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Svarstybos: „Lietuvos kultūros vizija" 

Lietuva pasaulyje 
Koks fantas t i škas spektakl is : 

laikraščio p i rmajame puslapyje 
žmonių minia. Fone: aukštos Vil
niaus katedros kolonos. Plevėsuo
ja didžiulės t r i spalvės . Plakatuo
se matome: „Už mūsų ir jūsų lais
vę!", „Laisve, už gyvybe tu bran
gesnė". Matome ir kel is rusiškus 
p laka tus , bet akį iš ka r to pagau
na milžiniški užrašai anglų kal
ba: „Gorbachev! Go home wi th 
Red Army!" , „Red Army go 
home!", „Freedom for Lithua-
nia!" MacNeil — Lehrer News 
Hour žinių ir polit inės analizės 
programa televizijoje rodo Gorba
čiovo apsi lankymo išvakares Vil
niuje. J a s filmuoja kanadiečiu 
CBC reporter iai . Vaizde vel ka
tedra , žmonių galvų jū ra , trispal
vės, p lakata i . Reporterio kamera 
žiūrovui p r i a r t ina plakatą su 
angl išku į rašu: „Mr. Gorby! Li-
t huan i ans love freedom". Už šias 
gražias žinias iš Vilniaus iš dalies 
a t sak ingas Gorbačiovas, nes j is 
vieną dieną vėluojasi (priežastis 
— sloga a r slogutis). Reporteriai 
jau Vilniuje, ir jie juk turi ką nors 
praneš inėt i . Nėra caro. bet y ra 
caro su t ik imui paruošt i įvykiai: 
todėl matome juos, o ne Gorbačio
vą, savo televizijos ekranuose . 

Gorbačiovo vizitas Lietuvoje tu
rėjo būti d ramat i škas Sovietų Są
jungos valdovo nusi le idimas iš 
aukštybių pabar t i t ams ius ir ne
r a m i u s savo pavaldinius ir paga
liau sustabdyti pavojingas kalbas 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Jo mint is — viso pasaul io televi
zijos ekranuose , laikraščių pir
muose puslapiuose bus jis, lietu
v iams bea išk inant i s , kodėl y ra 
naivu ir kenksminga galvoti apie 
nepriklausomybę. Gorbačiovo di
dysis nuopelnas —jis sukūrė dra
ma t inę padėtį . Bėjo Lietuvos ne
pr ik lausomybė šiom dienom ne 
b ū t ų gavusi t iek reikiamos visa
me pasaulyje. 

Yra vienas dalykas sukurti dra 
mą. o visai k i tas ją įscenizuoti 
Atvyksta Vilniun Gorbačiovas su 
keturiasdešimties caro dvaro tar
nų palyda. Sąjūdis kviečia l ietu 
v ius jį su t ik t i su derama pagar 
ba, nes j is ka imyn ines valstybės 
galva. Jo p i rmas is sustojimas — 
Lukiškių aikštėje pas ta ty tas Le
nino paminklas . Kanadie t is tele
vizijos reporter is sako, kad kaip 
t ik šioje aikštėje prae i tame šimt
metyje rusa i korė l ietuvius suki
lėlius. Reporteris nepasako, kad 
čia pat Lukiškių kalėjimas, o pats 
Leninas p i rš tu rodo į Saugumo 
rūmus . Televizijos akis seka sve 
čio limuziną. lis sustoja pasikal
bėti (ginčytis' ' įtikinti?) su gatvė 

je susir inkusiais . J is sakosi atva 
žiavęs Vilniun sužinoti Lietuvos 
žmonių nuomonių, tačiau televi
zijos akis mato, kad jis nesustoja 
kalbėti, vis pirštu mosikuodamas 
— tie, kurie su juo kalbasi, vos po
ra žodžių teįstengia Kerpti. Ka
mera parodo įvykio patetiką: da
bart inis caras tokioj desperacijoj, 
jog jis pats uri keliauti į provin
ciją ir įtikinėti žmones, kad jie at
sisakytų pavojingų projektų. 

Nuo gatvėje pirštu mosikuojan
čio Gorbačiovo kamera peršoka į 
vakaro saulės apšviestą katedros 
aikštę, kurioje susirinkusi dar di
desnė minia, negu vakar. Vėlia
vos, p lakata i , j ū r a žmonių galvų. 
Labai rimti ir susikaupę lietuviai 
gieda Lietuvos himną — jį gal pir
mą kar tą girdime Amerikos tele 
vizijoje. Žvakučių šviesa krinta 
ant žmonių veidų, kuriuose išra 
šytos gyvenimo kančios. 

