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MOTERŲ VAIDMUO 
LIETUVOJE

1200-1500 METŲ

Danutė Basiulienė*

Pasirinkusi temą rašyti apie Lietuvos istoriją, pradėjau vartyti V. Sruogie
nės ir A. Šapokos Istorijas ir man krito į akį jau seniai primiršti vardai ir 
įvykiai. Iš ko pasirinkti rašomą temą, kai Lietuvos istorija apima tiek daug 
įdomių įvykių? Ypatingai, kai dauguma tų įvykių buvo mums nenaudingi. 
Grįžtu vėl prie to paties laikotarpio, kuris man primena Lietuvos didybės 
laikus. Vartau lapus ir staiga randu temą: moterų vaidmuo tame laikotarpyje.

Skaitau apie dukras kunigaikščių, jų žmonas ir seseris. Vienų lieka tik 
vardas, kitos išsivysto į asmenybes, kitos net pakeičia Lietuvos istoriją ir jos 
vystymąsi. Jų vaidmuo, tačiau, buvo labai panašus ir priklausė tik nuo jų 
pačių sumanumų. Žinoma, negalima daug ko ir norėti, nes moters vaidmuo 
pasaulyje visuomet buvo ir priklausė nuo tėvo, vyro, ir sūnaus padėties. Mo
teris, ištikrųjų, neturėjo teisės nei valdyti, nei vesti vyrų į žygius. Nežiūrint 
to, Lietuvos moteris, būdama valdovo žmona, sekė vakariečių, o ne rytiečių 
tradicijomis. Ji viešai dalyvavo kartu su vyru priėmimuose, pasitarimuose, ir 
kartu rašė sutarčių liudijimus. Rytiečių moterys, gi, būdavo laikomos tiesiog 
uždarytos ir politikoje nesimaišė.

Įdomu yra pastebėti, kad Lietuvos kunigaikščių dukterys buvo naudojamos 
sudaryti sąjungas su kaimynais arba išvengti karų su kitais kaimynais. Reiš
kia, kunigaikštyčių dalia kartais buvo gana sunki. Kas bus, jeigu tėvas išleis, 
pav. už Ivano IV, žinomo Žiauriojo vardu, kas buvo minėta Kotrynai Žygi- 
mantaitei? Jinai neturėjo jokios teisės atsisakyti jungtuvių. Kitas pavyzdys 
yra Sofijos Alšėnaitės jungtuvėse su Jogaila, kai jis buvo 70 metų senis, o 
jinai - visai jaunutė.

Grynai sąjungų ryšiais iškyla tokie vardai, kaip Gaudemundė Sofija, Trai
denio duktė, kuri buvo išleista už Mazovijos valdovo Boleslovo 1270 m., nes 
Traidenis norėjo palaikyti gerus santykius su kaimynais, norėdamas atsispirti 
vokiečiams. Po to daugiau ir nesigirdi, kaip jai ten sekėsi. Truputį daugiau yra 
žinoma apie Aldoną Gediminaitę (1309-1339). Ji buvo išleista už Lenkijos 
karaliaus Vladislovo Uolektėlės sūnaus, Kazimiero, 1325 metais. Aldona buvo 
pakrikštyta, paėmė vardą Ona, ir išvyko į Lenkiją kartu su lenkų belaisviais, 
kuriuos Gediminas dovanojo vestuvių proga sąjungai patvirtinti. Tikslas 
buvo, kad lenkai padėtų kariauti prieš kryžiuočius, bet išėjo, kad Gediminas 
padėjo lenkams prieš totorius ir kitus priešus, nors vokiečiai dėl tos sąjungos 
elgėsi atsargiau. Aldona laimės nerado, nes jos vyras “turėjo garsius ryšius su 
Krokuvos žydaite Estera”. Aldona užsiiminėjo jau ir tais laikais labdara ir 
muzika. Reiškia, jinai nesėdėjo rankas nuleidus ir savęs negailėjo. Supras
dama savo dalią, ji vistiek elgėsi, kaip naudinga valdovo žmona. Ji mirė jauna, 
palikdama dvi dukras, kurios istorijoje nedingsta, tapdamos kunigaikščių 
žmonomis. Elzbieta, kita Gediminaitė, buvo išleista už Mazovijos kunigaikščio. 
Dukra Aigustė - už Maskvos kunigaikščio, o Marija -= už Tvėrės valdovo.

Norėčiau įterpti, kad ir Gedimino sūnums lygiai taip pat buvo sutvarkytos 
jungtuvės. Sūnus Liubartas vedė Haličo kunigaikščio dukterį ir tuo gavo krai
čiu Valuinės žemes. Algirdas buvo sutuoktas su Vitebsko kunigaikščio dukte
rimi Marija, nes Gediminas norėjo išlaikyti prie Lietuvos Vitebską. Vieną
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sūnų jis sutuokė su totorių chano dukterimi. Atrodo, kad sutartys, jeigu ant 
popierio yra surašytos, tai galutinai surišamos valdovų vaikų jungtuvėmis. 
Dėl to valdovai tikriausia stengėsi turėti daug vaikų. Gediminas turėjo 13 
vaikų, o Algirdas - net 19. Iš to matome, kaip politika tais laikais vystėsi.

Įdomesnės yra tos moterys, kurios ištekėjusios parodė savo išmintingumą 
ir susidomėjimą valdžia. Tuoj pat iškyla Mortos vardas, vienintelės Lietuvos 
vainikuotos karalienės. Ji yra pirmoji moteris, kurios vardą mes istoriškai 
užtinkame. Kilusi iš aukštos lietuviškos genties, ji turėjo būti įspūdinga mote
ris, nes ją mini istorijoje su pagarba, ir ypatingai mini jos dalyvavimą visuose 
reikaluose. Būdama gera šeimininkė, ji nusimanė ir politiniuose reikaluose. Ji 
priėmė krikštą 1251 metais kartu su Mindaugu, o 1235 buvo vainikuota kara
liene. Ji išliko katalikė iki pat savo mirties, ne taip, kaip Mindaugas. Tai rodo 
jos savarankiškumą. Ji mirė prieš Mindaugą, bet nėra aišku kelintais metais 
(neatitinka datos). Mindaugas buvo jos antras vyras, pirmasis buvo Visman
tas. Jinai ypatingai nenorėjo, kad Mindaugas nutrauktų ryšius su ordinu. Po 
nepavykusio žygio į Ventpilį su žemaičiais, ji prikalbinėjo Mindaugą taikytis 
su kryžiuočiais. Judviejų sūnūs buvo Ruklis ir Rupeikis, kurie buvo kartu su 
tėvu nužudyti, gal dėlto, kad jiems buvo duota teisė paveldėti karūną iš tėvo.

Galima čia paminėti Algirdo antrą žmoną, Tvėrės kunigaikščio dukterį Juli
joną, kuri buvo, kaip ir pirma žmona, rusė stačiatikė ir jos jungtuvės buvo 
politinės. Algirdas su Julijona išgyveno 27 metus ir susilaukė 10 vaikų, bet 
Algirdas mirė pagonis ir užaugino visus sūnus pagonimis, o Julijona mergaites 
užaugino stačiatikių tikėjime. Jinai bando pasireikšti po Algirdo mirties ir yra 
dažnai istorijoje minima, kartu dalyvaujanti suvažiavimuose su Jogaila. Prie 
jos spito rusai ir stačiatikiai, norėdami Lietuvą pritraukti prie rytų bažnyčios. 
Jogailos ir Skirgailos sutartyse, kuriomis žemaičiai yra dovanojami ordinui, ji 
dalyvauja su visais sūnumis ir yra minima kaip Didžioji Karalienė. Po Jogailos 
vedybų su Jadvyga, priėmusi lotynišką krikštą, ji išsikraustė į Vitebską ir ten 
mirė.

Prisimenu taip pat Birutę, Kęstučio žmoną. Jinai atrodo buvo kitokio būdo 
ir politiniu gyvenimu neužsiiminėjo, nes istoriniuose šaltiniuose jos vardas 
nėra minimas. Jos vardą mes randame tik vėlesniuose padavimuose. Ji buvo 
Kęstučio antra žmona, ištekėjusi už jo 1349, nes Vytautas, jos vyriausias 
sūnus gimė apie 1350. Tikrų žinių apie ją nėra, nors tikima, kad ji kilusi iš Pa
langos, ir tikriausiai, kaip ir Kęstutis, niekuomet nebuvo pasikrikštijusi, bet 
liko ištikima savo senai religijai. Kada Birutė mirė ir kur nėra aišku. Padavi
mai sako, kad Birutė palaidota Palangoje.

Vytauto žmona Ona Vytautienė, Eišiškių pilies valdovo Sudimanto sesuo, 
kilusi iš Gedimino, buvo pilna energijos ir pasiryžimo moteris. Tikriausia, ji 
ištekėjo už Vytauto apie 1370 metus. Apie ją mes pirmą kartą girdime 1382 m. 
Kai Vytautas ir Kęstutis buvo kalinami Krėvos pilyje, šaltiniai sako, kad 
Vytautas su žmona buvo saugomi viename kambaryje. Ten nusiųsdavo tar
naites kunigaikštienei padėti. Iš to ir kilo planas Onai Vytautą gelbėti. Apren
gusi jį moteriškais rūbais, ji pasilieka jo vietoje, o jis pabėga pas seserį 
Danutę Kęstutaitę į Mazoviją. Ji buvo ištekinta už Mazovijos kunigaikščio. 
Kai pabėgimas buvo išaiškintas, Ona buvo nubausta, ir ji nuvyksta ir pasi
duoda ordinui. Ona dalyvavo sutartyse ir yra likę jos raštai rašyti Jadvygai 
Jogailienei, ir antras rašytas Jogailai, kuriais jinai laiduoja, kad jos vyras 
pildys duotus pažadus. Šie pasirašyti dokumentai duoda žinių, kad ji yra kilusi 
iš Gedimino, nes tokias pačias garantijas duodavo ir vyrai Gediminaičiai. Ji
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visur keliavo su Vytautu ir visur buvo priimama su dovanomis ir pagarba. Jai 
vieną kartą kryžiuočiai dovanojo dvi knygas, kuriomis ji labai apsidžiaugė. Tai 
rodo, kad Ona mokėjo skaityti. Ji mirė 1418 m. ir buvo palaidota Vilniaus 
katedroje. Didžioji Lietuvos kunigaikštienė Ona buvo žymiausia moterisJLie- 
tuvos istorijoje. Jie turėjo tiktai vieną dukrą Sofiją.

Sofija Vytautaitė buvo labai stipraus būdo žmogus. Ji gimė 1371 metais 
Trakuose, ir jau 1386 n tapo sužadėta su Vosyliumi, Maskvos kunigaikščio 
sūnum. Jogaila tuo nek ai buvo patenkintas, nes tuo laiku Vytautas ieškojo 
sąjungų su rytais noi ėdamas įsigalėti prieš Jogailą. Vosyliui tampant 
Maskvos kunigaikščiu 138f m., jis parsivežė namo savo sužadėtinę, kuri tuo 
laiku buvo su tėvais Prūsuose. 1391 sausio 9-tą dieną įvyko jungtuvės. Vedy
bos, kaip ir visuomet buvo politinės, bet Sofijos ir Vosyliaus santykiai buvo 
geri, ir ji dažnai buvo tarpminkė tarp savo vyro ir tėvo. Jinai taip, kaip jos 
motina, kartu dalyvavo viešuose reikaluose ir net vadovavo Maskvos politi
niame gyvenime tuo išsaugodama savo teises kaip Vytauto įpėdinė. Ji dažnai 
su visa šeimyna lankydavosi pas tėvus Lietuvoje. 1415 pagimdė įpėdinį Vosy
lių. Jos vyras mirė 1425 m. ir testamente pavedė Vytautui globoti žmoną, 
sūnų ir valstybę. Sofiją jis turtingai aprūpino aprašydamas jai didžiulius dva
rus, kuriuos ji energingai tvarkė. Tuoj pat ji griebėsi apginti sūnaus Vosyliaus 
teises, ir per jos energingą rūpinimąsi, ji išgavo teisę savo sūnui iš totorių 
chano.

Sofija apvesdino savo sūnų su savo giminaite Serpuchovo kunigaikščio 
Vladimiro Narsiojo ir Elenos Algirdaitės dukraite. Vestuvėse įvyko garsi 
brangaus diržo scena. Vosylius Žvairasis puotoje dėvėjo auksinį diržą, kuris 
jam nepriklausė, o buvo Maskvos kunigaikščių brangenybė. Sofija savo ran
komis atėmė tą diržą. Broliavaikiai įsižeidė ir kilo kova. Vosyliui teko su 
motina bėgti, nes ji pralaimėjo. Kiek vėliau, ji laimėjo. Bet dar ilgai neramu
mai vyko ir Sofija keletą kartų buvo laikoma nelaisvėje, o jos sūnus buvo 
apakintas. Bet jie vistiek Maskvą atgavo. 1451 Sofija pati vadovavo Maskvos 
gynimui, kai ji buvo užpulta Mozūrų kunigaikščio su totoriais. Totoriams pasi
traukus ji siuntė pranešimą sūnui, kad grįžtų nuo Volgos. Jam tikriausia tai 
buvo staigmena. Sofija laikėsi Maskvoje išdidžiai ir nepriklausomai. Pagal 
rusų istorikus, Sofija pakėlė moters socialinę padėtį visoje Maskvos žemėje. 
Prieš mirtį ji įstojo į vienuolyną, ir buvo palaidota 1453 “Dangun ėmimo’’ 
moterų vienuolyne. Tvirto būdo, protinga, išdidi ir energinga moteris, pavel
dėjusi tuos bruožus iš abiejų savo tėvų, ji perleido tas ypatybes savo vaikams 
ir anūkams. Sofija iš viso turėjo 9 vaikus: 5 sūnus ir 4 dukteris. Keturi sūnūs 
mirė vaikystėje. “Sofija Vytautaitė žybtelėjo moterų istorijoje, kaip iki šiol 
nematytas meteoras”.

Gal būt vienas iš mums žinomiausių vardų yra Jadvygos vardas. Tai garsioji 
Lenkijos karalienė ir Jogailos žmona. Ji buvo Liudviko iš Anjou, Lenkijos 
Kazimiero sūnėno, vedusio Aldoną Gediminaitę, duktė. Ji gimė 1373 m. 
Vengrijoje ir dar visai maža būdama, 4 m., buvo sužieduota su Vilhelmu 
Habsburgu. Reiškia, kad suaugę jie jau turės gyventi moterystėje. Lenkai tuo 
laiku norėjo, kad Jadvyga taptų Lenkijos karaliene ir jai numatė Jogailą vyru, 
nes tuo būdu galėtų sujungti Lietuvą su Lenkija. Tuo būdu, Jadvyga, būdama 
11 metų, buvo karūnuojama karaliene. Vyko ilgos derybos, bet Jogaila paga
liau persikrikštijo ir jungtuvės įvyko, nors buvo skandalų ir neaiškumų dėl 
Jadvygos statuso su Vilhelmu. Jadvyga buvo tik 12 metų, o Jogaila 36. Jogaila 
su Vytautu neužilgo pradėjo krikštyti Lietuvą. Jadvyga, kaipo Lenkijos kara
lienė, daug rūpinosi vienuolynais ir teologijos mokslo kolegija, ir bendrai
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veikė lenkų tautos interesui. Nėra žinių, kad ji kada nors būtų net Lietuvoje 
lankiusis. Jos gyvenimas su Jogaila, yra sakoma, buvo nelaimingas. Gimdy
dama dukrelę, jos abidvi mirė. 1399 m. lenkų bandymas ją kanonizuoti, dar 
daugiau lietuvius nustatė prieš ją, nes norėdami įrodyti Jadvygos vertybę 
kanonizacijai, lenkai mažino Vytauto ir Jogailos roles pagoniškos Lietuvos 
krikšte, o vadindami Jadvygą Lietuvos apaštale, jie bandė jai įgyti šventosios 
titulą.

