
AKADEMINĖ AMBASADORYSTĖ

I. — Asmeniui, palikusiam savo kraštą, svetima socialinė aplin
ka yra iššauka, reikalaujanti atsako. Jis negali pro ją praeiti 
negirdomis ar ją ignoruoti. Atsakų yra įvairiopų. Pagrindinai yra 
išskirtini keturi asmenų, atsidūrusių dviejų kultūrų sankryžoje, 
tipai. Pirmasis visomis jėgomis veršis (dažniausiai beviltiškai) 
į naująją aplinką ir bandys iš karto tapti amerikiečiu, australu, 
brazilu, kanadiečiu ir panašiai. Antrasis, priešingai, kratysis nau
josios kultūros poveikio ir atkurs tėvynėje paliktas organizacijas 
svetimybėje, kad galėtų saugiai jaustis. Trečiasis neras patikimo 
saugumo nei naujojo krašto, nei prarasto krašto kultūroje, tad 
pasitrauks į nuošalę ir laikysis atokiai nuo abiejų kultūrų, nors iš 
tikrųjų, taip sakant, vegetuos atsineštinės kultūros likučiuose. 
Ketvirtasis nieko neatmes; iš vienos pusės, jis tęs ir puoselės 
atsineštinę kultūrą; iš antros pusės, jis papildys savo asmenybę 
ir naujosios kultūros bruožais, kurie nenuskriaus pirmosios, žodžiu, 
jis aktyviai dalyvaus abiejose kultūrose. Šie keturi tipai, ryškūs 
mokslinėje klasifikacijoje, neišliks gryni konkrečioje tikrovėje. 
Pagal laiką, vietą, situaciją — jie įvairuos, vienas tipas prisiims 
kito tipo vaidmenį bent iš dalies ir ypač tais atvejais, kai naujojo 
krašto visuomenės atstovai pareikalaus nedviprasmiško pasirin
kimo, pavyzdžiui, tapti piliečiu, stoti į kariuomenę ir panašiai.

Šios studijos rėmuose man rūpi tik ketvirtasis tipas. Skaičiumi 
jis yra gausiausias antrojoje kartoje, t. y., emigrantų vaikuose. 
Dėl daugelio priežasčių šis tipas gali atlikti vienokią ar kitokią 
misiją geriau nei bet kuris kitas, ir tai visose trijose plotmėse : 
asmeninėje, bendruomeninėje bei tautinėje ir visuotinėje. Šis tipas 
privalėtų turėti tinkamiausias savybes kokiai nors idėjai ambasa
doriauti, t. y. atstovauti ir ją skleisti ir vykdyti.

Pateikdamas medžiagą apie akademinę ambasadorystę, ieško
siu atsakymo į tai, kuri veiklos forma dviejų kultūrų situacijose 
žada didesnio našumo : kokia turėtų būti pusiausvyra tarp įvykių  
dalyvio ir tų pačių įvykių stebėtojo rolių, tarp subjektyvaus per
gyvenimo ir objektyvaus perteikimo, tarp jausmo ir proto, tarp 
ypatingumo ir visuotinumo.
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Duomenys šiai studijai yra paimti iš mano poros dešimtmečių  
patirties J. A. V-ėse, didžiąja dalimi dėstant sociologiją vienoje 
amerikiečių kolegijoje. Kai kurie ambasadorystės bruožai yra 
patikrinti 1970 m. anketos duomenimis, surinktais iš pirmąjį kursą 
bebaigiančių studenčių, kurios klausė mano įvadinių sociologijos 
principų paskaitų.

II. — Religijoje, filosofijoje, mene ir moksle, taip pat ir prakti
nėse politikos, labdaros ir kitose srityse apstu žymių kūrėjų, kurių 
iškilimas yra susijęs su svetimos aplinkos iššauka. Nuo Zenono 
iš Kritijumo (Kipro saloje), stoicizmo pradininko, ligi Samuelio 
Becketto, moderniosios dramos — teatro kūrėjo, rasime šimtus ir 
tūkstančius vardų, kurių įnašą mini kartų kartos. Pirmasis kilimo 
fenikietis, bet Atėnuose įkūrė stoikų mokyklą, kurios filosofija 
vėliau atsispindėjo įtakingiausioje romėnų imperijos pasaulėžiūroje 
ir aplamai turi ryšio su krikščionybe ir humanizmu. Antrasis yra 
1969 metų Nobelio premijos laureatas literatūroje, kilęs iš Airijos, 
bet apsigyvenęs Paryžiuje.

Iš daugelio pavyzdžių, susijusių su Lietuva, Adomas Mickevi
čius yra bene charakteringiausias ir dažniausiai mūsuose minimas 
ambasadorius. Jo atvejis tačiau yra komplikuotesnis nei mes 
norėtume. Dabarties akimis — nacionalistinio amžiaus akimis — 
devynioliktojo šimtmečio Mickevičius netiktų šių dienų lietuvių 
ambasadoriaus rolei. Betgi praeityje jis buvo, kaip mes supran
tame istoriją, Lietuvos-Lenkijos valstybės patriotas. Iš vienos 
pusės, jis iš tikrųjų pasitarnavo savo kraštui — iškeldamas jo 
vardą į tarptautinę plotmę dvejopai : grožine kūryba ir universite
tinėmis paskaitomis bei tremtinio veikla. Iš kitos pusės, savo 
Ponu Tadu jis parodė aukšto lygio kūrybinę galią. Nėra abejonės, 
kad jo talentas buvo įtaigotas ir pilnai subrendo svetimybėje. 
Jisai buvo gerai pasiruošęs tremtinio misiją atlikti : pažino visuo
tinę literatūrą, mokėjo svetimas kalbas, gyveno ir lankėsi įvairiuose 
Europos kraštuose, bičiuliavosi su ryškiaisiais savo meto literatais 
ir t.t. Tačiau ir jo turtinga patirtis buvo privedusi jį prie ribos, 
kuri jo ambasadorystę trukdė. Turiu galvoje jo pasidavimą To- 
wianskio egzaltuoto misticizmo idėjoms, už ką jis buvo atleistas 
iš Collège de France profesoriaus pareigų, ar jo audienciją pas 
popiežių — gal tikintis kryžiaus karo prieš Rusiją ...