Lietuvoje vyksta politinė dra 
ma. Dar t iksl iau pasakius — po
litinis teatras . Mes visi esame per 
daug susirišę su pačiais įvykiais. 
kad galėtume šaltakraujiškai ste
bėti vaidybą i r režisūrą Mums 
atrodo, kad viskas vyksta savai
me, įvykiai auga ir šakojasi vien 
vidinės dinamikos vedami. Lietu
va veržiasi į laisvę — ar tai nėra 
pakankamai dramatiška? Aišku. 
kad tai centr inė įvykių žinia pa
sauliui , ir nepaprastai svarbu, 
kad ta žinią pasaulis girdėtų. Ta
čiau pat iems lietuviams yra svar
bu pamatyt i , kad šiuo atveju mes 
esame ne įvykių stebėtojai — pa
cientai, o veikėjai - aktoriai. įvy
kių sūkur iu i suprasti neužtenka 
stebėti spektakl i naudinga pa
galvoti ir apie spektaklio auto
r iaus intencijas, apie režisierių, 
apie ar t i s tus , apie publiką. 

Vadindami įvykius politiniu te
a t ru nereiškia, kad tuo pavadini
mu juos bandome nuvert int i . 
Anaiptol: tai reiškia, kad įvykių 
raida apsvarstyta, kad apgalvotos 
scenos apipavidalinimo gaHmy 
bės. Kalbant dar tiksliau: dramą 
apipavidal inant is režisierius tu
ri rungt is su aktoriais, kurie irgi 
jaučia, kad d rama jiems priklau 
so. Taip ir šio Gorbačiovo vizito 
atveju: vieną dramos įscenizavi 
mą planavo j is , o visai kitą pla 
navo lietuvių grupės, kurios ruo
šėsi jį sut ikt i . 

Po dramat in io spektaklio lau
kiame recenzijų Tad kaip vertin
sime šį įvykį? Jį reikia laikyti la
bai pasisekusiu, nes apie Lietu
vos nepriklausomybę buvo kalba
ma kiekvienoj radijo ir televizijos 
žinių programoje. Tai reklama, 

(Nukel ta i 2 psl.) 

1989 metų Ateities studijinio 
savaitgalio Chicagoje programo
je spalio 28 dieną Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre , vyko 
svarstybos bendrąja to savaitga
lio tema: Lietuvos kul tūros vizi
ja . Jų moderatorius buvo dr. 
Kazys Almenas (University of 
Maryland), o dalyviai: poetas. 
Krantų žurnalo Lietuvoje re
daktorius Vaidotas Daunys, dr. 
Viktorija Skrupskelytė (Oberlin 
College), prof. Vytautas Skuodis, 
dr. Bronius Vaškelis (Lituanis
tikos katedros vedėjas, Universi
ty of Illinois at Chicago^ ir dr. 
Vanda Zaborskaitė (Vilniaus 
Pedagogin is i n s t i t u t a s ) . Čia 
s p a u s d i n a m i šių sva r s tybų 
dalyvių įžanginiai pasisakymai, 
kai kuriems autoriams savo min
t i s ' k iek p rap lė tus , ruošiant 
tekstą spaudai. 

ĮVADAS Į 
SVARSTYBŲ TEMĄ 

Kazys Almenas 

Kaip ir dauguma ambicingai 
užbrėžtų dialogų, šita tema yra 
(bent griežtųjų mokslų atstovui) 
per visuotinė, per ambicinga ir 
per metaforiška. Sakau „metafo
riška", nes ją t inkamiausiai būtų 
galima apibūdinti išraiškos prie
monėmis, kurios naudojamos poe
zijoje ir retorikoje. Tai išraiškos 
priemonės, kurios, pareinant nuo 
laiko ir konteksto, gali turėti 
neginčijamą primatą. Šventaja
me rašte (Koheleth'o knygoje) yra 
parašyta: „Yra laikas griauti ir 
laikas statyti, laikas mylėti ir 
laikas nekęsti...". Taipogi ir lie
tuvių kultūra bei istorija turė'o 
(ir ta i visai neseniai) laiką, skirtą 
būtent poezijai ir retorikai . Tai 
puikiai iliustravo kad ir Sigito 
Gedos pasakytos t rumpos kalbos 
per keletą iš didžiųjų Sąjūdžio 
masinių susibūrimų J ų įtaka 
buvo milžiniška ir jos liks ateičiai 
kaipo pavyzdžiai retorikos, kuri 
esamose aplinkybėse apibendrino 
visos tautos jausmus bei viltis 
geriau, negu tai būtų sugebėję 
padaryti dešimt storų anali t iniu 
stiliumi parašytų tomų. 

Ar dabar dar vis y ra toks lai
kas? Nebevisai. 

Artėja, iš tiesų jau atėjo laikas, 
k u r i a m e iš metaforų re ikia 
pereiti prie darbų. T a m reikia 
konkreč ios , e s a m a rea lybe 
pagrįstos analizės. S iū lau užtat, 
kad, nepaisydami pateiktos te
mos „ m e t a f o r i š k u m o " , t ų 
metaforų vengtumėme. Tai dary
kime sąmoningai, nemenkindami 
metaforų svarbos ir jų jėgos mus 
įkvėpti ir taip pat nenusivildami 
kur kas pilkesnių realybės rūbu. 
Tikslas ir metaforų (vizijos), ir 
dalykiško padėties vertinimo juk 
yra tas pats: nepriklausoma Lie
tuva ir jos savita kul tūra . 