Jogailos ketvirtoji žmona - Sofija, žinoma kaip Sonka, buvo kilusi iš Lietu
vos. Gimusi 1405 m., Alšėnų kunigaikščių duktė, ji nuo pat mažens išugdė 
politinį savarankiškumą. Jai teko užaugti su Drucko kunigaikščio sūnumis, 
kurie buvo jos pusbroliai, ir taip pat kurį laiką ji gyveno su Vytauto šeima, nes 
Vytauto antroji žmona buvo jos teta. Teko jai daug žmonių pažinti ir iš rytų ir 
iš vakarų. Vytautas ją išpiršo Jogailai, kuris tuo laiku jau buvo 70 m. amžiaus, 
kai jaunutė Sonka - tik 17 m. Vytautui labai nepatikusi Jogailos trečioji žmona, 
tai šį kartą jis ketvirtąją pats parinko. Be to, Jogaila dar vis tikėjosi susilaukti 
įpėdinio. Nors lenkams tas nelabai patiko, bet Sonka persikrikštijo ir jungtu
vės įvyko. Sonkai buvo labai sunku Lenkijoje, nes daug kas jai priešinosi. Tuo 
laiku užsienio politikoje vyko visoki sunkumai. Sonka, atrodo, mokėjo suprasti 
savo padėtį ir jai pavyko įsitvirtinti. Jinai patraukė į savo pusę keletą svarbių 
priešų, padedant jiems pakilti karjerose ir dėlto kai tik užsienio problemos su
mažėjo, Jogaila ją vainikavo Lenkijos karaliene. Neužilgo Sonka pagimdė 
sūnų Vladislovą, kurio krikšto tėvas buvo popiežius Martynas V. Už dviejų 
metų gimė antras sūnus, kuris mirė kūdikystėje. Tuojaus Jogaila su Vytautu, 
stengėsi užtvirtinti sosto paveldėjimą sūnui. Pasibaigė tuo, kad priešai pra
dėjo kelti sūnaus legalumo klausimą, sakydami, kad Sonka jauna ir mėgsta 
linksmintis, o karalius seno amžiaus. Buvo teigiama, kad sūnus ištikrųjų yra 
vieno iš septynių įvardintų riterių, kurie apsilankydavo pas karalienę. 1427 m. 
buvo svarstoma karalienės byla. Sonka prisiekė nekaltumą ir kelios lenkų 
dignitorių žmonos tą patvirtino. Ji buvo išteisinta, ir dar tais pačiais metais jai 
gimė trečias sūnus, Kazimieras, būsimas valdovas. Kai Jogailos duktė Jadvy
ga mirė, Sonka buvo apkaltinta Jogailos dukters nunuodijimu. Jogaila mirė 
1434 m. Čia vėl prasideda dar didesnės pastangos iš Sonkos pusės užtikrinti 
sostus abiems sūnums. Vienu laiku Sonka turėjo uomenyje padaryti vieną iš 
sūnų Čekijos karaliumi, bet tas neįvyko. Lietuviai pasikvietė Kazimierą į savo 
sostą, o Vladislovas liko Lenkijoje. Tuo būdu, abidvi monarchijos buvo atskir
tos, bet taip neišliko, nes Vladislovas žuvo. Kazimieras tapo abiejų valstybių 
karaliumi, Sonkos maldavimo dėka. Pagaliau, Sonka įtaisiusi Kazimierą Lie
tuvos ir Lenkijos sostuose, dar prispyrė jį vesti Elzbietą Habsburgaitę. Apie 
Sonką yra rašoma, kad ji buvo puikios ir kilnios širdies moteris, energinga ir 
garbės trokštanti. Ji mirė 1461 m., būdama 59 m. amžiaus.

Kazimieras Jogailaitis su Elzbieta turėjo 11 vaikų. Vienas jų, Žygimantas 
(Lenkijoje vadinamas Žygimantas I), vedė italę vardu Bona, Milano kuni
gaikščio dukterį, o jos motina buvo Aragonijos Izabelė, Neapolio karaliaus 
duktė. Bona buvo gerai išmokslinta lotynų kalboje, literatūroje, istorijoje, ir 
teologijoje. Tai buvo Italijoje Borgijos šeimynos laikai su visomis politinėmis 
intrygomis. Per tas intrygas Bonos šeima prarado Milaną. Vokiečių imperato
rius išpiršo Boną Žygimantui, nes kaip tik tada jo pirma žmona vengrė Barbo
ra Zapolya buvo mirusi. 1518 Bona atkeliavo į Lenkiją. Jie tuoj apsivedė ir 
Bona tapo vainikuota karaliene. Ji tuojaus pradėjo tvirtintis turtuose ir politi
niai paėmė karalių į savo rankas. 1520 m. jiems gimė sūnus Ž. Augustas. Ka
raliui Žygimantui vis einant senyn, Bona viską valdė. Aišku, jos kilmė padarė
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didelę įtaką į Lietuvą ir į Lenkiją, nors istorija sako, kad Lenkijai daugiau 
kliuvo renesanso įtakos, negu Lietuvai. Įtakos, kurios yra jai priskaitomos, 
yra itališki papročiai, linksmesnis, kartu ir palaidesnis gyvenimas, burtininkų, 
astrologų ir šundaktarių atsiradimas. Bona ėmėsi ir reformų. Turėdama aštrų 
protą ir būdama diplomatė, ji įvedė valakų reformą. Vienas iš jos neabejotinų 
nuopelnų buvo bandymas pakelti ūkio pelningumą. Jinai tą darė įveždama į 
Lietuvą nežinomas daržoves ir vaisius. Ji visur ieškojo naujų kelių krašto 
gamybai pagerinti.

Lenkijai sekant renkamo monarcho sistema, vėl prasidėjo motinos pastan
gos užtikrinti sostą savo sūnui. Ji slaptai sušauktame seime išgavo nutarimą 
Ž. Augustą vainikuoti didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Gavus tą, jinai pasi
darė labai priešinga Lietuvos atsiskyrimui nuo Lenkijos, bet jai nepavyko tą 
įgyvendinti, nes Žygimanto II sutikimu dar jam valdant Lenkiją, Ž. Augustas 
buvo paskelbtas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Bona su Žygimantu susi
laukė vieno sūnaus ir keturių dukterų. 1543 m. Ž. Augustas vedė čekų ir 
vengrų karaliaus dukrą Elžbietą, kurios Bona nekentė ir stengėsi suardyti jų 
gyvenimą. Netrukus Elžbieta mirė. Vilniuje gyvendamas, Ž. Augustas buvo 
nusikratęs motinos įtakos, ir slaptai vedė Barborą Radvilaitę, kuri yra pra
garsėjusi savo istorija.

Barbora Radvilaitė Goštautienė buvo našlė. Gimusi 1520 m. ji buvo kilusi is 
labai svarbios Jurgio “Laimėtojo” ir Barboros Radvilų giminės. 1541 m. ji 
apsigyveno Vilniuje kartu su motina. Nuo 1544 m. ten gyveno ir Ž. Augustas, 
gavęs valdyti Lietuvą. Jo žmonai mirus 1545 m., jis neužilgo susipažino su 
Barbora ir į ją įsimylėjo. Atrodo, kad buvo į ką įsimylėti, nes sakoma, kad ji 
“turinti taisyklingus veido bruožus, švelnią veido spalvą, išraiškos kupinas 
akis, liemenį, kaip nendrės, lėtus ir grakščius judesius, (kaip beveik jos amži
ninkės Marijos Stuarts žavesį)”. Karalius vis dažniau ir dažniau lankėsi pas 
Barborą, o jos broliai, susirūpinę Barboros geru vardu, paprašė, kad jis dau
giau pas ją nesilankytų. Kai po to jį užtiko pas Barborą, jie jau turėjo ir kunigą 
su savimi. Taip buvo Barbora su Ž. Augustu sutuokta. Tuomet prasidėjo Ž. 
Augusto pastangos pripažinti tas vestuves ir prikalbėti tėvus ir Lenkiją pri
imti Barborą. Kolei jo tėvas dar buvo gyvas, Barbora buvo paslėpta Dubin
giuose, o kai tėvas mirė, Ž. Augustas nusivežė Barborą į Lenkiją. Ponų 
Taryba buvo pripažinusi Barborą Lietuvoje, ir tuom Radvilai dar daugiau iš
kilo Lietuvoje. Liko tik Lenkiją privesti prie jos pripažinimo.

Karalienė Bona siuto ir pasitraukė į Varšuvą nenorėdama susitikti su Bar
bora. Tai buvo 1549 m. Pagaliau 1550 metais seimas aprimo. Gal tai buvo 
dėlto, kad Barbora buvo pradėjusi sunkiai sirgti. Lenkijos seimas priėmė 
Barboros ir Žygimanto jungtuves ir sutiko leisti jai būt vainikuota. 1550 gruo
džio mėn. 7 d. Barbora buvo Krokuvoje iškilmingai vainikuota Lenkijos kara
liene. Neilgai Barbora tuo džiaugėsi, nes ji mirė 1551 metais gegužės 6 d. Prieš 
jai mirštant, Bona atsiuntė laišką pripažįstantį ją savo marčia, bet jos dvi 
niekuomet nebuvo susitikę. Ž. Augustas kaltino Boną nunuodijusią abidvi jo 
žmonas. Ž. Augustas Barboros kūną parvežė į Lietuvą ir ją palaidojo Vilniuje 
šalia Elžbietos Habsburgaitės. Jis ėmė statyti Šv. Onos bažnyčią, kuri turėjo 
tapti jos mauzolėjus, bet darbas nebuvo baigtas iki jo mirties. Ž. Augustas 
ilgai raudojo žmonos. Barbora, dėl ypatingo savo grožio, didžios meilės, ir tra
giško likimo buvo ilgai idealizuojama ir dar dabar turi savo mistiką. Yra ma
noma, kad Aušros Vartų Marijos paveikslas yra pieštas iš Barboros Radvilai
tės atvaizdo italų menininkų, pagal Ž. Augusto užsakymą. Istorikai dar pri
deda, kad ji buvusi pikta, kaprizinga, žemos moralės, vyrui neištikima ir už-
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traukusi didelę nelaimę dinastijai. Ištikrųjų, politikoj jinai visai nesireiškė, 
bet buvo savo šeimos naudojama padaryti galingesnę Radvilų šeimą.

Grįžtant prie Karalienės Bonos, jinai savo senatvėje nutarė grįžti į Italiją 
pirma išsiuntusi savo turtus. Jai nepavyko pasidaryti Neapolio vicekaraliene, 
o vietoj t<ttapo savo patarėjo nunuodyta ir jos visus turtus jis pasiėmė. Tai 
įvyko 1557 m.

Kokią išvadą galima iš šių moterų gyvenimų padaryti? Pasikartoja motinos 
arba karalienės kova išlaikyti sostą savo sūnui. Šis tikslas duoda drąsos, ener
gijos, klastingumo, net ir ypatingo sumanumo. Tą mes matome pas Sofiją 
Vytautaitę, Sonką Jogailienę, Boną Žymantienę - vis skirtingas, bet ir pana
šias moteris. Aišku, joms buvo ir už ką kovoti. Istorikai vis mini, kad karalius 
savo žmoną gerbdamas dovanoja daug dvarų. Tai reiškia, kad be dovanų 
žmona nieko savo neturėjo ir karaliui mirus jinai likdavo gana prastoj padė
tyje. Reikia prisiminti, kad jeigu dvarai lengvai dovanojami, jie gali būti ir 
lengvai atimami. Be motinos meilės, joms turėjo rūpėti savo patogumai ir 
pagarba sulaukus seno amžiaus. Vyrai galėjo kovoti už žemes karo lauke, o 
moterys turėjo eiti per savo sūnus.

Jadvyga ir Barbora Radvilaitė buvo panašios kita prasme: Barbora buvo 
savo brolių verčiama įgyti daugiau įtakos Radvilų šeimai, o Jadvyga, paveldė
jusi Lenkijos karūną, turėjo paaukoti savo visą jaunystę būdama tik pėsti
ninke politikos šachmatiniame žaidime. Iš visų moterų, apie kurias aš čia su
rinkau medžiagą, man atrodo, kad laimingiausia buvo Ona Vytautienė. Aš 
susidarau įspūdį, kad ji buvo asmenybė, kuri galėjo pilnai pajausti savo vertę 
kaip žmona, moteris, motina, karalienė, politikė, draugė, ir kaip žmogus, kuris 
ištikrųjų vedė labai įdomų gyvenimą.

NAUDOTI ŠALTINIAI

1) Sruogienė, V. Lietuvos istorija
2) Lietuvių Enciklopedija
3) Šapoka, A. Lietuvos istorija

*? ASD Losangelos kandidatės tema, skaityta 1974 m.
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III PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS 
1976 METAIS PIETŲ. AMERIKOJE

Kongreso atidarymas su tradiciniais 
tautiniais šokiais.

Foto: D. Blauzdžiūnaitė

Savo nuomonę reiškia G. Juozapavi
čiūtė Studijų Dienose.

Foto: D. Blauzdžiūnaitė

9

9



Rimtos diskusijos prie stalo sto
vykloj, Argentinoj.

Foto: D. Elena

Linksmas momentas stovykloj, Ar
gentinoj.

Foto: D. Elena
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“Žibutės” pradžiugina visus savo 
dainomis per Kalėdas.

Foto: D. Elena

Kitiem maistą gaminant “šefui” irgi 
reikia atsigaivinti, ypač kepinant deš-

• ras ant anglių Kalėdų dieną.
Foto: D. Elena
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Išrinkta "Gintaro Karalaitė".
Foto: D. Elena

Studijų Dienose Alfredas Lutzas.
Foto: D. Blauzdžiūnaitė
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PO TRIJŲ KONGRESU

Antanas Saulaitis, S.J.*

Skautiški matavimo būdai remiasi geometrijos dėsniais. Norėdamas nu
žymėti tiesią kryptį, skautas pasinaudoja trimis taškais, kad linija sektų 
nustatyta kampa. Praėjus trečiajam pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, 
turime daugiau galimybės pajusti jų reikšmę, pasekmes ir vertę.

Kai kuriuos siūlymus kongresams vertinti pristatė Liūtas Grinius “MV” 
1975 nr. 3/4, skyriuje “Įvykiai ir pastabos”. Kaip su Heisenbergo principu 
fizikoje 1), taip ir kongresus matuodami galime žiūrėti iš įvairių pusių, matuoti 
įvairiais matais. Todėl šiose pastabose nebūtinai reikia ieškoti pastovios min
ties arba vienos viską jungiančios idėjos, kuri apspręstų kongresų vaidmenį 
išeivijos gyvenime ar tautos ateityje.