Aplamai tremtis gali būti prakeikimas, bet gali būti ir pa
laima 1. Neigiama prasme — tremtis išrauna žmogų iš normalių *

1 Plg. Juozas Eretas, Tremtis — prakeikimas ar uždavinys? žr. Šaltinis, 
1963 m. 5 nr., 149-152 psl., 6 nr., 187-190 psl.
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sąlygų ir uždusina svetimybėje, atimdama norą siekti kilnių užda
vinių, kurie atrodo nepasiekiami. Charakteringas trečiojo tipo as
muo pasiduos apatijai ir trokš savo paties uždarumoje kaip makš
tyje. Bet tremtis gali būti ir palaima tam, kurs nepasimes savyje 
ir toliau bręs dviejų kultūrų riboje. Kūrėjas tada giliau įvertins, 
ką prarado, o taip pat dažnas intelektas galės iš perspektyvos 
plačiau aprėpti ir tiksliau kristalinti ar sintetinti savo patirtį. 
Atsidūrus ant ribos, lengviau naujai įžvelgti ir originaliu žodžiu 
prabilti. Štai kodėl, kaip aiškina sociologai, žydų intelektualai, 
palikę savo getą, bet tebepalaiką ryšį su tėvų kultūra, paskelbė 
daug originalių veikalų ir ryškiai prisidėjo prie šių dienų Izraelio 
kūrimosi. Jie, aišku, priklauso ketvirtajam tipui. Štai kodėl dviejų 
žinojimo šakų ribose originalumas greičiau pratrykšta. Šitaip 
— benarstant muzikos ir tapybos bangose — gera dalimi paaiški
nama ir Čiurlionio kūrybinė žvaigždė.

III. — Normalios žaizdos su laiku užgyja, o tėvynės ilgesys 
retai kam pavyksta numarinti. Aš nesu išimtis. Kaip ir tūkstan
čiai kitų — jaučiaus priverstas palikti kraštą ir pabėgau nuo sve
timos kariuomenės bei valdžios, kuri buvo užkarta istorinio kai
myno iš rytų. Romėnų teisė turi pavyzdžių, kad nuteistasis, veng
damas kalėjimo ar mirties, galėjo pasirinkti kitą alternatyvą — 
krašto palikimą. Jis tada buvo laikomas tremtiniu. Nors aš — 
kaip ir tūkstančiai kitų — formaliai nebuvau sovietinės krašto 
valdžios nubaustas, save aš norėčiau laikyti tremtiniu, kurio liki
mas komunistinės santvarkos rėmuose, kaip gerai žinome, galėjo 
būti žiauriau apspręstas nei anų laikų Romos teisė numatė. Tai 
turėtų pateisinti mano kartos apsišaukimą tremtinių karta.

Tremtinys visą amžių nešioja padarytą žaizdą. Ir šiuo atveju 
nėra svarbu, ar tremtinio žaizda yra asmeninė, susijusi su jam 
padaryta žala, praradus savo pastogę, statusą ir kita, ar ji yra 
bendrinė, atliepianti savo artimųjų ir tautos nelaisvę, skurdą bei 
skriaudas. Kai skauda, žmogus savo skausmo nematuoja vaisti
ninko svarstyklėmis. Pagaliau ir specialistai, kurie nori jį išma
tuoti, nesugeba išrasti tikslių matų, kuriais kiekvienas svėrėjas 
galėtų tikrą svorį surasti. Tad kalbėti apie tremtinį empirinio 
mokslo duomenimis yra įmanoma tik siaurose amžiaus, lyties, 
išsimokslinimo ir kitų medžiaginių faktų srityse. O negyjanti 
žaizda apima ne tik praeitį, bet ir ateitį, ne tik prarastas progas, 
bet ir paties siekio praradimą, — ir visa tai sudaro tremtinio 
gyvenimo dramą ir esmę. Šia prasme tad akademinė ambasadorys
tė, t. y. tremtinio aktualios pastangos svetimo krašto akademinėje 
studentų bei intelektualų visuomenėje atstovauti tautos kultūrai
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bei laisvei ir svetimuosius veikti savo misijos kryptimi, yra perdaug 
komplikuotas dalykas, kad galima būtų klausytojui ar skaitytojui 
pateikti tikrus receptus. Vis dėlto kalbėti apie tai reikia, nors ir 
nujaučiant šio pobūdžio studijos ribas.

IV. — Pirmas dalykas, kuri tremtinys svetimiesiems atveria, 
yra jo žaizda. Tai atrodo paprasta ir natūralu. «Man skauda, 
štai, žiūrėk! » Šis skundas remiasi keliais motyvais, kuriuos trem
tinys laiko savaime suprantamais, būtent: aš esu nekaltas, pabėgau 
nuo teroro ir mirties, savu noru aš nebūčiau savo tėvynės palikęs 
ir panašiai.