Šiame numeryje: 
Lietuva — šios savaitės drama pasaulio scenoje • 1989 metų 
Ateities studijinio savaitgalio Chicagoje svarstYbos: „Lietuvos 
kultūros vizija" • Kazio Bradūno eilėraščiai • Nijolės Jankutės 
atvirukai iš Tabor Farm 

1989 metų Atett>> udijinio savaitgalio svarstybone spalio 28 dien* ČiuriioniogafcrąjoK. Jaunimo centre, Chicagoji 
svarstybų moderatorius dr. Kazys Almenas, dr. Vanda Zabomkaite. pakviesta i* l ietuvos dalyvauti savaitgalio 
programoje, ir d r Viktorija Skrupskelytė. 

Atėjo laikas darbams, užtat ir 
žodžiai, kurie -kirti tų darbų 
planavimui, privalo tapti konk
retesni ir atsiremti į esama ir 
pramatomą realybę. Tai neleng
vas uždavinys Prelegentams esu 
iš anksto pasiūlęs keletą kiek 
siauriau suformuluoto} šios kultū
rinės vizijos varianta. Apsisto
jome prie dabartine Lietuvos 
padėtį arčiau- a. atspindinčios 
„Rytų-Vakaru formuluotės . 
Taigi, žvelgdarr, į tą Lietuvos 
kul tūros vizija bandysime api
būdinti , kiek ji pajėgs atspindėti 
„Vakarų" , mū-. suprat imu, de
mokratines tr ad rijas, kiek ji liks 
apsunkinta „Rytų" tradicijos. 

Siūlydamas- "»temų varian
tus ir bandydar.as juos pateikti 
kaip temų pv>-
nemanau , kač 
viena pusė. ki;: 
riantą, ir antra 
Nors, žinoma 
tūraliai . tai, ir 
ji dar vis būt>; 
kalbiui . Kala 
dvi dalis. 

Vienoje da> 
klausimai ir a>; 
mes visi jau r. 
sime. Kaip, pa 
norime ir siek 
ku l tū ra būtu 
kilni, europi' 
kad ji būtu ' 
sutiksime, ka 
Mindaugas bu 
liūs, o Done i 
Šitai pakarto • 
naujos inforn1 

neperteiksirrv 
Orientuok:' 

dalį. Kas ji? •'• 
kiau. Nebėr.' 
metodą, kur; r 
apibūdindam • 
visas daina? -

atą viena kitai, 
i t inai turi būti 
gina" vieną va-
uri „gina" kitą. 
taip išeitų na-

aip formuluota, 
n plati tema po 
i užtat skelti i 

būtų tie visi 
- <tai, dėlei kurių 

me, kad sutik-
Ižiui — mes visi 

-ie, kad lietuvių 
ukšta. morali, 
o lygio ir ypač, 
viška. Dėlei to 
nutiksime, kad 
Lietuvos karą 

• s didis poetas. 
i teigdami, mes 
TO vienas kitam 

tad į tą kita 
įpibūdinti sun-
ludotumėm tą 
iojoLincoln'as, 
unas Anot jo, 

na suskirstyti j 

dvi grupes. Būtent: „viena yra 
.Yankee Doodle*. o kitos ne!" 

Pagal šitokį skirstymo metodą 
atrodytų, kad siūlau pasirinkti 
t o k i a s t e m a s , dė le i k u r i ų 
nesutiksime. Ne t ik dėl to, jog 
diskusijos, kuriose išryškėja nuo
monių skir tumai , būna įdomes
nės. Tai , be abejo, tiesa. Tačiau 
svarbiau yra, kad būtent tuose 
potencial iuose nesutar imuose 
glūdi informacija, kuria mums 
reikia iškelti į viešumą ir kuria 
reikia pasidalyti. 

Kokios tai temo^'.' Kaipo mode 
r a t o r i u s , n e g a l i u b r au t i s į 
prelegentų sritį ir jiems jas 
primesti. Tai jau ju pareiga, o 
pre legentus tu r ime t ikrai ir 
pajėgius, ir įvairius. Jie įvairūs 
savo gyvenimo patirtimi, savo 
profesijomis ir amžiumi. Štai dr. 
Vaškelis ir dr. Skrupskelytė ats 
tovauja Vakarų akademinei ap
linkai ir patirčiai. Dr. Vanda 
Zaborskaitė atstovauja analogiš 
kai patirčiai Sovietijos fone 
Poetas ir žurnalistas Vaidotas 
Daunys yra no tik išsimokslinę-. 
bet ir visa savo gyvenimą pralei 
des sovietinėje sistemoje. Itin 
unikaliai ir plačiai patirčiai ats 
tovauja profesorius Skuodis. I ja. 
kaip žinome. įeina ir sovietiniai 
kalėjimai ir disidentine veikla. Ir 
priedo, jis jau pakankamai ilgai 
gyvena Vakaruose, kad manau, 
neblogai suvokia ir mūsų prob
lemas. 