REZOLIUCIJŲ VIETA

Pirmas PLJK liečiąs dalykas yra rezoliucijų įtaka ateities lietuvių visuome
nės gyvenimui. Čia būtų galima žvelgti visų pirma iš “minimalistinio” taško: 
rezoliucijų vertė ar nauda yra BENT ši:

1. Nutarimų parinkimas, surašymas jau tuo pačiu yra brendimą auklėjas 
(ar jaunimo saviauklos) vyksmas. Pirmajame kongrese rezoliucijos buvo pa
ruoštos daugiau paskubom nutarimų komisijos, dalinai remiantis anksčiau 
įvykusiomis studijų savaitės svarstybomis. Antrojo kongreso nutarimai, nu
balsuoti atstovų posėdžio metu paskutiniąją studijos savaitės dieną, beveik 
tiesioginiai rėmėsi tos savaitės svarstybomis. Trečiojo kongreso eiga buvo 
daug sudėtingesnė, bet tuo pačiu pravesta sklandžiai ir nuostabiai demokra
tiškai, o nutarimai buvo balsuoti posėdžiuose kiekvieną vakarą studijų savai
tės metu ir paskutinį pusdienį.

III PLJK metu diskusiniuose būreliuose buvo aptarta apie 60 skirtingų 
temų, kurių santraukos buvo atspausdintos; veikė devynios darbo komisijos, 
kurios taikliau žiūrėjo į Jaunimo sąjungos reikalus; o nutarimams projektus 
siūlyti galėjo kiekvienas atstovas. Atstovų posėdžiuose siūlymai buvo priimti, 
atmesti ar duoti perdirbti. Visa tai išreiškia ir ugdo kongresistų, ir per juos 
kito jaunimo, galvoseną, vertybių lentelę, siekius.

2. Nutarimai tuo pačiu yra diskusijų, svarstybų SANTRAUKA, sukon
centruotos pagrindinės mintys, siekiai, pageidavimai ir net ryžtai. Anksty
vesniuose kongresuose nedalyvavę iš rezoliucijų mato esminius buvusių 
kongresų rūpesčius, darbus, nes smulkesnės svarstybos sunkiau randamos ir 
įkandamos (Ryšių centras III JK atstovams atvežė biblioteką su svarbesnių 
JK apžvalgų kopijomis).

3. Atkreipdamos kitų dėmesį į nutarimuose pabrėžtus reikalus (pavyzdžiui, 
švietimas, mišrios šeimos, lietuviškai nekalbąs jaunimas), rezoliucijos taip pat 
atlieka svarbų vaidmenį. Jaunimo siekiai, norai gali padėti geros valios veikė
jams savose organizacijose ir Bendruomenėje ieškoti kelių tiems siekiams 
įvykdyti, nors rezoliucijos tiesiai į juos ir nesikreiptų. Pavyzdžiui, III JK 
skirtos aštuonios rezoliucijos lietuviškai nekalbančio jaunimo reikalui; skautų 
sąjunga, juridiniai su kongresu, PLJS ar LB nesurišta, gali tuos žodžius įsidėti 
į širdį savo planuose ir darbuose.
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*
4. Yra rezoliucijų, kurios praktiškai šiuo metu nėra įmanomos įvykdyti, bet 

jos yra moralinė parama tiems, kurie savo srityse dirba ir, tikėkimės, jos yra 
tam tikras smūgis tiems, kurie priešinasi lietuvių tautos siekiams. Reikalau
damas Lietuvai laisvės, kongresas žino, kad Sovietų sąjunga šio reikalavimo 
neišpildys. Dvasinė parama randama, pavyzdžiui, skyriuje apie jaunimo ben
dradarbiavimą, kurį per veikiančias įstaigas, organizacijas ar asmeniškai visa 
eilė jaunimo ir jaunimo draugų vykdo. Tokios rezoliucijos dažnai nėra naujas 
siekis, nauja idėja, bet pradėjusios išsivystyti veiklos patvirtinimas ar pa
skleidimas kitiems.

Po pirmojo kongreso kaip ir nebuvo kam visas jaunimą liečiančias rezoliuci
jas įvykdyti: įsteigta PL Studentų atstovybė, kuri neilgai gyvavo. Antrojo 
kongreso metu buvo įsteigta PLJ Sąjunga ir Ryšių centras. Trečiojo - daug 
plačiau išvystyta bendrinė jaunimo organizacija, su ryšiais, informacijos 
takais, mainais, talkininkais. Per tris kongresus rezoliucijos liudija tęstinumą 
ir tuo pačiu siaurina ar koncentruoja jų kryptį taip, kad tikrai jas gali įvykdyti 
jau aiškiai nustatytas asmuo ar organas. Dešimtį metų PLB valdyboje buvo 
Jaunimo sekcija, išlaikiusi gyvą tarpvalstybinį jaunimo gyvenimą. Dabar visa 
tai yra PLJS apimtyje. Jeigu pirmajame kongrese atstovų vardas taikytas 
daugiau formaliai, antrajame ir trečiajame atstovai jau žinojo, kad jų atsako
mybė ir galimybė veikti tęsiasi iki sekančio kongreso.

JK rezoliucijos per tris progas tapo mažiau atsišaukimas į jaunimą ir visuo
menę ir daugiau ateities ryžtingi planai ar planingi ryžtai. Pavyzdžiui, III JK 
smulkiai išdirbta jaunimo politinė veikla ir ryšiai tarp kraštų.

Kai kurie nutarimai negali būti tuoj pat įgyvendinami. Dar prieš pirmą 
kongresą, maždaug 1965-6 metais, ŠALSS valdyba studentų suvažiavime iš
kėlė ir smulkiau išaiškino talkininkų kitiems kraštams reikalą “Peace Corps” 
pavyzdžiu; 2) tuo rūpinosi ir jėzuitai tuo pačiu laikotarpiu. Pirmieji talkininkai 
iš Š. Amerikos į P. Ameriką nuvyko 1974-5 metais - beveik 10 metų vėliau. Bet 
jie nuvyko ir pradėjo naują ir labai reikšmingą darbą, būdami (nes ligi šiol 
talkinę sugebėjo prisitaikyti prie vietinių sąlygų, veiklos būdų ir išeivių kul
tūros) laikini nauji “imigrantai”, nes be naujos imigracijos senoji žlūgsta, kaip 
visose tautose. (Talkininkai į Vasario 16 gimnaziją pradėjo vykti kiek anks
čiau, apie 1972 metus).

Būdami mažiau susipažinę su jaunimo veikla, ypatingai ne savo gyvenama
jame krašte, ir gal neturėdami psichologinių sąlygų pakęsti, kad šalia jų būtų 
kiti, kurie ką sprendžia ar siūlo, kai kurie žmonės JK rezoliucijas peikia, ne
matydami kaip tie nutarimai vykdomi. Žinoma, tai yra paskata dirbančiam 
jaunimui ir su jaunimu dirbantiems nutarimų lapus laikyti ant stalo ir pagal 

'juos veikti. Jaunimo kongreso nutarimai seniai prašoko Naujųjų Metų rezo
liucijų ar perstambių žmonių nutarimus pradėti dietą “sekančią savaitę”.

STIPRĖJANTI VEIKLA

Sekantis keliamas klausimas įdomus tuo, kad jis tikrai liečia tik tretįjį 
kongresą: “Kiek ir kaip sustiprėjo lietuvių jaunimo gyvenimas vietose, ku
riose kongresai vyko?” Pirmieji du vyko JAV ir Kanadoje, kur jaunimo veikla 
yra maždaug pastovi (žr. Skautų sąjungos narių skaičių Š. Amerikos žemyne 
per 25 metus), nors pradeda ir kokybiniai kisti. Visai kitaip yra P. Amerikos 
pietiniuose kraštuose, kuriuose jaunimo veikla, sekdama bendru dėsniu 
visiems emigrantams, mažėja maždaug atvirkščioje proporcijoje su 
pagarsėjusia tų kraštų valiutos infliacija. Tai buvo pagrindinė paskata tretįjį
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kongresą ruošti ne Š. Amerikoje ir ketvirtąjį kviesti Europoje, kurios atsto
vaujamų kraštų skaičius per tris kartus sumažėjo nuo aštuonių per šešis į tik 
du, nors lietuvių ten esama, turbūt, dešimtyje kraštų.

Pats kongreso įvykdymas Pietų Amerikoje jau yra svarbus reiškinys: 22 
metus po paskutinės emigracijos įvykęs pirmasis kongresas Š. Amerikoje. 
Argentiną, Urugvajų ir Braziliją pasiekė trečiuoju juose esant labai mažam 
pokarinių išeivių skaičiui - tik 50 METŲ po paskutinės imigracijos į šiuos 
kraštus. Brazilų spauda prieš keletą metų kritikavo japonų kongresą, paste
bėdama, kad jaunimas mažai tesidomėjo - o japonų imigracija tebesitęsia, nėra 
nutrūkusi. Sao Paulo ir kitų Brazilijos miestų spauda gal plačiau už visus tris 
kongresus ir daugiau nei Buenos Aires ir Montevideo paminėjo III PLJK. Vėl 
žiūrint “minimalistiniai”, jau labai reikšminga, kad kongresas P. Amerikoje 
(pirmasis pasaulinis lietuvių įvykis tame žemyne) iš vis įvyko, kad ir nebūtų 
matomesnių pasėkų.

Bet tokių yra. Visų pirma, KIEKVIENO KONGRESO RUOŠA JAU YRA 
VEIKLA, kaip ir vaiko gyvenimas (anot psichologų) jau yra gyvenimas, o ne 
tik ruoša suaugusiųjų pasauliui. Per trejis metus Argentina, Urugvajus ir 
Brazilija palaikė artimus ryšius, artimesnius negu bet kada anksčiau, derino 
ne tik JK ruošą, bet ir eilę kitos jaunimo bei bendrinės veiklos. Per tuos trejis 
metus iškilo nauji veidai, išsilavino nauji jaunimo vadovai, veikėjai. Visa kolo
nija turėjo įtemptai veikti. Jeigu pasiseks šiuose trijuose kraštuose įsteigti 
Jaunimo sąjungas, ši struktūra leis JK ryšiams bei nuotaikoms gyvuoti daug 
ilgiau negu be jos. Pats JK likutis trijuose kraštuose pagyvins jaunimo veiklą.

Veiklos pagyvinimas gali reikšti, kad DAUGIAU jaunimo ir visuomenės 
dalyvauja lietuviškame gyvenime po kongreso. Bet tai gali reikšti ir KOKY
BINĘ kaitą. Pavyzdžiui, ryšiai tarp kraštų yra toks dalykas, kuris regimai ne 
tiek pastebimas, kai žiūrima į vienos ar kitos vietovės veiklą. Sakyčiau, kad 
pati PASAULIO LIETUVIO sąvoka ir tos sąvokos SĄMONĖ yra viena ver
tingiausių JK pasekmių (kaip ir PLB seimo, Tautinių stovyklų ir kt.) Mes 
esame įpratę kitus lietuvius matuoti pagal save. Šiauriečiai pastebėdavo, kaip 
pietiečiai keistai (melodingiau, kai kuriuos garsus kitaip tardami) lietuviškai 
kalba, nepajusdami, kad šiauriečių “k”, “d”, “t”, “p” pietiečiui (ir turbūt lietu
viui iš Lietuvos) tiesiog ausį rėžia. O šie skirtumai greičiausia yra mažesni, 
negu tarp žemaičių ir dzūkų.

Veiklos būdus vertindami pagal savo sąvokas, nepastebime taip aiškiai kitų 
kraštų, skirtingų (pav., mažesnių) vietovių reikalavimų, sąlygų ir galimybių. 
Pasaulio lietuvių sąmonė atveria žmogui akis į kitas lietuviškas vertybes, iš
laikomas skirtingose aplinkybėse, ir turėtų pripažinti bent lygias teises tiems 
“skirtingiems” lietuviams. Tą galime pastebėti ir kitur, pavyzdžiui, skautiš
koje veikloje. Gyvenąs mažoje vietovėje, kurioje tėra mažas skautų vienetas, 
gali per ilgesnį laiką pastebėti, kad dauguma mūsų planų, nuostatų, “skau
tiškų” vertybių yra išaugusios iš ir taikomos lietuviškiems didmiesčiams, 
stambiems vienetams. Mažos vietovės vadovas juose randa nedaug paguodos 
ir mažiau pas save pritaikintinų planų. Kiek dėmesio Skautų sąjunga, kurios 
vadovybė (ar bendrinė, ar šakų) didesnę beveik 30-ties metų dalį buvusi 
didžiuosiuose lietuvių centruose, skyrė atskiriems vienetams, mišriems 
vienetams, paskiriems skautams (dažnai dalyvaujantiems vietinio krašto 
skautų eilėse)? Užtat puikus šuolis pirmyn buvo nutarti Vl-tąją Tautinę sto
vyklą rengti Australijoje - TAI TURĖTŲ SUŽADINTI AR PATOBULINTI 
MŪSŲ SĄVOKĄ APIE LIETUVI SKAUTĄ PASAULYJE.

Jeigu kai kurie istorikai ar politikos mokslininkai mano, kad Amerikos
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revoliucija ar prancūzų revoliucija dar šiandien įtakoja pasaulį, praėjus jau 
dviem šimtams metų, tai negalima norėti, kad kiek kuklesnis JK renginys 
visus savo šovinius išeikvotų iki sekančio kongreso. Nemaža dalis JK įtakos 
pajuntama daug vėliau ir nebūtinai organizaciniu keliu. Tos laiko “bombos”
gali pasireikšti daugeliui metų praėjus. Klasiniu pavyzdžiu būtų Sao Paulo 
šokių vieneto “Nemuno” vadovo Jono Lukoševičiaus liudijimas apie save: 
niekur nedalyvavęs, buvo atstovu pirmajame JK 1966 metais, tik 1971 metais
įėjo į lietuvišką veiklą, ir buvo vėliau išrinktas į BLB tarybą... Tokių pavyz
džių yra ir kitur. Kadangi JK yra ne tik jaunimo, bet visuomenės ir dar šeimų 
renginys (todėl svarbios nakvynės, viešėjimas šeimose), jis paveikia įvairius 
visuomenės sluoksnius ir už grynai organizacinių ribų. Išsivysčiusi per keletą 
dienų draugystė tęsiasi laiškais, fotografijų mainais - ir pasekmes veikloje ar 
šeimyniniame gyvenime gali turėti daug vėliau.

Rašydamas šiandien, pusmetį po III JK, galiu tvirtinti, kad Brazilijoje 
kongresas TIKRAI mūsų veiklą, tiek jaunimo, tiek visuomenės, pagyvino, 
suartino veikiančius ir pritraukė naujų iš neveikusiųjų. Jeigu ir ryt tai dingtų, 
vis vien buvo išgyventas tam tikras pavasaris. Pavasaris, kuris, tikiu, ir
rudenį duos daugiau vaisių.

NAUJI VEIDAI
Netiktų jaunimo kongresus laikyti vienintele ar pagrindine dalyvavimo 

lietuviškame gyvenime paskata, visus laurus ir visus kaltinimus suversti 
jiems. Jeigu jaunuolis pradeda reikštis po kongreso, tai už jo gali stovėti lie
tuviška šeima, lietuviai draugai, asmeninis su kongresu nesurištas pergyve
nimas.

