatyvūs. Be abejo yra moralinis aspektas, be
abejo Amerika sutinka, kad Baltijos valstybių
aneksija buvo vienas iš biauriausių prievar
tos veiksmų tarptautinėj valstybių bendruo
menėj. Mes žinome, kad santykiai tarp valsty
bių yra neteisingi ir žiaurūs. Antrojo pasauli
nio karo metu nutiko labai daug žiaurių Įvy
kių su žmonėmis ir tautomis. Tačiau, jei mes
isigilinsim Į Pabaltijo valstybių ir tautų liki
mą, pradedant slaptais Molotovo-Ribbentropo
susitarimais tarp sovietų ir nacių, paskui visi
tie grubūs sovietų apgaudinėjimai ir prievarta,
deportacijos ir žudynės, daugybė kraujo, kuris
buvo išlietas, visa tai pasvėrus pamatysim, kad
Baltijos valstybių užgrobimas lieka vienas iš
pačių biauriausių nusikaltimų šių laikų isto
rijoj. Jis turi daug panašumo su Lenkijos-Lie
tuvos valstybės padalinimu aštuonioliktojo
šimtmečio gale, kada visa Europa iki pat tų
valstybių nepriklausomybės atstatymo nesusi
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gyveno su mintimi, kad Lenkija visiems laikamas būtų išbraukta iš Europos žemėlapio.
Morališkai visi palaikė Lenkijos teisę Į nepri
klausomybę. Retai kas tikėjo, kad Lenkija am
žinai liks svetimųjų valdžioje. Pabaltijo kraš
tai žymiai mažesni už Lenkiją ir mažiau už ją
žinomi, bet dauguma tų kurie yra susipažinę
su jų likimu, Pabaltijo tautų padėtį panašiai
vertina.
Kitas motyvas yra iš tikrųjų tas kurį jau
minėjau — tai gana nuoširdus Įsitikinimas,
kad Pabaltijo kraštai gali išsivaduoti, kad ir
tolimoj ateity. Būtų labai didelis Amerikos mo
ralinis laimėjimas, jei taip tikrai nutiktų, jei
tiems kraštams išsivadavus, po daugelio me
tų, Amerika taip ir būtų likus niekad jų oku
pavimo nepripažinus. Kada būtų kalbama apie
tuos kraštus, tas nepripažinimas visada būtų
prisimenamas ir tai būtų laikoma Amerikai di
deliu moraliniu nuoplenu.
Dabar, einant prie paprastesnių, tiesiogi
nių motyvų, tarpe jų be abejo yra ir mū
sų visuomenės spaudimas. Visuomenės spau
dimas, žinoma, veikia ne valstybės departa
mentą, bet prezidentą ir jo aplinkos asmenis,
ypatingai partinę, politinę jo štabo dalį. Kong
resas, Atstovų rūmai ir senatas taip pat daug
padeda ir Valstybės departamente yra susida
riusi nuomonė, kad Baltijos kraštų klausimo
geriau per daug nejudinti, dėl to, kad jei pabaltiečiai pamato ar mano, kad jų klausimas
yra atsidūręs pavojuj, tai tada greit išgirsti iš
kongresmanų ir senatorių — vieni skambina,
kiti raštą parašo, trečias ir pats atvyksta pasi
teirauti. Tuoj reikia aiškintis ir rašyti raštus,
atsakinėti. Vienu žodžiu, atsiranda daug bėdos
ir jeigu galima, tai geriau jos išvengti. Pa
galiau dar ir tai reikšminga, kad Valstybės
departamentas yra labai inertiška Įstaiga. Tai
milžiniškas pastatas su daugybe žmonių kur
dalykai darosi labai lėtai. Ir jei nėra būtino rei
kalo ką nors keisti, ten dalykai gali išlikti labai
ilgai nepasikeitę. Žinoma, tai atrodo gana juo
kingas motyvas, bet jis yra tikras.
Dalykai daug greičiau vyksta prezidento
aplinkoj. Ten daromi sprendimai, ten žiūrima,
kad jie būtų spračiai vykdomi. Valstybės de-
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partamentas veikia lėtai. Jis yra didelis, inertiš
kas, apsunkintas ilga istorija ir tradicijoms, vis
kam skeptiškas, surištas diplomatinėm for
mom. Vienos Kongreso laikais nustatyto man
dagumo taisyklėmis ir kitais dalykais, kuriuos
visus jei taip reikalinga, labai lengvai, preziden
to štabe jo patarėjai nutraukia ir ten randamas
lengvas, greitas, tiesioginis kelias.
Nepripažinimo politika neturi tvirto už
nugario. Ją nebūtų sunku pakeisti, jei iškil
tų tikras reikalas.

Labai tvirta nepripažinimo politika nėra.
Gal būt didžiausias povojus yra tas, kad ji yra
mažai žinoma .Kada kyla koks nors triukšmas,
kaip Kudirkos atidavimas, visus priverčia apie
tai pagalvoti. Bet vis mažiau ir mažiau apie tą
nepripažinimo politiką žino Amerikos visuome
nė. Vis mažiau ir mažiau žino ir pačios Ameri
kos įstaigos. Reikia pasakyt, kad net ir paties
prezidento aplinkoj jo patarėjas nustebo, suži
nojęs, kad Lietuvos ir Latvijos pasiuntinybės
Washingtone yra ne dabartinių, komunisti
nių bet senųjų vyriausybių pasiuntinybės.
Kai apie tai buvo užsiminta ponui Kajeckui, jis
visai nenustebo ir pasakė, kad tą klaidą daug
kas daro. Daug kas galvoja, kad Lietuvos ir
Latvijos pasiuntinybės Washingtone yra sovie
tinės Lietuvos ir Latvijos pasiuntinybės. Tokiu
atveju pasiuntinybių buvimas iš dalies jau
nustoja savo prasmės, jei žmonės nežino ką tos
pasiuntinybės atstovauja. Tokiu būdu ir ta poli
tika neturi tvirto užnugario. Ji turi tendenci
jos išvirsti savotiška keistenybe, apie kurią
mėgsta parašyti laikraštininkai, kai pritrūksta
aktualių žinių, kaip pav. Los Angeles Times
parašė. Ją nebūtų sunku pakeisti, jei iškiltų
tikras reikalas.
Kas iš tos politikos seka? Konsekventiškai,
jeigu Amerika nepripažįsta Baltijos valstybių
aneksijos, tai visi santykiai su tais kraštais tu
rėtų būti nutraukti. Amerika neturėtų pripa
žinti jokių ten sudarytų dokumentų, neturė
tų palaikyti jokių santykių per okupacines įstaigas nei su tuo kraštu, nei su jo žmonėm.
Tai būtų konsekventiškas kelias. Tačiau Vals
tybės departamento pareigūnai sako, kad to

kia politika turėtų visiškai priešingų rezulta
tų negu Amerika siekia. Savo nepripažinimo
politika Amerika siekia padėt Pabaltijo kraš
tams. Ir čia išeitų kad ji kenkia. Toks boikotas
Baltijos tautas visiškai izoliuotų nuo Ameri
kos ir nuo Vakarų. Ir čia galiu jums pažodžiui
perduoti vieno Valstybės departamento pareigū
no, Pabaltijo skyriaus vedėjo pareiškimą, ku
ris sako, kad tokiu atveju išeitų, kad už pa
vergimą Amerika baudžia ne pavergėją bet pa
vergtus. Jo nuomone toks boikotas, toks visiš
kas Baltijos kraštų uždarymas nuo Vakarų, So
vietų Sąjungai tik į naudą išeitų. Todėl
Amerika visiško boikoto politikos ir nesilaiko.
Ir jie sau pasilieka labai laisvas rankas nustaty
ti ką nepripažinimo politika reiškia. Jie sako,
kad tiktai JAV vyriausybė nustato kokias iš
vadas daryti iš nepripažinimo politikos, ir nie
kas kitas. Kada mes priimam kurį nors iš Lie
tuvos atvažiavusių žmonių ar vykdome kokius
kultūrinius pasikeitimus su Lietuva, Valstybės
Departamente tuoj pat prisistato sovietų parei
gūnai ir tvirtina, kad tai reiškia Amerika jau
pripažino Baltijos kraštus Sov. Sąjungos dali
mi. Bet jiems atsakoma, kad ne, nieko pa
našaus, mes ir toliau nepripažįstame ir nėra
jokių dėsnių ką iš tikrųjų nepripažinimas
turėtų reikšti, kaip Amerika turėtų elgtis ne
pripažindama. Tik pati Amerikos vyriausybė tai
nustato, ir čia nieko negali pakeisti nei Sovie
tų Sąjunga, nei Sovietų Sąjungos piliečiai, nei
Lietuvos ar Amerikos piliečiai, nei jokios jų
organizacijos, politinės, visuomeninės ar kito
kios.

JAV nepripažinimo politikos nesilaiko
konsekventiškai, visiškai izoliuodama Baltijos
kraštus nuo Vakarų, nes, tai išeitų į naudą
tik Sovietų Sąjungai.
Čia aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad čia ir
buvo mūsų veiksnių ir taip vadinamų Clevelando nutarimų klaida. Taip, pagal tarptauti
nę teisę jie buvo teisūs, labai konsekventiškai
nepripažinimą turėtų sekti visiškas boikotas.
Betgi nepripažinimo politika yra
politinis
sprendimas iš kurio plauktų poltinės išva
dos. Valstybės departamentas, darydamas po1.1 TL VOS
NA C ONALINŽ
Al. MAŽVYDO
BBUOTEKA
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litinį sprendimą, pasilieka sau laisvę iš to
daryti teisines išvadas. Taigi tuo būdu priėjom
prie pačio jautriausio santykių su kraštu klau
simo — kaip Valstybės departamentas į tai
žiūri. Tiesioginis jų atsakymas į tą klausimą
yra labai paprastas — kad Valstybės departa
mentas, neturi jokios nuomonės tuo klausi
mu, tas klausimas jų visai neliečia. Reiškia,
Amerikos lietuvių visuomenės, jų organizaci
jų ir asmenų bendravimas su Lietuvoje esan
čiais asmenimis ar organizacijomis nepripažini
mo politikai neturi jokios reikšmės. Privačiai iš
sikalbėjus išryškėja jų nuomonė, kad jei mū
sų visuomenė atsisakytų kontaktų su Lietu
va, tai būtų naudinga tik sovietams, o lietu
vių tautai tai kenktų. Jiems atrodo, kad mums
būtų tikslinga daryti visa tai, kas padėtų lie
tuvių tautai išlaikyti savo vakarietišką kultū
ros pobūdi ir išvengti kultūrinės izoliacijos.
Taip pat labai svarbu, kad bent valdantieji
sluoksniai, naujoji klasė būtų galimai geriau
informuota kas darosi pasaulyje ir aplink juos,
Rytų Europoje. Tam jiems reikalingi kontak
tai visomis kryptimis.
Žinoma, bendravimas turi ribas.
Tačiau
sunku aiškiai sužinoti, kur tos ribos turėtų
būti. Todėl griebiamasi pavyzdžių.
Taip sakykim koks 20 studentų nuvažiuo
tų studijuoti į Vilnių, tai būta labai gerai —
bet jei staiga vienu laiku 200 studentų iš čia
patrauktų studijuoti i Vilnių... Tai jau būtų
lyg masinė demonstracija. Žinoma, sovietai tiek
neįsileistų, bet ir iš Amerikos pusės atro
do nebūtų pageidaujama tokio masinio užplū
dimo į dabartinę Lietuvą, daugiau ar mažiau
organizuota forma. Šiaip atrodo, kad jie pasi
lieka sau laisvas rankas spręsti kas būtų jiems
nepageidaujama, kokie būtų per tolimi veiks
mai bendravimo kryptimi. Tai tiek galiu pa
tiekti informacijų.
Nemanau, kad labai ką naujo būčiau pasa
kęs, gal tik kaip daugely politikos dalykų ne
dideli akcento ar kirčio skirtumai yra gana
reikšmingi. Gal būt paryškinau kai kuriuos
dalykus, kurie iki šiol buvo daugiau ar ma
žiau skirtingai suprantami.
Taigi esu pasiruošęs eiti prie išvadų —
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kalbėt apie savo nuomones, kuriomis norė
čiau su jumis pasidalinti. Pradėsiu nuo pa
čios ryškiausios — man daro gan didelį įspū
dį, kad daugelis labai skirtingų stebėtojų So
vietų Sąjungą nelaiko pastoviu vienetu, nema
no, kad Sovietų imperija bus pastovi ir kas ji
išliks neribotiem, nepramatomiems šimtme
čiams. Tokie žmonės kaip Almarikas iš Sovietų
Sąjungos vidaus, tokie skirtingi politiniai fakto
riai kaip Mao Kinija ir Valstybės departamen
tas čia Amerikoj, visi sutaria, kad Sovietų Są
junga nebus ilgalaikis reiškinys. Žinoma, ru
sų tauta ir Rusijos valstybė yra pastovus vie
netas, bet sovietinė imperija nėra laikoma pa
stovia. Nėra vieningos nuomonės kaip ir kada
ta imperija baigs savo dienas, bet manoma, kad
ji kad ir lėtai bet nesulaikomai rieda į savo
galybės žlugimą. Man tai daro įspūdį ir kelia
vilčių, kad toki skirtingi žmonės, skirtingi ste
bėtojai, kurie labai atydžiai seka ir analizuo
ja sovietinės valstybės pakitimus, prieina tų pa
čių išvadų. Tai tiek dėl vilčių. Dabar
dėl
reikšmingumo.