Taigi prelegentai pajėgūs ir 
įvairūs, ir būtu puiku, kari gale 
tumėme išklausyti jų išsamių pa 
skaitų. Deja. Ateities savaitgalio 
programos laikas ribotas. Bandy 
sime taip: pirma visi paeiliui iš 
dėstys savo tezę iškeltuoju klau 
simu: kaip įsivaizduojate ateities 
Lietuvos kultūrą? Po to, vėlgi 
paeiliui, visi tu rės progos ją 

•Jono Kuprio nuotrnuk « 

papildyti a r atsakyti į kolegų 
iškeltas mintis. Pradėsime ai 
fabetinc tvarka, tik iš ki to galo 
Todėl turiu garbės pristatyti dr 
Vandą Zaborskaitė. 

TAUTOS ATEITIS 
- JOS MOKYKLOSE 

Vanda Zaborskaitė 

bendroj i k u l t ū r a : b e n d r a s 
dorovės, švietimo, visuomeninio 
elgesio lygis. Kiek visuomea* 
nori ir pa jėg ia d a l y v a u t i 
kultūroje? Kokia visuomenėje ga
liojanti vertybių sistema? Šia 
prasme kalbant . Lietuvos kul
tūra yra iš tikrųjų žema. IVr 
mokykla ir masii;o. 'nformaciįo^ 
priemones skleidžiami ideolotrrja 
drauge su teroro priemonėmis -la 
vė dabart ies karčiu.*-. i's J« 
ugdė žmogų be dvasingui •:-
iniciatyvos, nuolankų ir p a k : : -
nų konformistą, slopino jo tai: r* 
savimone ir kul tūr ine a tmin t i 
•lis tapo ne tik abejingas, h*? 
dažnai netgi pr ieš iškas dc< n 
\ inėms, rel iginėms, estetine .*• 
\ ertybėms. 

Del to aš Lietuvos kultūros ai • 
t į siečiau visų p i rma su p iač i .u 
šiai suprasta šviet imo re fo rna . 
Mokykla turi būt i humanizur ui 
ir demokratizuota, pas i rėmusi 
tautos kul tūra ir a tv i ra pašau > w» 
kultūrai. Šitokia reforma yra p- a-
riėta kar tu su pirmaisiais At
gimimo žingsniais. į ją yra įsi
jungusios gana stiprios intelektu
alinės pajėgos. J a u yra s u k u r t a 
. aujosios mokyklos koncepcija, 
s u d a r i n ė j a m o s d a l y k ų pro
gramos, rašomi nauji vadovėliai. 
Nuo šios reformos sėkmės, n.a-
nau, labai pr iklausys ir m ū s ų 
kultūros ateitis. 

Norėčiau pris iminti , kad š įmet 
t-ueina 600 metų, ka ip Lietuvoje, 
Vilniuje. įkurta pirmoji mokykla. 
Ta proga Vilniaus Pedagogini* 
instituto taryba siūlo a t e m a r t i 
dešimtmetį paskelbti Lietuv<w 
mokyklų dešimtmečiu, sutelk* 
tomis jėgomis rūpint is mokyk ia 
ir ją remti , tu r in t mintyje, k. d 
nuo mokyklos daugiausia pri
klauso tautos atei t is — jos kul
tūra, gyvybė, amžinumas . 

KULTŪRĄ LEMIA 
VALSTYBĖ 

Žvelgdami į lietuvių kul tūroj 
ateit}, įsivaizduojame, be abejo, tą 
kultūra besiskleidžiančią tik lais
voje, demokratinėje visuomenėje, 
bet kartu suprantame, kad šitoji 
atei t is neatskiriama nuo to, kas 
paveldėta. O koks tas paveldas? 
Ar išlikęs kultūrinis tęstinumas' ' 
Apie tai pasamprotautam įvai
r iai . Kai kas mano, jog tęstinu
mo nėra. jog sistema generavo 
pseudokultūrą. o tikroji kultūra 
sukiužo sistemos gniaužtuose, ir 
viską reikia pradėti iš naujo. 

Manyčiau, kad yra ne visiškai 
taip. ) kultūrą reikėtų žvelgt; 
dviem aspektais. Jeigu kalbėsime 
apie mokslą ir meną, kaipo apio 
iškiliausias, esmingiausiai kultu 
ra reprezentuojančias žmogaus 
veiklos sferas, tuomet turėsim*-
pripažinti, kad kultūros tęstinu 
mas, jo> autentiškumas yra n la i 
kvta- , nepaisant to, kad ji veik' 
t o t a l i t a r i n ė s sistemos ribos* 
ir buvo jos visaip varžoma, spau 
džiama ir deformuojama. Kultūra 
skleidėsi kompromiso situacijoje, 
jos kelias buvo susijęs su rizika h 
kaltes jausmu, bet tas kelias buvo 
iš v ane^ t< i.angas ir davė vaisiu 
•Jų kokybe vertintina individua 
l iai . j i priklausė nuo kuriančiojo 
a smens charakter io , ta lento , 
vertybinių orientacijų. 