Tiesa, dažnas vietinis gyventojas, gal prisiminęs, kad ir jo tėvai 
ar protėviai buvo emigrantai, priims tremtinio skundą, reikš užuo
jautos būsimam adoptuoto krašto piliečiui ir bandys pagelbėti. 
Bet kita dalis vietinių rodys vien mandagumą, išklausys, ką trem
tinys pergyveno, palinkčios galva, ir tiek. Save laiką išprususiais 
vietiniai nutylės, kad tai, ką girdi, yra tik viena medalio pusė, 
kad pasakotojas nebūtinai yra nekaltas, kad taip negalėjo būti — 
išpūsti dalykai apie terorą, kad doras žmogus visuomet gali sugrįžti 
į savo tėvynę, o jei ateivis nori pasilikti naujajame krašte, tai 
tegu pamiršta savo smulkius kivirčus, kurie šiapus Atlanto niekam 
nereikalingi. O dar kitas gali stačiai vožtelti — pažangos vardu : 
matyt, kad geras paukštis buvai, gal išnaudotojas, gal kyšinin
kas ...

Žinoma, metai, nužymėti istoriniais įvykiais, keičia vietinę 
situaciją bei žmonių galvoseną. Fabriko darbininkė mezgėja, kilus 
Korėjos karui, nenorėjo iš manęs nieko girdėti apie komunistinį 
blogį. Tik kai jos sūnus kareivis parašė pirmą laišką iš Korėjos, 
moteriškutė ėmė žvelgti į mane, megztinių pakuotoją, kaip į mo
kytą vyrą. Berlyno gėdos siena, Vietnamo karas, Stalino dukters 
pabėgimas, Čekoslovakijos galutinė okupacija daug kam jei ne 
atvėrė, tai pravėrė akis. Tokiomis progomis ambasadoriaus žodis 
krinta į paruoštą dirvą ir žada geresnių vaisių.

Šiaip jau kasdienybės rutinoje niekas nenori domėtis svetimo
mis žaizdomis. Visur pilna savų problemų. Tremtinio žaizda sa
vaime implikuoja subjektyvų, atsitiktinį, ne sisteminį, taip sakant, 
neįdomų vertinimą. Kitas dalykas, kai, pavyzdžiui, naujosios kai
rės smurto apraiškos yra palyginamos su kitų totalistų vartoja
momis griovimo priemonėmis ir surandama jų brolystė. Arba kai 
pateikiami faktai, kaip pagal kultūrinių mainų programą maskvie
čių gastroliuojančių muzikų atstovas «suranda laiko » aplankyti 
pabėgusią Stalino dukterį Vakaruose ir jai pagrasina, kad neište
kėtų už amerikiečio ir panašiai. Šitai jau deginančiai rodo, jog
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rusiškasis menininkas pirmiausia yra kegebistas, slaptosios policijos 
agentas, ir negalima totalinėje sistemoje atskirti politikos nuo 
meno, nors žmogus visur yra tos pat prigimties. Tada jau prasi
veria durys ir paveikesnei akademinei misijai.

Aplamai tariantį ta pati situacija ne visų yra vienodai suvo
kiama, tad reikalaujanti skirtingų sprendimų.

V. — Lietuvių pogrindžio spaudoje poetas taikliai apibūdino 
komunizmą ir nacizmą šiuo dvieiliu :

Viens raudonas kaip šėtonas,
Kitas rudas kaip šuva.

Mums tai išreiškia ir tiesą, ir grožį, ir gėrį. Ir neutralus ste
bėtojas, pripažįstąs visų tautų apsisprendimo teisę bei laisvę, po 
kruopščių studijų sutiks su mumis. Bet aplamai išeivių adoptuotų 
kraštų patirtis kitokia, tad nenuostabu, kad dažnas naujojo krašto 
atstovas mūsų nesupras. Prieš keletą metų man teko su šeima 
skristi lėktuvu į Europą, taip sakant, studijų bei turizmo tikslais. 
Žmona tuoj ėmė bičiuliškai plepėti su kaimyne bendrakeleive ir 
būkštavo, kad nenuvažiuotų į Rygą. Betgi nauja pažįstamoji 
neatsiliepė savo šypsena į žmonos lituanizmą. Mat, ji, regis, žino
jus, kad iš J. A. V-jų galima nemokamai nuskristi į Havaną, o 
apie Rygą nė negirdėjusi. Žmona gi, pirmą kartą skrendanti lėktu
vu, bijojo, kad jos nesusuptų ir kad netektų « nuvažiuoti į Rygą »... 
Dabar apie spalvas. Lietuviai ir airiai mėgsta žalumas, slavai — 
raudoną spalvą. Tad kai kam šėtono raudonumas gali būti visai 
nebloga ypatybė. Anglai narsius jūreivius palygina, rodos, su jūros 
šunimis. Mums atrodo, kad rudis tik šuniui ir tetinka, o ameri
kiečiuose rudaplaukė, ypač raudonplaukė, yra nelygstamo grožio 
įkūnijimas. Antra vertus, ne visi sutiks ant tos pačios nudžiū
vėlės šakos pakarti komunistą su naciu. Liberalūs kraštai turi 
įmontuotą (built-in) tendenciją labiau priimti — kas iš kairės ir 
atmesti — kas iš dešinės. Dažnai jų laikraščiuose, radijuje ar 
televizijoje užtiksi griežtą generalissimo Franco pasmerkimą ir tuo 
pat metu žiūrėjimą pro pirštus į maršalą Tito. Dažnai tad ir 
naciai ar jų baubas keliami iš numirusių, kai komunistai apden
giami miglomis.

Mano teniso partneris, žydų kilmės gimnazijos mokytojas, man 
aiškino, kad yra žinoma, ką naciai padarė, bet neturime tikslių 
duomenų, ką daro komunistai. Reikėjo žydų-arabų karo, kad jisai 
savo nuomonę pakeistų. Tas karas ir New York Times dienraštį, 
pasigarsinusį «žiniomis, tinkamomis spausdinti», bent iš dalies
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prišliejo prie antikomunistų, kurių straipsniai anksčiau retai buvo 
pakeliami iš redakcijos krepšio.

