AKADEMIJA TAUTOS KRYŽKELĖSE

L. K. M. Akademijos 50 metų sukakties minėjimas *
Pusšimtis metų jau yra pakankama perspektyva L. K. M.
Akademijos vaidmeniui vertinti1.
Iš kurios pusės į Akademiją žvelgti, kokiame fone jos veikimą
nušviesti, sugestijų radau prel. A. Dambrausko žodžiuose. Dam
brauskas, Akademijos pirmininkas, 1936 m., atidarydamas antrą
Mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimą, kalbėjo:
« Būsime laimingi, jei šis suvažiavimas pažadins Tamstas pagi
linti savo ideologinę orientaciją, pagausinti savo gimtojo krašto
pažinimą ir apskritai sustiprinti tuo intelektualinį savos tautos
pajėgumą »2.
Tuose Dambrausko žodžiuose yra Akademijos buvimo ir vei
kimo prasmė. Jo minėtas « intelektualinio pajėgumo stiprinimas »
yra pradinis Akademijos siekimas. Tik intelektualiai pajėgus
asmuo įstengs suvokti i s t o r i j o s d i n a m i k ą ir jos ritmą,
(A.a. prof. Z. Ivinskis mėgo kartoti graikų filosofo išmintį: esą
niekada neįbrisi į tą pačią upę du kartu: vandenys kiekvieną
sekundę bus jau kiti). Tautų bei žmonijos gyvenimas yra upė
— kinta, rieda. Suvokti šios raidos faktą, šio fakto dėsnius tėra
įgalintas tik intelektualiai pajėgus asmuo.
« Pagausinti savo gimtojo krašto pažinimą » —kalbėjo Akade
mijos pirmininkas. O tai reiškia, kad intelektualinis pažinimas
turi būti atremtas į konkrečią s a v o s t a u t o s t i k r o v ę .
Savo tautos tikrovė gali būti kitokia nei kaimynės, ir ji gali reika
lauti kitokio traktavimo.
« Pagilinti savo ideologinę orientaciją » — šis reikalavimas pras* Autorius buvo pramatęs šį pranešimą papildyti ir jo stilių padai
linti. Mirtis sutrukdė. Spausdinama koks buvo skaitytas.
1 Apie Akademijos įkūrimą, veiklą, atgaivinimą išeivijoje : Prof. Stasys
Yla, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija (Suvažiavimo darbai, V t., Roma
1964, 3-28 psl.) ; Kun. Rapolas Krasauskas, Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos veikimo ir darbų apžvalga (Metraštis, I t., Roma 1965, 329342 psl.) ; Dr. S. A. Bačkis, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų
sukaktis (rankraštis).
2 Suvažiavimo darbai, II t., Roma 21973, 458 psl.
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mingas tuo, kad ideologinė orientacija padeda apsisaugoti nuo
suklydimo problemas sprendžiant; sprendžiant pasirinkimą kryp
ties, kada tauta pasijunta kryžkelėje ; kada tautai reikia pastatyti
prieš akis jos paskirties viziją, kuri visos tautos veiklą įprasmintų
ir bendram tikslui sutelktų jėgas.
Šiaip suprantant Akademijos pirmininko žodžiuose Akademi
jos prasmę, norima čia apžvelgti Akademijos pusšimtį tuo inte
lektualinio vadovavimo atžvilgiu; konkrečiai: kiek Akademija
prisidėjo prie sprendimo tautos problemų tais momentais, kada
tauta atsidurdavo kryžkelėse ?