Kitas dalvkas - visuomenėm 

Bronius Vaškelis 

Ateities kul tūros vystymasis 
Lietuvoje pr iklausys nuo to , ko» 
kią valstybės santvarką s u k u r s 
išsilaisvinusi tauta . Didelę įtaka* 
spėčiau, turės bent du veiksni .dį 
tautos ryžtas tapti savo gyvenir ia 
šeimininke, pasireiškęs Sąjūdžio 
d e m o k r a t i š k o j e ve ik lo je , i r 
okupacijoje išaugusio l i e tuv ia 
pajegimas a ts ikra ty t i sovietini*, 
įtakų ir pozityviai įsyungti į vals
tybinį ir kul tūr inį gyvenimai . 
Sąjūdis, jo išmaningoji vadovybė 
ir Sąjūdžio viešose demonst i SNT" 
rijose bei parašų rinkime >iuniuw 
dalyvavimas teikia vilčių, kad 
bus a tgauta nepriklausomybė. 
Tik kelia rūpestį homo sovietiatt. 
įtaka ir jo įnašo kokybė į i š s ibaw 
\ mus ios L i e t u v o s k u l t ū r a i 
\ ystymąsi. 

Visų lietuvių nesuspėta su.-o-
v ietinti. Deja. pastebima t a m tik
ri lietuvio charakter iu i svet imi 
t Igesio bruožai bei įgūdžiai. Pa
vyzdžiui, išsivystė abejingum.ia 
žemei, medžiui, vandeniui , dar
bui ir net Žmogui. Stebina d id r ' i s 
susižavėjimas daiktais. Ne velt ui, 
sovietinę sistemą kar ta is v a d i n s 
f-kudurine. Plačiai paplitusi gir
tuoklystė ardo šeimų gyvenimą, 
trukdo valdininkų ir darb in inku 

(Nukelta i 4 psl.) 
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Svarstybos: „Lietuvos kultūros vizija" 
(Atkelta iš 1 psl.) 
darbą. Nuolatiniai nepritekliai 
daug kur pakeitė lietuvio sąži
ningumą Rusijos vagių išrasta, 
sovietų ištobulinta „blato" sis
tema. Komunistų partijos bei 
valdžios viršininkai sukūrė naują 
klasę, tiksliau neofeodalų kastą, 
kuri naudojasi specligoninėmis, 
specparduotuvėmis, speclėktu-
vais, specvilomis, gyvena spec 
rajonuose ir jai net specialiai 
kepama duona. Pastaruoju metu 
jau atvirai kalbama apie tam 
tikrus homo sorieticus tipus, kaip, 
pavyzdžiui, mankurto, chameleo
no anonimo, smilgos ir kt. Aps
tu .iomo sovieticus tipų komu
nistų partijoje, valdžios biurokra
tiniame aparate, nestokoja jų 
mokslo ir kultūros įstaigose bei 
organiz. ajose. Jie, be abejo, bus 
ir laisva, gyvenimo dalimi. 

Kokią »olę vaidins homo sovie
ticus lietuvių ateities kultū
riniame g> v ei. me? Vargu ar atsi
ras užtekt. patyrusių admi
nistracini _u.e bei kultūriniame 
darbe na j H asmenų, kad visus 

biurokratus paleistų 

galima tikėtis greito vidinio 
o sovieticus pasikeitimo? Kul-

iūro' baruose pateiktas pavyzdys 
•ieno neofeodalo, nepajėgiančio 

naujai mąstyti: „Jam kur kas pa-
"-'-giau mąstyti senoviškai, pirmi-

nkiškai, kai tavo ir žodis, ir 
iksmas yra galutinis, kai tau 

•ekas negali pasakyti prieš. Se
noji elgesio ir veiklos kultūra yra 
įsigėrusi į jo kraują, yra per
sunkusi jo veiksmus ir sąmo
ningus, ir nesąmoningus. Savo 
kastos Janarauskas išduoti 
nenori, o rasi ir negali. Tai virš 
jo jėgų. Ir fizinių, ir dvasinių" 
(Nr. 7, 1989). 

Pastaruoju metu daug kas Lie
tuvoje ėmė naujai mąstyti ir 
veikti. Ar išsilaisvino nuo į 
psichiką įsismelkusių sovietinio 
gyvenimo įpročių? Ar darbi
ninkai ir kolūkiečiai staiga dirba 
su pasišventimu, sąžiningai ir 
rimtai? Ar įsigalėjo nuoširdi pa
garba skirtingų pažiūrų bei įsi
tikinimų žmonėms? Spauda ir 
svečiai iš Lietuvos neatsako į 
tokius klausimus teigiamai. 

Turint omenyje dabartines Lie
tuvos gyvenimo sąlygas, gal ver
tėtų kalbėti apie tai, kokia kultū
ra galima, o ne kokios norėtume. 
Pavyzdžiui, kalbama, ar laisvoje 
Lietuvoje turėtų būti krikščioniš
ka, ar sekuliarinė kultūra. Jau 
1966 metais Juozas Girnius rašė: 
„Naujaisiais amžiais kultūra 
laimėjo pasaulietinį savarankiš
kumą ir jo nebeatsižadės, nes ir 
nėra pagrindo jai atsižadėti" 
(Idealas ir laikas, p. 20\ Nebūtų 
tikslu šalintis nuo Europos seku
liarinės kultūros ar orientuotis ) 
viduramžius. 