Ir taip dažname žingsnyje ambasadorius turės sustoti ties 
skirtingų kultūrų kliūtimis, kurios ne visada sekasi nugalėti.

VI. — Etnocentriškumas yra tendencija savo kultūrą išskirti, 
iškelti ir išaukštinti kitų kultūrų sąskaita. Šiame amžiuje — o gal 
ir visais amžiais — tai, taip sakant, yra natūralus polinkis visose 
kiltyse ir tautose. Net ir tas pats daiktas mūsų rankose atrodo 
geresnis nei kieno kito. Etnocentriškumas — tai kaina, kurią turi 
sumokėti kiekvienas socializuotas žmogus, kad būtų priimtas pilna
teisiu nariu vienos ar kitos bendruomenės. Ir žinoma, kad kituose 
tą būtiną ydą yra lengva pastebėti, tik ne savuosiuose. Tad švedui 
savaime aišku, jog jo kultūra aukščiausia, nes socialinė apdrauda 
geriausia; taip pat amerikiečiui, nes trys automobiliai dažnoje 
šeimoje tai įrodo ... Ir t.t. Bene dažniausiai linksniuojamos, pasi
didžiavimą keliančios ir esmingiausios amerikiečių kultūros sąvokos 
yra demokratija ir liberalizmas. Jos apima lygybę, laisvę, tole
ranciją, pažangą, gerovę ir kitas savybes. Jų šaknyse rasime pasi
tikėjimą Amerikos eksperimento — filosofinėje, politinėje, sociali
nėje ir kitose srityse — utopija. Tai naujas kraštas, vakarų Eldo
rado, atsikratęs ar atsikratąs visų kitų kraštų blogybių ir, galimas 
dalykas, priartinąs imanomą pasaulietini (sekuliarini) rojų žemėje. 
Ir čia amerikiečių nepamokysi.

Kai aš rašiau savo magistro disertaciją Pabėgėlių akultūracija 
New Yorko universitete, profesorius man patarė nevadinti daiktų  
tikraisiais vardais. Paprastais žodžiais tariant, tai reiškė, jog 
vietoje komunistinė vergovė rašytina komunistinė santvarka, vietoje 
tironijos ir smurto rašytina tai, ką bėgliai vadina tironija ir smurtu 
ir panašiai. Ir mano profesorius anaiptol nebuvo nei raudonas, nei 
rožinis, o eilinis mokslininkas, kurs tikėjo, jog kaltinamasis nekal
tas, kol oficialiai neįrodyta, jog jis kaltas. (Čia, žinoma, negalioja 
milijonai liudijimų, jei pats kaltinamasis neturi progos įrodyti savo 
nekaltybę.). Tai viena amerikietiško liberalizmo bei tolerancijos 
dogmų. Su ja reikia skaitytis — norint atlikti savo misiją.

Dėstytojui apstulbinti studentus nėra sunku. Galima prisiran
kioti daugybę žiaurių ir kruvinų faktų iš komunistinės tikrovės 
— kiekvienas bėglys jų turi apsčiai iš savo ar savo giminių patir
ties — ir pateikti auditorijai. Tik ar įtikinsi klausytojus, tai jau 
kitas klausimas. Greičiausia — ne. Aplamai amerikiečiai yra įpratę 
į savo aplinką, pilną politinės propagandos ir komercinės reklamos, 
ir jie jokiu būdu nėra savo susižinojimo priemonių apsprendžiami 
šimtu procentų. Jie taip pat žino, kad yra įstatymai prieš propa-
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gandos ir reklamos piktnaudojimą, o už šmeižimą galima ir kietą 
bausmę užsidirbti, nors tokiais atvejais daugiausia laimi garsūs 
advokatai. Tad ir ambasadoriaus veikla nebus priimama už gryną 
teisybę. Greičiau ir čia galios vadinamasis fifty-fifty dėsnis, t. y. 
tik iš dalies — pusiau — bus tikima ambasadoriaus žodžiais. Dar 
blogiau, kai tas pats dėsnis taikomas totalinio režimo šaltiniams 
(propagandai), kur gali būti tik keli procentai tiesos, o likusieji — 
melas, falsifikacija, iškraipymai, užtušavimai ir t.t.2.

Galima sakyti, kad čia ir amerikiečių « tautinis charakteris » 
trukdys. Viešumoje jie vaidina nepataisomų optimistų rolę, — gal 
tuo pavidalu jie prievarta pritraukia prie savęs laimę, — ir žaizdos 
privalo tuoj sugyti. Tik prisiminkime amerikiečių budynes, kur, 
netekus brangaus šeimos nario, likusieji bando stoiškai, slėpdami 
skausmą, pakelti neišvengiamą smūgį. Arba vėl — paskaitose. 
Temos pobūdis nesvarbu, tik forma privalo išlikti amerikoniška. 
Nors kalbi apie mirtį ir kraują, yra būtina paskaitą pradėti bent 
vienu anekdotu. Kaip pavyzdį atsimenu vieno pulkininko paskaitą 
apie komunizmo poveikį kažkurioje Jugoslavijos provincijoje tuoj 
po antrojo pasaulinio karo. Esą, liaudis nepasikeitė, išliko patriar
chalinė. Tik dabar krašto keleliais ne vyras eina pirm žmonos, 
o žmona pirm jo. Sakysite — lygybė ar mandagumas. O ne ! Po 
karo pakelėse buvo daug išlikusių neišsprogdintų minų ... Tokie 
naujojo krašto kultūros pavidalai tremtiniui yra sunku įžvelgti.