Šį tretįjį iškeltą klausimą - “Kiek jaunuolių įtraukta į lietuvišką gyvenimą 
po I, II ir III JK”? - siūlyčiau čia pasvarstyti žiūrint ne atgal, bet į ketvirtąjį. 
Kongresuose jaučiama vis didėjanti srovė jaunimo ir gal reikėtų lietuvišką 
veiklą praplėsti arba, tiksliau pasakius, įjungti ten, kur ji turi teisės vykti.

Bendrai paėmus, kongresai tiesiogiai liečia NEVEDUSĮ LIETUVIŠKAI 
KALBANTĮ STUDIJUOJANTĮ JAUNIMĄ APIE 20-22 METŲ AMŽIAUS. 
Pasaulyje (už lietuviško gyvenimo ribų) jaunimu dažnai skaitomi asmens iki 
30 ar 35 metų, nežiūrint asmens šeimyninės padėties. Mūsų veikloje daugiau 
dėmesio skiriama studijuojančiam ar studijavusiam jaunimui. 3) Yra taip pat 
dar eilė ekonominių ir socialinių “luomų”, kurie reiškiasi ir galėtų reikštis lie
tuviškame gyvenime. Apie tai rūpinasi paskiri asmenys, tai iškyla ir kon
grese.

Trečiajame kongrese apie 5°/o dalyvių (t.y., jaunimo dalyvių ir atstovų) 
buvo vedę. Iki sekančio kongreso būtų galima įtraukti programon ir veiklos 
planaviman daugiau temų apie jaunas šeimas, negu pirmuosiuose JK. Gal ir 
studentiška JK nuotaika ar tam tikras paternalistinis visuomenės ar ben
druomenės žvilgsnis į JK atbaido vyresnįjį jaunimą - nežinau. Būtų galima 
ieškot i būdų kongresus praturtint i ir vyresnio jaunimo (iki 30-35 m.) įnašu ten, 
kur jo nebūta anksčiau - ar kraštuose, ar vietovėse, ar JK ruošoje bei vyksme.

III JK buvo daug kartų minėtas rūpestis nestudijuojančiu jaunimu, kuris, 
nebent priklauso sporto vienetams ar skautams ar tiesiog Bendruomenei, 
mažiau teturi progos išvystyti ir palaikyti ryšius su organizuota lietuvių 
veikla. 1972 metais įsteigta Jaunimo sąjunga kaip tik stengiasi užpildyti tą 
spragą, o kiek tai pasiseka pareina nuo pastangų centre ir vietovėse.

Atsimenu gerai iš amerikiečių spaudos žinią, kad kartą “Norvegijos sūnų” 
draugijos pirmininku buvo išrinktas graikas, nors nesiūlau, kad mes sektume 
jų pavyzdžiu. Jeigu nebus didesnės lietuvių imigracijos, mūsų jėgos, skaičiai ir
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gal kokybė mažės, kaip kiekvienos išeivijos. Jeigu karo metu kariškiai į 
bendrą kovą įtraukia civilius, moteris, net vaikus, tai kovoje už tautinę 
gyvybę taip pat reikėtų ne vien spartiečių, bet visų ir kiekvieno. Todėl ir III 
JK daugiau už II-ąjį rūpinosi lietuviškai nekalbančiu jaunimu. Trijuose JK 
kraštuose mums buvo sunku surasti atstovus (jau nekalbant apie jų išrinkimą) 
kaip tik dėl kalbos sunkumų. Pati ruoša trijuose kraštuose, įskaitant ir vietinę 
ir PLB atsiųstų (ar savomis priemonėmis atvykusių) talkininkų pagalba, 
rėmėsi lietuvių kalbos - pokalbių pamokomis.

Dėl pradėjusios reikštis kalendorinės ir gal galvosenos senatvės ir pasibai
gus artimesnei atsakomybei Jaunimo sąjungoje ir kongresuose, nebeturiu 
(kaip kolūkietis Lietuvoje) ko bijoti, tai ir siūlyčiau svarstyti, ar nebūtų 
tinkama Jaunimo kongrese planuoti būrelius, sekcijas ar komisijas, kuriose 
būtų galima kalbėti ir kitomis kalbomis, kai kai kurių kraštų ir vietovių pa
jėgos nebegali pritraukti jaunimo grynai lietuviškai pravedama veikla. Šiam 
kongresui buvo planuota ir dalinai įvykdyta atstovų patarėjų sąvoka, pagal 
kurią kurios nors kalbinės grupės jaunimas atskirai galėjo susirinkti lietuviš
kai pristatytiems klausimams aptarti, apsvarstyti, kad galėtų geriau suprasti 
ir sekančiuose pokalbiuose lietuviškai geriau pasireikšti. Lietuviškai gerai 
kalbančiam, lituanistines mokyklas baigusiam sunku suprasti sunkiau tkąl- 
bantį, bet didelių norų veikiamą jaunuolį, taip, kaip galingam sunku įsivaiz
duoti, kaip jaučiasi silpnasis. Kai susirinkimo salėje pradeda skrajoti san
trumpos “PLB, VLIKas, ALTa”, negirdėtos pavardės, įvykiai, bibliografija, 
prie eilinės, “virtuvinės” kalbos tepripratęs yra išmušamas iš vėžių. Gali būti, 
kad jis yra aršesnis lietuvis už pusę kitų.

III JK stovykloje Argentinoje kasdien rinkosi diskusinis būrelis ir pratybi- 
nis būrelis tiems, kurie temoka ispaniškai ar portugališkai. Vadovės Survi- 
lienė ir Stankevičienė gali paliudyti, kokios taurios lietuviškos nuotaikos pasi
reiškė juose.

Prie naujų veidų reikėtų aptarti ir dingusius senuosius. Suprantama, kad ir 
jauni pasitraukia, išdirbę eilę metų lietuviškoje veikloje, kai iškyla šeimos, 
sveikatos, gyvenamos vietos, darbo ar kiti reikalai. Bet be to ir be nuovargic 
dar yra ir kita gryniau ar specifiniai lietuviška priežastis, kuri psichologiniai 
pakerta žmogų. Pavyzdžių netrūksta, bet skaitytojui pristatysiu savo paties 
pergyvenimus tuo atžvilgiu. Po 21 metų lietuviško gyvenimo JAV-se, persi
kėliau į Braziliją, kur, tarp kitko, dėl karštos saulės ar kitų priežasčių, pra
dėjau plikti ir žilti. Mūsų lietuviška veikla Brazilijoje, kaip liudytų JK dalyviai 
ir svečiai, yra kitokia, negu Š. Amerikoje ir negu “idealas”. Per šešeris metus 
du kart teko nuvykti į Š. Ameriką, pamatyti šokių šventę, Jubiliejinę stovyklą 
ir t.t. Kiekvieną kartą ten ir čia sugrįžus mane slėgė tie pergyvenimai ir vaiz
dai, stengdamiesi paraližuoti lietuviškąsias pastangas čia. Gal psichologai tai 
geriau išaiškintų, bet pats reiškinys yra tikras. Gal kiek perdedant galima 
sakyti, kad žmogui, pamačiusiam taikingą ir meilingą dangaus gyvenimą, 
sunku priprasti šioje ašarų pakalnėje, nebent jis mokėtų “save ištuštinti, iš
semti” ir sugebėti pergyventi gilų kultūrinį lūžį. Sao Paule turime jaunuolių, 
kurie JK ar kita proga buvo Š. Amerikoje ir nepajėgia lietuviškon veiklon su
grįžti, ir ne iš blogos valios. Dvasiniai lengviau mesti viską, kad išvengtum to 
vidinio skausmo, kad čia neviskas taip tobula kaip ten, arba kad mes neišsten- 
giam to, ką kiti “bematant” atlieka (kadangi iš kito krašto trumpam laikui 
atvykęs taip greit nepastebi tų pačių vargų, bėdų ir pastangų). Nežinau, ar 
yra būdų šį reiškinį sušvelninti ar palengvinti. Jis atvirkščiai panašus į “Peace 
Corps” narį, buvusį kažkuo kitame krašte, paprastame čiabuvių kaimelyje, ir
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sugrįžusį į JAV, kur jis vėl tampa nuliu.

PINIGŲ VERTĖ

Toliau, apie visų blogybių šaknį - pinigą. Kad būtų kiek įdomiau (jeigu kas iš 
“MV” skaitytojų jais nesidomi), pinigus būtų galima paversti į darbo valandas. 
Kaip “Įvykiuose ir pastabose” minėta, piniginė apyvarta buvo ši: I JK - 
100,0(10 dol., II JK -150,000 dol., III JK - PLB žinioje 75,000, o Pietų Amerikos 
trijų kraštų finansų komisijų knygose apie 140,000 dol. Paėmus dabartinę 
minimalinę algą kraštuose, rašytume taip: I JK - 38,500 vai., II JK - 58,000 
vai., III JK - 30,000 Š. Amerikoje ir 400,000 vai. P. Amerikoje. (Skaičiuota 2.60 
dol. JAV, 0,35 dol. Brazilijoje per valandą).

Visų pirma, nors kongresų metu vyksta ir kiti vajai, kurie pakerta vis tų 
pačių aukotojų pinigines kojas, Jaunimo kongresams surinkti pinigai tikriau
sia nebūtų surinkti kitam tikslui, taip, kaip Šiluvos koplyčia Vašingtone ar 
lietuvių koplyčia Romoje buvo pastatytos pinigais, kurie nebūtų kitur įdėti. 
Todėl nėra praktiška statyti klausimą, ar tie pinigai būtų geriau panaudoti 
kitur. Jų kitam tikslui nebūtų - jie buvo surinkti kongresui ir kongreso rengi
nių proga.

Aišku, kyla klausimas, ar specifiniai kongresui sukeltos lėšos tinkamiausiai 
panaudotos JK ir JK nutarimų ribose. JK renginiai turi kiekvienas savo vertę 
jau kaip kultūriniai, politiniai, socialiniai įvykiai, lygiai tokią (bent), kaip be 
kongreso - visai atskirai - ruošiama: pirmojo - opera, antrojo - talentų vakaras, 
trečiojo - šokių šventė ar Naujųjų Metų sutikimas. Skaitykime, kad lietuviškai 
propagandai, gautai per vietinę spaudą, radiją, televiziją, politinei manifesta
cijai ir kultūriniams renginiams išleistos lėšos pateisina save. Tada lėšų 
reikalas susiaurėja į dvi sritis: finansai atstovų kelionėms ir studijų savaitei, 
Jaunimo kongreso likučiai (po I JK - apie 1,000 dol., po II JK - apie 45,000 dol., 
po III JK - apie 18,000 P. Amerikoje, kiek liko PLB žinioje šiuo metu nežinau).

Kaip tikinčiojo auka Mišioms už šeimos mirusius ar gyvuosius nėra tikslus 
to religinio patarnavimo, ar vedybų ar krikštynų ar dvasiškio atsilankymo 
namuose įvertinimas, taip ir kongreso lėšų nei didžiausi skeptikai nesuves 
sąskaiton, kad viena ar kita rezoliucija verta tiek šimtų, pagyvėjusi veikla tiek 
tūkstančių ar panašiai. Be pačių renginių, kurie turi savo “kainą” ir už kon
greso ribų, kitką sunku įvertinti, ypač, autoriui, kuris šiame rašinyje stengiasi 
pasitenkinti “minimalistiniu” dėsniu, kaip ir maža kortelė, kurią daugelis 
JAV-se dirbančių amerikiečių skautų vadovų nešioja piniginėje: “Jeigu mano 
darbas ir pastangos bent vieną berniuką išlaikys gerame kelyje, mano gyve
nimas bus buvęs vertingas”. Ar apsimoka dviem tėvam triūsti visą gyvenimą, 
motinai išvirti 22,000 valgių užauginti vieną vaiką, kuris vis vien išeina 
gyventi savo gyvenimą? Kiek vertas vienas sąmoningas lietuvis? O jeigu jų 
daug? Kur yra pastangų ar lėšų riba, nustatanti, kiek, kodėl ir kaip ir kada 
reikia ugdyti lietuviškąjį jaunimą visuomeniniam gyvenimui? (Čia tektų pasi
mokyti iš eskimų).

Ar išleisti pinigai apsimokėjo abstrakčiai ar objektyviai negalima atsakyti. 
Kiekvieno kongreso ruošoje, eigoje ir pasekmėse yra daug neapčiuopiamų 
dalykų, kurie yra esminiai mūsų gyvenimui: nuotaika, dvasia, draugystė, są
monė, nuojauta. O asmeninės išlaidos, pramestos darbo valandos ir t.t., kai
navo daug daugiau, negu liudija JK apyskaitos. Tie žmonės, kurie dirbo,
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aukojo, rėmė, taupiai leido pinigus tikėjo ir tiki, kad įnašas pasiteisina. Neti
kintieji sudėtų lėšų verte greičiausia jų neaukojo, netvarkė ir neišleido - ir 
trys kongresai be jų įvyko ir ketvirtasis įvyks, nors visada ir jie gali prisidėti.

Visuomenės sudėtos lėšos JK metu SĄMONINGAI skatino atstovus skirtą 
studijų dienoms laiką ir kitas pastangas kuo geriau panaudoti JK programai ir 
siekiams. Tai daug kartų iškilo III JK metu. Ir ne tik visuomenės pinigai, bet 
ir sukrapštytas kiekvieno įnašas savo kelionei. Gi kiti net protestavo, kad tiek 
pinigų tolimai kelionei išleidę, neturėjo progos pakankamai krašto pamatyti.

Dar “minimalistiniai” pasisakius, TETURIME ŠĮ JAUNIMĄ, kurio tarpe 
yra ir abejingų, ir neveiklių, ir idealistų, ir atitolusių, ir nedrąsių, ir gilių. Jau
nimui skirtų lėšų neišleisi kitam ar kitokiam jaunimui. Tai yra ir rizika, kurios 
nesėkmės galimybės sumažinamos, kai Bendruomenė, visuomenė, jaunimo ir 
jaunimo organizacijos bei įstaigos stengiasi savo keliais ir dabar kartu su 
PLJS kongresų siekius įgyvendinti.

Taigi, manau, kad atstovams skirtos lėšos - kelionėms, studijų savaitei ir 
t.t., tikrai apsimoka. Kongresai yra visuomeninio auklėjimo, socializacijos 
veiksnys, savotiškas švietimo įrankis.

KONGRESO LIKUČIAI yra kitoks klausimas. Kiekvieno JK likučiai buvo 
panaudoti visų pirma ryšiams ir talkai kitiems kraštams. Apie pirmojo likutį 
tik tiek galiu pasakyti, kad apsimokėjo: už tuos pinigus PLB mane siuntė į P. 
Ameriką 1968 metais penkių kraštų lankyti. Be tos kelionės tikriausia nebū
čiau praleidęs šešerių metų Brazilijos lietuviškoje veikloje, nei būčiau turėjęs 
progos iš arčiau talkinti III PLJK ruošėjams. Antrojo likutis išlaikė PLJS 
Ryšių centrą, siuntė menines jėgas į kitus kraštus, talkino švietimui ir t.t. P. 
Amerikoje likę pinigai po trečiojo skiriami tolimesnei ilgalaikei jaunimo 
veiklai (pavyzdžiui, iš nuošimčių). Be Lietuvių Fondo, JK likutis yra pagrindi
niai pinigai, kurie tenka jaunimo veiklai PLB žinioje, todėl PLB valdybos juos 
rūpestingai prižiūri.