I. Problemos nepriklausomoje Lietuvoje ir jų
sprendimas

1. Pagrindinės problemos. — Per 22 nepriklausomybės metus
tauta išgyveno daug problemų. Noriu sustoti prie ketverto, kurios,
mano supratimu, esminės.
Viena problema — anksčiausia — k u l t ū r i n ė : kultūrinės
linkmės pasirinkimas — rytų : slaviškosios, ar vakarų : germaniš
kosios, romaniškosios.
Lietuvių šviesuomenės didžioji dalis buvo mokiusis rusų
(mažiau lenkų) mokyklose. Buvo natūralu, kad jai rusų (mažiau
lenkų) kultūra buvo tapusi sava. Parvykę į nepriklausomos Lie
tuvos mokyklas, universitetą, administracijos įstaigas, literatūrą,
meną, teatrą, netgi kariuomenę — savaime sviro į tą pusę. Žy
miai mažesnė dalis buvo mokiusis Vakaruose ir gyveno vakarietinės kultūros idėjom bei stilium.
Atsidūrimas tarp dvejopų kultūrų davė gyvenimui dvilypumo,
įtampos, idėjinės, kultūrinės kovos. Kova nesibaigė iki nepri
klausomos valstybės galo. Nesibaigė, atrodo, net pavergtoje Lie
tuvoje.
Antra problema buvo p o l i t i n ė . Ji atėjo pirmajai tebesant
aktualiai. Tai demokratinės ar totalistinės (tada : Lietuvoje vadi
namos autoritetinės) valstybės sampratos bei praktikos pasirin
kimas. Demokratinė samprata buvo pirmesnė. Jai ypatingą spalvą
tuo metu davė parsinešta iš Rusijos revoliucijos cbaotinė dvasia.
Totalistinė samprata atėjo kaip reakcija prieš demokratinės prakti
kos iškrypas.
Buvo svarbu ne tai, kad 1926 m. įvyko karinis perversmas.
Svarbu, kad per visą antrą nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį
šviesuomenėje reiškėsi įtampa tarp to dvejopo galvojimo, dvejopų
sistemų. Įtampa stabdė pilietinio susipratimo, aktyvumo bei loja
lumo pažangą.
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Trečia problema buvo m o r a l i n ė . Ji ėmė aktualėti nepri
klausomybės antro dešimtmečio viduryje. Miestuose ėmė augti
lietuviškoji buržuazija. Jaunos miesčionijos praktikoje valstietinė
kaimo dvasia ir tradicijos turėjo užleisti pirmenybę buržuaziniam
stiliui ir vertybių supratimui. Tai buvo smūgis tradicinei moralei.
Su antro dešimtmečio antra puse ši moralės problema virto aliarmu.
Ketvirtą problemą vadinčiau e g z i s t e n c i j o s
problema
—tautinės, valstybinės egzistencijos. Ji ėmė aktualėti su Euro
poje kylančio kataklizmo teorijom, o netrukus ir praktika. Totalistinių valstybių augantis revanšo geismas, proletarinės revoliu
cijos grėsmė reiškėsi ne tik žodžiais. Fašistinė Italijos agresija
prieš Etiopiją, Ispanijos revoliucija ir pilietinis karas, išėjęs toli
už šios valstybės ribų. Tai dar tolimi nuo mūsų tėvynės aidai.
Austrijos likimas, Čekoslovakijos likimas —buvo artėjantieji ka
taklizmo ženklai. Pagaliau tiesiogiai mus palietė Lenkijos ultima
tumas 1938, Vokietijos ultimatumas 1939 m. Įvykiai įtikinamai
kalbėjo, kad istorijos dinamikos sriautas pagreitėjo ir mus palietė.
Palietė klausimu : būti mums ar nebūti ?
Ar ši dinamikos srovė atvėrė mums akis ir pažadino mūsų
budrumą pasiruošti naujiems įvykiams, dar grėsmingesniems ? Pa
siruošti taip, kad su mažesne žala pakeltume potvynį, stengda
miesi išlaikyti egzistenciją -— valstybės, tautos ?
Momentas rodės lyg grįžimas prie 1918-1919 metų. Prie to
taško, iš kurio prasidėjo valstybės egzistencija. Tada tautoje kilo
moralinių jėgų kovai už valstybės egzistenciją. Dabar tokių jėgų
reikalas pasikartojo.
Šių keturių problemų akivaizdoje tebus kartojamas klausi
mas : kiek L. K. M. Akademija prisidėjo prie šių problemų spren
dimo ; prie kelių ieškojimo, prie vizijos sudarymo tautos artimesnei
ir tolimesnei ateičiai ? 2 2
2. Problemų sprendėjai ir Akademija. — Prieš klausimą atsa
kant, tebus suminėta prielaida kaip aksioma. Būtent: kolektyvai
retai kada gali būti kūrėjai: literatūra, menas, filosofija, sociologija,
religija, tikslieji mokslai yra kuriami asmenų — ne kolektyvų.
Akademija buvo kolektyvas.
Kolektyvas gali sudaryti kūrėjui ar jo kūrybai palankias są
lygas. Materialines — kad nereiktų rūpintis duona kasdienine.
Moralines — nukreipti kūrėjo dėmesį į problemas, duoti paskatų.
Antra — kolektyvas gali būti kūrėjui pirmasis vertintojas —
gali jo idėjas papildyti, koreguoti kritiškom pastabom.
Trečia — kolektyvas gali duoti kūrėjo produktui visuomeninę
rinką — paleisti jo kūrinį į apyvartą, jį išpopuliarinti. Pastarąją
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funkciją atlikdamas, kolektyvas vykdytų trečią prel. Dambrausko
minėtą Akademijos pareigą — «kelti visos tautos intelektualinį
pajėgumą ».
Ne visas ir ne iš karto šias kolektyvo funkcijas pajėgė atlikti
Akademija.
Pirmoji problema — k u l t ū r i n ė — buvo anksčiausiai ir
giliausiai sprendžiama St. Šalkauskio* 1 * 3. Jo vizija lietuvių tautai,
jo siūloma tautinio ugdymo, tautinės kultūros linkmė buvo iš
reikšta jo formule — « Rytų ir Vakarų kultūrų sintezė ».
Neturiu žinių, kad ši Šalkauskio vizija būtų buvusi diskutuo
jama Akademijoje. (Juk pati Akademija tik 1922 susikūrė).
Antroji problema — p o l i t i n ė s s i s t e m o s problema —
sprendimo susilaukė vėl to paties Šalkauskio raštuose4. Neturiu
žinių, kad Akademija tas idėjas būtų diskutavusi.
Bet čia Akademija suvaidino kitą rolę Šalkauskio idėjom su
prasti ir plėsti. Akademija ėmėsi strategijos ilgos distancijos veik
lai : suorganizavo Amerikoje pinigų, parinko eilę žmonių, baigu
sių Lietuvos universitetą, davė stipendijas, kad vyktų į Vakarus
studijų tęsti. Akademija tokiu būdu lemiamai prisidėjo prie naujos
nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios generacijos intelektualinio
avangardo paruošimo. Šie jauni intelektualai įsiliejo į gyvenimo
srovę ne tik su vakarietine dvasia, bet ir su jauna energija. Įsiliejo
į universitetą, spaudą, jaunimo, darbininkų organizacijas. Jie
ir patys dažnai nesijautė, kad plėtoja savo mokytojo Šalkauskio
idėjas, kalbėdami betgi naujais žodžiais ir naujais konkrečiais
siūlymais. Jei Šalkauskis rodė politinio gyvenimo idealą teoriškai
šios naujos generacijos pareiškimuose jie virto ištisa valstybine
programa5 3. Jie sugebėjo rasti sprendimą, atremtą į konkrečią
lietuvišką tikrovę ir į valstybės autoriteto ir asmens laisvės sintezę.
Akademijos reikšmė augo ypačiai nuo 1933 m., kai ji pradėjo
rengti «Mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimus ». Tai buvo
prof. J. Ereto organizacinio genijaus išradimas ir vykdymas. Tie
suvažiavimai atliko naują funkciją — virto plačiu ir autoritetingu
forumu tos Akademijos narių idėjoms; virto paskata privatiems
mokslo mėgėjams reikštis su moksline iniciatyva. (Pavyzdžiui,
trijuose Suvažiavimo darbų tomuose yra 66 rašiniai; jie priklauso
56 autoriams, tarp kurių 23 yra ne iš universiteto dėstytojų).
Trečioji problema — m o r a l i n ė —kaip tik antrajame suva
3