Praeitais metais man teko dalyvauti Pavergtųjų Tautų savaitės 
komiteto posėdyje, kur buvo atstovaujami ukrainiečiai, vengrai, 
lenkai, lietuviai, latviai, estai, albanai ir dar viena tautybė, kurios 
tapatybės nežinojau. Svarstėme du pateiktus rezoliucijų projektus. 
Vienas pasmerkė kruviną priešą, tautų žudiką, bestiją tironą ir t. t. 
Kitas projektas šaukėsi į pasaulio sąžinę, kad brolis rūpintųsi kitu 
skriaudžiamu broliu, nes laisvė nedaloma ir panašiai. Visi paverg
tųjų atstovai pasisakė už pirmąją rezoliuciją, tik amerikietis miesto 
tarybos narys davė pirmenybę antrajam projektui. Aš jį parėmiau, 
tvirtindamas, kad pirmoji rezoliucija yra teisingesnė nei antroji, 
tačiau antroji bus paveikesnė amerikiečių visuomenėje. Vyresnieji 
protestavo, kam daiktų nevadinam tikraisiais vardais, bet galiausiai 
nutarėm abi rezoliucijas sujungti į vieną.

Tarp kita ko, vis dėlto kyla klausimas : ar pirmoji — teisin
gesnė rezoliucija išsemia komunizmą ? Elementariai kalbant, argi 
kiekvienas komunistas visada yra žvėris ? Kai jis vykdo partijos 
potvarkius, žinoma, jis dažnai elgiasi kaip robotas ar gyvulys.

2 Plačiau apie tai Antanas Musteikis, Realybė ir iliuzijos, žr. Į Laisvę, 
1962 m., 30 (67) nr., 22-26 psl.
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Bet kai jis sugrįžta į savo šeimą, argi jis dažnai netampa visų  
pirma žmogumi, tradiciniu žmogumi, kurio Markso filosofija neiš
semia, o tik antroje vietoje partiniu pareigūnu ? Ambasadorius 
turėtų nepamiršti, kad ir nusikaltėlio sieloje, anot Dostojevskio, 
dieviškoji kibirkštėlė nėra užgesusi.

Amerikiečiai žmogų suvokia esant geros prigimties, tik dažnai 
pagendantį. O nukentėję nuo totalinio nacizmo ar komunizmo 
pasaulyje nori matyti tik du polius : gerą ir blogą, tik dvi spalvas : 
juodą ir baltą, tartum pilkoji visai neegzistuotų. Nors įvykių 
dalyvio patirties, — intymios patirties, — niekas negali paantrinti, 
vis dėlto ambasadorius privalėtų dažniau pažvelgti iš nuošalės, iš 
nuotolio, lyg neutralus stebėtojas, kad būtų paveikesnis.

Kartais ir mes patys praregim, kad juodos spalvos juodinimas 
nepagelbsti. Savo metu tikėjomės paveikti pasaulį išpūstais depor
tuotųjų skaičiais. Mes sąmoningai ar nesąmoningai didinom žaizdą, 
kad kas nors mus greičiau užjaustų ir pavergtam kraštui paleng
vintų. Ir nesuvokėm, kad išpūsta žaizda gali suponuoti gangreną, 
kuri patį dėmesį nuo beviltiško krašto nusuktų į šalį.

Neseniai mane aplankė istorijos mokslų doktorantas, kurio 
motina lietuvė, pasirinkęs savo disertacijai temą iš Lietuvos kūri
mosi laikų. Jis pareiškė turėsiąs keblumo su Lietuvos vardu. 
Jeigu savo raštuose jis pavartos okupuotos Lietuvos terminą, tai 
iš karto jis bus laikomas tendencingu, šališku istoriku. Jo sula
siota istorinė tiesa atsimuš į priešišką kolegų nusistatymą, tad ir 
Lietuvos reikalui jis galėtų mažiau patarnauti. Žada vietoje to 
vartoti dabartinės Lietuvos terminą, vengdamas komunistinio 
(LTSR) ar antikomunistinio implikavimo. Deja, aš nežinojau, ką 
jam atsakyti. (Dabar įsivaizduoju, pažvelgęs į šios auditorijos 
amžių, kiek balsų būtų už ir prieš mane).

VII. — Daugelį etnocentrinių bruožų, būdingų laike ir erdvėje, 
svetimieji vadina mitais, o ne visuotinėmis poelgių normomis. Šalia 
aukščiau iškeltųjų, amerikiečiai turi ypatingas, sakykim — mitines, 
pažiūras į tautą, į tai, kas šventa ir kas profaniška, į kilmės vietą, 
į jausmą akademinėje plotmėje ir kita.

Amerikiečiai džiūgauja skaičiais, dydžiais, masėmis. Dažnai 
jų reklamoje vartojamas argumentas yra kiekybinis : tų ir tų gami
nių yra daugiausiai parduodama. Kiekybėje jie mato kokybę. 
Jiems aišku, kad turistas J. A. V-ėse iš karto privalo aprėžti 
didžiulį trikampį tarp New Yorko, Niagara Falls ir Yellowstone 
valstybinio parko. Juos, atrodo, erzina pasaulio žemėlapis, kur 
sužymėta tiek daug smulkių valstybių. Maži nepriklausomi kraštai 
jiems atrodo anomalija. Jie stebisi, kodėl Europos valstybės nepa
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seka J. A. V-ėmis ir nesudaro vienos didvalstybės. Ir jiems aišku, 
kad mažosios valstybės neturi pagrindo ar teisės tarpusavyje kivir
čytis ; jos be reikalo sukelia karus... Ir aplamai,—kodėl jos 
nesuvirškinamos didžiųjų valstybių ? J. A. V-ėse juk etninės grupės 
asimiliuojasi... (Kaip žinome, amerikiečiai pradėjo savo tautinę 
nepriklausomybę su svetima kultūra, o Europoje beveik kas kraštas 
— tai paskira kultūra).