Yra dvi reikšmingos Lietuvos valstybės
liekanos, viena iš jų yra aneksijos nepripaži
nimas Vakaruose, antra yra Sovietų Sąjun
gos konstitucijos nuostatas, kuriuo sąjungi
nės respublikos turi teisę pasitraukti iš Sovie
tų Sąjungos.
Kiek reikšminga ta nepripažinimo politika
mums patiems ir svarbiausia lietuvių tautai?
Man atrodo, kad ji vis dėlto labai reikšminga,
nors konkrečiai šiuo momentu ji labai mažai
duoda. Man atrodo, kad yra dvi reikšmingos
Lietuvos valstybės liekanos, ir viena iš jų yra
aneksijos nepripažinimas Vakaruose, ypatingai
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, nes jis yra
ryškiausias. Antra yra Sovietų Sąjungos konsti
tucijos nuostatas, kuriuo sąjunginės respubliIš pirmo žvilgsnio atrodo, tai tik tušti žo
džiai, taip kaip atrodo tuščias ir nepripažini
mas — ir jis nieko konkretaus šiuo momen
tu neduoda.
Tačiau sakoma yra toks istorijos patvirtin
tas dėsnis, kad grynai deklaratyvinės ir forma-
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lines teisės, kada už jų stovi realios jėgos, turi
tendencijos įgaut realų turini. Taip gali nutik
ti ir vienu ir kitu atveju — tiek ir aneksijos
nepripažinimo, tiek ir išstojimo iš Sovietų Są
jungos teiės atžvilgiu. Visais atvejais, grynai
teisiniai, nekreipiant perdaug dėmesio i politi
nius faktus, analizuojant Lietuvos padėti pagal
Sovietų Sąjungos konstituciją, reikėtų padary
ti išvadą, kad Lietuva yra vis tiek dar quasi su
vereninė valstybė, kad Sovietų Sąjunga yra są
junga, konfederacija, o ne federacija, nes pa
skutinis lemiamas suverenumo žygis, atsisky
rimas nuo Sov. Sąjungos priklauso Lietuvai.
Tokiu būdu pagal pačių sovietų teisę Lietu
vos valstybė nėra išnykusi, jinai tik nesinaudo
ja savo suverenumu.
Deja, ir viena ir kita Lietuvos valstybingu
mo liekana visiškai nepriklauso nuo lietuvių
tautos. Viena yra Vakarų valstybių ir Ameri
kos rankose —nepripažinimo politika gali bū
ti, bet kada pakeista Amerikos vyriausybės nu
tarimu; taip pat teisė išstoti iš Sov. Sąjun
gos, bet kada gali būti panaikinta pakeičiant
Sovietų Sąjungos konstituciją. Kitaip sakant
abu dar išlikę valstybingumo reiškiniai yra ne
tvirti ir nuo mūsų nepriklausomi, tačiau šiuo
momentu jie abu egzistuoja. Nepripažinimas
mums svarbus, nes jis atkreipia pasaulio dėmė
si j neišspręstą problemą ir Į didelę neteisybę.
Net jei nepripažinimo politika išvirstų i visiš
ką keistenybę, kurią prisimintų tiktai žmonės,
kurie nori papasakoti nejtikėtinus įvykius, ir
tai atkreiptų dėmesį į Baltijos kraštus. Taip
yra buvę su Lietuvos-Lenkijos valstybe, kada
senoji mūsų valstybė buvo padalinta ir žlugo.
Gal jums kai kam yra žinoma, kad pvz. Tur
kija per 123 metus niekad nepripažino Lenki
jos - Lietuvos valstybės galutinio padalinimo
ir kada būdavo priėmimai pas Turkijos sulto
ną, jo rūmų pareigūnas, pristatęs visus amba
sadorius ir svečius, garsiai sultonui pranešda
vo, kad Lechistano (t. y. Lenkijos) karaliaus
ambasadorius negalėjo į šį priėmimą atvykti. Ir
tai turėjo tam tikros reikšmės. Tai buvo keiste
nybė, anekdotas, bet tai atkreipdavo dėmesį į
Lenkiją. Caro ambasadoriui ta ceremonija bu-

Nepripažinimo politika taip pat išlaiko
lietuvių tautos viltį išsivaduoti.
vo visai nejuokinga ir jis iš piktumo netverda
vo. Taip ir dabartinė nepripažinimo politika at
kreipia dėmesį į Pabaltijos kraštus ir gali su
kelt susidomėjimą jais ir jų likimu.
Nepripažinimo politika taip pat išlaiko lie
tuvių tautos viltį išsivaduoti. Lietuvių tauta
per Amerikos balsą, per kitas radijo stotis ži
no, kokia yra padėtis, ir tas suteikia jiems
jausmą, kad Baltijos kraštų klausimas vistiek
dar nėra galutinai išspręstas. Jis verčia ir so
vietus daugiau skaitytis su Pabaltijo kraštais,
vengti labai drastiškų žygių, kurie atkreiptų
pasaulio dėmesį į Pabaltijo kraštus. Yra sako
ma, kad dėl to net tarp Sovietų Sąjungos ko
lonistų esama tam tikro netikrumo, kad patys
pajėgiausi rusai, pvz. profesoriai, mokslininkai
norėtų apsigyventi Taline ar Vilniuje, bet jie
nevažiuoja iš Maskvos, nes jiems atrodo kad
šitie kraštai yra ne tik kad nedraugiški, bet
ten ir padėtis netikra ir jei ji pasikeistų gal reik
tų grįžti į Rusiją ir ten iš naujo kurti savo
gyvenimą.
Nepripažinimas išlaiko Lietuvos valstybės
tradicijas ir kartu su atsiskyrimo teise valsty
bingumo tęstinumą. Atsiradus sąlygoms išsi
vaduoti, tai padėtų sutaupyti labai daug jėgų,
išvengti daug sunkumų ir užtikrintų galimy
bę atsiskirt nuo Sovietų Sąjungos daug leng
vatų negu kurioms kitoms Sovietų Sąjungos
pavergtoms tautoms. Net ir patys rusų emi
grantai, rusų nacionalistai, rusų pasipriešini
mo sąjūdžiai, kurie veikia pačioj Sovietų Są
jungoj, pripažįsta, kad Pabaltijo kraštai yra skir
tingi ir jei Rusija taptų laisva, jie niekad nesu
tiktų su Ukrainos, Gudijos ir kitų respublikų
atsiskyrimu, bet Baltijos kraštų
atžvilgiu,
bent demokratiškų rusų dauguma sutinka,
kad tai yra skirtingi kraštai, kurie turi skirtin
gą padėtį ir su jų atsiskryimu gali tekti susitaikyti. Ateityje visa tai gali įgauti didelės
reikšmės.
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Savotiškas pasikeitimas

RIMAS VĖŽYS
* zį^ '&Sį:

Samsonas Grigutis niekada nepabusdavo iš
miego pavirtęs j gyvulį. Jis atsikeldavo toks
pat stuobrys, koks vakarais nugriūdavo į savo
lovą besiruošdamas miegoti. Bemiegodamas ypatingo nieko nenuveikdavo: rimčiau paknarkdavo, pasimuistydavo it cirko kumelys, pažiopčiodavo tartum gaudytų muses, o rytais pa
kildavo iš miego su visomis senomis savo kū
no dalimis, nebent per naktį užaugdavo koks
gumbas.
O pavirsti jis būtų norėjęs į bet kokį gy
vūną: žvėrį, paukštį ar vabalą, net ir į karkvaba
lį. Ne dėl to, kad jis būtų labai norėjęs gulė
ti lovoj aukštielninkas, maskatuoti savo dau
gybe plonų kojelių ir gąsdinti aplink susi
rinkusius žioplius. Visai ne. Samsonas buvo
ieškotojas. Jis norėjo patirti ant savo kailio (ar
kiauto) tą nebūties jausmą, apie kurį skaityda
vo didelėse storose knygose. O galų gale, koks
skirtumas, juk yra sakoma virš bambos neiš
šoksi, ar tu būsi žmogus ar karkvabalis, jei
pastarieji iš viso turi bambas.
Tik Samsonui niekaip nepasisekė pavirsti į
gyvulį. O bandė jis visaip: naudojo hipnozę,
skaitė senovės mistikų raštus ir net buvo su
metęs atitinkamą tam reikalui maldelę Die
vui. Tik niekas nepagelbėjo — pasiliko ir to
liau žmogumi. Tačiau palaipsniui kaž koks pa-
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sikeitimas įvyko turįs šiokius tokius giminys
tės ryšius ir su gyvuliais.
Viskas prasidėjo vieną dieną, kai Samsonas
susipažino su Maryte, ar kai Marytė susipaži
no su Samsonu. Marytė buvo žmogus, ar ge
riau tariant, moteris su gražiomis žalsvomis akimis. O tos akys buvo įmontuotos į gražų vei
dą. Daugiau Samosnas nieko ir nepastebėjo,
nors intuityviai nujautė, kad ir visos kitos kū
no dalys buvo neblogesnės. Samsonas buvo tik
ras akių maniakas.
Pirmas keistas įvykis atsitiko vieną vaka
rą, kai privežęs Marytę prie namų, retų žibin
tų apšviestoje gatvėje, jis pažvelgė giliai į jos
akis. Atgal į jį žiūrėjo mongoliškos ar siamietiškos katės veidas.

Tą naktį Samsonas sapnavo kates. Iš pra
džių, tiesa, tik vieną. Bet kitą naktį priviso
daugiau. O kuo tolyn, tuo daugyn ir daugyn.
Atsirado pilkų ir rainų, plonų ir storų. Jos
bėgiojo iškėlusios uodegas, šoko baletą ir mar
širavo dainuodamos kariškas dainas.
Samsonas buvo priverstas nutraukti drau
gystę su Maryte, nes kartais vakarais matyti
katės veidą yra neblogai, bet naktimis priimi
nėti katinų paradus nebuvo jo mėgstamiausia
naktinės programos dalis.
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Laikui bėgant Samsonas susirado kitą drau
gę vardu Barbutę. Barbutė tai Barbutė, bet
Samsonas vadino ją Barbi. Kaž kaip romantiškiau: jo nuosava Barbi — lėlė. Tai buvo stam
boka mergina su didelėmis pilkomis akimis.
Kaip visuomet, jis matė tik akis ir būtų visai
nepastebėjęs jos ūgio, jei vienas draugas nebū
tų užklausęs iš kur ko paišęs tą drambliuką.
Drambliuką? Samsonas pasijautė truputi Įžeis
tas, bet greit numojo ranka, esą kam draugai
jei nesišvaistytų komplimentais.
O tačiau tą vakarą, parke ant suoliuko, as
tronautų apmindžioto mėnulio šviesos įtakoje
susikryžiavus jų nosimis, Samsonas netyčia pa
galvojo, kad iš tikrųjų jos baisiai didelis straub
lys. O kai Barbi išsiėmus nosinaitę pridėjo
prie straublio, tai yra nosies, jis su pasibaisė
jimu laukė pasigirstant drambliško trimito.
Tą naktį, be abejo, Samsonas susapnavo
dramblius. Ir jei blogai buvo priimti katinų
paradus lovoj, tai dramblių paradus sutikdavo
iš baimės palovėn nusiritęs. O kai darbe pra
dėjo panosėj niūniuoti “drambliai šoko per vir
vutę ir įkrito į čierkutę”, Samsonas buvo privers
tas, sveikatos sumetimais, nutraukti visus ry
šius su Barbute.
Tačiau Samsonui neteko ilgai gyventi be
akių kuriose, tarsi gangsteris su akmenim po
kaklu, jis vėl paskendo. O tų akių savinin

kė tikrai pasitaikė nusisekusi. Tai buvo maža,
bet vijurkiškos figūrėlės mergaitė su linksmo
mis rudomis akimis ir tokios pačios spalvos il
gais rudais plaukais. Reikėjo, žinoma, atšvęsti
tokį pavykusį nuskendimą. Vieną vakarą Sam
sonas užsivežė ją į žinomo dangoraižio 80-tąjį
aukštą. Gal būtų vežęs dar aukščiau, bet dan
goraižis tik tiek aukštų teturėjo. Susėdę prie
staliuko jie gėrė šampaną ir žiūrėjo pro stiklo
sieną į apačioj banguojantį ežerą. Naktis buvo
audringa ir žaibai tarsi auksinės gyvatės rai
žė dangų ir skandinosi ežere. Samsonas žiū
rėjo į žaibus ir į jos akis, kurios pradėjo įtratinai įkypiai atrodyti, o plaukai kaip gyva
čiukai raitėsi. Samsonas kikendamas vapėjo apie
lietuviškus žaibus ir auksines gyvates, ar lietu
viškas gyvates ir auksinius žaibus ir pakėlęs
šampano stiklą pasiūlė tostą: “į Tavo svei
katą, gyvate miela!” Nuo tos akimirkos gyva
tės jo nebepaleido.
Po to Samsonas dar draugavo su daug mer
ginų, žiūrėjo į jų akis ir sapnavo varles, zui
kius, kupranugarius, krokodilus, vištas ir gori
las.
Tačiau šių keistų įvykių eilė pasibaigė vi
sai netikėtai: dabar Samsonas nebedraugauja su
moterims, bet užtai tapo zoologijos sodo direk
torium...
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ZITA SODEIKIENĖ “TARP SAPNŲ IR TIKROVĖS”, OFORTAS.
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ZITA SODEIKIENĖ, “GAMTOS SŪKURIUOSE”, OFORTAS

ZITA BILIŪNAITĖ - SODEIKIENĖ
Fil. Ramutė Bartuškienė
Zita gimė Jurbarke, 1934 m. Po Antrojo pasau
linio karo atvykusi Čikagon, baigė Marijos aukš
tesniąją mokyklą ir Čikagos Meno institutą. Su
savo kūriniais yra dalyvavusi visose DAILĖS gru
pės parodose, kurių pačioje pirmoje laimėjo Čiur
lionio galerijos atžymėjimą. 1969 m. pirmąją pre
miją už paveikslą “Metafizinė išraiška”. Taip pat
yra dalyvavusi eilėje grupinių amerikiečių parodų,
1967, 1968 ir 1972 kviestinėje Žiemos parodoje
(Winter Show) River Forest, Ill. 1971 vasarą lai
mėjo antrąją vietą tapyboje Winnetka Art Fair.
Savo individualias parodas yra suruošusi 1966,

1968 ir 1970 m. Čikagoje, ir 1969 m. Los Angeles.
Vasario 16-tos Jungtinėje parodoje 1971 m. laimėjo
pirmą premiją tapyboje. Yra pastovi Čikagos Meno
instituto Pardavimo ir skolinimo galerijos ir alumnų sąjungos narė. Šiuo metu yra DAILĖS grupės
pirmininkė. Yra iliustravusi eilę knygų vaikams.
Nuo 1967 iki 1969 rūpinosi Laiškai Lietuviams
menine priežiūra. Taip pat yra iliustravusi Švie
timo Tarybos ruošiamą žodyną moksleiviams, ku
ris netrukus pasirodys. Dabar gilinasi savo pro
fesijoje Čikagos Meno institute, studijuodama ofor
to techniką ir kūrybą.
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Zitos pažiūra į meną yra labai gyveni
miška — menas išauga iš pačios gyveni
mo tėkmės. Kūryba nėra atskeltas viršgyvenimiškas sluogsnis, bet paties gyvenimiškumo apraiška. Menininkas savo kū
rinio pradus išrenka iš to, kas jau yra, iš
jį gaubiančios išorinės ir jį skatinančios
vidinės aplinkos. Pats gi kūrinio apipavi
dalinimas ir išpildymas išplaukia iš meni
ninko įžvalgumo, iš betarpiško buities perpratimo.
Jos darbuose vyrauja apskritimo for
mos, simbolizuojančios visumos sąvoką —
judančią, riedančią, bet vis dėl to even
tualiai įsijungiančią į pačią save. Gi ir
žmonijos raida išteka iš nežinomybės ir
tiesiasi nežinomybės link, be pradžios ir
be pabaigos, liedamasi iš kartos į kartą,
vis artėdama prie susitikimo su savimi.
Iš šios buities tęstinumo sąvokos gau
nasi tęstinumo bruožas ir Zitos darbe. Vie
na forma neriasi iš kitos, tuo pačiu papil
dydama, paryškindama, patobulindama
tai, ką ji palieka. Forma, sekdama formą,
įgauna ciklinį pavidalą. Gaunasi besivys
tančios, įsipinančios esybės atspindys. Pa
galiau ir žmogaus egzistencija susideda iš

įvairiaspalvės augančios pynės. Iš savęs
pažinimo kopiame į socialinę plotmę. Ka
biname savo filosofijos sintezės slankste
lį prie jau esančios grandies. Augame, ple
čiame dabartį, sparčiai veržiamės tolyn. O
apčiuopiamai gyvybei nutrūkus, vėl grįž
tame atgal visumos buitin, kuri be pra
džios ir be pabaigos mus veda apskritimo
taku.
Tačiau tai nereiškia aklo riedėjimo nu
statyta linkme; nepaneigia vidinio spaudi
mo plėstis, ieškoti realybės perpratimo dar
neaprašytoje erdvėje. Zitos darbuose kū
rinio dimensijos kaip tik ir remiasi vidinės
erdvės sąvokos tyrinėjimu. Žmogus pa
prastai nesitenkina ta apibrėžta realiąja
erdve, kurioje jis fiziniai gyvena. Mes ly
giagrečiai plečiamės ir į fizines erdves, ir
į vidines plotmes. Ieškome kuo gilesnio są
lyčio su metafizine realybe — norime per
kelti ją savo asmeniškon buitin. Atsidu
riame abstrakčių sąvokų ir jų besikryžiuojančių santykiavimų plotmėje. Zitos
kūryboje šis abstraktusis mintyjimo pa
saulis virsta apčiuopiamais, regimais reiš
kiniais, kruopščiai ir su įžvalgumu išdirb
tais formos, spalvos ir dimensijos balanse.
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ZITA SODEIKIENĖ, “TAI KAS YRA”, AKRILIKA
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ZITA S0DE1KIENĖ, “IŠTEKAMOJI VERSMĖ”, AKRILIKA
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ZITA SODEIKIENĖ, “IŠSIVYSTYMO EIGOJE”, AKRILIKA
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ZITA SODEIKIENĖ, “KITIMAS”, OFORTAS
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ZITA SODEIKIENĖ, “VISUMOS RATE”, OFORTAS
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GEDIMINAS KIJAUSKAS, S.J.