Sur les confins de deux mondes, 1919 ; Ruomuva, 1920.
4 Visuomeninis auklėjimas, 1932 ; Ateitininkų ideologija, 1933, ypačiai
Lietuvių tautos ugdymas, 1933.
3 Plg. Į organiškosios valstybės kūrybą, 1936.
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žiavime labiausiai rado tribūną ir pritarimą. Vysk. P. Būčys savo
paskaitoje Mūsų dorovės atgaivinimo reikalu6 skelbė «visuotinės
mobilizacijos reikalą ». Diskusijas tuo reikalu baigė rusų profeso
riaus, emigranto, Iljino įspėjimu: esą «gaisrą, kuriuo suliepsnojo
Rusija, sukūrė prieškarinės rusų inteligentijos klaidos — katastro
fiškas jos doros smukimas » 7.
Ir visas suvažiavimas tam pritarė specialia rezoliucija —
kreiptis «į tautos visuomenę [...] gelbėti tautos dorą, kaip kitados
išgelbėta iš pražūties tautinė Lietuvos sąmonė » 8.
Neliesiu smulkiau Šalkauskio, kun. St. Ylos ir kitų tuo rei
kalu iniciatyvos sukurti «gyvosios dvasios », « Sekminių ugnies »
sąjūdį su Šalkauskio šūkiu « Degančios širdys, vienykimės » 9. Tai
buvo efektingas atsiliepimas į šią problemą.
Apie ketvirtą problemą, kurią pavadinau e g z i s t e n c i n e ,
sunkiausia kalbėti. Sunkiausia, nes ji tebėra skaudi ir nebaigta
spręsti ...
Apie Europos idėjinį ir pilietinį nepastovumą, galimą jos gyve
nimo didėjantį tempą, kurio negalėjo išvengti ir Lietuva, pirmiau
sia ir įspūdingiausiai prašneko prof. K. Pakštas. Tik 10 metų po
valstybinės nepriklausomybės atstatymo, vadinas, 1928 metų Va
sario 16 minėjime Pakštas pasikartodamas įspėjo:
« Būtų labai neatsargu manyti, kad amžinai išlaikysime savo
nepriklausomybę. Gal ji yra tik meteoras, blykstelėjęs keista
pašvaiste istorinių amžių eigoje . Svarbu — kalbėjo jis — nepri
klausomybės momentus tikslingai sunaudoti tautai sustiprinti, kad
ji galėtų išlaikyti tuos bandymus, kuriuos ateitis jai dar skirs »10 11.
Šis numatymas turėjo logišką išvadą — didinti tautos kultū
rinio pasiruošimo tempą. Garsus buvo Pakšto posakis « Pasukime
Lietuvos kultūrinio gyvenimo laikrodį šimtą metų pirmyn! »
Pažangos tempu rūpinosi ir Šalkauskis ir Eretas, ir vienas
ir antras atviromis akimis žiūrėdami į Europos idėjinę raidą ir
matydami jos grėsmingą linkmę. Ją rodė abudu antrame ir tre
čiame suvažiavimuoseu. Trečiajame suvažiavime Šalkauskis tie
siog grėsmingai įspėjo :
6

Suvažiavimo darbai, II t., Koma 21973, 112-124 psl.
Ten pet, 471 psl.
8 Ten pat, 472 psl.
9 Plg. J. Eretas, Stasys Šalkauskis, New Yorkas 1960, 221-229 psl.
10 J. Eretas, Kazys Pakštas, Roma 1970, 62 psl.
11 J. Eretas, Quid de nocte ? Kelias ir etapai i šių dienų dvasios krizę,
žr. Suvažiavimo darbai, II t., Roma 21973, 3-44 psl.; St. Šalkauskis, Ideo
loginiai dabarties krizių pagrindai ir katalikiškoji pasaulėžiūra ; žr. ten pat,
45-80 psl.
7
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«Mūsų dabartinė nepriklausomybė yra gimusi karo ir revo
liucijos nuotaikoje, kuri iki šiolei toli gražu nėra dar išnykusi [...]
Valstybinių teritorijų ir net pačios nepriklausomybės revizija iš
šalies ateityje eventualiai galima [...] Kas laukia žmoniją, kurioje
jau galingai reiškiasi idolatrijos ir civilizuotos barbarijos linkmė,
mes dar tikrai nežinome, bet mes jau tai jaučiame, susirūpinę gali
momis rytojaus katastrofomis. Jų atmosfera jau dvelkia per ne
laimingą pasaulį, tartum apokaliptiniai aidai, einą mums iš atei
ties »12.
Tai buvo Akademijos pirmininko žodžiai, skambėję iš Aka
demijos tribūnos šimtam klausytojų.
Lietuvoje išaugusi generacija jautriai reagavo. Imta per
vertinti esamą socialinę padėtį13. Socialinio teisingumo reikala
vimas buvo pagarsėjęs drastišku Maceinos šūkiu, paleistu KVC
konferencijoje «Nuimkite auksą nuo altorių ir išdalykite varg
šams ! ». Nusileista į praktinį darbininkų organizavimą bei sąmo
ninimą profesiniais ir ideologiniais pagrindais (Dielininkaitis, Dovy
daitis, J. Katilius).
Bet visada esama žmonių, kuriems pasaulis stovi vietoje. Jie
tiki, kad padėtis, kokia yra, tokia ir pasiliks. Tokiu tikėjimu
gyveno ir to meto Lietuvos biurokratinis aparatas. Dėl to negel
bėjo nė dinamiškiausio, pranašiškiausio prof. Pakšto durų varsty
mas prezidentūroje bei ministerijose. Negelbėjo jo įtikinėjimas, kad
karas neišvengiamas; kad reikia išsiųsti į Vakarus tam tikrus kul
tūrinius turtus, išsiųsti žmonių kadrus, kurie kalbėtų už Lietuvą,
kai joje nebus galima kalbėti14. Kai nepaveikė, Pakštas vienas
išvyko. O tuo metu N. Y. Times (1939.IX.28) jau informavo apie
Maskvos ir Berlyno nepuolimo paktą Baltijos valstybių kaina;
įspėjamai tą pat kartojo Londono Times, Vokietijos Kölnische
Zeitung. Jau spalio 10 New Yorko laikraštis tvirtino, kad Vokie
tija išdavė Baltijos valstybes imperialistiniam bolševizmui15 .
Turėjome atstovus, kurie sekė užsienio spaudą, kurie pra
nešinėjo centrui. Bet ir tada biurokratinės įstaigos nesiėmė jokio
pasiruošimo.
Eilėje kryžkelių tauta mokėjo pasirinkti teisingą kryptį. Šioje
kryžkelėje suklupo — nepaklausė įžvalgų, kurios skardėjo iš Aka12 St. Š alkauskis , Kultūrinio lietuvių tautos apsiginklavimo problema ir
katolicizmas, žr. Suvažiavimo darbai, III t., Roma 2 1972, 14 ir 25 psl.
13 A. M aceina , Buržuazijos žlugimas, Kaunas 1940 ; Socialinis teisin
gumas, Kaunas 1938.
14