Tokioje atmosferoje tiesiogiai piršti Lietuvos bylą amerikiečių  
visuomenėje vargiai įmanoma. Tenka prieiti aplinkiniais keliais. 
Prof. V. Stankos idėjos, iškeltos jo studijėlėje Didžiosios ir mažosios 
valstybės, čia pagelbsti. Ir jei komunizmas kai kam atrodo neaiški 
utopija, tai komunistinės Rusijos imperializmas, kolonializmas ir na
cionalizmas su šovinizmu nėra jokia utopija, ir tai lengviau įrodyti. 
Plurališkumo laisvę ir kūrybiškumą reikia priešpastatyti monoli
tiškumo marinamai galiai. Apgriovus didvalstybiškumo mitą, ga
lima parodyti, kad, pavyzdžiui, lietuviškoji Eglės pasaka vargiai 
sau turi lygių pasaulio tautosakoje ir kad mažų tautų kultūros 
įnašas yra aukščiausios kokybės. Tik po to galima tikėtis laimėti 
pasekėjų savo misijai.

Tremties lietuviai laisvajame pasauly nesimeta į kraštutinu
mus, tačiau didžioji — dominuojanti krašto visuomenė dažnai ir 
mažų nuokrypų nepakenčia. Palyginus su naujosios kairės išpuo
liais, supuvęs kiaušinis, pataikęs į diktatoriaus veidą — protesto 
ženklan, yra menkniekis. Bet kai tai padaryta tremtinio, domi
nuojanti visuomenė ima jį mokyti mandagumo taisyklių ...

Tautinė vėliava visose tautose yra garbės simbolis. Bet kai 
amerikietis krautuvininkas kas rytą iškelia ją ties amžinai išpar
duodamo biznio durimis, europietis jaučia vėliavos bei tautos paže
minimą. Savo ruožtu tremtinys tevengia aštriu kritikos žodžiu 
paliesti karalienės simbolį Kanadoje, ypač jei jis dar neturi naujos 
pilietybės. Ir mano pati žiauriausia patirtis su studentais kilo dėl 
vėliavos. Prieš keletą metų rusai buvo įrengę savo švietimo parodą 
Buffalo mieste. Aš ją apžiūrėjau, kad konkrečiais duomenimis 
atverčiau savo studentams ryškiuosius sovietinės propagandos 
triukus, ir po to drauge su pora šimtų buffaliečių, daugiausia kilusių 
iš rytų Europos, ją piketavau. Auditorijoje per kurso paskaitą aš 
atpasakojau ir kulminacinį piketuotojų momentą, kai tie viešai, 
prieš televizijos kameras sudegino komunistinę vėliavą. Aš pats 
jos nedeginau, bet buvau piketuotojų būryje. Visa auditorija ap
stulbo. Ir man mažai pagelbėjo, kai aiškinau, kad vėliavos degi
nimo simbolis yra menkniekis prieš didįjį faktą, kad tos vėliavos 
vardu turėjo žūti dešimtys milijonų niekuo nedėtų žmonių. Vėliau

21
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viena studentė man asmeniškai prisipažino, kad po to visai neno
rėjusi klausyti mano kurso ir, aplamai, galvojusi mesti kolegiją.

Paradoksų turi kiekviena tauta. Amerikiečiai skelbia visų 
rasių, tautų, religijų lygybę, ir tuo pat metu imigraciniai įstatymai 
diskriminuoja prieš tam tikras rases, kraštus, gal ir tikėjimus. 
Man teko dalyvauti akademinės laisvės diskusijose vietos sociologų 
tarpe, ir aš, gindamas demokratijos principus prieš totalitarizmą, 
sugrūdau į vieną bučių Staliną su Hitleriu. Kai kam nepatikau, 
ir tie kolegos pasidarė išvadą, kad aš esu gimęs rytų Europoje, 
kas mano tariamą šališkumą paaiškina. Tartum jie patys būtų 
gimę mėnulyje ir jų neveiktų žemės dėsniai. Ir kai kolegos kartais 
išskiria mano balse jausminę gaidą, reikalas baigtas. «Aš esąs 
emocionalus », taigi —aš ne intelektualas, ir negaliu turėti tiesos ...

Bet biauriausia yra turėti reikalą su naujajai kairei atsidavusiu 
jaunimu. Jis jokių argumentų ar faktų nepriima, jei jie priešta
rauja jo iliuzijai, ir laikosi fanatiško idealo sunaikinti esamą visuo
menę. Ir jis aklai tiki, kad bet kokia, kita, tegu ir totalitaristinė, 
bendruomenė yra geresnė nei esamoji, tad jis nieko nenorės girdėti 
apie tradicinės valstybės — Lietuvos — likimą. Beje, būtų klaida 
visą tą jaunimą laikyti grynai komunistiniu, nes jame yra ir anar
chistų, ir markuzininkų, ir dar kitokių, kurie ne visada paklusta 
infiltruotiems komunistams. Praeitą pavasarį viena tokia mergina 
baigė, taip sakant, mano kolegiją. Mano vedamame sociologijos 
seminare ji drauge su kitomis studentėmis pagarbiai persižegnoja 
maldai, o po to, suradusi blogio demokratinėje sistemoje, entu
ziastingai kalba apie pastatų sprogdinimą...

VIII. — Kiek man pavyksta atlikti akademinio ambasadoriaus 
misiją, pailiustruosiu anketos apie totalitarizmą duomenimis. Į an
ketą atsakė visos tą dieną atėjusios į paskaitą studentės. Iš jų 
keturiolika klausė mano kursą vieną semestrą, dvidešimt viena 
studentė — du semestrus. Šie yra pagrindiniai klausimai ir atsa
kymai :

1. Ar jūs turėjote aiškią nuomonę, apie totalitaristinę (nacinę, 
komunistinę) sistemą prieš klausydama mano kurso ?

Atsakymai: taip — 10 ; ne — 25.
Charakteringiausi taip atsakymai yra šie: klausėsi kurso apie 

komunizmą gimnazijoje ; turėjo ryšį su žmonėmis, kurie gyveno 
anapus geležinės uždangos ; turėjo nuomonę, iškreiptą antikomu
nistinės propagandos (literatūra, kinas).
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2. Ką nauja jūs ‘patyrėt apie totalitaristinę sistemą ?