Stasys Šalkauskis suprato lie
tuvių ateities kultūrą kaip Rytų 
ir Vakarų kultūrų sintezę. Ši 
kultūros idėja stokoja detalesnio 
atskleidimo. Antrame nepriklau
somo gyvenimo dešimtmetyje tau
ta jau nedvejodama atsisuko į 
Vakarus Šiandien Lietuva, bū
dama sala slavų jūroje, nekalba 
apie Rytų ir Vakarų kultūrų 
sintezę, o visomis jėgomis orien
tuojasi Vakarų link. 

Vakarų kultūra sudėtinga ir 
apgauli. Ne vieną suvilioja jos 
madingas, išviršinis ir ma
terialinis žavumas. Lietuvių 
kultūra priklausys nuo to, kiek 
lietuvis sugebės ją nuodugniai 
pažinti ir atrinkti jos dvasines 
vertybes ir, jas savaip trans
formuojant, organiškai susiejant 
su tautos dvasiniais turtais, kur
ti savitą ir savaimingą kultūrą 

Svarbiausias ateities kultūrą 
lemiantis veiksnys bus valstybės 
santvarka. Šiandien beveik vien
balsiai pasisakoma už konfesinį, 
politinį ir kultūrini pliuralizmą 
— demokratiją Steigiasi įvairios 
organizacijos, partijos. Tai na
tūrali laisvėjančios tautos eiga. 
Deja, kuo toliau, tuo labiau 
ryškėja sunkiai suderinami prie
šiškumai ir net nedemokratiškos 

Svarstybų apie ateities Lietuvos kultūrą Ateities studijinio savaitgalio programoje dalyviai: profesorius Vytautas 
Skuodis ir profesorius dr. Bronius Vaškelis Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje. 

Jono Kuprio nuotrauka 

tendencijos. Baiminamasi, kad iš 
pliuralizmo nepasidarytų pliurė. 
Jei visų sąjūdžių, partijų bei 
organizacijų pagrindiniu tikslu 
bus laisva, demokratinė Lietuva, 
o ne partijos hegemonija ar asme
niški išskaičiavimai, nėra ko 
baimintis dėl nuomonių, metodų 
ir siekimų įvairumo. 

Politinių santvarkų skirtumus 
vaizdžiai paryškina užrišto grūdų 
maišo ir bičių korio metaforos. 
Užrištas maišas — totalitarinės 
valstybės metafora. Maišą atri
šus, jis staiga subliūkšta. Tai 
panašu į tai, kada praradusi prie
vartinę kontrolę santvarka su
griūva kaip kortų namelis, o 
žmonės pasipila kas sau. Bičių 
korys — tai demokratinės valsty
bės struktūra. Sugedusias korio 
akeles išpjovus, korys net tampa 
stipresnis. JAV valdžios sistema 
nė kiek nesusilpnėjo po Water-
gate sukrėtimo. Lietuvių kultūra 
klestės, jei tauta pajėgs sukurti ir 
išlaikyti demokratinę valstybę. 

NE VAKARIETIŠKA, 
O SAVITA KULTŪRA 
Viktorija Skrupskelytė 

Šiandien daug kalbama apie 
lietuvių kultūros kelią į Vakarus, 
ypačiai Lietuvoje: „Būkime euro 
piečiai! Atgal į Europos konteks
tą!" ar net: „Turime įsiterpti į 
europietiška ar vakarietišką epis-
temą!" Tai vis frazės, užtiktos 
praėjusių metų Literatūra ir me
nas savaitraščio puslapiuose. Jos 
mane labai šviesiai nuteikia, nes 
jose pajuntu tą senąjį lietuvio 
kreipimąsi į Europą kaip į pra
dinę vertybę — jo pastangą lais
vai ir teisingai įvardyti savo 
kultūrinę ir, tuo pačiu, politinę 
situaciją: esame ne Rytai, o 
Vakarai, mažų mažiausia rytinis 
Vakarų Europos sparnas. 

Kiek šiose frazėse retorikos ir 
kiek čia gilaus įsitikinimo0 Kiek 
jos tėra patogi formulė, norint 
atsiriboti nuo Rytų. ir kiek jos 
savotiškas ir galbūt neišvengia 
mas išsigelbėjimo mitas, suku 
riamas kultūrą apmąstant totali 
tarines sistemos sąlygomis, kiek 
jos iliuzija ir anachronizmas, 
prasilenkiantis su šių dienų 
Vakarais? Man rūpi išsiaiškinti 
štai kas: ar prasminga, ar išvis 
įmanoma kreiptis \ Vakarus kaip 
\ pradinę vertybę? Ar Vakaruose 
rasime atsparos taškus prieš 
mąstyseną, atėjusią iš Rytų? Ar 
čia rasime to. ko šiandien ieško 
lietuvių kultūra — vaistų ligotai 
Lietuvos kultūrinei savijautai 
(tai. rodos, Vaidoto Daunio 
žodžiai per jo rytinę paskaitą* ir 
imuniteto prieš totalitarizmą. 