Plg. J. E retas , Kazys Pakštas, Tautinio šauklio odisėja, Roma 1970,

124-130 psl.
15

Plg. Dietrich A. Lober, Diktierte Option, 1972, 23 ir 28 psl.
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demijos forumo ir iš jos narių konkrečių sugestijų. Tauta liko
neparuošta ir net nepainformuota. Iš visų keturių minėtų pro
blemų tai pati tragiškiausia — valstybės, tautos, asmenų egzis
tencija.

II. Išeivijos problemos, jų sprendėjai ir akademija
1. Problemos išeivijoje. — Akademijai, atsikūrusiai išeivi
joje, stojo prieš akis tremties, išeivijos problemos. Problemos
naujų sąlygų sukeltos, lyg naujose kryžkelėse atsidūrus.
Būčiau linkęs žymėti trejetą problemų, kurios buvo reikalin
gos ypatingo sprendimo.
Viena ir anksčiausia — p a s a u l ė ž i ū r i n ė
problema.
Čia, Vakaruose, masiškai susidurta su, palyginti, nauja, filosofija,
ar filosofavimo sistema — egzistencializmu. Jį pažinojo jau Lietu
voje jaunieji filosofai ir apie tai kalbėjo trečiajame suvažiavime16.
Išeivijoje susidurta su populiaresne egzistencializmo ateistine šaka
(ypačiai populiarus J. P. Sartre). Šios šakos atmosfera stipriai
veikė ir lietuvių intelektualinio jaunimo galvojimą bei kūrybą.
Pokario metais sustiprėjo ir antra problema — t a u t i n ė ,
tikriau sakant, a n t i t a u t i n ė . Tautiškumas tyčia ar netyčia
imta suplakti su nacionalizmu, šovinizmu, ir apkaltintas kaip an
trojo pasaulinio karo šaltinis. Tautiškumas buvo keičiamas huma
nizmu, universalumu. Prieš tautinių valstybių pluralizmą imta
plėsti propagandą vienos pasaulio valstybės ir vienos pasaulio
valdžios idėją. Antitautinėje aplinkos atmosferoje tarp lietuvių
studijuojančios išeivijos kildavo klausimai kaip: «Ar verta būti
lietuviu ? », « Alabama ar Dainava ? ».
Trečia problema — s a v o s
egzistencijos
pras
mės ieškojimas:
kokia lietuvių išeivijos prasmė, kokia
prasmė « žmogaus be žemės » ?
Šiom trejopom problemom didžioji lietuvių išeivijos dalis,
akademinė, buvo panašioje situacijoje kaip generacija prieš pirmą
pasaulinį karą Rusijoje. Tačiau šis išeivijos laikotarpis buvo lai
mingesnis, negu anas. Laimingesnis tuo, kad turi asmenybių, in
telektualių, pajėgių laiko problemom suprasti ir kritiškai įvertinti.
2. Problemų sprendėjai ir Akademija. — Pirmą problemą,
pasaulėžiūrinę, anksčiausiai čia sprendė talentingiausias iš Lietu
voje jau brendusių naujos generacijos filosofų — A. Maceina. Sa
16 J. Girnius, Egzistencinė filosofija ir ateities filosofavimo rūpesčiai,
žr. Suvažiavimo darbai, III t., Roma 21972, 142-166 psl.
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kyčiau, jis perskėlė egzistencializmą į dvi dalis: egzistencinio filo
sofavimo metodą ir egzistencialistų filosofų turinį. Jis parodė, kad
egzistencialistinio filosofavimo metodu galima prieiti ir teistines,
krikščioniškas išvadas 17.
Tačiau Maceina taip pat įspėjo, kad pokario žmogus ateistas
nesiima kovos prieš Dievą — jis Dievą ignoruoja.
Kaip šių dienų filosofuojantis žmogus išsiverčia be Dievo, jau
sistemingai, enciklopediškai apžvelgė ir giliai objektyviai vertino
jaunesnės generacijos, čia išsiskleidusios, talentingiausias filosofas
J. Girnius 18.
Tas pats filosofas davė atsakymą ir antrai išeivijos problemai
— antitautinei ar tautinei19.
Tie patys filosofai sprendė ir trečią problemą — išeivijos atei
ties viziją, jos galimybes, uždavinius. Prie šios problemos spren
dėjų tektų pridėti ir vyriausios kartos atstovą J. Eretą20.
Problemos sprendime Eretas, Maceina ir Girnius vienas kitą
papildo. Jų įžvalgas bei sugestijas apie išeivijos paskirtį teįma
noma šioje vietoje sutraukti į kelių sakinių schemą:
a) Išeivija — kas ji yra ? Atsakymas: Išeivija ir tėvynėje
pasilikę yra viena tauta, kurios dalys yra priverstos gyventi skir
tingose sąlygose : vieni laisvėje be tėvynės, kiti tėvynėje be laisvės.
Tautos pagrindas betgi tėvynėje ; tautos likimas lemiamai priklausys
nuo ten palikusių.
b) Išeivijos paskirtis. Atsakymas, Girniaus žodžiais : «gyvai
liudyti ją (tautą) ištikusią nelemti »21. J. Ereto žodžiais : « mąs
tyti už idėjiškai supančiotus tautiečius »22. Z. Ivinskio žodžiais :
« nuvalyti suklastotą Lietuvos istorijos veidą »23. Taigi išeivijos
paskirtis liudyti už tautą ir kurti plačia šio žodžio prasme.
c) Išeivijos likimas: Atsakymas: Išeivija gal neturės gali
mybės į tėvynę sugrįžti, bet sugrįš į tėvynę, anksčiau ar vėliau,
išeivijos kūryba. Ir, Girniaus žodžiais, « Grįždama tėvynėn egzodo
literatūra grįš ne tik pati joje gyventi, bet ir savo ruožtu stiprinti
lietuviškąją atsparą pačiu pagrindiniu liudijimu, kad lietuviškai
gyvybei nėra kitos pažadėtosios žemės, kaip tėvų žemė — Lie
tuva » 24.
17