Atsakymai įvairuoja nuo konkretybių ligi bendrybių. Dažniau 
minėti ar didesni įspūdį palikę dalykai yra šie : ketvirtasis mata
vimas 3, stoka laisvės, religinė priespauda, cenzūra, koncentracijos 
stovyklos, pajungimas partijos galiai, jėgos varžybos, tarpusavio 
nepasitikėjimas ir įtarinėjimas, komunizmo klastingumas ir beato
dairiškumas, o taip pat konkretūs profesoriaus pergyvenimai, neuž
tinkami kituose kursuose. Iš keturių atsakų, kur studentės pabrėžė, 
jog nieko ar beveik nieko naujo negavę, tik du buvo priešiški, 
įžiūri šališkumą, pavyzdžiui, aš kalbėjęs « šališkais žodžiais apie 
šališką situaciją ». Tarp kitko, pastaroji anketa taip pat randa, 
kad totalitaristinę sistema « rūpinasi bendra žmonių gerove ir įsta
tymų vykdymu ».

3. Kaip svarbu yra pažinti totalitaristinę sistemą ?

Atsakymai: labai svarbu — 16
šiaip sau — 17
labai mažai — 2

Priežastys, kodėl labai svarbu, yra šios: žinodami, galime
pasiruošę sutikti pavojų ir apsisaugoti nuo jo ; žinodami, esame 
pajėgesni ginti savo demokratiją; svarbu žinoti, kad žmonės Viet
name kariauja su tikru pagrindu. Priežastys, kodėl labai mažai, 
yra šios : man dabar mažai rūpi totalitarizmas ; būsiu medicinos 
sesuo, ir nemanau, kad kada nors tas žinojimas bus naudingas.

4. Ar tas žinojimas įtakoja jus tapti (dar) stipresne demokratijos 
gynėja ?

Atsakymai: stipresne gynėja — 22
nepasikeitus — 11
neaišku — 2

Įdomu, kad ir ta anketa, kuri rodo simpatiją komunizmui,
pabrėžia, jog demokratija turi būti išsaugota, bet ji viena neišliks 
gyva : reikia «lygios dalies komunizmo ».

3 Antanas Musteikis, Koegzistencija ir religinė laisvė, žr. L. K. M. Aka
demijos Suvažiavimo Darbai, Roma 1969, VI t., 302 psl.
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5. Ar dėl to jūsų laikysena tautų po totalitaristine valdžia atžvil
giu pakito ?

Atsakymai: į didesnę tautų užuojautą — 20
nepakitus — 11
neaišku — 4

6. Ar dėl to jūsų religinė laikysena pakito ?

Atsakymai: į gilesnę krikščionybės sampratą — 7
į ryškesni pasaulietiškumą — 0
laikysena nepakitus — 25
neaišku — 3

Ir čia komunistų simpatikės anketa pabrėžia, jog tas žinojimas 
ją veda «į gilesnę krikščionybės sampratą» ir «į šio gyvenimo 
renesansą ».

7. Ar dėl to jūsų politinės pažiūros pakito ?

Atsakymai: konservatizmo linkme — 10
liberalizmo linkme — 11
radikalizmo linkme — 0
neaišku — 14

Šis klausimas pirmojo kurso studentėms, neturinčioms pakan
kamai politinių žinių, yra sunku atsakyti. Iš komentarų matyti, 
kad, pavyzdžiui, jos yra prieš radikalizmą, kurs gali būti tapati
namas su totalitaristine ideologija, bet nežinia, kas yra radikalizmo 
priešybė — liberalizmas ar konservatizmas.

8. Ar dėl to jūsų laikysena politinės bei visuomeninės veiklos 
atžvilgiu pakito ?

Atsakymai: polinkis į veiklą stipresnis — 19
polinkis į veiklą silpnesnis — 0
laikysena nepakitus — 14
neaišku — 2

Kaip matome, anketos duomenys neabejotinai nurodo, kad 
mano ambasadorystė kolegijoje buvo paveiki. Kaip galima buvo 
tikėtis, daugelis studenčių pripažino žinojimo apie totalitaristinę 
sistemą svarbą, prisipažino, kad tos žinios sustiprino jose demo
kratijos gynimą, iššaukė daugiau užuojautos pavergtoms tautoms 
ir paskatino jas labiau eiti į visuomeninę-politinę veiklą. Ko ma
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žiau tikėtasi — tai totalitarizmo ryšys su religija. Penktoji atsa
kiusiųjų dalis prisipažino, kad tos žinios vis dėlto jas pastūmė į 
ieškojimą gilesnės krikščionybės prasmės.

Žinoma, anketos duomenys yra daugiau iliustracinio pobūdžio ; 
neturėta platesnių tikslų. Man nerūpėjo, kad atsakymai atstovautų 
didesniam studentų skaičiui, kad tyrinėjimas priartėtų prie ekspe
rimentinio pobūdžio modelio — su kontrolės grupe, su prieš ir po 
matavimais, su metodais, eliminuojančiais rėmimąsi nepatikima 
atmintim ir t.t.4 Antra vertus, aš neanalizavau kai kurių surinktų 
duomenų, pavyzdžiui, vieno semestro ir dviejų semestrų įtakos, 
nes radau, kad skirtybės yra nežymios.