KONGRESŲ SĄJŪDIS

Nors is nesistengęs parodyti, kad kongresai yra visų blogybių vaistai, vis 
vien būsiu juos perdaug išgyręs, tad skaitytoją dar pavarginsiu kita sąvoka: 
kad kongresai tapo ne tik atskiri įvykiai, bet tam tikras JAUNIMO SĄJŪDIS, 
pražengiąs ir PLJS organizacinius rėmus (kurie vis tobulėja). Kongresai, ne
surišti įvairių jaunimo organizacijų apimties, duoda progą toms organizaci
joms priklausančiam ir nepriklausančiam jaunimui svarstyti, pasisakyti, per
gyventi lietuviškumo bendrumą srovėse, kraštuose, organizacijose. Įspūdžiai 
ir viltys sekantiems kongresams juos šeimose, jaunimo būreliuose ir net pla
čiau jungia į bendraminčių kolektyvą (nesakiau šeimą, nes dar daugiau būsiu 
kaltinamas žiūrys pastoraciniu, o ne organizaciniu žvilgsniu). Tai, aišku, jau
čiama daugiau ten, kur eilinės organizuotos lietuviškos veiklos ir auklėjimo 
organizacijų kaip ir nėra.

Kongresas pačiam jaunimui, su jaunimu dirbantiems ir visuomenei yra 
TERMOMETRAS, kuriame galima pajusti nuotaikas, kraštų veiklą, vietovių 
sunkumus, susipažinti (asmeniškai ar per spaudą) su naujais darbuotojais, 
pajusti ir naujas kryptis lietuviškoje veikloje. Atvykę į P. Ameriką, tikiu, Š. 
Amerikos dalyviai galėjo matyti savo ateitį, kai (pokarinės) imigracijos jau 
bus trečia ketvirta karta, ir kitoje pasaulio pusėje pamatyti, kas darosi Lietu
vos Vyčių ar niekur nepriklausančio ir jaunimo ideologinių organizacijų nema
čiusio jaunimo tarpe savame krašte (JAV). Tą patį galima pasakyti apie
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mišrias šeimas. Šioms nuotaikoms bei pažiūroms pajusti padeda studijinės 
anketos.

Prie kalbos apie sąjūdį galima prijungti ir vadinamų ideologinių organiza
cijų klausimą. Pirmajame kongrese jos buvo ryškios. Net ir Jaunimo stovykla 
Dainavoje buvo organizuota jų pagrindu. Antrajame - ne taip reiškėsi organi
zacijos, nors formaliai jų atstovai priklausė II JK komitetui Čikagoje. Organi
zacijos gal daugiau domėjosi trečiuoju kongresu kaip jaunimo įvykiu, nors 
formaliai jos nerėmė ir nepropagavo JK minties ir darbų. Kai kurie mano, kad 
tai atitraukia veiklius vadovus ir jaunimą nuo rūpesčio tik savais reikalais 
savoje organizacijoje. Skautams turėtų būti daug lengviau negu buvo prisi
dėti, remti, skelbti kongresą, nes Sąjungos tikslas yra ugdyti sąmoningus 
lietuvius visuomenei, o ne tik vadovus sau. Būtų daug lengviau, jeigu mes apie 
tai rimčiau pagalvotume.

Kai pirmajame kongrese organizacijos daugiau jautėsi kongresistų tarpe, 
trečiajame (dauguma apie pirmąjį mažai težinojo) jau buvo svarstyta, kaip 
patraukti ideologines organizacijas (kur jos yra). Paskiri skautų eilėse išaugę 
ar tebeaugą asmenys daug prisidėjo prie visų trijų kongresų. Netiesiogine 
prasme jų asmeninis įnašas yra kartu ir Skautų sąjungos įnašas į kongresą. 
Stovyklinė, organizacinė ir meninė patirtis, sąmoninga ir tyli tarnyba artimui 
ir - ypač mūsų laikais - devintojo įstato ištvermė kongresų ruošai yra nepakei
čiama. Sąjunga, manau, gali daug daugiau tiesiogiai prisidėti, kadangi kituose 
kraštuose (t.y., toliau nuo Sąjungos organų) pagyvėjusi lietuviška veikla tuo 
pačiu pagyvina ten esančius lietuvių skautų vienetus, o nuolat palaikomi ryšiai 
tarp tų kraštų, kuriuose skautai veikia, praturtina lietuvių jaunimo ryšius 
tarp kraštų bendrai.

Mažesni tarpai tarp kongresų (šešeri, treji ir pusė, vėl treji ir pusė metų) 
neduos progos nuotaikoms išblėsti, padės įgyvendinti tęstinumą minčių, 
ruošos bei atstovaujančių asmenų tarpe. Reikia tikėtis, kad IV PLJK Euro
poje 1979 metų viduryje sustiprins, susąmonins, atlietuvins ir sulietuvins 
mūsų jaunimą ir visuomenę.

1) Verneris K. Heisenberg as 1927 m. pastebėjo, kad kvantinėje mechani
koje (atominėje fizikoje) visuomet yra netikrumai. Pvz., bet kurio kintančio 
vieneto (greičio, krypties, energijos lygio) tikslus nustatymas rišasi su netiks
lumu laiko nustatyme; arba, kai kurios dalelytės gali lygiai keliauti bet kuria 
kryptimi ir pan.

- Red.
2) Lie tuviško P eace Corps ” mintį, rodos, pirmas iškėlė I PLJK pirmininkas 

FU. Algis Zaparackas.
-Red.

3) PLJS rutuliojimosi metu buvo teigiama, kad yra reikalinga Jaunimo 
Sąjunga, nes Liet. Studentą, Sąjunga ir Korporacijos ne studijuojančių ne
priima.

-Red.

★Autorius yra ASS filisteris ir buvo Pas. Liet. Jaunimo Sąjungos pirmas 
pirmininkas, III PLJK pagrindinis ruošėjas. Šis rašinys bando atsakyti į 
1975 m. “Mūsų Vyčio“ 3A nr. kongresų dalyviams ir ypač buvusiems jų vado
vams patiektus klausimus. Redakcija yra dėkinga fu. A. Saulaičiui, S.J. už 
dėmesį ir mintis.

-Red.
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PRISIMINIMAI APIE TĖVĄ RAIBUŽĮ

Balandžio 15 d. jėzuitų namuose, sulaukęs 68 m. amžiaus, mirė mūsų brolis 
ir daugelio draugas - tėvas Jonas Raibužis, S.J. Tėvas Jonas įstojo į skautų 
eiles 1925 m. Telšiuose. Buvo aktyvus jūrų skautas ir už tai jį jūrų skautai 
mylėjo ir gerbė turėdami savo vadovų eilėse tiek “Baltijos” tunte tiek 
“Budžių” vienete. Su akademikais skautais tėvas Jonas susidraugavo stovyk
laudamas trečioje Akademinio Skautų Sąjūdžio stovykloje 1952 metais. Nuo 
1953 iki 1958 metų tėvas Jonas ėjo Korp! VYTIS kapeliono pareigas. ASS 
visuotinis suvažiavimas, įvykęs Urbanoje 1958.V. 10-11 dienomis, priėmė 
rezoliuciją: “Reiškiame padėką kun. J. Raibužiui, S.J. už nuoširdų bendradar
biavimą ir dvasinę globą, einant Korp! VYTIS kapeliono pareigas”. Tais 
metais kun. Jonas Kubilius, S.J., ASS Vadijos kviečiamas, sutiko pasiimti 
ASS katalikų dvasios vadovo pareigas.

Tėvas Raibužis pasižymėjo kaip skautų stovyklų kapelionas. Jis pasižymėjo 
stovyklose savo sugebėjimais atlikti įvairius darbus. Šiaip buvo linksmas, su 
šypsniu veide, ir turbūt, savotiškai per geras žmonėms. Todėl daugeliui kun. 
Raibužis buvo kaip Strazdelis. Daug nekreipė dėmesio į savo rūbus, į savo 
manikiūrą ir bendrai į savo išorinę išvaizdą. Bet jis buvo malonus, nes daugiau 
traukė jo dvasia, nei išorinė išvaizda. Taip pat jis nepasižymėjo tuo, kuo 
jėzuitai tradiciškai pasižymi - pamokslais, rekolekcijomis, raštais. Jis buvo 
neiškalbus. Pasakydavo pamokslą stovykloje, kad ir gražų bei gilų, bet tokia 
forma, kad vargiai galėjo ką nustebinti. Kiekvienas žmogus turi savo gyve
nimo vagą ir skirtingą kelią. Tėvo Raibužio kelias buvo praktiškas veikimas su 
jaunimu. Čia jis buvo didelis ir, galima sakyti, neturėjo sau lygių.

Eidamas Korp! VYTIS kapeliono pareigas tėvas Raibužis šv. Jurgio šventės 
proga parašė straipsnelį “Primityviškumo Pabaisa”, kuris buvo atspausdintas 
“Mūsų Vytyje”. Štai kelios tėvo Jono mintys:

“Jei žmonių širdyse viešpatautų tarpusavio pagarba, meilė ir pasiaukoji
mas, kuo gi primityviškumas beišsilaikytų? Mirtis jam neišvengiama, bet jis 
gajus ir šiandie dar gyvena... Ir taip rasime daugybę faktų aplink mus, o savęs 
neapgaudinėdami, pažvelgę kiekvienas į savo širdį, urvinio protėvio neišsi
ginsime - panašumas per didelis. Todėl Skautybės kūrėjas, kovodamas su šiom 
primityviškumo apraiškom, pastatė prieš jaunuolio,-lės akis pavyzdžiu karį, 
kovojusį prieš neišsivysčiusią pabaisą. Parinko skautui,-ei sektiną pavyzdį ne 
iš žymių karo vadų, ne iš graikų mitų herojų, bet šventąjį. Tuo norėdamas 
pabrėžti, jog šito priešo gamtinėmis priemonėmis nenugalėsime. Tik tampria
me bendradarbiavime su Dievo pagalba - kūno jėgas ir apsukrumą viršijančia 
galia - pajėgsime jį nukauti. Riteris Jurgis laimėjo, nes buvo šventas”.

Viešpatie, duok kun. Jonui tai, ką esi pažadėjęs Tave ir žmones nuoširdžiai 
mylintiems.

Fil. E.V.
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A.S.S. CLEVELANDO SKYRIAUS SUEIGA

Sueigos dalyviai su A.S.S. Vadijos 
nariais 1976 m. IX. 19 d.

Foto: V. Bacevičius
Įneša A.S.S. vėliavą fil. R. Nasvy 

tienė, fil. J. Petraitytė ir fil. M. San- 
(Lrgienė. Foto: V. Bacevičius
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Tikrųjų narių pasižadėjimas; iš k. E. 
Janavičiūtė, V. Gaižutytė ir D. Gaižu- 
tytė.

Foto: V. Bacevičius

Naujai pakeltos tikrosios narės t.n. 
V. Gaižutytė, t.n. E. Janavičiūtė ir t.n. 
D. Gaižutytė.

Foto: V. Bacevičius
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LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS TREMTYJE

Vida Bumbulytė*

“Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais norime ir būt

Šiais žodžiais primena mums Sauerveinas mūsų tautišką pareigą. Mūsų 
tėvams yra daug lengviau pajusti tos giesmės gilią prasmę, nes jie beveik visi 
yra Lietuvoje gimę ir augę, matę Lietuvos upes, miškus ir klonius ir yra visa
pusiškai gyvenę grynoj lietuviškoj aplinkoj. Yra sakoma, kad žmogus iš 
tikrųjų nejvertina gero daikto, kol jo nepraranda. Mūsų tėvai įsisąmonino 
lietuvių kalbą ir kultūrą, kaip mes susigyvenome su tremties kultūra ir kalba. 
Kol nesusiduri su kitomis pasaulio kultūromis, negali matyti nieko nepaprasto 
apie savo paties kultūrą. Tačiau, pakliuvus į svetimą kraštą, žmogus jaučiasi 
vienišas, nežinodamas kalbos nei kultūros. Vienam yra sunku prasilaužti į 
svetimą bendruomenę; tai darant, reikia daug ko asmeniško atsisakyti ir pri
tapti prie svetimtaučių.

Seniai, prieš šimtus metų, kai Lietuva buvo dar jauna, ji buvo puolama kry
žiuočių, totorių, rusų, ir kitų rytų Europos gyventojų. Šie užpuolikai norėjo 
žemę pagrobti, žmones pavergti, kalbą ir papročius užgniaužti ir tautą išnai
kinti. Lietuva, vieningai atsigindama, griebėsi atgal pulti šiuos plėšikus, kad 
galėtų išsilaikyti kaipo tauta. Lietuva pati nenorėjo kitų žemių užgrobti, bet 
tai buvo vienintelis būdas atsispirti nuo priešų ir užtikrinti tautos laisvę, tad 
lietuviai keliavo per rytinę Europą, užkariaudami žemes, kol Lietuvai pri
klausė visos žemės iki Juodosios jūros ir gera dalis Rusijos. Užkariautose 
žemėse lietuviai leido žmonėms savarankiškai gyventi ir išlaikyti savo kultūrą 
ir papročius. Lietuva pasiųsdavo savo valdovus į tas žemes, kad jie iš viršaus 
tvarkytų reikalus. Lietuva labai sąžiningai prižiūrėjo užkariautas tautas ir visi 
laimingai gyveno. Apsisupusi šiomis žemėmis, lietuvių tauta galėjo saugiai 
gyvuoti. Daug kas yra pasakęs, kad lietuviai pasižymi savo kuklumu - atseit, 
jie paprastai gyvena ir gvildena savo kalbą ir papročius, bet neverčia svetim
taučių lietuviškų tradicijų priimti, kaip buvo kitų įprasta daryti žemes užka- 
riaunant.

Nuo tų laikų, įvyko daug kitų pasikeitimų, tarp jų peštynės su lenkų tauta ir 
spaudos draudimas. Tačiau, lietuvių tautinis atsparumas stiprėjo. Buvo keleri 
tautos herojai, kurie buvo įsitikinę, kad Lietuva išliks, ir jie viešai ir slaptai 
kovojo savo tikslų siekdami. Jų pastangos atbudino tautinę savijautą ir Lie
tuva sustiprėjo ir nugalėjo priešininkus.