Jobo drama, 1950.

18

Žmogus be Dievo, Chicaga 1964.

19

Tauta ir tautinė ištikimybė, 1961 ; Laikas ir idealas, 1968.

20

Išeivijos klausimais, Roma 1974, 55 psl.

21

Lietuvių literatūra svetur, 522 psl.
Didysis jo nuotykis, 131 psl.

22

23

Darbininkas, 1968.VII.10.

24

Lietuvių literatūra svetur, 605 psl.
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A. Maceina išeivijos paskirtį dar praplečia. Grįždamas prie
Šalkauskio misijos tarp Rytų ir Vakarų, Maceina kalba apie baltiečių paskirtį «būti tarpininku tarp Vakarų ir Rytų. Europos
Vakarai nesupranta bolševikinių Rytų. Baltiečiai dėl to gali būti
jiem autentiški liudininkai25». Tokio tarpininko vaidmenį jis pats
prisiėmė vokiškai skaitančiuose Vakaruose26. Kiek kiti išeivijos
intelektualai yra virtę šios rūšies tarpininkais, tegalėtų atsakyti
tik speciali anketa.
Tokiame išeivijos problemų kontekste, kokia Akademijos rolė ?
Akademijos, kuri čia atsikūrė 1955 m.
Akademija ir Čia savo programos nekūrė. Bet ji virto fo
rumu atskirų narių bei asmenų idėjoms, mokslinei kūrybai. Dve
jopu forumu. Pirma, suvažiavimais, antra, ir gal dar svarbiau
— savo leidiniais, kuriuose skelbiami to mokslinio lietuviško avan
gardo tyrinėjimai. Suvažiavimo darbu, Metraščių ir atskirų knygų
suskaičiau apie 2027. Juose per 8.000 puslapių 28 (Lietuvoje išleis
tuose 4 leidiniuose buvo per 2.000 pusl. !).
Šiuose forumuose pasireikšti Akademija sutraukė vyresnius
ir jaunesnius asmenis. Kaip ši jaunesnė generacija, sakyčiau,
mokslinis atžalynas buvo aktyvus ir aktyvėjo, rodo Akademijos
leidinių autoriai.
(Iliustracijai: Suvažiavime 1957 m. buvo 7 pranešimai, tarp
jų 4 Lietuvoje dar nepasireiškusių autorių; po 10 metų, suvažia
vime 1967 m. tarp 17 autorių jaunesnių net 13. Metraštyje, pirmame,
9 rašiniai, jų 5 priklauso jaunesniems; Metraštyje V, 1970 m., va
dinas, po 5 metų, yra 7 studijos, kurių 6 priklauso jaunesniems).
Akademija virto ne tik forumu, bet ir organizacija — su 200
narių, su 15 naujų narių mokslininkų, su 3 garbės nariais rėmėjais,
su 10 židinių. Tai apytikriai skaičiai iš meto, kada buvo suvažia
vimas Toronte.
Visa tai rezultatas daugelio veikėjų. Bet juos sutelkė vieno
žmogaus pasiaukojimas — talentingo organizatoriaus, kantraus,
perfekcionisto redaktoriaus. Tai prof. A. Liuima, S.J., Akademijos
pirmininkas nuo 1959 m. Mokslinės spaudos organizavimu bei skel

25

Baltų

emigracijos

europinis

uždavinys

kultūros

filosofijos

požiūriu,

žr. Į. Laisvę, 1958 m. 16-17 nr., 41-58 psl. Trys europiečio iliuzijos
nizmo akivaizdoje, žr. Į. Laisvę, 1957 m. 12 nr., 1-12 psl.
26 Das Geheimnis der Bosheit, 1955; Sowjetische Ethik und Christentum,
1969.
27
28