Yra daug rimtesnis klausimas, ar mano akademinė ambasa
dorystė neturėjo nepageidaujamų šalutinių padarinių. Nors aš ir 
vengiau dėstyti nacizmą ir komunizmą per se, o tik dažnai iš jų 
sėmiau pavyzdžius sociologinėms sąvokoms ir problemoms ryškinti, 
savaime aišku, kad auditorija galėjo ir kitaip suprasti. Savo pasta
bose net aštuonios studentės pareiškė abejonę ar kritiką dėlei 
antikomunistinės medžiagos vartojimo, nors didžioji likusiųjų dalis 
tą medžiagą kaip tik ypatingai vertino. Beje, tai nebuvo mano 
reguliari klasė. Kursas susideda iš dviejų semestrų, tik šį kartą 
į antrą semestrą atėjo keturiolika studenčių iš kitos paralelinės klasės. 
Normaliai su nacizmu, ypač komunizmu tenka pilnai susidurti 
pirmajame semestre, bet, gavęs naujokes, aš nenorėjau jų išleisti 
be pagrindinių žinių apie totalitarizmą. O tai reiškė, kad kai 
kurią medžiagą kartojau ir galėjau įkyrėti toms studentėms, kurios 
liko su manim du semestrus. Štai kodėl iš aštuonių « abejojančių » 
studenčių septynios buvo dvisemestrinės.

Atsakant į aukščiau iškeltą klausimą, reikėtų naujų tyrinė
jimų, kiek medžiagos kam nors naudoti yra perdaug, kiek perma- 
ža, ir kiek yra tikroji norma, jei iš tikro tai įmanoma nustatyti: 
kad vilkas būtų sotus ir ožka sveika. Bet tai jau kitos temos 
dalykas.

Mano patirtis akademinės ambasadorystės painiuose laukuose 
kai ką papiktins, kai ką paguos, bet kiekvienu atveju tai rodys 
bendrą rūpestį negyjančia tremtinio žaizda.

Prof. Dr. Antanas Musteikis

D'Youville College, J. A. V.

4 Mokslo metams baigiantis, buvau pakviestas daryti mokslinį pranešimą 
šiam L. K. M. Akademijos suvažiavimui, tad vos suskubau paruošti anketą, 
ją išdalyti ir gauti atsakymus, kol studentės neišsiskirstė atostogų. Neturėjau 
laiko nė anketos preliminariu testinimu patikrinti, o tai būtų patikslinę sep
tintąjį klausimą, kurs dabartine forma studentėms nebuvo pakankamai aiškus.
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Summary

To the person who is uprooted from his native country, a new 
social environment will certainly be more or less alien, and act as a 
challenge requiring a proper response. The challenge could be met 
by extreme or moderate adjustments.

On one hand, the person may :
1. feverishly embrace the unfamiliar culture patterns of the adopt

ed country,
2. entirely withdraw from the new social environment and sub

merge himself in the activities of the ethnic community, or
3. avoid any committment to both old and new, thus trying to 

isolate himself.

On the other hand, the person may be open to both types of 
culture, may, so to speak, acculturate or enrich himself with new com
binations of different culture strains and traits.

The latter type of personality fits better than the previous ones 
for the purpose of fulfilling the mission of cultural (academic) ambas
sadorship. The latter type best represents his native culture, its ethos 
and aspirations, and may influence his newly adopted society in the 
appropriate direction.

The uprooted person is not able to heal the wounds caused by the 
loss of his previous shelter, status etc., or caused by injustices to his 
relatives and countrymen who still remain, within their country, under 
tyrannical rule.

But, simply to show one’s wound, no matter how sincerely, is only 
a mundane routine, a commonplace act. The result of this, in the 
eyes of the new society, is nearly meaningless. It is like saying that 
in summer it is warm, or that people must die. Only when his wound 
is tied to the burning problems of the members of the new society, 
can it have the expected implications.
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Thus, the violent and outrageous manifestations of the radical 
New Left in the U. S. A. should be compared with the totalitarian 
(Nazi and Communist) ways of subversion and destruction. This, in 
turn, may shake the illusions of both the affluent and relatively deprived 
sectors of our society, leading to a new committment, the defense of 
freedom, justice, democracy and other ideals. Indirectly, this enables 
the uprooted person to spread his mission with appreciable success.

But first, it is necessary to have not a little knowledge about 
ethnocentrism, the patterns of national and ethnic thinking, feeling, 
and, generally, behavior. It requires full immersion into the new social 
environment, being prepared to seize spontaneous opportunities in 
changing situations. The neophite may be surprised that one often 
cannot win new partisans by adhering to the naked truth which 
normally gives him the epithet of anti (anticommunist, antinazi). This 
renders him as biased in the eyes of supposedly neutral members of 
the new society.

It is easier to repulse the audience by cruel facts than to attract. 
Sometimes it is advisable not to call a spade a spade, but to soften 
the naked facts with humor (which is so customary and important for 
most Americans) in order to convey one’s idea to one’s listeners by 
making the material more palatable.

On the other hand, our ambassador should not be one hundred 
percent sure that his knowledge exhausts the depths and essence of any 
totalitarianism.

Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) may be considered as a 
very instructive example of the uprooted ambassadorship of the Com
monwealth of Lithuania-Poland, more than a century ago. One could 
learn much from him in both positive and negative aspects. It is a 
delicate task to arrive at a proper balance, between the roles of sub
jective observer and objective interpreter, between feeling and reason, 
particularism and universalism.

The data from the sample of student questionnaires in a Western 
New York Area College supports and exemplifies the author’s experi
ences in America, which spans two decades. A large proportion of 
students exposed to new knowledge of totalitarianism in the above way 
do value it. They show their appreciation of the plight of people 
under totalitarian rule, indicate stronger tendencies to defend demo- 
racy, committing themselves to positive action.

However, there is no foolproof patent for academic ambassador
ship ; it is rather difficult to avoid some possibly negative side effects.