Antro Pasaulinio Karo metu, klastingos ir stipresnės tautinės jėgos 
sukčiavo kaip Pabaltijį pasidalinti, nepaisydamos pasirašytų sutarčių su Lie
tuva. Nepalankioms politinėms sąlygoms susidėjus, lietuviai buvo priversti 
palikti savo gimtąją žemę ir išvengti žiaurios rusų tautinės ir dvasinės prie
spaudos. Daug lietuvių keliavo per Europos kraštus grupėmis, nenorėdami 
pasimesti ir atitolti nuo vienas kito. Taip pat vienas kitam galėjo duoti mora
linę ir tautinę paramą sunkiose padėtyse svetimuose kraštuose. Pabėgėliai 
niekad nesitikėjo, kad jie Lietuvon nesugrįš. Tačiau karo bangos siautė ir 
didelę dalį lietuvių išblaškė po platų pasaulį, kur jie buvo priversti apsigyventi 
ir mėginti atkurti savo tėvynę tremtyje.
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Netrukus pasirodė, kad tremtyje reikės susigyventi su svetimo krašto 
kultūriniais bruožais. Reikės pasirūpinti maistu ir pastoge ir kitomis pragy
venimo būtinybėmis, o darbo mažai kur rasi, kalbos nemokėdamas. Sveti
muose kraštuose valdomieji organai neatsižvelgė į tautines grupes, tiktai 
reikalavo darbo jėgos. Imigrantai turėjo daug ką paaukoti, ypatingai laiką, 
kad sėkmingai galėtų įsikurti naujoje žemėje, ir pajuto, kad tautinė dvasia 
susilpnės, jeigu jie patys nesistengs jos išlaikyti. Realybė buvo karti lietu
viams ateiviams - gal jau neteks sugrįžti į tėvynę? Tad jie griebėsi priemonių 
palaikyti ryšius tarp vienas kito, kad patys neišnyktų svetur. Jie statė bažny
čias, sales, atkūrė kultūrines ir ideologines organizacijas, steigė chorus, 
klubus ir tautinių šokių grupes, ir susivienijo į apylinkių bendruomenes. Lie
tuviai galėjo susiburti, gyventi didmiesčių bendruomenėse, gretimai statyti 
krautuves ir planuoti subuvimus. Tai yra lengviausias būdas išlaikyti kasdie
ninį kontaktą su tautiečiais. Žmonės, susibūrę bendram tikslui, stiprėja 
tautine dvasia tarp vienas kito ir savyje, bet visvien šių dalykų neužtenka 
lietuvybės išlaikymui atsiekti.

Šiaurės Amerikos žemynas yra labai patrauklus imigrantams, nes medžia
ginis gyvenimo lygis jame yra tarp aukščiausių pasaulyje ir yra palyginant 
lengva įsikurti atvažiavusiems. Nežiūrint to, ilgą laiką Kanada ir Amerika 
nekreipė dėmesio į tautinių grupių charakterio išlaikymą. Deja, daug imi
grantų pasiduoda materialiniams siekimams, atitolsta nuo savo tautiečių ir 
patys užgniaužia tautinius jausmus. Dažnai nėra gana lėšų išpildyti norus, ir 
žmonės pagaliau numoja ranka į šiuos svarbius lietuvybės išlaikymo reikalus.

Tad, tenka pasiklausti: nuo ko priklauso tautiškos išeivijos likimas? Trys 
pagrindiniai tautinio atsparumo ramsčiai yra tradicijos, savita kultūra ir 
tautos charakteris. Tradicijos formuojasi šimtmečius, palikdamos žymę ant 
tautos, kuri atskiria vieną tautą nuo kitų. Tradicijos yra dažnai pasisavintos ir 
paįvairintos taip, kad vistiek išsiskiria nuo kitų tautų. Dažniausiai yra galvo
jama apie apeigines tradicijas: pavyzdžiui, lietuviai valgo Kūčių vakarienę, 
kuri susidaro iš dvylikos patiekalų; velykiniai margučiai yra panašūs į ukrai
niečių, bet raštai yra lietuviški. Vedybų metu, tėvai pasitinka jaunuosius su 
duona ir druska. Visos šios apeigos yra tradicijos, paveldėtos iš praeities ir 
perduotos iš ankstesniųjų kartų. Tradicijos, kol jos yra palaikomos, duoda 
tautiečiui pagrindą didžiuotis savo tautos praeitimi ir palaikyti tikėjimą jos 
ateitimi. Žmogus, kuris myli savo tautą, norės išlaikyti jos kalbą ir kultūrą.

Tautos kultūra pareina nuo jos kūrybinės jėgos. Kuo kultūringesnė tauta, 
tuo didesni jos kūrybiniai turtai, pvz. jos dainos, liaudies pasakos, išsireiški
mai, papročiai, rankdarbiai ir drožiniai, kuriuose atsispindi tautos charakteris 
ir grožio pajautimas. Kultūra apima tradicijas, tad yra dar svarbiau turėti 
savitą kultūrą išeivijos likimui užtikrinti.

Lietuvio individo charakteris yra labai svarbus lietuvybės išlaikymui 
svetur. Nors lietuvis visada stengdavosi savo kultūros neprimesti kitiems ir 
nesididžiuoti, atėjo laikas lietuviams išeiviams pamesti savo įgimtą kuklumą ir 
pasireikšti svetimųjų tarpe, kaip lietuviai. Kitaip lietuviai, bet ypač jaunoji 
karta, negalės atsispirti nuo ištautėjimo.

Norėčiau apsiriboti lietuvybės išlaikymu jaunoje kartoje, kuriai gręsia 
didžiausias ištautėjimo pavojus. Kol vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, jis 
yra tėvų globoje ir yra sąmoningai auklėjamas lietuviškoje aplinkoje. Visos 
bėdos prasideda, kai vaikas atsiduria angliškoje mokykloje ir jis yra nuolatos 
svetimtaučių įtakoje. Mokykloje yra perduodami svetimi papročiai ir svetima 
kalba; o dar svarbiau, jo svetimtaučių draugų ratelis plečiasi ir jis retai susi-
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tinka su kitais lietuviukais, išskiriant tam tikras progas. Lietuviai negali 
visiškai atsiskirti ir kitų ignoruoti, bet jie turėtų naudotis kiekviena proga 
savo kultūros pažinimų plėsti. Čia į pagalbą ateina lituanistinės mokyklos, 
chorai, organizacijos, sporto klubai ir kiti savi veiklos sambūriai.

Lituanistinės mokyklos yra lietuvybės tęstinumo pagrindas, tačiau per 
pastaruosius laikus jų mokymo metodai supanašėjo su kanadiškų mokyklų 
metodais, ypač žemesniuose skyriuose. Jaunesnės kartos žodynas tapo gana 
siauras ir vis mažėja. Ką daryt? Vienas metodas užtikrinti kalbos tęstinumą, 
kuris yra būtinas lietuvybės išlaikymui, yra lietuvių kalbos vartojimas šei
moje, nes šeima turi daug įtakos individui, kol jis jaunas. Taip pat, organizaci
jos turėtų vartoti vien lietuvių kalbą savo veikloje ir savo veiklą grįsti lietu
viškomis idėjomis. Lietuvišką jaunimą auklėti lietuviškoje dvasioje padeda 
dvi organizacijos - skautai ir ateitininkai. Skautai, nors būdami tarptautinė 
organizacija, remiasi krikščioniškais pagrindais, leidžia savo veikloje labai 
stipriai palaikyti lietuviškumą. Skautiškas jaunimas, siekdamas vyresniš
kumo laipsnių, turi praeiti programą, kurioje jie prisirenka žinių apie Lietuvą 
ir jos kultūrą. Lankydamas vasaros stovyklas ir iškylas, jis turi progą susitikti 
su lietuvišku jaunimu iš toliau, ir praplėsti savo pažintis. Paskatinimą taip pat 
duoda jaunimui lietuviški konkursai, kuriuose yra skiriami punktai arba pre
mijos už lietuvių kalbos vartojimą.

Iš to, kas anksčiau pasakyta, galima padaryti bendrą išvadą: šeima, litua
nistinė mokykla ir organizacijos duoda individui stipriausią pagrindą lietuvy
bės išlaikymui ir tęstinumui. Kuo stipresnis šis pagrindas, tuo daugiau jaunas 
žmogus įvertins savo tautišką kilmę ir perduos ją savo įpėdiniams arba sekan
čiai kartai. Jeigu atsiranda daug tokių tvirtų, sąmoningų individų, susidaro 
visa bendruomenė, kuri, jų vedama, išlaikys lietuvybę per kelias kartas.
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Gaida, P. dr. kun. IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS.
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GILWELLINEMIS TEMOMIS

s. J. Toliušis

1975 m. vasarą amerikiečių skautų ruoštuose Gilwellio kursuose-stovykloje 
dalyvavo (LSBrolijos pastangomis) ir dvi lietuvių skautininkų skiltys be du 
lietuviai skautininkai kursų dėstytojai (vad. patarėjai).

Kaip ir kitų naujovių atvejais, taip ir šį kartą mūsų skautiškuose susibūri
muose kilo įvairių spėliojimų anų kursų būtinumu, jų nauda skautiškam bei 
lietuviškam reikalui ir t.t. Minčių pasidalinimas bei pozityvi kritika yra visuo
met reikalinga, todėl keliomis pastabomis apie Gilwellio kursus bei apie vado
vus aplamai nori prisidėti ir šio rašinėlio autorius. Parašyti skatina dar ir tai, 
jog ateityje bus galimybės panašiuose kursuose liet, skautų vadovams vėl 
dalyvauti.

Minėti kursai įvyko 1975 metais, o jų planavimas bei pastangos ten ir lietu
viams patekti pradėtas dar bent metais anksčiau. Yra šiokia tokia 
perspektyva, iš kurios galima žvelgti šaltesnėmis akimis - pasitelkus konkre
čių faktų bei plačiau išsikalbėjus su kursų dalyviais. Pasakytina, jog anuomet, 
kursams ruošiantis, tų informacijų neturėta; tai didžia dalimi ir sukėlė įvairių 
abejonių. Beveik nieko nepatyrėme nei vėliau Suvažiavimo biuleteniuose, 
kuriuose šie kursai vos keliomis eilutėmis paminėti buvusių. Tar. P-ko bei 
Vyr. S-ko.

Pirmą konkrečią “kregždutę” teko skaityti ’76 m. Skautų Aido sausio 
numeryje (dviejų kursantų apybraiža), o plačiau patirti iš kursų trijų dalyvių 
pašnekesio Chicagos Skautininkų-ių Ramovės nariams. Šios akad. skautų 
trijulės perduoti įspūdžiai išsamūs, dalykiški, gerai paruošti; dvi valandas 
trukusio pašnekesio mintimis remiasi ir šio rašinio akimirkos.

Kaip ir ankstyvesniuose svarstymuose, taip ir pašnekesio klausytojų vėl 
buvo paklausta, ar šie kursai mums naudingi, kodėl panašių stovyklų patys 
negalėtume suorganizuoti, ar tai neatlieka jau turimos Ąžuolo-Gintaro Mo
kyklos etc.

Kad skaitytojui būtų aišku, pasistatykime sau konkretų klausimą:

AR MUMS REIKALINGAS GILWELLIS?

Gilwellio kursai skiriami ne pradedantiems, bet jau patirtį turintiems vado
vams. Tai, tam tikra prasme, skautiškas universitetas, aukščiausio lygio 
vadovų ruošimo institucija. Įvairios Gilwellio šakos giliau lavina vilkiukų 
vadovus, plečia skautiškos metodikos žinias ir t.t. Lietuviai skautai tokio lygio 
mokyklos neturi.

Iš pateiktų pašnekesio duomenų ryškėja, jog ’75 m. amerikiečių skautų 
vestų kursų dėstytojai nebuvo kokie atsitiktiniai vadovai ar skautiškų raš- 
tinių-komitetų biurokratai, bet ilgamečiai nenutrūkstančios praktinės skauty- 
bės darbuotojai, kvalifikuoti Gilwellio kursų vedėjai, prityrę ne vien skautų 
pratyboms, bet ir berniukų psichologijai, jaunimo ugdymo metodikai, o taip 
pat gerai moką šiuos dalykus perteikti kursantams. Minėtų kursų pagrindinė 
tema: grupės vadovavimo savybės - privalumai. Dalyviai susipažino, nagri
nėjo bei praktiškai išbandė tokias pratybas, kaip grupės kontroliavimas, jos 
poreikių suvokimas, planavimas, atsakomybė ir t.t. - iš viso 11 įvairių vadovui 
svarbių sričių.
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Suprantama, jog panašius kursus ir mes lietuviai galėtume suorganizuoti. 
Tačiau šiam užmojui įvykdyti reikėtų didelių pastangų: lėšų, darbo ir stipriai 
prityrusių vadovų kadro. Pastai asis negalėtų būti vienkartinis, sušaukiamas 
kartą per metus, bet, kaip ir Gilwellio atveju, turėtų būti pastovus, tobulėjąs, 
ieškąs naujų - geresnių praktinių metodų, vis derinąs kursą su greit besikei
čiančiu gyvenimu (ypač mūsų išeiviškos lietuvybės raida). Šia prasme pa
klauskime savęs, ar galėtume tokį mokomąjį vienetą praktiškai (o gal net ir 
finansiškai) turėti bei išlaikyti?

Žinome, kaip lėtai ir sunkiai panašūs projektai vyksta. Prieš keletą metų 
buvome pradėję ruošti programų atšviežinimą, jų pritaikymą šioms dienoms 
ir t.t. Gerai pamename, kaip vyko programų ruošimas: ilgokai, trūko koordi
nacijos (pvz., Pirmija ir Seserija ruošė atskirai lygiagrečias programas). Ir 
dabar šios programos toli dar ligi tobulumo. Vargų turėjome ir su Ąžuolo- 
Gintaro Mokyklomis: truko ilgas laiko tarpas, kol jas skautininkai Kiliuliai iš
tobulino iki dabartinio lygio.

Puiku - turime jau ir prityrusį Ąžuolo kadrą ir programas, o žiūrėkime, kas 
staiga atsitinka: Ąžuolo Mokyklos stovykla šiemet neįvyksta, nes vedėjas... 
negalįs šią vasarą jos vesti! Tai įvyksta, sakytume, jau ne naujoje, bet geroką 
stažą turinčioje mokykloje. Išeitų, kad ir jai neišugdėme pakankamai moko
mojo personalo. 0 kiek laiko truks, kol suorganizuosime apygerę (ne kokią 
improvizuotą, atkištinę) Gilwellio tipo mokyklą?

Norėdami kursus visapusiškiau aptarti, pažiūrėkime į juos ir iš kito taško, 
truputį perdėtai pasakydami - iš tariamai nenaudingos pusės. Iš pašnekesio 
metu supažindintos Gilwellio kursų programos taip pat ryškėjo, jog iš tikrųjų 
klausytojai daug naujo neišgirdo. Šias eilutes rašąs yra įsitikinęs, jog kiekvie
nas ilgametis mūsų sąjungos vadovas (o tokių buvo dauguma anos informaci
nės sueigos dalyvių) šiuos dalykus gerai žino, daugumas juos naudoja ar 
naudojo savo skautiškame darbe. Bet visa tai išmokta ne kokiuose specia
liuose kursuose, o patirta ilgamete praktine veikla.

Tikroji kursų vertė ir nauda gal būtų ta, jog ką tik paminėtoji patirtis buvo 
juose sukauptai ir sistemingai pristatyta. Tai nepaprasta proga atsišviežinti, 
prisiminti, o taip pat išgyventi naujus įspūdžius.

GILWELLINIS ĮNAŠAS LIETUVIŠKAI SKAUTYBEI

Visa, kas čia ką tik pasakyta apie lietuvius skautus, tinka tik prityrusiems 
skautybės veteranams. Grįždami prie praktinio atvejo, galėtume padaryti dvi 
prielaidas: leisti savo ateinantiems vadovams per kokį darbo dešimtmetį šios 
patirties įsigyti arba, antra, suteikti susistemintų, išbandytų žinių aukštųjų 
kursų būdu ir, jau turint gerą teorinį pagrindą, jas vykdyti savo darbe. Pir
muoju būdu laviname vadovus dabartyje, bet ir antroji pasiūla mums nema
žiau naudinga. Sąjunga tebėra vis dar judri, turime gausaus jaunimo, bet 
laikas veikia mūsų nenaudai. Gerų prityrusių vadovų mums reikia dabar; 
dešimtmečio ar ilgesnio lavinimo laikotarpis, siekiant tikrai kvalifikuoto 
vadovo, dabarties sąlygomis mums tik nuostolingas.