Sauvališkos
prievartos
veiksmai ir
grasymai
moralės žvilgiu
Ryšium su Bražinskų pabėgimu
prievarta pagrobus lėktuvą, lietuviams,
o ypač jaunimui labai aktuali tema —
ar pateisintinas lėktuvo pagrobimo
aktas.

Tėvas Kijauskas teigia,
kad “prievartą ar prievartos veiksmus
in abstrakto negalima laikyti
leistinus ar neleistinus,
nors iš anksto ir turėtume
pagrindo daleisti apie jų
neleistinumą”. Atseit, yra
didelių “jei”.
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Rezistentai sunaikina karinės registra
cijos korteles Catonsville, MčL, Chicagoj,
Milwaukee, Wise. Arabų kovotojai priver
čia amerikiečių, britų ir šveicarų tris lėk
tuvus, kuriuose yra virš 300 žmonių, nu
sileisti Jordane ir tuos lėktuvus susprog
dina. Uragvajaus tupamaros, prancūzų
Kanados FLQ Brazilijos kovotojai pagro
bia kitų kraštų diplomatus ir pareigūnus,
grasindami juos nužudyti, jei nebus pa
tenkinti jų reikalavimai. Bražinskai nu
kreipia rusų lėktuvą į Turkiją ir paprašo
politinių bėglių prieglaudos teisės. Šie ir
daugybė kitų protesto reiškinių parodo,
kaip spalvingi yra pasipriešinimo veiks
mai. tokia trukdymų serija auga. Ji
siekia nuo bruzdėjimo iki nuosavybės nai
kinimo ir asmenų įkalinimo. Jie labai skir
tingi.
Protestai į šiuos protesto bei prievartos
veiksmus ir grasymus yra labai įvairūs.
Vieni juos laiko nemoraliu kišimusi ir de
struktyviu nuosavybės naikinimu bei ki
tų asmenų teisių laužymu. Antri, atsižvelg
dami į dideles neteisybes ir demokratinių
metodų neteisingumui iškelti stoką, visa
tai priskiria teisėtoms “simbolinės kalbos”
formom. Nekalbėsime apie minėtų taktikų
efektyvumą. Viena yra aišku, kad suminė
ti veiksmai sudomino žmones protesto eti
ka. Ir tai ne vien įdomumo reikalas. Grei
ti pasikeitimai pasauly, didelis ir neasmeniškas valdžios aparatas, sunkiai pasiekia
mi įtikinimo keliai (pvz. televizija), ištęs
tas ir sudėtingas legalinis procesas, žmo
nių jautrumas skausmui ir nedatekliui —
tai rodo, kad galime sulaukti daug atvejų,
kur žmonės nuspręs, jog vienintelis efek
tyvus būdas savo skausmui pareikšti bus
įstatymų laužymo kelias.
Kokie moraliniai klausimai iškyla, kai
naudojamos įvairios protesto formos? Ka
da fizinis blogis pasidaro moraliniu blo
giu?

Pradžioje trumpai apie sąvokas. “Prie
varta” yra vartojimas prieš ką fizinės jė
gos, vertimas ką daryti. “Sauvališka” prie

varta, kai vien sava valia ką daro, nesi
skaito su įstatymais ar
taisyklėmis.
“Veiksmas” bus kokios nors energijos,
veiklumo parodymas. “Grasymas” — tai
grasinimas ar grūmojimas bausme, įskau
dinimu, jei tam tikros sąlygos nebus išpil
dytos. “Moralė” — elgesio sutapimas su
morale, pav. veiksmų moralumas. “Teisė”
— elgesio taisyklių, normų visuma, valsty
bės organų nustatytų bei sankcionuotų,
kurių laikymasis bei taikymas užtikrina
mas valstybine prievarta. Bendras gėris
yra galutinė įstatymo priežastis. Amžina
jame įstatyme yra visos kūrinijos gėris,
vadovaujant Dieviškajai Apvaizdai. Natū
raliajam įstatyme — žmogaus galutinė
laimė, žmogiškojo asmens tobulumas;
žmonių abipusė draugystė, draugystė su
Dievu. Žmonių įstatyme — žmonių gėris
ir politinės bendruomenės gėris. Šis įsta
tymas apsaugo ir papildo žmogaus natū
ralias teises. Bendrą gėrį suprantu kaip
visumą tų socialinių gyvenimo sąlygų, ku
rios įgalina žmones pilniau ir tinkamiau
siekti savo tobulumo. Individualūs žmo
nės yra kiekvienos socialinės institucijos
pagrindas, priežastis ir tikslas. Moralumas
yra tam tikra ypatybė, priskirtina žmo
gaus veiksmams dėl jų derinimosi ar ne
siderinimo su normomis ar taisyklėmis,
pagal kurias jie turėtų būti tvarkomi.
Tai prileidžia, kad žmogaus veiksmai yra
laisvi ir atsakingi ir kad yra normos ir
taisyklės, pagal kurias žmonių elgesys tu
ri būti matuojamas. Ne visi modernieji fi
losofai jas pripažįsta. Normos, kurios ap
sprendžia veiksmo moralumą yra: (1)
Kas daroma; (2) tikslas, motyvas; (3)
aplinkybės. Visi turi būti geri. Konkrečiai
veiksmą apsprendžia sąžinė. Kiekvieno pa
reiga yra susiformuoti sąžinę. Sudėtingų
situacijų galimybė veiklą gali labai su
komplikuoti. Civilinis įstatymas įpareigo
ja sąžinėje, nes kitaip valdžia negalėtų va
dovauti žmonių bendruomenei; bendras
gėris to reikalauja.
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Protesto moralė
Daug klausimų išryškėja klasiniame
Abe Fortas1 ir Bostono U-to prof. Howard
Zinn2 susikirtime. Fortas pripažįsta pro
testą, o metodus apriboja įstatymu. Jis
mano, kad vartojamos priemonės apspręs
ir būsimą bendruomenę. Kai kurios prie
monės niekad neleistinos, pvz. prievarta,
žala asmenims ir nuosavybei. Leistina
laužyti įstatymą, jei tiki, kad jis yra prieš
konstituciją. Tačiau mūsų bendruomenėje,
kur ne pats įstatymas atakuojamas, įsta
tymo laužymas niekuomet nepateisinamas.
Fortas tiki, kad šiame krašte yra pakan
kamai pasirinkimų.
Zinnas beveik kiekvienu atveju prieš
tarauja Fortui, ypač jo įstatymo sąvokai.
Fortui įstatymas ir įstatymo taisyklė su
daro aukščiausią vertybę. Zinnas mano,
kad Fortas neišaiškina ryšio tarp įstaty
mo ir vertybių, kuriom įstatymas turi tar
nauti. Pasipriešinimą Fortas supranta tik
legalinėj protesto plotmėj, ne moralinėj.
Zinno manymu, Fortas tėra paprastas legalistas.
Imkime, pavyzdžiui, prievartą. Fortas
ją atmeta absoliučiai kaip protesto for
mą. Zinnas tvirtina, kad Fortas neduoda
nei moralinio nei praktiško pagrindo to
kiam atmetimui. Zinnas nėra už prievartą.
Jis tik įrodinėja, kad įstatymas patarnau
ja žmogiškom vertybėm. Įstatymo laužy
mą jis aprašo kaip “sąmoningą ir aiškų
įstatymo laužymą dėl gyvybinio sociali
nio tikslo”. Tokio veiksmo tikslas visuomet
yra mažinti prarają tarp įstatymo ir tei
singumo. Įstatymo laužymas yra ne tik
pateisinamas, bet ir reikalingas, kai pa
grindinė žmogiška vertybė atsiduria pa
vojuj. Valdžia ir jos įstatymai nėra šventi
ir nepaliečiami; jie yra priemonės, patar
naujančios tam tikriem tikslam: gyvybei,
laisvei, laimei (life, liberty, happiness).
Priemonės gali keistis, bet tikslai ne. To
je šviesoje Zinnas leidžia laužyti įstaty
mus, kurie nėra savyje peiktini, kad pa
reiškus protestą dėl labai svarbaus dalyko.
Zinnas atmeta žiaurų protestą pragmatiš
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kais motyvais, todėl tas atmetimas nėra
absoliutus. Turi būti proporcija tarp tvar
kos ardymo ir keliamo klausimo svarbu
mo. Įstatymų laužyme, einant nuo švelnių
veiksmų prie tvarkos ardymo, prievartos,
laikytini šie kriterijumai: prievarta turi
būti prižiūrima, ribota, taikliai nukreipta
į neteisingumo šaltinį, geriau nuosavybę
negu žmones.
Forto-Zinno debatai atspindi dviejų
aiškiai priešingų grupių nuotaikas ameri
kiečių bendruomenėje. Gana tiksliai tokį
pasidalinimą išreiškia frazės “law and
order”, “law and justice”. Šios diskusijos
išryškina tų nuotaikų slypinčias prielai
das. Skirtumai pasirodo, kai
kalbama
apie: (1) įstatymo prasmę, funkciją ir pa
naudojimą; (2) esamų demokratinių įti
kinimo ir protesto procesų efektyvumą;
(3) keliamų socialinių klausimų skubą.

Moralinis protesto pateisinimas
Pateisinimas yra daugybės sudėtingų
sprendimų išdava: (1) relatyvi keliamos
vertybės svarba; (2) vertybės realizavi
mas ar nykimas dabartinėj bendruome
nėj; (3) demokratinių procesų stovis šio
je bendruomenėj; (4) esamos prievartos
lygis bendruomenėje; (5) galimas pritari
mas, kurį protestas laimėtų; (6) bendruo
menės jautrumas įstatymo vertei ir t. t.
Kai tokie sprendimai jungiami išvadoje su
“moraliniu pateisinimu”, yra aišku, kad
tokia išvada bus išmintingas sprendimas
(prudential judgment), gerokai persunk
tas rizika.
Trumpai, “moraliai pateisinamas” turi
reikšti, kad asmuo (ar asmenys) perėjo
pateisinimo kelią, kurio reikalauja iš bet
kokio socialiniai atsakingo asmens. Tai
nereiškia, kad protestas dėl sudėtingumo
ir išminties pobūdžio objektyviai yra pa
teisinamas. Tvirtinti, kad nemoralu įkai
tinti “moraliai pateisinamą” protestuotoją
(Zinnas), reikštų visa tai užmiršti ir pri
skirti “moralinio pateisinimo” sąvokai to
kį aiškumą, kurį ji retai teturi. Toks nere-
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alus ir abstraktus galvojimas veda prie
protesto teisės suabsoliutinimo, kuris pa
neigia kitam teisę savai nuomonei — kito
teisę pasipriešinti pasipriešintojui.
Studijuodamas politinį nepaklusnumą,
Leslie Macfarlane 3), Ruskin College, Oxforde, Anglijoj, parodo, kad pasirenkantieji politinį nepaklusnumą, turi sėkmin
gai pereiti per keturių pakopų pateisini
mą: (1) priežasties, kuriai nepaklusnumas
patarnauja; (2) politinės pareigos atmeti
mą; (3) naudojamos nepaklusnumo for
mos tinkamumą; (4) laukiamas pasėkas.
Mums aktualiausia yra pats protesto prie
monių aptarimas. Parodžius priežastį dėl
politinės pareigos atmetimo, Macfarlane
tvirtina, jog nesunku pateisinti nepaklus
numą, kuris siekia išreklamuoti priežastį
(cause) ir laimėti visuomenės pritarimą.
Šis siekimas atmes daug įtartinų prievar
tos veiksmų, nes taip prarastų daugelio
simpatiją. Žiaurus protestas, sabotažo
ar griovimo formoj, rizikuoja sužaloti ne
kaltus žmones, tačiau Macfarlane mano,
kad ypač prieš didelės priespaudos rėži
mus, jį galima naudoti. Lygiai tas pat
būtų, kur valstybė atsisako leisti konstitu
cinius protesto metodus ir naudoja prie
vartą juos užgniaužti. Bet jis galvoja, kad
nepasisekimas laimėti savo siekimus įpras
tu keliu, tuo dar nepateisina politinio ne
paklusnumo. Gal tada reikia persvarstyti
savo tikslus.

“Atsisakymas leisti konstitucinius pro
testo metodus” — ką tai reiškia? Ne
vien brutalia jėga tai galima padaryti. Vis
ką užgožiantis institucionalizmas gali pa
sipriešinimą ir protestą taip padaryti ne
efektyvų, kad jis prilygsta “atsisakymui
leisti konstitucinius protesto metodus”.
Robert B. Thigpen ir Lyle A. Down
ing iš Department of Government, Lousiana State University, tvirtina, kad kaip tik
toks institucionalizmas glūdi už staigaus,
griaunančio elgesio, kurį sutinkame Ame
rikos žemėje4)- Pagal juos, ardančią tak
tiką reikia suprasti ir kaip norą dalyvau

ti politikos apsprendime, o ne vien tik kaip
nesutikimą. Galimybė dalyvauti sprendi
mų daryme mūsų laikais yra minimalinis
reikalavimas politikos nutarimų viešam
priėmimui. Thigpen-Downing straipsnis
kelia klausimą: kiek institucinis gyveni
mas Amerikoje (visose plotmėse: valdžios,
kolegijos ir t. t.) tikrai nuslopina dalyva
vimą sprendimų daryme?
Advokatas ir žurnalistas John
B.
Sheerin, C.S.P.5) sutraukia pagrindines
Forto-Zinno dialogo mintis. Jis sutinka su
Fortu, jog teisingą įstatymą negalima lau
žyti, kad atkreipus kitų dėmesį į neteisin
gą įstatymą, nes “mūsų didmiesčiai virstų
chaosu, jei individams būtų leista laužyti
teisingus įstatymus”. Prievartos Sheerin
neatmeta, bet tvirtina, kad ji neleistina
šiame krašte, čia ir dabar, nes “mūsų de
mokratinė sistema gali būti atitaisyta”.
Moralinės teologijos prof. John R. Con
nery, S.J., mano, kad teisė protestuoti nė
ra absoliuti.'1) Ji turi būti išreiškiama
teisingumo ir meilės rėmuose. Jos ribos:
(1) priežasties pateisinimas; (2) pasėkų
apskaičiavimas ir t. t. — labai panašus
Macfarlane galvojimui. Svarstydamas pro
testo metodus, Connery siūlo
bendrą
principą, labai artimą Zinnui. “Iš morali
nio taško naudojami metodai turi būti pro
porcingi keliamom vertybėm”. Apie teisin
gų įstatymų laužymą kaip priemonę pro
testuoti prieš neteisingumą jis taip pasi
sako: jei tai būtų vienintelė efektyvi prie
monė išvengti rimtam neteisingumui, tada
būtų priimtina. Čia jis arčiau Zinnui, negu
Fortui. Tačiau jis mano, kad yra tiek le
galių kelių, jog tokia situacija būtų labai
reta. Be to, toks kelias atstumia kitus pi
liečius nuo keliamo klausimo.
Kalbėdamas apie prievartingą protes
tą, Connery skiria prievartą prieš asmenis
nuo prievartos prieš nuosavybę. To nega
na. Kaip tik dėl nuosavybės ryšio su as
meniu, nuosavybės pažeidimas įgauna mo
ralinį aspektą. Prie asmens priartėjame
per jo turtą. Juk krautvės savininkas mie161
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nių procesų efektyvumą, ieškant pakeiti
mo. Šio dvigubo apsvarstymo šviesoje to
kie veiksmai pasirodys proporcingi ar
ba ne.
Žvelgiant į praeitį, šiandien, tur būt,
beveik visi pateisintų pasikėsinimą prieš
Hitlerio gyvybę. Svarstant Bražinskų žy
gį, reikia turėti galvoje pagrindines to žy
gio priežastis ir pastarųjų 30 metų įvy
kius Lietuvoje. Jų žygis iš tikrųjų yra
“desperacinio pobūdžio reakcija į visą ei
lę rimtų nusikaltimų, kuriuos sovietų vy
riausybė įvykdė prieš Bražinskus ir prieš
jų gimtąjį kraštą”7)- Teisingai įvertinus
esamą padėtį (neteisybes, okupaciją) ir
nerandant efektyvių priemonių pakeitimui
tinkamu laiku, tada jų pasirinktoji prie
monė (čia nekalbame apie atsitiktinę au
ką) būtų proporcionali.