Dabar (1981) jų yra 32.
Dabar (1981 metais) per 14.000 psl.

komu
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bimu išeivijoje jis atlieka panašią rolę, kaip Lietuvoje žurnalus bei
laikraščius organizuodamas atliko prof. P. Dovydaitis.
Liuima ne tik žmonių, raštų ir pinigo organizatorius. Jis ir
idėjų organizatorius. Lietuvos suvažiavimuose idėjų raidos pagrin
diniai įžvalgininkai buvo J. Eretas ir St. Šalkauskis. Išeivijos
suvažiavimuose — Eretas ir Liuima. Liuima čia pavadavo Šal
kauskį. Pavadavo ir pratęsė, ypačiai m o r a l i n ė s problemos
analizėje.
Šalkauskis ir Liuima analizuoja ne ateistus, ne materialistus.
Jų dėmesys nukreiptas į krikščionis, į Bažnyčią, vadinas, į « savuo
sius », kurie save vadina Krikščionimis ar Bažnyčios atstovais.
Abudu ryškino šių «savųjų » tragišką suskilimą. Suskilimą,
kada viena linkme eina žmogaus ideologija, principai, kita, prie
šinga, jo gyvenimo praktika. Toks suskilimas veda į dvejopą
išeitį: iš pradžių žmogus virsta hipokritu, veidmainiu, fariziejum ;
kas to dvilypumo nepakelia, ima savo pažiūras derinti prie savo
gyvenimo praktikos.
Tokia tragiška žmogaus būsena yra kebas į subarbarėjimą Va
karų civilizacijos, kuri iš tradicijos tebevadinama tariamai krikš
čioniška kultūra.
Nuo subarbarėjimo ją tegali apsaugoti — sako Šalkauskis ir
Liuima — žmogaus atsinaujinimas. Pradedant nuo asmens, nuo
savęs kiekvienam. Šalkauskis tai vadino « Sekminių ugnim », « gy
vosios dvasios sąjūdžiu », Liuima — « gyvąja dvasia », « Evangelijos
dvasia ».
Iliustracijai keletas Liuimos sakinių :
« Daugelis krikščionių, negyvenančių Evangelijos dvasia, kaip
tik ir yra, tegu ne vienintelė, bet greičiausiai pagrindinė priežastis
ateizmo ir materializmo » 29.
« Jie Dievo išmintį pakeitė savąja išmintimi ir ja ne tik nori
vadovautis, bet ir pačiam Dievui primesti. Dievas turi taikytis
prie jų norų ir užmačių. Tokie fariziejai dvasinį turinį sutelkia
į katalogus ir ieško būdų ne kaip tą dvasinį turinį įgyvendinti,
bet tik kaip to turinio išvengti, kiek jis savimeilei nėra parankus,
kaip pro tas “kliūtis,, pralįsti»30.
« Daugelis idealistų — spiritualistų ’ materialistiškesni ’ yra už
pačius materialistus. Materialistai turi daug ir idealizmo, bet dau
gelio dvasinių vertybių atstovų idealizmą labai lengvai galima lai
mėti materialinėmis vertybėmis [....] Idealistinių Vakarų idealizmą
29 Gyvosios dvasios uždaviniai materializmo akivaizdoje, žr. Suvažiavimo
darbai, V t., Roma 1969, 106 psl.

30

Ten pat, 110 psl.
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materialistiškieji Rytai labai lengvai gali nupirkti palankia pre
kybos sutartimi» 31.
«... tikrieji gyvosios dvasios uždaviniai prasideda ne nuo kitų,
bet nuo savęs, ne nuo teorijos, nuostatų, didingų projektų, bet nuo
praktikos, ne nuo gražių planų ar graudžių pamokslų, bet nuo
darbo[ ...] ir pradėjimo nuoširdaus gyvenimo pagal Evangeliją»32.
Kaip pavyzdžiai rodo, Šalkauskis buvo linkęs skrosti labiau
žmonių mintis, Liuima — žmonių širdis.
Ar jie turi vilties akivaizdoje atriedančios grėsmės šiai civili
zacijai ? Šalkauskis matė savo pastangų menką vaisių ir dėl to
buvo beveik desperacijoje. « Liko tik maža pasitikėjimo kibirkš
tėlė : juk spiritus flat ubi vult » 33. Liuima jei nepasitikėtų, tai seniai
būtų turėjęs mesti visą akciją. O gal jis gyvena kita didžia pa
guoda : padarysiu visa, kas yra mano galioje, nežiūrėdamas, kokie
bus rezultatai — padarysiu tautai, išveivijai, žmogui... Jausmas,
kad padarei, ką galėjai, yra didelė vidaus satisfakcija, kurią turi
žmonės, einą prieš vėją; jie kitiems pagal Jakštą yra « žiburiai»,
pagal Gabrielę Petkevičaitę —«ugnies stulpai»...
Akademijos veiklos scheminei apžvalgai tiktų tokia apiben
drinanti išvada :
Tik visos tautos problemų kontekste aiškėja Akademijos vaid
muo. Akademija nebuvo vienintelė mokslo skatintoja bei rėmėja.
Negalima kartais išskirti, kas veikta Akademijos, kas kitų institu
cijų. Ypačiai, kad jose dažnai veikė tie patys asmens.
Audėjos audinyje susipina įvairios gijos. Tautinio gyvenimo
audinyje Akademija buvo viena iš tokių gijų. Tos gijos vienas
atspalvis itin ryškus — Akademijai priklauso nuopelnas už inte
lektualinio elito ruošimą, krikščioniškosios orientacijos gilinimą,
už iškilių tautos žiburių sutelkimą ir jų šviesos skleidimą.
Ypačiai tada, kai tauta buvo kryžkelėse.