Lietuvių kultūros posūkis į 
Vakarus šiandien turi visų pirma 
politinės svarbos. Juo mes dekla
ruojame ne tiek savo ištikimybę 
Vakarams, o greičiau tai, kad, 
savo kultūra susiję su Vakarais, 
norime laisvai apsispręsti ir už 
vakarietiškas (t.y. demokratines) 
politines formas ir tuo būdu savo 
politinę orientaciją suderinti su 
kultūrine. Mums svarbu išlyginti 
skaudžius, ilgus metus nusitęsu
sius lūžius ir siekti to dvasios 
integralumo, į kurį teisę turi 
kiekvienas. 

Posūkis į Vakarus, be abejo, 
prasmingas dar ta prasme, kad. 
pasisavinus Vakarų politines for
mas, iš tikrųjų įgaunamą nemaža 
imuniteto prieš totalitarizmą. 
Nesunku tarti Vakarams „taip", 
juos suvokti kaip politinę realy
bę ir išvardyti visą pluoštą va
karietiškų laimėjimų, jų tarpe 
sekuliarines, demokratines tra 
dicijas. Vakaruose taip stipriai 
išsivysčiusį pliuralizmą ir su juo 
atėjusią toleranciją. Pasivadavus 
Milan Kundera posakiu, būtų 
galima teigti, kad Vakarai — tai 
maksimumas įvairovės mažoje 
erdvėje, o Rytai, atvirkščiai 
konstruotini pagal visiškai ki
tokią formulę: tai minimumas 
įvairovės erdvės platybėje — sis
tema, kuri politinio teroro būdu 
visur siekia įgyvendinti tą pati 
žmogaus modelį. Vakaruose ki
toks ryšys su autoritetu, kupinas 
rezistencijos dvasios. Čia įpran
tama autoritetui tart i „ne", o 
politines problemas spręsti, ape
liuojant ne į autoritetą ar į 

absoliučias tiesa?, o greičiau pasi
renkant kiek praktiškesnį komp
romisų kelią. Kur atsakymai 
iškyla iš paties gyvenimo, iš 
pat ies politinio proceso. 
Neieškoma mag:škų, autoritetu 
pagrįstų sprendimų. Vakaruose 
kitokia politine? jėgos samprata. 
Jėga čia suvokiama neigiamai ir 
todėl ji susiejama su ribos, t.y. su 
apribojimo būtinumu. Iniciatyva 
suteikiama piliečiui, o valstybės 
jėga išvirsta privilegija; ji nėra 
tai, į ką valstybė turėtų teisę. 
Amerikoje dar pastebimas savo
tiškas praktiškas nusiteikimas, 
kuris nebijo kompromisų, ne
sunkiai išlygina ar apeina nuo
monių skirtumus — kartais tiesos 
sąskaiton. ta prasme, kad čia 
kalbama ne tiek iš abstrakčios 
pozicijos, norint į šią abstrakčią 
pozicija sugrįžti, bet norint rasti 
sprendimą, susitarti. Šiuo keliu 
einant, laimima tolerancija, iš
saugojamas atvirumas kito nuo
monei, puoselėjama ta mąstanti, 
abejojanti asmenybė, kuri veidu 
atsistoja prieš politinę jėgą, prieš 
autoritetą, prieš tradiciją. 

Tačiau kultūrinėje, ne politinio 
gyvenimo srityje posūkis į 
Vakarus man atrodo problema
tiškas — ir būtinas, ir pavojingas. 
Suminėsiu keletą argumentų. 

Pirma, šiandien Vakarai toli 
gražu ne tie. kuriuos mums prieš 
70 metų siūlė Stasio Šalkauskio 
studija .S;.r >es confins des deux 
mondes Vakaruose sparčiu tem
pu nyksta, trupa pati kultūros 
sąvoka. Jei prieškarine Europa 
kultūrą suprato kaip tą dvasios 

veikalų visumą, kuri atspindi ir 
ugdo tautos tapatybę, jei ji tikė
jo, kad kultūra įkūnija didžiąsias, 
amžinas ir pastovias, univer
salias, visą žmoniją sujungian
čias vertybes, šiandien ši kultū
ros samprata ir, ta prasme, seno
ji Europa — Europa kaip dvasinė 
būsena, tie Šalkauskio regėti 
Vakarai — jau yra toli nuslinkusi 
už horizonto. Kultūros sąvokos 
erozija ypačiai ryški Amerikoje. 
Pabandykime į anglų kalbą iš
versti šio simpoziumo temą 
(kultūros vizija), tuoj pat paste
bėsime, kad angliškame konteks
te žodis „kultūra" keistokai su
skamba. Kultūra tarsi pasi
t rauk ia , vietą užleisdama 
politikos ar visuomenės (society) 
sąvokoms; arba ji įsikuria peri
ferijoje, toli nuo centro esančiose 
zonose. Ji reiškia populiarią, ma
sių kultūrą, avangardą ir t.t. ar
ba įgauna fragmentinės prasmės. 
Kažin, ar žodis kultūra yra 
esminė amerikiečių mąstysenos 
ašis! Jį nustelbia žymiai svarbes
nės ir turtingesnės politikos ir 
socialinių struktūrų bei formų 
sąvokos. Panašią evoliuciją pa
stebiu Vakarų Europoje, bent 
tuose kraštuose, kurie man pažįs
tami. Todėl man rūpi užklausti 
ar, eidami į Vakarus, mes nei
name į seniai jau dingusį pasaulį, 
ar mums negresia pavojus užsi
sklęsti pernelyg konservatyvioj 
mąstysenoj? 