Bet kiekvienu tokiu atveju yra didelių
“jei”. Dažniausiai reikia pranašo jais pa
kankamai užsitikrinti. Pati pranašo sąvo
ka sako, kad jis dabar aiškiai mato tai, ką
kiti vėliau pamatys. Tie žmonės gali būti
pranašai savo įvertinime. Jie taip pat gali
apsirikti. Pranašas, teisingas ar apsirikęs,
visada kentėjo. Savo amžiuj jie ir toliau
kentės, nes organizuotas socialinis gyveni
mas įmanomas tik tada, kai jis formuoja
si apie tautinę sąmonę.

(2) Jei šiuos veiksmus galime pakan
kamai pasverti tik pirminių sudėtingų įvertinimų šviesoje, kokią laikyseną tada
pasirinkti po paties fakto? William Kunstler8) galvoja, kad prisiskusieji (jury)
turėtų galėti apspręsti tokius atvejus sa
vo sąžinės ribose (in terms of their con
sciences). Prileidžiant, kad prisiekusieji
tikrai atspindi tautinę sąžinę, Kunstler sa
ko: tokių veiksmų moralumas negali bū
ti abstrakčiai apspręstas kiekviename at
vejyje- Greičiau juos reikia vertinti švieso
je: a) blogybių, prieš kurias jie protestuo
ja ir b) pasirinkimo kitų efektyvių prie
monių turėjimas. Tokiam įvertinimui tau
tinė sąžinė gali būti geriausia vadovė, nes,

nors tautinė sąžinė ir negalėtų su tikru
mu sudaryti ir išbalansuoti daugybės su
dėtingų sprendimų, vis dėlto ji gali nu
spręsti praktiškas ribas, kiek tuo momen
tu istorijoj gali pakelti tokių pasireiški
mų. Pasipriešintojų noras atsiduoti prisie
kusiųjų sprendimui (jei tai yra sąžinės
sprendimas, atstovaujantis tautinę sąžinę)
yra įrodymas, kad jie pagrindinai gerbia
organizuotą socialinį gyvenimą. Yra svar
bu, kad prisiekusieji aiškiai matytų ke
liamus klausimus. Kunstleris dažnai yra
įtikinamesnis už tas grupes, kurias jis
atstovauja.
Mark Twainas rašė: “Būti geru yra kil
nu, bet kitiems parodyti, kaip būti geru,
yra kilniau — ir tai nieko nekainuoja.”
Jis bent pusę tiesos pasakė. Yra svarbus
užsiėmimas kitiems rodyti, kaip gyventi.
Bet Mark Twainas klydo, sakydamas, kad
tai nieko nekainuoja. Moralės aiškinimas
bei mokymas labai daug pareikalauja.
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Paradoksiška, kad JAV šiuo metu
lietuvių kalbą studijuoja ar pasirenkę
kaipo vieną iš pagrindinių lingvistikos
sričių ne lietuvių kilmės žmonės, kai tuo
tarpu lietuvių kalbos specialistų
iš Amerikos lietuvių neatsiranda.
Kas šiuos jaunus amerikiečius patraukia
studijuoti lietuvių kalbą? Į tai atsako
mūsų svečias, prof. Ford, vienas iš
tų ne lietuvių, pamilusių lietuvių kalbą.
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The basic issue is: how did I first get
involved in Lithuanian studies? This ac
tually goes back to the interest I had in
other fields even before I entered Lithu
anian studies. As an undergraduate I went
to Princeton and there I decided to major
in Latin and Greek studies, that is in
Classics, and in ancient history. First I
did more Latin, which I had studied in
high school, and then I began to study
Greek. Greek in turn lead me one step
forward. It so happened that the Greek
teacher I had in college was also the
Sanskrit teacher. Since I did well in Greek,
he encouraged me to go ahead and study
Sanskrit.
I learned at that time that Greek and
Latin were related to each other and, fur
thermore, that they were related to many
other languages spoken in the world to
day, primarily in Europe and India. One
of the most interesting things I learned
was the fact that many of the major
languages commonly spoken in the world
today, many of the most important lan
guages, are ultimately derived from one
common source. Latin and Greek are two
ancient languages of great importance,
and I was encouraged by my Greek
teacher to take Sanskrit in order that I
might be able to compare the Greek and
Latin I had studied with ancient San
skrit. So, I took up his suggestion, studied
Sanskrit, and in the process of these stu
dies I was introduced to linguistics for
the first time. This was a fairly new field
then, but now it has blossomed out and
has become quite important.

Historical linguistics has as its major
purpose the study of languages through
out time. It is also concerned, more speci
fically, with the comparison of related
languages with one another in order to
determine something about the original
language that they all have descended
from. I learned in this Sanskrit course,
through a book by Holger Pedersen call
ed Linguistic Science in the Nineteenth
Century, now in paperback and retitled
The Discovery of Language, certain facts
about these major languages of Europe
and India, including Lithuanian, which
prompted me to pursue my studies even
further. In this book there are several
pages pertaining to Lithuanian, Latvian,
and Old Prussian, which are the three
major members of the Baltic family of
languages.
Holger Petersen, who was a noted
Danish scholar back in the 20’s and 30’s,
pointed out in this book that the Lithua
nian language is extremely conservative.
This is the key word that crops up again
and again in any encyclopedic or book
treatment of the Lithuanian language.
The fact is, linguistically or grammatical
ly speaking, it is a very conservative
language. And this in itself presents ques
tions, which some of you who are of Li
thuanian orgin ought to think about.
One question that has not yet been com
pletely resolved is why Lithuanian has re
mained so much more conservative than
the other living Ind-European languages.

Furthermore, Petersen pointed out,
that of all the living Indo-European lan
In the Sanskrit course we did not simp guages, that is of all the living languages
ly learn the grammar and the vocabulary. in this general family that I spoke of,
The teacher felt that I had a knack for Lithuanian is the only language which
linguistic comparison and he introduced is most ancient or archaic in appearance.
me to some general principles of what The other languages that I have men
we call comparative and historical lin tioned, namely Sanskrit, Greek,
and
guistics. This has since become my ma Latin, are all dead languages. The im
jor field, the field I specialize in at North portant fact about Lithuanian is that
western University.
here we have a language that is still liv-
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ing today, that has remained as conserva
tive as Greek and Latin and Sanskrit. This
is a remarkable fact about Lithuanian—
no other living Indo European language
can be compared with the Lithuanian
language in this respect.

and had spent approximately 10 years in
Lithuania before the Second World War.
Consequently, the University of Pennsyl
vania was then and has probably re
mained until today the major center for
Lithuanian studies. As a matter of fact,
their collection of Lithuanian material is
considered the best in the country, pro
bably surpassing that of the Library of
Congress. At that point Columbia and
Pennsylvania were just about the only
places to study — Harvard University
had a few courses, but they were more or
less on the lines of what we would call
reading courses of a less than formal
nature.

After studying Petersen’s book very
carefully and learning about Lithuanian
and other languages of Europe and India,
it became clear that if I were to go on
further and specialize in historical and
comparative linguistics, it would really
be imperative for me to acquire a know
ledge of both Old and modern Lithuaanian as soon as possible. As many of
you know, Lithuanian is not the most
After my undergraduate years at
popular subject in college curriculums,
either now or in the past. At that time, Princeton, I decided to go to Harvard.
and this is true even today, there was One reason was that they offered me a
only a handful of American universities large fellowship, which was certainly a
that even offered courses in Lithuanian. hard thing to turn down; and secondly,
I knew that I must learn Lithuanian if as far as the theoretical aspects of histori
I were really to pretend to be any kind cal linguistics are concerened, Harvard
and Yale seem to have the reputation
of an expert in comparative linguistics.
of being the best universities in the
I recall that I investigated the mat country in the general field of compara
ter and discover that Prof. A. šešplaukis tive linguistics. When I entered the Har
was teaching courses in Lithuanian at vard graduate school in the linguistics de
Columbia University in New York, pri partment, I immediately started talking
marily in the evening division. I gathered with the chairman of the department as
from his letters that most of his students to what I might do to arrange to take
were individuals of Lithuanian extrac some courses in Lithuanian. The chair
tion, who had not been born in Lithu man indicated to me that there would be
ania, but who had been encouraged to no formal courses, but that he had a
study Lithuanian more fully here in this reading knowledge, not a speaking know
country. So, Columbia University was one ledge, of Lithuanian and that he would
of the leaders then, thanks to the ef be happy to supervise my study of old
forts of Prof, šešplaukis. The University and modern documents up to a certain
of Pennsylvania in Philadelphia, too, was point. He indicated that his knowledge
offering courses not only in Lithuanian, went only to a certain point and that
but also in Latvian and in Old Prussian, beyond that I might have to go elsewhere
thanks to Prof. Antanas Salys, who had if I wished to pursue more advanced
come here from Lithuania as a refugee studies. I was encouraged in this under
by way of Germany shortly after World taking by two sources: in the first place,
War II. Also, other linguistic courses were I had a very close friend who was in
taught there by prof. Alfred Senn, who graduate school with me and who was of
had himself married a Lithuanian wife Lithuanian extraction and who, I believe,
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be as vast as that of some of the other
Indo-European languages, such as Greek
and Sanskrit; so it was a very difficult
task to take even one book on en ele
mentary level and try to master it from
cover to cover. This is what I attempted.
After I had gone through that stage, my
professor at Harvard, who was supervis
ing my other work for the doctorate, in
dicated to me that I had gone as far with
him in Lithuanian studies as was possible.
He and the other faculty members sug
Finally, I was fortunate enough to gested that due to my interest in histo
receive a National Defense Foreign Lan rical linguistics I should concentrate pri
guage Fellowship in Lithuanian for a marily on Old and not modern Lithua
year, which made it possible for me to nian, which up until that time had been
continue my studies for an additional my sole object of concern.
year. During this time there was no ge
neral introductory textbook in English
For purposes of historical linguistics
for Lithuanian, as there is today.
I
should point out to you that a book by Old Lithuanian does contain an extraor
al
Prof. William R. Schmalstieg of the Penn dinary number of archaic forms,
sylvania State University, who is con though it does not differ drastically from
sidered one of the leading Balticists and modern Lithuanian. This fact is of great
Slavicists in the United States, and the importance for someone doing compara
other scholars came out only in 1966. tive work, and this encouraged me to
Two native Lithuanians, Antanas Klimas, work in Old Lithuanian. But Old Lithu
a well known historical linguist at the anian was a rare commodity, indeed. As
University of Rochester, and Leonardas I said before, at that time there were only
Dambriūnas, who is affiliated with the two or three universities in the United
Voice of America in Washington, collabo States offering courses in modern Lithu
rated on this introductory Lithuanian anian but there were no universities of
textbook. When I began my studies of fering courses in Old or ancient Lithua
Lithuanian, no such book,with the ex nian. And by Old or ancient Lithuanian
cellent tapes that accompany it, was in I am talking about the Lithuanian that
existence. Fortunately, I knew German, goes back in written form to the 16th
and there was one textbook that was century A.D. Back in 1962 a manuscript
available and which I found useful. This of 25 lines was discovered in Vilnius,
was a book in German by Prof. Alfred containing the texts of the Hail Mary
Senn of the University of Pennsylvania. and the Lord’s Prayer and the Apostles
I worked through this book rather labori Creed, a Catholic writing that apparent
ously, doing all the translation exercises ly is to be dated between 1515 and 1525
and learning every single word in it. This A. D. This is the oldest text in Lithuani
an. So when I talk about Old Lithuani
is how I began the study of what for ma
an, I am talking primarily about the 16th
ny of you is your native language.
and 17th century documents, the oldest
It was by no means an easy tasks. Li written texts in Lithuanian.
thuanian grammar is as complex as San
skrit grammar. The vocabulary seems to
As most of you may have heard, the
was bom in Kaunas. He encouraged me
strongly and gave me supplementary
private lessons on his own regarding mat
ters of pronunciation. Secondly, I was
encouraged by the chairman of the de
partment, who gave me roughly
the
equivalent of two years of instruction in
Lithuanian. He emphasized more
the
linguistic aspect as opposed to the speak
ing and grammatical aspects of the lan
guage.
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covered were modern Lithuanian, Old
Lithuanian texts, Old Church Slovanic,
the language known as Old Prussian, and
finally comparative Baltic linguistics,
which was as its purpose the comparison
of Lithuanian, Latvian, and Old Prus
sian to determine more about their com
mon origin. It turned out that my trip
to study Baltic languages also forced me
into learning Norwegian, since
Prof.
Stang insisted on lecturing in Norwegian.
I took a crash course in Norwegian and,
as it turned out, during the first few
months I spent more time on Norwegian
than I spent on Lithuanian. However,
eventually I told Prof. Stang that I was
in need of a dissertation topic that I
could submit to an American university.
He suggested that there was a catechism
that had come out in the 16th century
written by Mažvydas’ cousin Baltramie
jus Vilentas and which deserved a more
thorough investigation than had been
carried out by 19th century
German
scholars. So I took up his suggestion and
began working on the thesis when I was
still in Oslo. Finally, the thesis was com
pleted in 1965, thanks to the help that
Stang had given me, as well as the help
of two Harvard professors, Prof. Calvert
Watkins and Prof. Jerry Kurytowicz. At
the end of 1969 Mouton and Co. publish
ed it as a volume in their Slavistic Print
ings and Reprintings series.
After finishing the thesis, I received
an offer from Northwestern University
to teach courses in comparative
and
historical linguistics and Indo-European
I was able to spend two years in linguistics. I had several other job offers,
Scandinavia, most of which was spent in but one of the bargaining points North
Oslo, Norway. However, I spent a great western University used with me was
deal of time in Copenhagen and Stock their statement that they would let me
holm as well and mastered all three Scan teach my beloved Lithuanian and Baltic if
dinavian languages at that time. I was I would come out and teach these other
there in 1963 and 1964 and took courses courses.
This, briefly,
with the great man Stang, who was at is the story of how I became interested in
that time in his middle sixties and was and became totally involved in the fields
almost ready to retire. The fields
I of Lithuanian and Baltic studies.

oldest book that was published in Lithu
anian is the catechism by Martynas Maž
vydas, who was a Lutheran minister
preaching in a town called Ragainė,
located in what is known variously as
East Prussia or Lithuania Minor or Prus
sian Lithuania. Mažvydas published the
first book in Lithuanian in 1547, and this
was brought to my attention while I was
still in the States as a graduate student.
A Norwegian linguist by the name of
Christian S. Stang had as far back as 1929 written a detailed linguistic analysis
and study of this first book in Lithuani
an. Stang examined the text from the
linguistic point of view in order to deter
mint the exact dialect of Lithuanian
that the author Mažvydas had written in.
He was able to show that the
text
itself was written in the type of Lithu
anian known as either Samogitian or
Lithuanian or Žemaitic. Since this Old
Lithuanian document had been
thoroughly and excellently investigated
by Stang, he had achieved an outstanding
reputation in Old Lithuanian
studies.
Thus it was suggested to me that it might
be well for me to take a couple of years
in Europe and study Old
Lithuanian
with him. I was delighted to have an op
portunity to go abroad and to interrupt
my more formal studies that had been
very rigorous for so long. I at that point
welcomed the thought of being able to
go abroad for two years to concentrate
on Old Lithuanian, something that was
not available to me in the States.
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ALGIS LAPSYS

Buvai

Didžiųjų vandenynų baltos bangos
Plaks smėlėtąsias kopas
Ir be tavęs......
Neišskaičiuotų žvaigždžių žvilgsniai
Nušvies pilkas pakrantes
Tyliai, liūdnai...