Neabejotina, jog auginame daug būsimų gerų vadovų; matome, jog yra ir 
vidutinio lygio, o taip pat ir sunkokai besiorientuojančių jaunimo darbe. Gi 
pats darbas labai atsakingas: globojame didelį lietuviško jaunimo kraitį gyvy
binei ateičiai.

Tobulėjimui ribos nėra. Galvoju, jog gilwellinis įnašas, šalia kitų lavinimo
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priemonių, tikrai praplės vadovų akiratį ir pakels jų lygį. Įgytos žinios galės 
būti sėkmingai pritaikytos ir mūsų veikloje: skiltininkų-draugininkų kursų 
vedime, žaidimų-pratybų technikoje (gilwellistai šioj srity patyrė daug įvai
rybių). Turėtume prisipažinti, jog savoje veikloje kartais išsisemiame, pasi
neriame į tam tikrą rutiną, kurioje jaunimui darosi ir nuobodu ir neįdomu. Vis 
dar neišsprendžiame sk. vyčių-vyr. skaučių rūpesčių: ten skundžiamasi silpna 
veikla, konkrečių užsiėmimų stoka ir t.t. Vienas trūkumų gal būtų, kad vyres
nieji vadovai su jaunimu dažnai nekalba “ta pačia kalba”. Turėtume priimti 
dėmesin, kad dabarties jaunimo išviršinė (o gal ir gilioji) galvosena yra kito
kia, negu vyr. vadovų. Neretu atveju nemokame prie jaunimo prieiti, jį pa
traukti etc. Suprantama, kad tai specifiška išeivijos aplinka, bet ir šiuo atveju 
gal Gilwellis galėtų suteikti naujesnės pažiūros į metodus, techniką ir pan. Jis, 
atrodo, šioje srityje gerai išsispecializavęs. Neturėtume bijoti ar įtarti, kad 
pasinaudojimas šia mokykla būtų koks nors lietuviško reikalo išdavimas. 
Priešingai: duotų tik naudos. Šią mokyklą lankė ir ateityje lankys tik vyresni 
vadovai, perėję lietuviškos skautybės gretas vilkiukuose, skautuose, drau- 
govių-tuntų vadijose ir t.t. Niekaip negaliu suprasti vieno “senosios gvardijos” 
skautininko pasakymo, jog šie vyrai, savanoriškai ilgus metus dalyvavę lietu
viškame junginy, staiga - dalyvavę Gilwellio kursuose - pasidarė “nekošer”.

KELETAS PRITAIKYMO BŪDŲ

Kaip Gilwellio patirtį sėkmingai panaudoti savam reikalui?
Pirmiausia pasakytina, kad įsigytų žinių lauželis jau užkurtas. Stovykloje 

dalyvavę įsipareigojo ir šiuo metu atlieka praktinę dalį (kiekvienas po 22 
įsipareigojimus - projektus) vienetuose. Savuose MŪSŲ SĄJUNGOS viene
tuose: vilkiukų draugovėse, sk. vyčių būreliuose ir t.t. Tai pabrėžiu todėl, jog 
(kai dar kursų principo bei eigos nežinojome) buvo kilę spėliojimų, esą mo
kyklos antrąją dalį teksią atlikti amerikiečių skautuose. Kalbėtasi su praktiką 
atliekančiais kuršininkais: jie įnikę į darbuotę, išjudindami vienetų veiklą, 
pritaikydami naujuosius metodus, baigdami stambius rašomuosius darbus 
ir t.t. Bet kuriuo atveju - kol vyks stažas, turėsime judrų laikotarpį. Išvadas 
bei vertinimą privalome palikti ateičiai, o šiuo metu su dėmesiu stebėti jų 
darbą.

Jei bus imtasi tinkamos iniciatyvos (Vyr. Skautininko ar kokio kito Brolijos 
dalinio), atlikę praktiką vadovai galės būti įjungti ir kiton praktinėn veiklon; 
darbo sričių skautų šakose netrūksta. Girdėta, jog Brolijos Vadovų Lavinimo 
Skyrius ruošia standartines skiltininkų kursų gaires, bandydamas nustatyti 
tinkamo lygio normas. Žinome, jog praeityje tai vykdavo asmenine draugi- 
ninkų-tuntininkų iniciatyva ir, vartant įvairių vietovių si. kursų brošiūrėles, 
ryškėja, kad skiltininkai (nors maži, tačiau labai svarbūs vadovai) kai kuriose 
vietovėse lavinami labai žemu lygiu. Todėl, nustatant naujuosius - minimali- 
nius - reikalavimus, siūlytina: mūsų gilwellistai galėtų įnešti ten ko nors 
naujo, praktiško, naudingo.

O kaip su draugininkų lavinimu? Čia vėl tektų grįžti prie Ąžuolo Mokyklos, 
deja, šiais metais neįvykstančios. Nenagrinėjant priežasčių, kodėl brolis 
Kiliulis (mokyklos vedėjas) to atlikti negali, vis dėlto peršasi nesmagi mintis, 
jog ir šios mokyklos organizacija nestipri: Kiliulis iškrito - kursų nėra!

Ąžuolo kursus išlaikyti mums būtina. Iš stovyklinių pratybų žinome, kad 
dalyviai ten kietai lavinasi praktiškame skautamokslyje, patys gaminasi
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maistą, vykdo neeilinių pratybų iškylas, o teorinėje dalyje turi parašyti temas 
apie vieneto vadovavimą, skautišką ideologiją ir panašias sritis. Yra tekę 
girdėti priekaištų, jog ten per daug pionerijos, bet ar tai nėra viena skauta- 
vimo priemonių, kuriomis mes patraukiame berniukus, nekalbant jau apie 
nagingumą, išradingumą ir kitokią vertę. Stovykla, nors ir trumpiausias 
skautiškos veiklos etapas, labiausiai jaunųjų mėgstamas ir laukiamas. 0 jei 
mūsų vadovai tų vasariškų išmonių nemokės “kaip poterių”, kaip jie išmokys 
savo skautukus? Tai dalis gero vadovo lavinimo.

Bet... kur tie brolio Kiliulio talkininkai, negalį be jo šią vasarą stovyklos 
sukviesti? Čia ir vėl pasiūla pagalvoti, kaip į šį darbą įjungti gilwellistus. Jų 
buvo iš visų Amerikos pakraščių, - taigi, ir mokyklos stovyklinės dalies vedi
mas taptų lankstesnis vietovės bei instruktorių parinkimo atvejais. Jei pasi
sektų sudaryti tam tikrą pastovų lektorių-vadovų būrelį, galėtume pasi
džiaugti dar vienu Gilwellio pliusu.

Galiausiai prieikime dar prie vieno rimto dalyko - kitų mūsų vadovų: vadijų 
narių, ne vienetų vadovavimą atliekančių asmenų (iždininkų, administratorių, 
sekretorių) etc. Jie taip pat svarbus organizacijos elementas. Kaip jiems per
teikiame organizacinius bei sąjunginius reikalus, kaip išgirstame jų siūlymus, 
rūpesčius? Kaip juos supažindiname su naujomis bendro darbo linkmėmis, 
sąjungos kitų vadovų įsitikinimais ir pan.? Atsakymas: PRASTAI!

Skautininkaifil. S. Miknaitis ir fil. J. 
Liubinskas Gilwellio kursų dalyviai 
akimirką atsipučia Lituanicos tunto 
sporto šventės metu.

Foto: A. Grabauskas
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1976 METU A.S.S. VASAROS STOVYKLA
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Atydžiai klausosi kalbų, iš K. fil. 
Loreta Jasaitienė, A.S.D. C.V. Pirmi
ninkė; senj. Algis Jasaitis; t.n. Alvida 
Baukutė.

Foto: E. Būtėnas

FU. Jonas Damauskas
Foto: E. Būtėnas
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Akademinio Skautų Sąjūdžio stovykla įvyko Rako miške, birželio 15-20 
dienomis. Nors pati visas penkias dienas nestovyklavau, vis dėlto papasakosiu 
jums savo įspūdžius.

Šių metų stovyklinės programos tikslas buvo supažindinti jaunesnius narius 
su Akademinio Skautų Sąjūdžio tradicijomis, tikslais, o taip pat diskutuoti, 
kaip būtų galima pagerinti veiklą. Buvo surengta trys simpoziumai, kuriuose 
buvo nagrinėta akademinės skautijos narių prieauglio problema, skyrių 
veikla, ir akademinės skautijos dabartis bei ateitis. Simpoziumai, atrodo, 
gerai pasisekė, nes į diskusijas įsijungė beveik visi stovyklos dalyviai.

Be simpoziumų buvo kelios paskaitos, o taip pat pramoginė stovyklos dalis. 
Fil. Jonas Dainauskas skaitė kelias paskaitas apie Akademinio Skautų Sąjū
džio tradicijas ir istoriją, šeštadienio vakare teko išgirsti jo paskaitą apie 
problemas Lietuvos-Lenkijos istoriografijoje. Jis apgailestavo, kad lenkai 
perdaug domisi Lenkijos-Lietuvos praeitimi, o lietuviai per mažai. Pramogi
nėje programos dalyje, kaip jau seniai įprasta, buvo tradicinė baidarių iškyla, 
sporto šventė, laužai, vakarinės programos ir t.t., kurie davė progą paben
drauti ir pasilinksminti.

Bendra ASS narių sueiga įvyko šeštadienio rytą, kurioje buvo diskutuota 
skyrių veiklos problemos. Visi dalyviai sutarė, kad ASS veikloje yra trūkumų. 
Buvo pateikta konstruktyvių pasiūlymų bendrajai veiklai pagyvinti. Siūlyta 
ruošti daugiau paskaitų, surengti žiemą ar pavasarį studijų savaitgalį ir būti
nai sustiprinti ryšius tarp A.S.S. vienetų įvairiose vietovėse.

Vakare, pirmą kartą, visiems teko pamatyti Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Jubiliejinės stovyklos filmą. Filmas ir jo fotografas bei režisorius kun. Algi
mantas Kezys buvo dalyvių šiltai sutiktas. Po filmo sekė laužas. Buvo padė
kota fil. Loretai Jasaitienei, stovyklos viršininkei ir kitiems talkininkams - 
sen j. Petrui Vilkeliui, tn. Vidai Eidukaitei, senj. Eugenijui Būtėnui, senj. 
Algiui Tamošiūnui, senj. Algiui Mikutaičiui, tn. Daliai Graužinytei, fil. Rimai 
Skorubskaitei, fil. Mindaugui Griauzdei, už gražiai ir rūpestingai atliktą 
darbą. Taip pat buvo išreikšta padėka ponams Plepiams ir Danai Plepytei, 
kurie mus visą savaitgalį skaniai maitino. Bebaigiant stovyklą įvyko pakėli
mai. Spalvas gavo V. Jankutė, Z. Ratnikaitė ir D. Aštašaitytė iš Detroito, o iš 
Klevlendo J. Mickevičiūtė.

Aplamai, stovykla, atrodo, pasisekė. Nuotaika buvo puiki ir labai gerai, kad 
visi stovyklautojai buvo įtraukti į bendrą darbą bei veiklą. Dalyviai, atrodo, 
ne tik išsivežė patyrimo, bet ir patys pasistengė stovyklai ką nors duoti.

Iš kitos pusės žiūrint, buvo galima pastebėti kai kurių trūkumų. A.S.S. 
bendroje sueigoje tos pačios problemos ir tie patys pasiūlymai jau buvo pernai 
metais išnagrinėti. Buvo gerai, kad jaunimas gavo progą pasireikšti, tik gaila, 
kad stovykloje nebuvo daugiau vyresnių filisterių ir kad į programos ir sto
vyklos paruošiamuosius darbus jie buvo beveik neįtraukti. Vis dėlto stovyklos 
turėtų suvienyti ne tik studijuojančius bei studijų amžiaus narius, bet visas 
A.S.S. kartas. Tik kartu dirbant, vieni iš kitų galime pasimokyti, daugiau 
pasisemti ir išlaikyti organizacijos tęstinumą. Taip pat kyla kitas klausimas - 
ar verta skirti visos stovyklos dėmesį Akademinio Skautų Sąjūdžio klausi
mams svarstyti. Gal verčiau būtų turėti tik vieną ar kitą simpoziumą veiklos 
reikalams, o visą kitą laiką paskirti bendram lietuviškam ar akademiniam 
tobulinimui.

fil. Danguolė Kviklytė
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Stovyklautojos t.n. Dalia Griauži- 
nytė iš kairės ir t.n. Rūta Miknaitytė, 
A.S.D. Čikagos sk. pirmininkė.

Foto: E. Būtėnas

Diskusijų klausosi fil. Mindaugas 
Griauzdė, Korp! VYTIS C. V. Pirmi
ninkas.

Foto: E. Būtėnas
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Naujos A.S.D. narės atvykusios iš 
Detroito t.n. Rita Matvekaitė iš k. ir 
t.n. Zita Ratnikaitė.

Foto: E. Būtėnas

Korp! VYTIS dalyviai stovykloje.
Foto: A. Stasiulis
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Simpoziumas išryškina nuomones 
dalyviams iš k. senj. Gražutis Matutis; 
t.n. Asta Ramanauskaitė; t.n. Vida
Eidukaitė; senj. Petras Vilkelis. Kun. A. Kezys pirmą kartą rodęs

Foto: E. Būtėnas naujai susuktą A.S.S. filmą yra apdo
vanojamas fil. L. Jasaitienės.

Foto: R. Damijonaitis
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Fil. L. Jasaitienė riša spalvas 
Detroito sesėms.

Foto: R. Damijonaitis

Iškilmingasis pakėlimų laužas.
Foto: V. Statkus
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Bendras simpoziumo vaizdas.
Foto: V. Statkus

Dalyviai susigrupavę paskutinį kar
tą 1976-tą stovyklą uždarant.

Foto: A. Milvydas
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AUSTRALIJA KVIEČIA IR LAUKIA!
Kaip jau LSS vadovybė paskelbė, VI Tautinės Stovyklos pagrindinę sto

vyklą surengti pavesta LSS Australijos rajonui. Neseniai JAV ir Kanadoje 
lankėsi tai stovyklai rengti komisijos pirmininkas s. Henrikas Antanaitis, 
matėsi su įvairiais mūsų skautų-čių vadovais ir juos informavo apie pasirengi
mus ir planus, iš kurių matyti, kad to darbo Australijoje imamasi labai rimtai 
ir planingai.

Mūsų broliai - sesės australai laukia iš užjūrio atsilankant bent 100 stovyk
lautojų. Pagal laikinę programą, svečiai turėtų atskristi į Melbourne miestą 
(Victoria valstijoje) 1977 m. gruodžio 24 ar 25 d. Iki stovyklai prasidedant 
1978 m. sausio 2 d., užjūrio skautai bus apgyvendinti vietos lietuvių šeimose ir 
bus supažindinti su Melbourno įdomybėmis. Stovykla vyks sausio 2-14 dieno
mis, apie 20 mylių nuo Melbourno esančioje stovyklavietėje Wonga Park. Sto
vyklai pasibaigus, užjūrio svečiai lėktuvu išskrenda sausio 15 d. į didžiausią 
Australijos miestą Sydney, kur bus taip pat vietos lietuvių šeimų svečiai ir 
apžiūrės miestą ir jo apylinkes. Sausio 20 d. autobusu vyks į Australijos fede- 
ralinę sostinę Canberra, kurią apžiūrės, pernakvos universiteto bendrabutyje 
ir sekančią dieną autobusu grįš į Sydney. Numatoma, kad į Ameriką bus iš- 
skrendama sausio 22 d.