III. Patirties išvados dabarčiai
Žiūrint iš 50 metų patirties galimų sugestijų dabarčiai, tektų
sustoti bent ties tom, kuriose ryškėja santykis tarp idėjos ir visuo
menės.

31
32
33

Ten pat, 119 psl.
Ten pat, 120 psl.
J. Eretas, Stasys Šalkauskis, New Yorkas 1960, 224 psl.
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1. Pusiausvyros reikalas svarstymuose. — Ne visada tautos
dauguma prilygo savo intelektualiuosius vadus ir juos suprato.
Tarp tokių, pavyzdžiui, buvo ir Šalkauskio Rytų-Vakarų sintezės
idėja. Ji buvo sutikta «abejingai ir net priešiškai»34. Maceina
po 39 metų pripažino, kad « Šalkauskio intuicija, esą lietuvių tauta
pašaukta būti susitikimo erdve tarp Rytų ir Vakarų, yra teisinga.
Net ir tremtyje šis uždavinys nenyksta »3S.
Nenyksta, sakyčiau, dėl to, kad išvilkta iš filosofinio drabužio
ir reiškiama kasdieniniais žodžiais Šalkauskio idėja savo esme reiškia
įspėjimą vengti kraštutinumų, ekstremizmų. Reiškia pozityvią su
gestiją laikytis p u s i a u s v y r o s . Šalkauskis tada kalbėjo apie
sintezę, pusiausvyros išlaikymą tarp Rytų ir Vakarų. Tada tai
buvo aktualu. Šiandien mes galime kalbėti apie pusiausvyrą tarp
to, ką radome šiame krašte ir ką atsinešėme iš gimtosios žemės.
Man rodos, kad Šalkauskio siūlytas sintezės arba pusiausvyros
kelias, išreiškė lietuvių liaudies tradiciją. Liaudis niekada nelinko
į ekstremizmus, vadovaudamosi «sveiku protu». O ir šviesuo
menės žymi dalis sugebėjo nuosaikiai galvoti ir veikti. Sugebėjo
ta, kuri buvo susidūrusi ir su Vakarais ir su Rytais. Istorinė
šviesuomenė orientavosi į Vakarų kultūrą nuo XIV amžiaus, juk
Krokuvos universitetas buvo įsteigtas 1364 m. Nuo XVI amžiaus
pradžios daugelis vyko į Bolonijos, Paryžiaus, Bazelio, Heidelbergo
universitetus; nuo 1514 į Karaliaučiuje įsteigtą universitetą. Pa
galiau iš Vakarų atėjo universitetinė dvasia ir į Vilnių, čia 1569
buvo įsteigta jėzuitų akademija-universitetas 36. Tuo metu į Maskvos
kultūrinę orbitą negalėjo orientuotis. Joje universitetas tebuvo
įsteigtas tik 1755 m. Aiški vakarietinė orientacija neišnyko net
ir tada, kai Vilniaus universitetas buvo uždarytas, o teologijos fakul
tetas ilgainiui perkeltas (1842 m.) į Petrapilį ir paverstas dvasine aka
demija. Jos auklėtiniai ir toliau siejosi su Vakarais. Iš jos au
klėtinių atėjo ir pirmoji Akademijos idėja (P. Būčys, A. Dambraus
kas) 37. Iš dviejų kultūrų sankryžos išaugo ir Akademijos Lietu
voje paskutinis pirmininkas ir anos vizijos kūrėjas Šalkauskis.
Man rodos, kad ir dabartinė Akademija išeivijoje bei šis suva
34