Skaidrusis rytas atsibus,
Sniego apneštas upelis
Nusijuoks, prabils....

Saulėtos moters žydrios akys
Vėl pamils.
Ir be tavęs....

Naktiniai paukščiai sugiedos,
Liekni berželiai oš,
Ir niekas nežinos,
Kad tu buvai.....
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FIL. INA UZGIRIENE

Dėmesys
ir smalsumas

Tiek dėmesys, tiek smalsumas iškyla
žmogui stengiantis kurį nors objektą pažinti.
Šiame straipsnyje psichologė Dr. Ina Užgirienė
nagrinėja, kurie veiksmai nustato dėmesio

jis bus sutelktas į vieną objektą.
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Nors kiekvienu momentu mus supan
čioje aplinkoje yra daugelis objektų, į ku
riuos mes galėtumėm nukreipti savo
žvilgsnį, daugelis garsų, į kuriuos ga
lėtumėm įsiklausyti, daugel įvairių pojū
čių, kurie galėtų atsispindėti sąmonėje,
tačiau mes aktyviai išgyvenam tik ma
žą jų dalį. Todėl tenka klausti, kurie veiks
niai nustato dėmesio nukreipimą šen ar
ten ir įtakoja kiek ilgai jis bus sutelktas
į vieną objektą. Be abejo, suaugusio žmo
gaus įpročiai ir pomėgiai, o taip pat ir
įprastinių elgesio taisyklių nuovoka, veikia
dėmesio paskirstymą. Bet, iš kitos pusės,
ir pačių objektų savybės paveikia dėmesį.
Šia proga pirmiausiai, kalbėsiu apie ke
lias dėmesį veikiančias aplinkos savybes,
kurių svarba buvo eksperimentiniais ban
dymais patvirtinta, o tada bandysiu tų
duomenų šviesoje pažvelgti į kai kurias
šiandieninio gyvenimo apraiškas.
Per paskutinius 10-15 metų Vakarų psi
chologai vėl pradėjo studijuoti dėmesį vei
kiančias aplinkos savybes, nes atsisakius
radikalaus behaviorizmo, iškilo reikalas
bandyti suprasti ryšį tarp žmogaus vidi
nės būsenos ir jo išorinių veiksmų. Taip
pat iki tada susikaupė nemaža eksperimen
tinių duomenų, rodančių kad dažnai ne tik
žmogaus, bet ir žemesnių gyvių veiksmai
remiasi ne kuriuo kitu motyvu, o tik no
ru patirti, pažinti, išspręsti, be jokio kito
pašalinio atpildo. Tiek dėmesys,
tiek
smalsumas iškyla žmogui stengiantis kurį
nors aplinkos objektą pažinti. Dėmesį gali
ma apibrėžti kaip trumpalaikį veiksmą,
kuriuo žmogus nukreipia savo jusles į vie
ną kurią aplinkos dalį ir suaktyvina savo
sąlytį su ja. Kiek ilgai dėmesys lieka su
telktas į tą aplinkos dalį, priklauso nuo
objekto savybių ir nuo kitų aplinkoje at
sirandančių veiksnių. Tuo tarpu smalsu
mą galima apibrėžti kaip ilgesnį susitel
kimą, leidžiantį kurią nors aplinkos dalį
ištirti ir pažinti, apimantį ištisą veiksmų
grandinę. Konkrečiai tariant, įėjus į me
no parodos salę, didelis ir ryškiai spal

vingas paveikslas tučtuojau patraukia mū
sų dėmesį. Tačiau jeigu tą paveikslą suda
ro tik didelė raudona dėmė baltame fone,
dėmesys labai greitai pakrypsta į kitus pa
veikslus. Tada jeigu atkreipiame dėmesį į
kokį įmantriai privinguliuotą abstraktą ir
pradedame jį stebėti iš arti ir iš toliau,
paeidami į vieną pusę ir į kitą, galima sa
kyti ,kad šis antras paveikslas sužadino
mūsų smalsumą, ir bevaikščiodami pirmyn
— atgal, žiūrėdami į paveikslą iš įvairių
Ne tik žmogus, bet ir žemesnių gyvių
veiksmai remiasi ne kuriuo kitu moty
vu, o tik noru patirti, pažinti, išspręsti,
be jokio kito pašalinio atpildo.

perspektyvų, mes stengiamės jį pažinti.
Tiek atkreipdami dėmesį, tiek rodydami
smalsumą, mes renkame žinias apie savo
aplinką. Žiūrint iš informacijos teorijos
perspektyvos, galima sakyti, kad kai ku
rios aplinkos savybės sukelia netikrumą
ir todėl žadina veiksmus, kurie padeda
tą netikrumą sumažinti, t. y. pažadina dė
mesį ir sukelia smalsumą.
Dėmesį ir ypač smalsumą reikia skirti
nuo patikimo. Ne viskas, į ką žmogus krei
pia dėmesį, yra mėgiama. Ne retai žmonės
pareiškia, kad nors tam tikras įvykis yra
visai nemalonus, jie negali nuo jo atsi
traukti. Pavyzdžiui, vargu galėtumėm sa
kyti, kad degančio miesto vaizdas yra
malonus, bet tie, kuriems yra tekę tokį
įvykį išgyventi, žino kaip yra sunku nuo
gaisro nusisukti. Galima sakyti, kad gais
ras, ar net šiaip deganti ugnis, turi tam
tikrų savybių, kurios patraukia dėmesį.
Tą pat parodo ir eksperimentiniai bandy
mai. Jeigu žmogui parodoma visa eilė pa
veikslų ir stebima kiek dėmesio jis kiek
vienam paveikslui skiria, o paskui jis pa
prašomas atrinkti tuos paveikslus kurie
jam geriausiai patiko, nustatoma, kad dė
mesingo stebėjimo ilgis ir patikimas ne
visiškai viens kitą atitinka. Ne viskas, ką
stengiamės pažinti, mums patinka.
Bandymų metu dėmesį galima įvairiai
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matuoti. Kadangi skiriant dėmesį kuriam
nors objektui į jį atkreipiami atitinkami
jutimo organai, dėmesys gali būti nusta
tomas matuojant stebėjimo ilgį, arba fo
tografiniu būdu matuojant akių judesius,
kai objektas yra vaizdinis; matuojant ly
tėjimo judesių kiekį ir nuodugnumą, kai
objektas yra apčiuopiamas; leidžiant žmo
gui pačiam atsukti arba užsukti aparatą,
perduodantį garsą arba garsų junginius.
Žemesniuose gyviuose, galima tiesioginiai
matuoti jaudinimo perdavimą iš atitinka
mų jutimo organų nervais į smegenis.
Taip pat, kadangi dėmesio atkreipimas pa
prastai yra sujungtas su visuotiniu bud
rumu, įvairūs fiziologiniai pasikeitimai,,
kaip pavyzdžiui širdies plakimo, gali bū
ti vartojami dėmesiui matuoti. Čia kalbė
siu daugiausia apie regėjimo dėmesį, nes
apie tai turime daugiausia duomenų. Vie
nok tie patys principai turėtų tikti ir ki
toms juslėms.
Apskritai, galima sakyti, kad dėmesį
nustato aplinkos reiškinių kaita.
Nors
budrus žmogus nuolat seka įvairius ap
linkos reiškinius, tačiau jei tie reiškiniai
lieka pastovūs, jis prie jų labai greitai
prisitaiko. Dėmesį patraukia nukrypimai
nuo įprastinio lygio. Pavyzdžiui, skambu-

Ne viskas, ką stengiamės pažinti
mums patinka.
tis, telefonas, ar koks kitas aštrus garsas
patraukia dėmesį, nes jis skiriasi nuo įprastinio garso lygio kambaryje. Dėmesio
atkreipimas į bet kokį staigų pakitimą va
dinamas orientacine reakcija.1) ši reakci
ja yra trumpalaikė. Ją parodo ne tik su
augusieji, bet taip pat kūdikiai ir įvairūs
žemesnieji gyviai. Orientacinę reakciją
galima iššaukti pakeičiant padirginimo
stiprumą, pobūdį, ritmą ir t. t.; svarbu yra
pakitimas, o ne dirginimo stiprumas. Kla
sikinis pavyzdys yra žmogaus reakcija į
garsiai einantį laikrodį. Nuolatinio laikro
džio tiksėjimo labai greitai visai nepastebi172

Iš vienos pusės, labai maža dalykų
suaugusiam žmogui yra absoliučiai nau
ji-

me, bet jeigu laikrodis sustoja, tyla tuo
jau patraukia dėmesį.
Bandymai taip pat rodo, kad kai kurios
aplinkos savybės ne tik dėmesį patraukia,
bet ir palaiko, ar kitaip tariant, sužadina
smalsumą. Išsamiai apie šias savybes yra
rašęs psichologas D. E. Berlyne.2) Jis tei
gia, kad visos smalsumą sukeliančios ap
linkos savybės veikia iššaukdamos palygi
nimo veiksmą. Aš kalbėsiu apie keturias
tokias savybes: 1) naujumas — kuris iš
šaukia lyginimą tarp patirties praeityje ir
dabartinio dėmesio objekto; 2) netikėtu
mas— kuris iššaukia lyginimą tarp to ką
žmogus esamose sąlygose tikėjosi patirti
ir ką iš tikro patiria; 3) nesuderinamumas
— iššaukiantis lyginimą tarp kelių dėme
sio objekto dalių, kurios remiantis patirti
mi praeityje, viena su kita nesiderina; ir
4) komplikuotumas — iššaukiantis palygi
nimą tarp kelių dėmesio objekto dalių,
bandant patirti objekto visumą.
Pirmiausia, naujumas. Kiekvienas ži
no, kad naujenybė patraukia dėmesį ir su
kelia smalsumą. Tik jei sustosime pagalvo
ti kas tai yra naujenybė, kas sudaro nau
jumą, pamatysime, kad naujumą yra sun
ku apibrėžti. Jeigu naujumą norėsime api
brėžti absoliučiai, tariant, kad tik niekad
nematytas ir nepatirtas dalykas yra nau
jas, susidursime su keblumais. Iš vienos
pusės, labai maža dalykų suaugusiam žmo
gui yra absoliučiai nauji. Paprastai, nors
pats objektas ir yra niekad anksčiau ne
pažintas, jis priklauso kuriai nors daiktų
grupei, kurios kai kurie kiti nariai buvo
pažinti ir juos apimanti sąvoka žmogui
yra žinoma. Pavyzdžiui, galėtumėm rasti
žmonių, kurie niekad nėra matę ne tik SST
arba Concorde supersoninio lėktuvo, bet
ir jų nuotraukų, bet jie vistiek pažintų jog
šie objektai yra lėktuvai, o lėktuvas kaip
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objektas jau nebūtų absoliučiai naujas da mas, kai patirtis leidžia tikėtis vieno objek
lykas. Kita vertus, jeigu rastumėm iš tik to, o randame kitą. Net toks paprastas da
ro absoliučiai naują daiktą, vargu jis su lykas kaip spalvotas tekstas žurnale, ku
žadintų mūsų smalsumą. Ne specialistui, riame paprastai viskas spausdinama juoda
t. y. anksčiau panašių objektų nepažinu ant balto, sudaro netikėtumą ir sukelia
siam, naujausios ir įmantriausios skai smalsumą. Tarp kitko, tai labai gerai žino
čiavimo mašinos nesužadina didelio smal ir išnaudoja reklamų gamintojai. Kad ne
sumo. Tai lengvai galima įsitikinti stebint tikėtumas sužadina smalsumą taip pat ga
žmonių reakcijas mokslo ir promonės pa lima pastebėti, kad tas menininkas turi sa
rodose: truputį patobulintas telefonas ar vitą stilių, kurį pažįstame, o parodoje
naujoviškai varomas automobilis patrau randame išstatytų ir keletą jo ankstyvųjų
kia daugiau žmonių ir sukelia didesnį su darbų, atliktų kitu stiliumi. Tie ankstyves
sidomėjimą negu patys naujausi mokslo a- ni darbai paprastai sužadina smalsumą,
paratai. Atrodo, kad žmogui reikia, kad nors savo kokybe gal to ir nėra verti.
jis galėtų sujungti dėmesio objektą su sa Pirmiausia, patikriname ar jie tikrai to
vo ankstyvesne patirtim, jei norim, kad pačio menininko tapyti, paskui juos stebi
tas objektas sužadintų smalsumą. Daly me, ieškome vėlesnio stiliaus užuominų,
kai, kurių esame ilgesnį laiką nematę, kaip būdingos tematikos ir t. t. Nors ir vieno
tik atitinka šitą reikalavimą. Kadangi ne ir kito stiliaus paveikslų būtume anksčiau
įmanoma kiekvieno individo praeities pa matę po lygiai, abeji stiliai būtų vienodai
tyrimus tiksliai nustatyti, norint parody nauji, šiuo atveju smalsumą
sužadina
ti naujumo svarbą eksperimentiniu keliu, skirtingo stiliaus paveikslų šio menininko
žmogui paprastai parodomi du daiktai, parodoje netikėtumas.
vienas pastovus, o kitas vis naujas. Ban
Trečioji savybė kurią minėjau tai nesu
dymui vykstant, pastovusis objektas pa derinamumas. Šiuo atveju smalsumą suža
sidaro palyginti nebe naujas, tik prieš mi dina atskirų objekto dalių skirtini sąry
nutę matytas, kai tuo tarpu vis besikei šiai su praeities patirtim. Pavyzdžiui, pačiantis objektas yra nematytas bent nuo veikalas, kuriame gaidys stovi šiai dramb
bandymo pradžios ir, tuo pačiu, relaty- lio atrodo nieko ypatingo, paveikslas kuria
viai naujas. Tokiu būdu nustatoma, kad me dramblio galva yra uždėta ant gaidžio
bandymui vykstant, dėmesys vis labiau kūno, arba priešingai, gaidžio galva ir
skiauterė and dramblio liemens ir kojų,
Žmogui reikia, kad jis galėtų sujungti tuojau sukelia smalsumą. Bandant randa
dėmesio objektą su savo ankstyvesne ma, kad tokie nesuderinamumu pasižypatirtimi, jei norim kad tas objektas su mintieji objektai kaip tik sukelia smalsu
žadintų smalsumą.
mą, ir jei žmogui leidžiama pasirinkti, jis
prašo tokius objektus vėl ir vėl jam paro
krypsta į reliatyviai naują, t. y. vis besi dyti, kad galėtų sumažinti jų sukeltą ne
keičiantį daiktą.
tikrumą. Tačiau jeigu tas pats asmuo yra
Reliatyvaus naujumo svarbą patvirti prašomas atrinkti objektus kurie geriau
na dar ir tai, kad kūdikiai, kurių patirtis sia patinka, tokie nesuderinamumu pasižyyra aiškiai ribota, daugiau dėmesio skiria mintieji dalykai retai būna parenkami.
pažįstamiems negu naujiems dalykams
Tik po keleto mėnesių, pažįstamų formų
Paskutinioji dėmesį patraukianti savy
variacijos pradeda patraukti kūdikio dė bė, kurią minėjau, tai objekto komplikuomes.3) .
tumas. Komplikuotumą irgi nėra lengva
Antra savybė kurią minėjau, tai neti apibrėžti. Naudojant informacijos teorijos
kėtumas. Dažnai smalsumas yra sužadina sąvokas, komplikuotumą galima nusakyti
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kaip kiekį informacijos, kuri reikalinga
kalbamam objektui atgaminti. Pavyzdžiui,
kuriam nors specifiniam apskritimui at
gaminti reikia mažiau informacijos negu
atgaminti kvadratui. Tačiau kai tą infor
maciją priima ne mašina, o žmogus, nėra
lengva nustatyti kas sudaro informacinį
vienetą. Pavyzdžiui, šešios raidės, nesuda
rančios žodžio, turi būti įsimenamos kiek
viena atskirai, kad vėliau jas žmogus galė
tų atgaminti; jeigu tos pačios raidės su
daro žodį, jos gali būti traktuojamos kaip
vienas informacijos vienetas ir jas leng
viau atsiminti. Tad psichologai, paprastai,
komplikuotumą apibrėžia ne informacijos
teorijos terminais, bet bendrai detalių skai
čiumi, įvairumu, ryškumu ir panašiai. Tuo
būdu 12x12 langelių šachmatinė lenta (ku
ri yra labai pasikartojanti informacijos te
orijos požvilgiu) laikoma komplikuotesnė
negu 2x2 langelių lenta. Taip pat 20 kryp
ties pasikeitimų turinti figūra laikoma
komplikuotesnė negu figūra turinti tik 5
ar 10 krypties pasikeitimų. Berlyne tvir
tina, kad žmogus atkreipęs dėmesį į komp
likuotą objektą, turi sulyginti daugiau į-