Mūsų australai yra užsibrėžę bent šimtui užjūrio svečių apmokėti visas'sto
vyklavimo ir po Australiją ekskursavimo išlaidas. Užjūrio svečiai tik turėtų 
patys apsimokėti kelionės išlaidas iki Melbourno ir, grįžtant, nuo Sydney iki 
gyvenamos vietos. Jeigu kas norėtų dalyvauti vietos lietuvių rengiamame 
Naujų Metų sutikime, kuris ten būna labai formalus, turėtų išlaidas padengti 
savo lėšomis, o asmeniui tai gali kainuoti apie $A 15.00 ($A 1.00 apie $US 1.23).

Rengėjai pageidauja, kad iš užjūrio atvyktų galimai daugiau stovyklautojų, 
kad atvykstantieji atsivežtų meninių pasirodymų, meno grupių ir pan. Jie 
skaito, kad dėl kelionės ilgio būtų praktiška, jeigu vyktų nejaunesni kaip 14 
metų skautai-ės, nors, jei vyktų ir tėvai, galėtų atvykti ir jaunesni. Norint 
kelionei sudaryti didesnę grupę ir gauti geresnę kainą, į skautų išvyką gali 
prisidėti ir tėvai ar ir šiaip lankytojai.

S. Antanaitis atvežė ir paliko specialių, į stovyklą kviečiančių plakatų, ku
riuos pamatysime didesnėse kolonijose. Kelionės kaina priklausys nuo grupės 
dydžio ir kainų 1977 m. pabaigoje, tačiau ji gali būti apytikriai apie $1,000.00 
iki $1,200.00, plius pinigų asmeninėms išlaidoms.

Australai mus kviečia, mūsų laukia ir iš mūsų labai daug tikisi: skaičiaus, 
aukšto lygio meninių pasirodymų, naujų minčių, asmeninių ryšių. Kiek tik 
mūsų sąlygos leis, pasistenkime jų neapvilti!

MŪSŲ RĖMĖJAS FIL. BRONIUS KVIKLYS

Mūsų Vytis netikėtai susilaukė gražios aukos iš mūsų mielo ir visiems pa
žįstamo brolio Kviklio. Mūsų Vytis savo gyvenimą pradėjo brolio rankose, 
tremtyje, tokiu laikotarpiu kada labiausiai akademiškam skautavimui jo ir 
reikėjo. Per praėjusius beveik 30 metų, Mūsų Vytis vienu ar kitu būdu vis 
pasirodė, ir retas buvo įvykis, kad Kviklių šeimos nariai vienaip ar kitaip ne
buvo prisijungę prie MV priežiūros ir darbo. Brolio Kviklio $250.00 auka džiu
gina mus visus už kurią mes reiškiame jam nuoširdžiausią skautišką AČIŪ.

MV Red. ir Adm.
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AKADEMINĖS (SKAITOS UŽ SKAUTYBĘ?

PIETŲ AMERIKA PIRMAUJA

Neseniai įvykusioje devintoje tarpamerikinėje skautų konferencijoje 
(Miami mieste) buvo iškelta įdomių skautybės, kaip akademinio lygio auklė- 
jimo-švietimo sąjūdžio, aspektų, kuriais norime pasidalinti su Mūsų Vyčio 
skaitytojais.

Naujasis minėto rajono prezidentas, susumuodamas aname suvažiavime 
išgvildentus dalykus, pabrėžė, kad skautybė, nuo seno daugelio laikyta vien 
pramoginiu judėjimu, jau yra užsitarnavusi tvirtą vietą švietime, tad jos 
auklėjamąjį metodą reikėtų išbandyti platesnėje švietimo srityje. Jis daly
viams taip pat priminė, kokios nepaprastos svarbos yra turėjusi 1957-jų metų 
konferencija (įvykusi Rio de Jeneiro, Brazilijoje), kurioje buvo priimta rezo
liucija, skatinanti šio Pietų Amerikos žemyno skautų sąjungas užmegzti glau
desnį ryšį su profesine mokyklų bei universitetų aplinka.

Pastangos šia linkme, atrodo, buvo sėkmingos, nes jų vaizdas bei praėjusių 
kelerių metų patirtis suvažiavimo dalyvių buvo priimta su dideliu dėmesiu 
ypač dėl to, kad buvo iškelta pedagoginė skautybės reikšmė kaip tik tokiame 
žemyne, kur švietimas bei jo metodai dar labai ‘‘skylėti”.

Europoje skautybės įvedimas akademiniu lygiu yra visai nenaujiena: turė
tume prisiminti, jog Baden Powellio sukurtas judėjimas (vėliau teoretikų 
apdorotas, susistematintas t.t.) 1940-50 metų laikotarpiu vienokia ar kitokia 
forma išryškėjo Prancūzijos, Anglijos, Šveicarijos ir Italijos universitetuose. 
Ženevoje esąs Jean-Jacques Rousseau Institutas, moderniųjų švietimo 
doktrinų lopšys, nuo pat pradžios rodęs gyvą susidomėjimą skautybė, pažengė 
net tiek, kad vienas jė vadovų, Pierre Bovet (kruopščiai studijavęs Baden 
Powellį), pirmasis išvertė įkūrėjo raštus į prancūzų kalbą. Tai kaip tik ir davė 
pagrindą išplaukti skautybei į platesnius mokslinius bei literatūrinius van
denis.

Suprantama, jog europiečiams, kurie į aukščiau paliestus dalykus žvelgia 
pro kultūrinių lopšių bei garsių auklėjimo autoritetų prizmę, sunku įsivaiz
duoti panašią auklėjimo revoliuciją Lotynų Amerikoje. Tačiau laikas keičiasi 
ir, reikia pripažinti, Europa jau nebeturi monopolio skautybės akad. studijų 
srityje.

SKAUTYBĖ - AUTENTIŠKA AUKLĖJIMO SISTEMA

Pietų Amerika ką tik padarė lemiamą žingsnį: skautybė ten jau pripažinta 
kaip autentiška švietimo sistema, kuri net derinasi su vadinamos Aktyviosios

Rašinys - J. Toliušio apylaisvis vertimas iš angliško WORLD SCOUTING 
(1975 gruodis) žurnalo. Autorius Jean Cassaigneau.
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Mokyklos principais bei metodais. Pastaroji institucija gi jau yra įrodžiusi 
savo pasisekimą pietiniame žemyne.

Tą byloja ir Costa Ricos respublikos (centr. Amerikoje) aukšt. mokyklų 
tarybos pritarimas. Taryba oficialiai yra išreiškusi “gilų tikėjimą skautybės 
verte, jos patikima sistema, kuri puoselėja laisvę - atsakomybę, skatina bro
liškumą - džiaugsmą, moko individualių vertybių, sutampa su savo bendruo
menės paskirtimi”.

Tai yra reikšmingas mokslų institucijos pripažinimas, bet kartu sukeliąs ir 
įdomių minčių, nes juk žinome, kad Baden Powellis nebuvo auklėjimo teori- 
kas. Niekad jis nėra studijavęs nei auklybos metodikos, nei ruošęsis tapti 
garsiu auklėtoju, kokiu mes jį šiandien laikome. Asmenys, tyrinėję įkūrėjo 
gyvenimą, šia prasme pateikia įvairių prielaidų. Bertolini jį apibūdina kaip 
turėjusį greičiau vidinę intuiciją, o ne mokslinę patirtį. Juk nevienas ir mūsų 
yra įsitikinęs, jog BP galbūt sukūrė autentišką auklėjimo sistemą nesąmonin
gai ar net ne dabartinio auklėjimo prasme; Durkheim taip apibūdina: tai 
savita BP galvosena, liečianti auklėjimo sąvokas. Mialaret pateikia mums 
lygiagretį apibūdinimą, sakydamas, jog bet kokie svarstymai apie auklėjimą, 
jei jie tikrai nori būti verti šio termino, privalo neabejotinai išreikšti, imti 
ŽMOGŲ, jo santykį su aplinka bei socialiniu pasauliu.

0 kas iš tikrųjų yra skautybė, jei ne tikras humanizmas! Čia norėtųsi paci
tuoti puikųjį įvertinimą, kurį mums pateikia Pere Forestier: “Kai giliau pa
žiūri į skautybę, kuri savo egzotika užburia jaunuosius, pamatai, kad ji taip 
pat turtinga plačiais principais, tiesos pažinimu ir pajėgumu sukurti vaiko 
vaizduotėje idealaus asmens viziją”.

Aukščiau pažertos mintys buvo daugiau iš skautybės filosofijos taško. Costa 
Ricos švietimo institucijos susidomėjimo pačiais skautybės metodais. Šios 
valstybės aukštieji švietėjai sako: “Skautybė, šalia savo filosofinių aspektų, 
yra puikus geros, aiškiai apibrėžtos sistemos pavyzdys. Ir dėl to susitarime 
tarp universiteto ir skautų sąjungos sakoma: yra svarbu pastebėti, jog visa 
eilė elementų, šiandien labai reikšmingai naudojamų Aktyviosios Mokyklos 
metoduose, priklauso pačiai ankstyviausiai skautybės pradžiai, kuri prieš 60 
metų, kada vyravo ypač konservatyvios pažiūros, pateikė tiesiog revoliucinių 
idėjų auklėjimo srityje”.

Žemiau cituojamas tekstas taip pat galėtų būti geru panašumo įrodymu 
tarp Baden Powellio ir šio laiko didžiųjų auklėtojų: “BP pirmasis suprato, kad 
geriausias būdas jaunuoliams auklėti yra su jais gyvenant, bet ne valdant juos 
klasėje ar kitur. Skautybės kūrėjas įrodė, kad, jei auklėjimas yra paruošimas 
gyvenimui, jis turi būti ir ruošiamas per gyvenimą”. Šioji žymaus šveicarų 
auklėtojo R. Dottreus nuomonė yra labai panaši į kitą žinomą išsireiškimą: 
“Mokykla gyvenimui - per gyvenimą”, - taip įvertina O. Decroly ir J. Dewey.

TRYS UNIVERSITETAI ĮVEDĖ SKAUTYBĖS KURSĄ

Remdamasis aukščiau išreikštomis mintimis, švietimo fakultetas Costa 
Ricos universitete 1970 metais nutarė savo pirmųjų studijų metų programon 
įvesti kursą, pavadintą “Skautybės pedagogikos pagrindai”. Dėstytoju pa
kviestas Gererdo Morą, patarėjas skautiškais reikalais prie švietimo ministe
rijos.

Po pirmųjų metų gerų rezultatų, fakulteto nutarta panašų kursą įvesti 
ketvirtųjų metų studentams, siekiantiems švietimo-auklėjimo mokslų diplo-
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mo. Kursą sudaro dvi dalys: skautybės pagrindų studija ir, antra, dabartinės 
skautybės kryptys bei problemos. Studentai privalo atlikti įvairius tyrimo 
projektus savo pasirinktoje srityje arba iš savo valstybės skautavimo srities. 
Už kursą gaunama du akad. kreditai. 1974 metais net 45 studentai buvo aukš
tai įvertinti už šio kurso baigmę.

Neatsiliko ir Brazilija: Santa Catarinos u-to švietimo fakultetas 1974-75 m. 
įvedė skautybės auklėjimo kursą, privalomą visiems studentams. Stipraus 
techninio personalo dėka, buvo pateikta gera programa: teorija, metodika etc. 
Galiausiai atkreiptinas dėmesys ir į Čilę, kur Santiago mieste esąs katalikų 
universitetas mokomųjų dalykų tarpe turi ir skautybės kursą, kurį dėsto prof. 
G. Aburto.

PRAKTIŠKI BANDYMAI COSTA RICOJE

Galima teigti, jog Lotynų Amerika šiandien yra gerokai pažengusi eksperi
mentiniuose švietimo bandymuose skautybės prasme.

Kalbant aplamai, pasakytina, kad skautų ir mokyklos santykiai visad buvo 
viena opiųjų problemų. Kai kurie entuziastai mokytojai yra nuomonės, jog 
šios abi institucijos turėtų būti artimai siejamos ar net turėtų dirbti kartu. 
Charakteringi šiuo atveju yra profesoriaus Standing (Montessori metodo 
specialisto) žodžiai: “Gvildenant švietimo-auklėjimo sritį, galima pasakyti, jog 
sąjūdis, geriausiai atitinkąs Montessori išreikštoms auklėjimo idėjoms - 
asmens paruošimą užimti vietą pasaulyje - neabejotinai yra skautybė. Deja, ir 
skautybė turi savo trūkumų: jos veikla nėra ryškiai susieta su mokykline 
veikla. Tuo būdu entuziastingas skautas yra priverstas vesti dvejopą gyve
nimą: vieną kaip mokyklos narys ir antrą kaip dalyvis skautų organizacijoje. 
Tai apgailėtina, kadangi vaikas yra nedaloma visuma; nedalomas turėtų būti 
ir jo auklėjimas. Mokykla, antra vertus, taip pat nėra prie šio dvilypiškumo 
prisitaikiusi”.

Yra žinoma, jog visa krūva praktiško pritaikymo eksperimentų - bandymų 
šiuo metu vyksta mokyklinės skautybės srityje Europoje ir Pietų Amerikoje. 
Jie tačiau dar nėra įgavę ryškesnių formų, kurios jau leistų padaryti tikslias 
išvadas: ar darbas vyksta sutartinai bei harmoningai, ar yra patenkinamos 
mokyklos prievolės bei skautybės reikalavimai ir t.t. Kaip tik dėl šių priežas
čių užsibrėžtieji ir vykdomi bandymai Costa Ricos respublikoje verti didžiau
sio dėmesio.

Viena yrą tikra: po aukščiau minėto 1970 m. pasirašyto susitarimo, kurį pa
skelbė Costa Ricos aukšč. švietimo taryba, santykiai tarp skautų ir universi
teto tolygio gerėjo, gi 1973 m. buvo sutarta kooperuoti, įvedant šio univer
siteto skyriuje - Ecole Nouvelle Laboratoire - eksperimentinę skautybės pro
gramą.

Įdomu pažymėti ir motyvus, kurie paskatino šios programos įvedimą. Vie
nas pagrindinių virš minėtos ENL institucijos siekių yra įkurti vienetą, kuris 
kruopščiai išstudijuotų ir paruoštų konkrečias praktiškas mokymo gaires bei 
metodus. Šalia mokslinės vertės, tikimasi, jog šie bandymai padės nustatyti, 
kurios rūšies skautybė galėtų būti pritaikyta valstybės švietimo centruose.

Visi rašiny minėti skautybės pritaikymai, naujosios linkmės etc. buvo pa
teikti Miami įvykusioje konferencijoje, kur jie sukėlė gyvą gausių delegacijų 
dėmesį. Atrodo, jog delegacijos yra pasiryžusios įtaigoti, kad ir jų valstybėse 
būtų pravesti panašūs bandymai.
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