A. Maceina, 40 metų sukakties temomis, žr. Į. Laisvę, 1958 m. 15 nr.,

6 psl.
35

Ten pat, 7 psl.
Iš tikrųjų, 1569 metais tiktai atvyko į Vilnių pirmieji jėzuitai, kurie
sekančiais metais įsteigė kolegiją. Ši kolegija vėliau, 1579 m., buvo
pakelta į akademiją-universitetą.—Red. pastaba.
Ten Ten Ten
37 St. Yla, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, žr. Suvažiavimo darbai,
V t. Roma 1964, 6-14 psl.
36
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žiavimas tęsia tas pačiais ilgaamžes Akademijos pirmtakų tra
dicijas — pasvirimą į Vakarus, bet sykiu pusiausvyros išlaikymą
problemų sprendime.
Atrodo taip pat, kad Šalkauskio skelbiama pusiausvyros, sin
tezės idėja galėtų būti gairė sprendžiant ir daugelį šios dienos pro
blemų.
Jos šviesoje, pavyzdžiui, galėtų rasti teisingą sprendimą to
kios laikinio pobūdžio mūsų dažno ginčo temos kaip : politinis vei
kimas ar kultūrinis ? Dainava ar Alabama ? esu amerikietis ar
lietuvis ? abstraktizmas ar realizmas kūryboje ? tradicionalizmas ar
progresizmas religijoje ? kova prieš okupantą rusą ar prieš oku
pantą komunistą ? Netgi vadinamieji « ryšiai su kraštu », jaunųjų
ir vyresniųjų santykiai...
Man rodos, kad pusiausvyros principu, derindamas atsineštą
ir iš tėvų gautą kultūrinį paveldėjimą su amerikinės kultūros gerai
siais pradais, kun. St. Yla rado supratimo jauniausioje generaci
joje, kuri dėl to kartais save pavadindavo « Ylos generacija ».
2. Idėjinės akcijos reikalas. — Jos esmę norėčiau palyginti
su likimu evangelinės sėklos, mestos į dirvą — gerą dirvą, erškė
čiuotą, akmeningą.
Idėjos, ėjusios šalia Akademijos ar per Akademiją, ne visada
rado gerą dirvą. Buvo minėta, kokis likimas ištiko Šalkauskio
kultūrinės misijos idėją, Pakšto sugestijas.
Priežastis, tur būt, ta, kad dar nebuvo dirva pakankamai
paruošta. Iškilieji protai numatė toliau, nei mes įstengėme priimti,
Tegyvenome juk tik 22 nepriklausomus metus. Per tą laiką pada
rėme reliatyviai nuostabios pažangos. (Plg. socialinio klausimo
sprendimą — žemės reformą; katalikų pasauliečių apaštalavimą
— KVC, kuris čia tik po 40-50 metų sprendžiamas !). Bet 22 metų
buvo dar per maža. Jei būtume turėję dar kitus 22 metus, būtų
suspėta intelektualiai pakilti iki tokio tautos intelektualinio pa
jėgumo, apie kurį kalbėjo Dambrauskas; būtume supratę savo pra
našus ir davę pasauliui žiburių kaip ir kitos tautos.
Galėtume čia susimąstyti — susimąstyti kiekvienas sau : ar
esame išeivijoje priartėję iki tokio pajėgumo ? Atsakyti sau galė
tume vėl kiekvienas apie save galvodamas : ar suminėtų intelek
tualinių žiburių šviesą esame pastebėję, parodę ja susidomėjimo,
pritarimo ar nepritarimo — žodžiu, intelektualinio gyvumo ?
Ar, pavyzdžiui, ir prof. Liuimos tūkstančius redaguotų puslapių
esame bent pervertę ir antraštes paskaitę ?
Jau buvo palyginta idėja su sėkla. Idėja reikalauja veiklos
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— būti įgyvendinama, kaip sėkla reikalauja būti pasėta į gerą
dirvą.
Lietuvoje Akademija dirvą ruošė labiausiai suvažiavimais.
Židinių tada neturėjo. Išeivijos Akademija turi platesnę, tobulesnę
organizaciją. Bet ji turi ir sunkesnes sąlygas intelektualiniam gy
venimui. Anais laikais nebuvo tokios visuotinės aversijos inte
lektualizmui — knygai, raštui. Ši epocha vengia mąstyti. Ji nori
veikti. Šioje epochoje knygos alkio nėra, o juo labiau mokslinės
knygos — tokios kaip mokslinių rašinių rinkinys Metraštis. Žmo
gaus dvasia yra pasotinama pakaitalais, nereikalaujančiais inte
lektualinės įtampos.
Gal dėl to ir sakoma : šiandien sunku surasti knygai rašytoją,
sunkiau — leidėją, sunkiausia — skaitytoją.
Idėja, kaip ir prekė, reikalinga rinkos. Idėja dabar randa
paklausą, randa skaitančią rinką tik didelės propagandos dėka.
Amerikiečiai tai gerai supranta. Ir dėl to — knyga ar rašinys dar
nepasirodė, o jau dieninėje ar savaitinėje spaudoje yra ištrauka ar
santrauka. Tai paskatina knygą įsigyti, o jei ne — tai iš informa
cijos jau žino, kas rašoma.
Jei ir mes tai pajėgtume... Jei ir mes galėtume iš eilės rašinių
sugriebti mus suintrigavusio bent vieno rašinio mintis perkelti
į populiariąją spaudą —dienraščius, savaitinius...
O padaryti tai būtų galima. Jei vietos židinys pasiimtų užda
vinį bent sykį metuose savo susirinkime referuoti tik apie vieną
iš Akademijos leidinių ir apie tai parašyti vietos laikraštyje.
Tokį uždavinį atlikęs, vietos židinys galėtų jaustis įvykdęs
Šalkauskio rekomendaciją : kiekvienai idėjai reikia aktyvistų, « vien
minčių branduolio »38. Tokiu būdu židinys atliktų dirvos puren
tojo rolę : dirvos, kuri reikalinga idėjai prigyti. Būtų tada vykdo
mas tas idealas, kurį skelbė Dambrauskas — būtų pakeltas visos
išeivijos intelektualinis pajėgumas.
Lietuvoje Akademijos leidinių didžiausia atrama buvo moky
tojai, vyresnieji studentai. Išeivijoje tokios atramos nėra. Tad
židinių rolė juo labiau didėja.
Gal apie tokią misiją verta būtų pagalvoti, pradėjus Akade
mijos antrą pusšimtį. Pagalvoti, ne ką Akademija nuveiks, bet
klausimą susiaurinti, suasmeninti: ką aš galiu nuveikti ir ką nu
veiksiu ?
Baigiant tiktų žodis, kuris angažuotų — kaip Šalkauskio gi
liaprasmis ar Pakšto žaibiškas žodis... Tokį žodį čia skolinuosi:
« Kiekvienas iš mūsų atsako ne tik už save, bet iš dalies ir už
38

J. Eretas, Stasys Šalkauskis, New Yorkas 1960, 223 psl.
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kitus; ne tik už šią dieną, bet ir už ateitį, už būsimas kartas. Nie
kas negali nuo šios atsakomybės atsipalaiduoti. Mes formuojame
(arba neformuojame) ir apsprendžiame (arba paliekame abejingume)
ateitį ne vienai dienai, bet — šiuo krizės ir epochų pasikeitimo metu,
— ilgiems dešimtmečiams, o gal net šimtmečiams. Mūsų atsa
komybė yra didelė prieš artimą, prieš būsimas kartas, prieš savo
tautą, prieš patį Kūrėją. Jei jau kiekvienas iš mūsų pavieniui,
tai juo labiau Akademijos nariai ir pati Akademija yra už tai
atsakinga ».
Šie žodžiai priklauso Akademijos pirmininkui prof. A. Liuimai, S. J. 39.

Juozas Brazaitis

39 Evangelijos ir krikščioniškosios kultūros santykis, žr. Suvažiavimo
Darbai, VII t. Roma 1972, 388 psl.