Komplikuotumą galima nusakyti kaip
kiekį informacijos, kuri reikalinga kal
bamam objektui atgaminti.
vairių detalių, kol tą objektą pažįsta ir to
dėl atrodo, kad jis tokiu objektu daugiau
domisi. Įdomu, kad bandymai rodo, jog
žmogaus kuriam nors objektui skiriamas
dėmesys nėra proporcingas jo komplikuotumui. Buvo rasta, kad kūdikiui vystantis,
vis komplikuotesnės figūros sukelia jo
smalsumą. Viena grupė tyrinėtojų patvir
tino, kad naujagimiai ilgiausiai stebi 2x2
langelių figūrą, dviejų mėnesių kūdikiai —
8 x 8, ir trijų menesių kūdikiai — 12 x 12
langelių figūrą. Ir suaugusieji, kuriems ro
domos įvairaus komplikuotumo figūros,
daugiausia dėmesio skiria vidutinio komp
likuotumo objektams. Tačiau kai viena
grupė tyrinėtojų palygino įvairių mokslo
174

šakų studentų reakcijas su meno studentų
reakcijomis, rodo, kad meną studijuojan
tieji daugiausia dėmesio skiria pačioms
koLiplikuočiausioms figūroms. Iš to seka,
kad smalsumas priklauso ne tik nuo ob
jekto komplikuotumo, bet ir nuo pačio
žmogaus ankstesnės patirties.

Pažvelgus bendrai į visas dėmesį pa
traukiančias aplinkos savybes, kurias pa
minėjau, galima teigti, kad kai žmogus ro
do smalsumą, jis iš tikro ieško sąryšio
tarp tuo momentu patiriamo objekto ir
savo praeities patyrimų, kurių dėka galė
tų šį objektą suvokti ir pažinti, tačiau nei
vienas atsirandantis ryšys pilnai tam ob
jektui neatitinka. Jei objektas pilnai atitin
ka turimam patyrimui, jis nesukelia
smalsumo. Tiktai atitikimo stoka sukelia
netikrumą ir žadina smalsumą objektui pa
žinti. Atitikimo stoką galima laikyti ap
linkos tyrimo ir smalsumo akstinu. Tę
siant toliau, nesunku prileisti, kad atitiki
mo stoka nėra kiekvienu atveju vienoda.
Vienas kraštutinumas yra visiškai pilnas
atitikimas; kitas kraštutinumas yra vi
siškas neatitikimas, kurį galėtų sukelti ab
soliučiai naujas dalykas. Išeitų, kad tam
tikras neatitikimo laipsnis tarp to ką žmo
gus savo juslėmis kuriuo nors momentu
patiria ir sąvokų ar schemų, kurias pajė
gia tiems patyrimams pritaikyti, kaip tik
žadina smalsumą ir veda į tolimesnį santy
kį su ta aplinkos dalimi. Tokią mintį kaip
tik yra kėlę visa eilė psichologų kaip
D. Hebb, J. MeV. Hunt, J. Kagan ir kiti.4).
Paimkime vieną pavyzdį. Pirmą kartą iš
girdęs naujoviškai parašytą muzikos kūri
nį, muzikoje neišlavintas žmogus greičiau
siai juo nesusižavės. Tačiau jeigu kokiu
nors būdu toks žmogus būtų priverstas
to muzikos kūrinio klausytis keletą — kelioliką kartų, jis pradėtų kai kurias jo vie
tas pažinti ir neatitinkamumo lygis suma
žėtų. Tada galima būtų tikėtis, kad tas kū
rinys žmogų sudomintų, jis pradėtų norėt
jį vėl išgirsti ir gal būt jis jam net pradė
tų patikti. Bet jeigu tada tas žmogus būtų
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vėl priverstas to pačio kūrinio klausytis
daugelį kartų, jis jį pradėtų labai gerai
pažinti ir neatitinkamumo lygis dar suma
žėtų. Tada tas žmogus greičiausia nutar
tų, kad tas kūrinys nebeįdomus, kad nu
sibodo. Nenoriu pasakyti, kad vien tik pa
žinimas nulemia muzikos kūrinių patiki
mą. Patikimas priklauso ir nuo kitų daly
kų. Bet, pavyzdžiui, radijo transliuojamos
populiarios muzikos nepastovumas gali
būti iš dalies taip paaiškinamas.

ieško ramybės, arba savųjų.
Priėmus šiuos du išvedžiojimus, pir
ma, kad žmogaus dėmesį patraukia ir
smalsumą sukelia dalykai, kurie iki tam
tikro laipsnio neatitinka jo ansktyvesnei
patirčiai ir, antra, kad prisitaikydamas sa
vo aplinkai, žmogus išvysto atitinkamu
mo stokos standartą, kurį stengiasi palai
kyti pastovų, galima apžvelgti ir kai ku
rias mūsų gyvenimo apraiškas.

Atitinkamumo stokos teorija turi dar
vieną pastraipą. Žmonių gyvenamoji ap
linka yra įvairi; žmonių patyrimai skiria
si. Teigiama, kad kiekvienas individas su
siduria su tam tikru skaičium situacijų,
kurioms yra būdinga atitinkamumo sto
ka. Pamažu, žmogus prisitaiko prie neati
tinkamumo vidurkio, ar netikrumo lygio
ir stengiasi jį palaikyti. Išvystoma ati
tinkamumo stokos standartas. Jeigu žmo
gus atsiduria labai vienodoj aplinkoj, ku
rioj nėra objektų turinčių naujumo, komp
likuotume, netikėtumo savybių, jis neturi
progos patirti atitinkamumo stokos. Visi
objektai pilnai derinasi su praeities paty
rimais ir toje situacijoje atsiradęs žmogus
sako, kad yra nuobodu. Šiuo atveju gali
ma spėti, kad tokio žmogaus atitinkamu
mo stokos standartas yra aukštesnis negu
esamos sąlygos patenkina. Nebent jo vei
kimas būtų apribotas, toks žmogus tada
stengtųsi atrasti savo aplinkoj padirginiimų, kurie padidintų atitinkamumo stoką.
Jis gali susidomėti kriminaliniu romanu,
pradėti spręsti kryžiažodžius, nueiti į ne
matytą filmą ir t. t. Iš kitos pusės, jeigu
žmogus atsiduria aplinkoje, kurioje vis
kas yra nauja, netikėta, komplikuota, jo
dėmesys yra nuolat patraukiamas vis kitų
objektų, kurie lieka pilnai nesuvokti, ga
lima spėti, kad jo atitinkamumo stokos
standartas pakiltų ir jis prisitaiktų, bet
iš karto, jo tendencija būtų vengti santy
kio su aplinkos objektais, nejudėti, neveik
ti, kad tik dar nepadidintų atitinkamumo
stokos. Tokiu atveju žmonės sako, kad jie

Žmonių gyvenamoji aplinka yra įvai
ri: žmonių patyrimai skiriasi.
Šiame šimtmetyje nepaprastai padidė
jo susisiekimo ir susižinojimo galimybės.
Jei nestabtelim apie tai pagalvoti, tai net
pamirštame kaip neseniai nuotolis dar
buvo matuojamas visai kitais mastais.
Tuo tarpu dabar visi pasaulio kampai yra
pasiekiami ir į daugelį vietovių galima nu
vykti sprausminiais lėktuvais per kelias
valandas, o ne per kelias savaites ar mė
nesius. Tai ne tik išplečia mūsų patyri
mų ratą, bet taip pat įgalina atsiekti
visai naujų patyrimų. Pavyzcžiui, kol grei
čiausia susisiekimo priemonė buvo nuosa
vos kojos ar žirgas, patyrimas kaip atro
do gamtovaizdis ar kiti daiktai pro juos
keliaujant didesniu greičiu buvo niekam
neprieinamas. Taip pat kol žmogus nerado
būdo pakilti į orą ir skristi, patyrimas sa
vo aplinkos iš tūkstančio ar kelių tūks
tančių pėdų aukščio nebuvo įmanomas. O
dabar jau galime kalbėti ir apie patyrimą
kaip atrodo mūsų planeta iš erdvių per
spektyvos.
Susisiekimo pasikeitimai yra dar su
stiprinami susižinojimo galimybių išsivy
stymu. Mes ne tik galime nuskristi Lon
donan pasiklausyti operos Covent Gar
den, bet taip pat galime savo bute atsi
sukti radiją ir pasiklausyti transliacijos
tiesiai iš Londono; ne tik galime nuvykti
Paryžiun aplankyti Louvro muziejaus,
bet taip pat atsisukę televizorių galime
pamatyti specialiai rodomą pasivaikščioji-
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mą po Louvrą. Mes ne tik galime nuke patyrimų, turinčių naujumo ar netikėtu
liauti į Azijos džiungles, Šiaurės ašigalį, mo savybių, skatindamas nuolatinį civili
Ramiojo vandenyno salas, bet taip pat zacijos kitimą. Nuolat kintanti populiario
nors dalimi galime tai patirti sėdėdami ji kultūra gali būti tokio ieškojimo išda
prieš televizorių. Užtenka, kad keli žmonės va. Dažni populiarios muzikos, meno, šo
nuskrido į mėnulį, o jau mes visi matė kio, drabužių madų pasikeitimai tenkina
me ir kaip žemė atrodo iš erdvių per naujumo ir netikėtumo poreikį. O kai to
spektyvos ir kaip atrodo mėnulio gruodas kių patyrimų poreikis viršija gaminių kiti
po kojomis. Mums net nereikia laukti kol mo greitį, naujumo ir netikėtumo ieškoma
drąsus keliautojas sugrįš ir rašytu žodžiu kitais būdais. Kadangi šių laikų jaunuo
perteiks savo išgyvenimus; jo patyrimai menė užaugo aplinkoje, pasižyminčioje di
mums yra prieinami tuojau, daug intymes- deliu pasikeitimų tempu, toks naujumo ir
netikėtumo ieškojimas ypač ryškus jų tar
pe. Jaunimu remiasi populiarioji kultūra;
Šių laikų žmonės patiria daug daugiau jaunimas ypatingai ieško vis kitokių bū
dalykų turinčių naujumo, netikėtumo, dų, kaip įgyti anksčiau neturėtų patyrimų
ar tai narkotikų ar mistinių išgyvenimų
ar komplikuotumo savybių.
pagalba. Nors, be abejo, jaunimas turi ir
kitų motyvų savo elgesiui, vienok nauju
niu būdu negu abstraktus žodis. Susižino mo ir netikėtumo ieškojimas irgi prie to
jimo priemonės įpratina viską patirti tuo prisideda.
jau. Visa tai tikriausia reiškia, kad šių lai
kų žmonės patiria daug daugiau dalykų
Žmogaus sukurtoji aplinka iš esmės pa
turinčių naujumo, netikėtumo, ar kompli sižymi vienodumu. Kai vis daugiau žmo
kuotumo savybių. Galime prileisti, kad šių nių susitelkia į miestus, vis daugiau jų tu
laikų žmonės yra išvystę aukštą atitinka- ri gyventi pačio žmogaus sukurtoje ap
mumo stokos standartą. Tai yra įvykę ne linkoje. Mūriniai pastatai, ištysę keliai,
vien tik susisiekimo ir susižinojimo gali ketvirtainiai kambariai — tai iš esmės la
mybių dėka. Žmonių susitelkimas dideliuo bai vienoda ir nekintanti aplinka. Tuo tar
se miestuose taip pat į tą veda. Gyvenant pu gamtos aplinka yra daug įvairesnė. Vė
didmiestyje tinklas žmonių, su kuriais bet jo supamos medžių šakos sudaro vis besi
kuris individas bendrauja, išsiplečia ir keičiančius ir nesikartojančius vaizdus.
bendravimas pasidaro paviršutiniškesnis. Dangumi skriejantieji debesys
įgauna
Dėl to santykiuose su kitais pakyla gali vis kitas formas. Nei vienas saulėlydis nė
mybė patirti atitinkamumo stoką. Pramo ra lygiai toks pat kaip vakarykštis, nei
nės pasikeitimai, tiek vis keičiant gamy viena vandenyno banga nesiverčia lygiai
bos būdus, tiek nuolat patiekiant naujus taip kaip kita. Kai sakome, kad gyveni
gaminius pirkėjams, irgi didina neatitin- mas gamtos aplinkoje yra ramus ir vieno
kamumo pergyvenimus. Visa tai veda į das, pamirštame nuolatinį gamtos įvairaviaukštą atitinkamumo stokos standartą. mą. Žmogaus sukurtoje aplinkoje gyveni
Bet tuo dar viskas nesibaigia. Galima iš mas atrodo įvairesnis, bet joje visas įvai
vedžioti, kad yra ir kitokių padarinių.
rumas turi būti paties žmogaus pagamin
Jeigu tiesa, kad žmogaus atitinkamu tas. Tad ir atsiranda populiarioji kultūra,
mo stokos standartas pamažu prisiderina
esamoms sąlygoms, greitas pasikeitimų siūlanti vis naujus, neįprastus juslių padaugėjimas veda į užburtą ratą. Priside dirginimus. Tik kai gamybinės civilizaci
rinęs prie aukšto neatitinkamumo lygio, jos ir populiarios kultūros siūlomas nau
žmogus bando jį palaikyti ir nuolat ieško jenybių kiekis atsilieka nuo kurios nors
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grupės įprastinio atitinkamumo stokos
standarto, iškyla problemos.
Kadangi šių laikų jaunuomenė užaugo
Iš kitos pusės, neatitinkamumo ieško
aplinkoje, pasižyminčioje dideliu pasi
keitimų tempu, toks naujumo ir netikė
jimas veda prie paviršutiniško santykio
su visa aplinka. Jei kurio žmogaus neati
tumo ieškojimas ypač ryškus jų tarpe.
tinkamumo poreikis yra gana žemas, jis
gali skirti dėmesį kuriam nors dalykui
net ir tada, kai tas dalykas yra jau gana dabartinio gyvenimo reiškinių vaikams
gerai ištirtas ir pažįstamas. Ilgesnis susi jau yra iš dalies pažįstami televizijos ir
kaupimas ties vienu objektu gali atskleisti kitų susižinojimo būdų dėka. Jeigu mo
kitas jo savybes ir tuo pačiu vėl sužadinti kytojas nesugeba tuos dalykus perteikti
smalsumą. Tada pažinimas pasidaro gi naujai, pabrėžiant jų skirtingus aspektus,
lesnis. Tuo tarpu aukštas neatitinkamu vaikas nerodo jiems nei dėmesio nei smal
mo poreikis atitraukia dėmesį nuo kiek sumo. Tada tenka skųstis, kad šių laikų
vieno jau šiek tiek pažinto dalyko ir sun didmiesčiuose augę vaikai nieku ilgai ne
kiau patikrinamos dalykų savybės niekad sidomi.
Panašių išvedžiojimų galima būtų da
net nė nebūna patirtos.
ryti daugiau, bet kadangi neturiu duome
Taip pat verta atsiminti, jog bandy
nų jiems paremti, tai šiuo ir užbaigsiu.
mai rodo, kad žmogaus dėmesį patraukia
ir smalsumą sužadina tie dalykai, kurie
jau šiek tiek atitinka jo ankstyvesnę pa
Šaltiniai
tirtį, bet dar ne pilnai. Tai šiandien su
daro svarbią mokymo problemą. Visa ei 1. Sokolov, E.N. Perception and the Conditioned
Reflex. 1963.
lė praeities dalykų pasidaro vaikams
2. Berlyne, D.E. Conflict, Arousal and Curiosity.
sunkiai suprantami ir jų nebedomina, nes
1960.
jie savo gyvenime nebe patyrė daugelio 3. Užgiris, I.C. and Hunt, J. MeV. Attentional
dalykų, kurie anksčiau buvo dažni reiški
preference and experience; II. An exploratory
longitudinal study of the effects of visual fami
niai. Jiems trūksta to minimalinio ryšio
liarity and responsiveness. Journal of Genetic
su anų dienų išgyvenimais. Mokytojai, ku
Psychology, 1970, 117, 109-121.
rie mano, kad susidomėjimas praeitimi tu 4. Hunt,
J. MeV. Motivation inherent in infor
rėtų atsirasti savaime, nepadeda sužadinti
mation processing and action. Iš O.J. Harvey.
vaikų smalsumo. Antra vertus, daugelis
Motivation and Social Interaction. 1963.
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FIL. VYTAUTAS KAMANTAS
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1 trečiąjį
LB dešimtmetį
žengiant

■A

Čia minima sukaktis yra reikšminga
savo pilnutiniu spalvų spektru. Pirma,
jau pats 20 metų faktas yra daug
sveriantis. Straipsnyje sutelkti duomenys
dvelkia daugelio darbuotojų pasiaukojimu,
ištverme ir lietuvybės laidininku ateičiai.
Pagaliau pats autorius, LB kūrimo
užuomazgoje tebuvęs apie 20 m. jaunuolis,
po 20 metų yra JAV LB Tarybos pirmininkas.
Ar tai ne tęstinumo garantija ateities
dešimtmečiams?
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1971 metų lapkričio mėnesio 18 dieną
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių
Bendruomenė pradėjo 21-sius veiklos me
tus. Per palyginti trumpą laikotarpį JAV
LB atliko daug naudingų darbų, rūpino
si JAV lietuvių išeivijos gyvenimo reika
lais ir jungė mus visus į didelę lietuvišką
šeimą — Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės šeimą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
Išeivijos lietuvių vieningo junginio
mintis buvo iškelta 1949 metų birželio mė
nesio 14 dieną VLIKo (Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo komiteto)
paskelbtoje
Lietuvių chartoje, kurios pradžioje taip
pasakyta: “Tauta yra prigimtoji žmonių
bendruomenė... Pasaulyje pasklidę lietu
viai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę.”

Bendruomeninė mintis greitai pasklido
po laisvąjį pasaulį ir įvairiuose kraštuo
se kūrėsi Lietuvių Bendruomenės. Šiuo
metu jos veikia Anglijoje, Argentinoje,
Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Brazili
joje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Kolumbi
joje, Naujoje Zelandijoje, Prancūzijoje,
Švedijoje, Šveicarijoje, Urugvajuje, Venecueloje ir Vakarų Vokietijoje.

Vyriausiasis PLB organas yra kas penkeri metai šaukiamas PLB seimas, kurio
atstovus renka atskirų kraštų Bendruo
menės. Daugiausia atstovų į PLB Seimus
renka JAV LB, kaip didžiausia ir stipriau
sia Bendruomenė PLB šeimoje. Pirmasis
PLB seimas įvyko 1958 metais New Yorke,
antrasis 1963 metais Toronte ir trečiasis
1968 metais vėl New Yorke.
PLB seimai renka vyriausiąjį vykdo
mąjį organą — PLB valdybą. Pirmasis
PLB Valdybos pirmininkas buvo Jonas
Matulionis, antrasis dr. Juozas Sungaila,
trečiasis Juozas Bachunas (Korp! VYTIS
mecenatas) ir dabartinis ketvirtasis yra
Stasys Barzdukas Clevelande.

Lietuvių charta
Lietuvių Bendruomenei pradžią davu
si Lietuvių charta susideda iš gražios
įžangos ir keletos įpareigojimų. Įžangoje
sakoma, kad siekimas išlaikyti ir ugdyti
tautinę gyvybę, kalbą, tautines bei valsty
bines tradicijas ir apskritai tautinę kul
tūrą yra Visagalio valios ir laisvo žmogaus
pašaukimo vykdymas.
Tokio vykdymo priemonė yra pasauly
je pasklidusių lietuvių subūrimas į vienin
gą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Toliau Lietuvių chartoje paskelbti “de
šimt lietuviškų įsakymų”, kurie nurodo
Bendruomenės tikslus ir uždavinius vi
siems lietuviams. Sutrumpintai jie yra to
kie:
1. Lietuvis lieka lietuviu ir tautinę gy
vybę perduoda ateities kartoms.
2. Lietuvis gerbia lietuvių kalbą, nes
ji stipriausias tautinės bendruomenės
ryšys.
3. Lietuvis kuria lietuvišką šeimą, nes
tokia šeima yra tautos gyvybės versmė.
4. Lietuvis sudaro sąlygas
tautinei
kultūrai, apreiškiančiai tautos genijų ir
įgalinčiai tarptautinį pripažinimą ir bend
ravimą.
5. Lietuvis darbu, mokslu, turtu ir pa
siaukojimu kovoja dėl
nepriklausomos
Lietuvos.
6. Lietuvis remia mokyklą, nes ji yra
tautinės dvasios židinys.
7. Lietuvis kuria ir palaiko religines,
kultūrines, jaunimo, savišalpos, profesi
nes ir kitas lietuvių draugijas, nes jos yra
tautinės kultūros veiksmingos talkininkės.
8. Lietuvis organizuoja ir remia spaus
dintą lietuvišką žodį.
9. Lietuvis brangina savo tautos pra
eitį ir tautinius papročius ir stengiasi bū
ti vertas savo protėvių.
10. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą,
kaip aukščiausią tautinę dorybę, nes visi
lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai, yra lojalus gyve-
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namajam kraštui ir santykius su nelietu
viu grindžia artimo meile ir pagarba kiek
vienam žmogui.

JAV LB organizacinė struktūra

JAV LB tvarkosi labai demokratiškai.
Jos organai yra sudaromi rinkimų būdu.
Į visus organus gali rinkti ir būti ren
JAV Lietuvių Bendruomenė
kamas kiekvienas lietuvis ne jaunesnis
kaip 18 metų amžiaus.
Kiekvienoje JAV vietovėje, kur yra
JAV Lietuvių Bendruomenės oficiali
pradžia buvo 1951 metų lapkričio 18 die lietuvių, sudaromos apylinkės. Jos rūpina
ną New Yorke. Tada ten vykusioje JAV si apylinkės lietuvių tautiniais, švietimo,
LB šventėje buvo iškilmingai paskelbtas kultūros, socialiniais ir kitais bendruo
ir jos dalyvių pasirašytas JAV Lietuvių meniniais reikalais. Apylinkė yra pagrin
Bendruomenės aktas. Tą aktą paruošė, pri dinis veiklos vienetas, nes ji telkia vieto
ėmė ir paskelbė LB Laikinasis organizaci vės lietuvius ir jų organizacijų skyrius
nis komitetas, kurio pirmininkas buvo bendram darbui ir gyvenimui. Dabar tu
veiklus JAV lietuvis prelatas Jonas Balkū- rime 72 LB apylinkes vietovėse nuo At
nas, o to komiteto sekretorius — Antanas lanto iki Ramiojo vandenyno. Apylinkes
Saulaitis (vyresnis skautininkas, dabarti būtų galima palyginti skautų tuntams ar
nis Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos ba ASS skyriams.
pirmininkas, buvęs ilgametis “Skautų Ai
Kaimyninės apylinkės jungiasi į apy
gardas, panašiai kaip Lietuvių skautų są
do” redaktorius).
jungoje yra rajonai.
Akte buvo iškilmingai skelbiama: kad
Vyriausias LB organas yra JAV LB
JAV lietuviai, džiaugdamiesi laisvu gyve
nimu šiame krašte, norėdami aktyviai da Taryba, renkama trejiems metams visuoti
lyvauti JAV gyvenime ir kovoje prieš ko niu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu
munizmą, norėdami prie šio gyvenimo pri visose lietuvių kolonijose. LB Taryba ysidėti savo kultūrinėmis ir tautinėmis sa ra lyg JAV lietuvių kongresas arba sei
vybėmis bei papročiais, norėdami palaiky mas (panašiai kaip ir LSS Taryba), kuris
ti giminystę su lietuviais kituose kraštuo nustato JAV LB veiklos liniją ir kryptį,
se ir remti Lietuvos laisvinimo kovą, nuo kurią vėliau vykdo centro valdyba ir ki
širdžiai išreiškia savo tautinį solidarumą tos LB institucijos.
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių
Iki šiol buvo rinktos 6 JAV LB tary
Bendruomenėje.
bos. Dabartinėje Vl-je JAV LB taryboje
1952 metų vasario 14 dieną JAV LB su sprendžiamu balsu dalyvauja 42 rinkti
buvo inkorporuota Connecticuto valsty atstovai, 8 apygardų pirmininkai ir 10
bėje. Inkorporavimo dokumentus pasirašė centro valdybos narių. Viso 60 asmenų.
prel. Jonas Balkūnas, dr. Petras Vileišis, Tarybai vadovauja prezidiumas (panašiai
Walter M. Chase, Frank J. Monchun ir kaip LSS Taryboje yra pirmija).
Antanas Saulaitis.
JAV LB darbus vykdo, veiklą organi
JAV LB tikslai yra trumpai taip iš zuoja ir tvarko LB Tarybos išrinktas cent
reikšti JAV LB įstatuose: “remiant JAV ro valdybos pirmininkas (dabartis CV pir
konstituciją ir vykdant Lietuvių chartą, mininkas yra rašytojas ir inžinierius Vy
telkti lietuvių tautos išeiviją a) tautinei tautas Volertas) ir jo kviesti C V nariai,
prigimčiai išlaikyti, b) lietuvių kultūrai Švietimo Tarybos bei Kultūros Fondo pir
ugdyti bei reprezentuoti, c) kovoti dėl mininkai (tai panašiai kaip Vyriausias
Lietuvos nepriklausomybes.”
skautininkas su savo Vadija).
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ją amerikiečių spaudai ir radijai apie lie
tuvius ir okupuotos Lietuvos
padėtį
Per 20 metų JAV LB rūpinosi viso straipsniais, laiškais, žiniomis ir asmeniš
kiais lietuvių reikalais ir atliko įvairius kais ryšiais.
Daug buvo dirbama ir kitose srityse,
darbus. Didžiausias dėmesys daugiausia
krypo į švietimą, kultūrą, jaunimą ir Lie tačiau viską suminėti užimtų per daug
laiko ir vietos.
tuvos laisvės kovos akciją.

LB darbai

Lituanistiniam švietimui koordinuoti
Skautai ir LB
LB įsteigė JAV LB Švietimo Tarybą, or
ganizavo ir rėmė lituanistines mokyklas,
Lietuvių skautų sąjungos narės ir na
parengė joms programas, parūpino vado riai, praktikuodami savo gyvenime skauvėlius ir mokslo priemones, rinko statis tybę, myli Visagalį ir tėvynę, padeda arti
tines žinias, ruošė mokytojų suvažiavimus mui ir gyvena kaip seserys ir broliai. Skauir studijų savaites, informavo tėvus ir dir tybė ugdo gerus piliečius, pareigingus as
bo kitus švietimo darbus.
menis ir patyrusius vadovus. Kaip sąmo
Kultūrinio gyvenimo skatinimui LB į- ningi lietuviai, skautai priklauso Lietu
steigė JAV LB Kultūros Fondą, leido kny vių Bendruomenei, aktyviai reikšdamiesi
gas, rūpinosi premijomis kūrėjams, orga jos gyvenime ir darbuose. Dažnai skautus
nizavo kultūros kongresus, mokslo ir kū randame įvairiuose LB organuose, kur jie
rybos dienas, su Kanados LB surengė 4 di praktiškai gyvenime panaudoja savo skau
deles dainų šventes ir 3 įspūdingas tauti tiškoje mokykloje įgytas žinias, tuo pa
nių šokių šventes. Apylinkėse rengė kon dėdami savo artimui — sesėms ir broliams
lietuviams. Ypač savo darbais Bendruo
certus, literatūros vakarus, parodas ir kt.
menėje pasireiškė daugelis
akademikų
LB padėjo įsisteigti Lietuvių Fondui, skaučių ir skautų.
Skautus matėme dirbančius PLB sei
kuris artėja prie milijono dolerių kapita
lo. LF per devynerius metus jau pasky muose ir PLB valdybose.
Kaip minėta, vienas iš JAV LB kūrėjų
rė lietuvių kultūros ir švietimo reikalams
buvo aktyvus skautininkas Antanas Saunet 172,000 dolerių!
laitis. Daug PLB Valdybai ir Pasaulio lie
Jaunimu LB rūpinosi remdama ir ska tuvių jaunimo kongresams dirbo ir tebe
tindama jaunimo organizacijų veiklą, jų dirba jo sūnus — ASS narys fil. kun. An
stovyklas ir spaudą. Jaunimą LB traukė tanas Saulaitis, SJ.
į bendrą darbą, juo pasitikėdama ir jau
JAV LB tarybose ir centro valdybose
nų žmonių nuomones respektuodama. La darbavosi daugelis skautų. Dabartinėje
bai daug JAV LB padėjo I-jį Pasaulio lie Vl-je JAV LB Taryboje dirba 5 ASS nariai
tuvių Jaunimo kongresą ruošiant (kurio tikroji narė Vitalija Ruibytė ir filisteriai
pirmininkas buvo fil. Algis Zaparackas, o Romas Kezys, dr. Stepas Matas, Algis Ru
įvairius darbus komisijose atliko daugelis gienius ir Vytautas Kamantas.
akademikų sesių ir brolių).
Daug skautų darbuojasi apylinkių ir
apygardų valdybose, lituanistinėse moky
LB centrai ir apylinkės didelį dėmesį tose, II-jo Pasaulio lietuvių Jaunimo kong
skyrė Lietuvos laisvės kovai. Buvo ruošia reso komitete ir komisijose, įvairiose LB
mi Vasario 16 minėjimai, Birželio trėmi institucijose. Tai yra prasminga tarnyba
mų prisiminimai, minimos kitos progos ir artimui.
apie tai informuojami amerikiečiai. Ypa
tingai stipriai JAV LB išvystė informaci
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IŠ FSS CENTRO VALDYBOS
KREPŠIO

ii

KODĖL KNYGŲ LEIDYBA?

ij

Jau visi ASS nariai tiesioginiai ar netiesiogi
niai yra susipažinę su naujos Sąjūdžio instituci
jos — Akademinės Skautijos leidyklos ir Knygos
klubo — tikslais ir veikla. Čia ir nebandysime
aiškinti detalių apie naują organizaciją ir planų,
o pažvelgsime į esminį klausimą — kodėl paimta
ši konkreti veiklos kryptis. Ne vienas akademikas
šį klausimą yra kėlęs; tarp kitko, buvo nurodyta,
kad kitos organizacijos užsiima knygų leidyba ir
mes tik be reikalo pasikartosime, kad knygų lei
dyba yra tam tikra prasme sau paminklų statymasis, atitraukiąs dėmesį nuo svarbiausios užduo
ties — lietuvybės išlaikymo. Tad kodėl?
Išeivijos ideologas dr. J. Girnius, neseniai kalbedamas apie išeivijos kultūrinio darbo pobūdį
ir kryptį, teisingai pastebėjo, kad ribotas išeivijos
laikas ir kad riboti jos kūrybiniai ištekliai. To
dėl, jei išeivija nori atiduoti maksimalią duok
lę savo tautos kultūrai ir tuo palikti savo pėdsa
kus ir įtaką, atseit save įprasmtinti tautos istori
joje, yra būtina mobilizuoti dabar visas jėgas kiek
įmanoma turimus kūrybinius potencialus reali
zuoti. Šiame reikale kiekviena organizuota išeivi
jos dalis turi pareigą atiduoti savo, mobilizuoti
savo jėgas ilgalaikiai prasmingiems darbams. Iš
kitos pusės, galima pridėti, be tokios mobilizaci
jos ir konkretaus lietuvybės išlaikymo darbas var
giai įmanomas, be kultūriniai gaivios išeivijos vi-
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suomenės negali būti ir prasmingo lietuvybės per
davimo darbo, jau nekalbant apie galimybę išug
dyti naujų pajėgų lietuvių kultūros kūrimui. To
dėl, kai dabartinė Filisterių Skautų Sąjungos cent
ro valdyba susirinko savo pirmam posėdžiui, na
tūraliai ir neišvengiamai kilo klausimas: kuo mes,
kaipo organizuota išeivijos dalis, galime ir turi
me prisidėti prie išeivijos ir tuo pačiu prie visos
tautos kultūrinio bujojimo? Nepateisintina jokia
organizacija, jei ji savo veikloje tokio klausimo
nekelia ir nieko išliekančios vertės savo nariams ir
visiems lietuviams nesiekia. Deja, mums atrodė kad
mūsų organizaija, kaip ir daugelis kitų, šio klausi
mo rimtai neįvertino, per ilgai pasitenkino rutinos
tęsimu ir socialinio turinio programa.
Ką daryti, buvo visa eilė pasirinkimų. Galė
jome kreipti veiklą į tiesioginį jaunimo auklėji
mą, ko ypač pageidauja daugelis skautų vadovų.
Galėjome aktyvinti narių įsijungimą į bendrą
žmonijos kovą už žmogaus teises, ar savo dėmesį
skirti bendruomeniniam darbui. Visi šie pasirinki
mai turi savo pliusų, bet apsvarsčius ASS, ypač
FSS, organizacinį pobūdį ir stovį, buvo prieita
išvados, kad knygų leidyba būtų vienas iš pras
mingiausių įvykdomų darbų. FSS yra savo es
me “alumnų” organizacija ir, kaip žinoma, tokios
organizacijos Amerikoje nepasižymi intensyviu
darbu ar narių tarpusavio ypatingu santykiavi-

s®

f

56

mu. Tokios organizacijos vaidmuo yra daugiau
pagelbinis ir intelektualinis. Todėl tik labai konk
retus darbas, atsižvelgiąs į tokį organizacijos po
būdį, yra įmanomas. Turime užtektinai narių, pi
nigų ir intelektualinių pajėgų tokį darbą atlik
ti. Šie ištekliai nebuvo mobilizuoti kitų visuome
ninių vienetų ir todėl leidybos darbas nebuvo be
reikalingas pakartojimas kitų organizacijų atlie
kamų darbų. Reiškia, tuo prisidėjome prie išeivi
jos kūrybinio gyvenimo turtinimo, mobilizuoda
mi dar nenaudojamas jėgas. Leidyba yra vienas iš
kertinių kultūrinio gyvenimo prcesų, nes, iš vie
nos pusės, tai skatina kūrybinį darbą, ir, iš kitos
pusės, įgalina kūrybinius atsiekimus pasiekti pla
čiąją visuomenę.
Buvo ir kitų motyvų. Organizacijai yra sun
ku išvystyti veiklą, jei nėra konkrečių užduočių,
kurios būtų prasmingos ir priimtinos daugumai
narių. Jei centras nieko nesiims, nieko nevyks ir
periferijose. Klysta kas mano, kad centro valdy
bos nieko negali padaryti, jei skyriai ir pavieniai
nariai nieko nedirba. Atvirkščiai, skyriai ir pavienai nariai turės ką daryti, jei centras suras pa
trauklias užduotis visiems. Knygų leidyba atrodė
yra tas konkretus darbas, kuris gali įtraukti kiek
vieną narį ir kuris savo rezultate gali kelti na
riuose tam tikrą pasididžiavimą ir entuziazmą
kitai veiklai. Faktinai mums reikia ir daugiau
tokių konkrečių užduočių, kurios visus narius įtrauktų į jų įvykdymą.
Bet be organizacinio motyvo jautėme, kad yra
šiokia tokia spraga ruošiant literatūrą jaunimui
ir, iš kitos pusės, skatinant jaunus kūrėjus. Mums

atrodė, kad labai trūksta jaunimui skaitinių ir
kad kiekviena išleista jaunimo literatūros knygutė
žymiai palengvins mūsų kultūrinių lobių per
davimą jaunąjai kartai. Todėl savo pirminiuose
pasisakymuose užakcentavome jaunųjų kūrėjų ir
darbų ir jaunimo literatūros leidimą. Tai, žinoma
nereiškia, kad kitokios rūšies darbai nebus leidžia
mi. Leisime kiekvieną darbą, kuiis mums atrodys
ką nors įneša į mūsų buitį ir kurį tik materialiniai
pajėgsime įvykdtyi.
Pradžia jau padaryta. Dėka narių paramos,
sudarytas leidimo fondas, įkurtas Knygos klubas,
suorganizuota redakcinė ir administracinė struk
tūra, išleistas jaunos poetės poezijos rinkinys, pa
kartotinai išleista skautiškų dainų plokštelė, spau
dai atiduota originali apysaka jaunimui, gauti
rankraščiai rimtų publicistinio-istorinio pobūdžio
veikalų, svarstoma jaunimo literatūros leidimo
klausimai. Kiek mums pasiseks įgyvendinti savo
užsimojimus priklausys nuo visų akademikų pa
ramos. Tai visų, ne vien centro valdybos reikalas
ir interesas. Todėl šia proga norisi priminti, kaip
kiekvienas akademikas gali prisidėti prie šio darbo:
1) tapti leidyklos šimtininku, įnešant 100 dol.
į leidimo fondą (Jau turime arti 20 tokių fun
datorių); 2) tapti klubo nariu ir nupirkti iš
leistus veikalus; ir 3) padėti platinti leidyklos
produktus plačioje visuomenėje.
Leidyba tai tik vienas konkretus darbas, įve
liąs visus Sąjūdžio narius. Reikėtų pagalvoti ir
apie daugiau bendrų užduočių, kurios mus jung
tų ir kurios iš mūsų išreikalautų prasmingo daly
vavimo lietuviškame gyvenime.

KAM “MOŠŲ VYTIS”?

Kam “Mūsų Vytis”? — klausimas gali dauge
liui atrodyti heretišku, bet eilė aplinkybių jį ke
lia. Išeivija pasižymi savo spaudos proliferacija,
atkurti pagrindinių organizacijų leidiniai. Kiek
viena organizacija siekia išlaikyti savo žurnalą ide
ologijos propagavimo sumetimais, bet taip pat žy
mia dalimi ir dėl prestižo. Žurnalų gausumas, de
ja, nulemia, kad ir publicistinis lygis ir skaity
tojų gausa nepateisina jų egzistencijos. Ir ku
riems galams išleisti nemažą sumą pinigų dar vie
nam vidutiniško lygio žurnalui išlaikyti?
Paskutiniame dešimtmetyje Mūsų Vytis nepa
sižymėjo savo turinio iškilumu, išskyrus keletą

specialių tematinių numerių. Nenorime įžeisti re
daktorių, nes ne nuo jų vienų viskas priklausė.
Už nesekmes atsakingas visas kompleksas prie
žasčių. Viena iš jų tai labai periodiškai pasirodan
ti redakcinė krizė — niekas redaguoti nesiver
žia, o ir sutikęs redaguoti, tai daro “iš bėdos”.
Tai suprantama, nes redaktoriui labai sunku su
rasti bendradarbius ir dažnai pats redaktorius vie
nas turi didesnę dalį numerio užpildyti.
Bet redakcinės ir bendradarbių problemos nė
ra pačios didžiausios. Pažvelgus į paskutinio de
šimtmečio numerius, turėsime pripažinti, kad žur
nalas niekada gerai nežinojo ko jis siekia ir ko183
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kius skaitytojus nori pasiekti. Iš tikro, kiek prisi
minti galima, nebuvo šis klausimas rimtai svarsty
tas ir vadi jose. Taip iki šiol ir nežinom ar žur
nalas yra vyresniųjų skautų vadovų, studentų,
filisterių, ar visų tuo pačiu metu. Nežinome nei
koks turinys pageidautinas — skautiškas, bendri
nis, literatūrinis ir pan. Atseit, niekada nebuvo išsi
aiškinta nei linija, nei grupė, kuriai žurnalas tai
komas. Įvairūs numeriai paprastai išeidavo “vinegretinio” pobūdžio, su įvairaus lygio gana atsi
tiktinai gauta medžiaga. Tai pagrindinė prie
žastis, kodėl žurnalas yra gana vidutiniško ir mė
gėjiško lygio ir abejotinos vertės organizacijai ar
jos prestižui. Ankščiau pastatytas klausimas tad
prašosi labai rimto dėmesio. Leisti žurnalą vien
tik kad leisti, yra prasčiausias pinigų ir energi
jos naudojimo būdas.
Norėtųsi pasisakyti už žurnalo tęsimą, bet su
labai aiškiai apibrėžta turinio linkme ir skaity
tojų grupe. Tai aiškėja iš žvilgsnio į išeivijos jau
nimo spaudą ir jos trūkumus. Yra sėkmingai lei
džiamas žurnaliukas priešmokykliniam ir anksty
vam mokykliniam jaunimui Eglutė. Mokslei
viams yra skirta Ateitis ir daugumoje Skautų Ai
das. Kadaise studentiško amžiaus jaunimui buvo
bandytos leisti Studentų Gairės, bet šiuo metu
tai jaunimo grupei jokio žurnalo nėra. Bostoniškių leidžiamas Lietuvių Jaunimas yra informaci
nis biuletenis, turįs savo vietą, bet kol kas toli
gražu nėra bendras studentijos žurnalas. Būtų ge
rai, kad LB imtųsi tokį bendrinį žurnalą parū
pinti, tai būtų daug svarbesnė lietuvybės palai
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kymo priemonė negu pedagogams skirtos Švieti
mo Gairės. Tikrai gaila ir nesuprantama, kad
patys pedagogai sau turi leisti prabangų žurnalą,
kai tuo tarpu nėra nieko pritaikyto studentiško
amžiaus jaunimui. Kaip ten bebūtų, spraga yra
ir ją reikia bandyti užpildyti kitais būdais. Pasisakytina už Mūsų Vytį, kuris nebūtų tik aka
demikų vidaus organas, bet būtų skirtas tai apleis
tai jaunimo grupei, spausdinąs apie bendrines jau
nimo problemas. Tai būtų prasmingiausia Mū
sų Vyčio paskirtis. Grynai akademikus liečią
klausimai ar informacija atspausdintina savuose
biuleteniuose ar specialiuose leidiniuose, kaip šis
filisterių suorganizuotas numeris.
Tokio žurnalo redakcijos problemų netrūktų,
bet jos nėra nenugalimos. Pirmoje vietoje reikia
atsiminti, kad geriausi jaunimo žurnalai nėra pa
čio jaunimo, o profesionalų pedagogų, kurie jau
nimą ir jo poreikius gerai supranta, redaguoja
mi. Yra taip pat faktas, kad pati redakcija turi
didesnę dalį medžiagos pati suorganizuoti ar per
dirbti ir pritaikyti skaitytojams. Todėl vien bendra
darbių trūkumas neišaiškina žurnalo žemą ly
gį. Manyčiau, kad turime eilę pedagoginį darbą
dirbančių žmonių, kurie kasdieną su jaunimu su
siduria, ir neturėtų būti jiems per daug sunku
jaunimui žurnalą paruošti. Jei aiškiai žinosime
ko norime ir ko reikia, susirasime ir žmonių, at
siras ir finansai ir, reikia tikėtis, skaitytojai netik
žurnalą gaus bet ir skaitys. Nejaugi Sąjūdis netu
ri pajėgų keturis kartus į metus išleisti studentiš
ko amžiaus jaunimui žurnalą?
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