Antra, reikėtų prisiminti ir tai, 
kad šiuo metu Vakarų kultūra 
neturi tos svarbos, kurią ji turėjo 
prieš 1940 metus. Pasaulis tarsi 
padidėjęs, Europa tėra vienas 
geografijos taškas, o ne pasaulio 
centras. Panašiai ir jos kultūra 
nebegalinti pretenduoti į uni
versalumą. Todėl, eidami į Va
karus ir įsiliedami į Europos 
kultūrą, dar neįsijungiame į tą 
pasaulio kultūros ritmą, apie 
kurį kalbėjo Vaidotas Daunys. 
Tiesa, praplečiame akiratį, tačiau 
mūsų laimėjimas tik dalinis, kas 

1 akivaizdu, kultūrą vertinant, 
sakykim, feminizmo ar Trečiojo 
pasaulio teorijų mastu, tada kai 
į ją žvelgiame ne iš to centro, 
kuriuo yra buvę Vakarai, bet iš 
daugialytės perspektyvos, api
mančios ir Vakarus, ir Trečiąjį 
pasaulį, ir didžiąsias, ir mažąsias 
tautas. 

Trečia, Vakarų kultūrą sunku 
laikyti pradine vertybe dar todėl, 
kad esame išmokę į ją žiūrėti 
kritiškai, atpažinti jos trūkumus, 
pavyzdžiui, jos etnocentrizmą ir 
stipriai hierarchiškus matus, jos 
polinkį į priešpriešas, kurios tam
pa aplamai mąstysenos pagrindu. 
Vakarų kultūra, kaip tam tikra 
pasaulio pažinimo sistema, šian
dien mums atrodo pernelyg siau
ra, todėl ir jos vertė ne tiek ryški 
kaip 1919 metais. Ji patraukli, jei 
suvokiama kaip atsparos taškas, 
bandant išsivaduoti iš okupacijos 
metais primestos mąstysenos ir 
varžtų, bet ne kaip modelis, 
kuriuo galėtume pasekti. Todėl j 
Vakarus sugrįžtančią lietuvių 

Vaidotas Daunys, pakviestas iš Lietuvos dalyvauti 1989 metų Ateities studi
jinio savaitgalio programoje, kalba svarstybose spalio 28 dieną Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo centre, Chicagoje. Jono Kuprio nuotrauka 
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kultūrą įsivaizduoju sugrįžtan
čią atsargiai, nepasitikinčiu 
žingsniu, entuziastingai, bet kri
tiškai, vengiant magiškų, iš 
anksto ar iš centro padiktuotų 
sprendimų, vengiant pernelyg 
stipraus susisteminimo. Man ar
timesnis ir priimtinesnis laisvas, 
nenuspėjamas, spontaniškas tau
tos kultūrinio gyvenimo bei au
gimo procesas, ne formulės, ne 
griežta, visa norinti kontroliuoti 
ranka. 

Norėčiau bent prabėgomis pri
siminti ir tai, kad, nežiūrint 
esminių didelės svarbos skir
tumų, vakarietiška kultūra kar
tais pasirodo panaši į „rytie
tišką" ta prasme, kad ir Vakarai 
ne visur ir ne visada išlaiko pras
mingumo dimensiją. Vakaruose 
juk taip pat bus įsigalėjusios poli
tinio ir socialinio gyvenimo for
mos, kuriose išnyksta „prasmė 
žmogaus ir tautos egzistencijai" 
(tai vėl Vaidoto Daunio žodžiai, 
taikomi Sovietų Sąjungai); jos 
vietoje įsigali nevilties ir absur
do mąstysena. Todėl, eidama į 
Vakarus, lietuvių kultūra ne
būtinai ras vaistų „savo ligotai 
savijautai pagerinti". Manau, 
kad šitoks ėjimas gali net būti 
kenksmingas, nes jis paradok
siškai kartais tarsi du kartus 
paneria toje pačioje mąstysenoje 
— jis gali pastūmėti ta pačia 
kryptimi kaip baisusis penkias
dešimties metų totalitarizmas. 
Pavyzdžiu čia galėtų būti laiko 
bei istorijos sąvokų erozija, paste
bima tiek Vakaruose, tiek Ry
tuose. Ir Rytuose, ir Vakaruose 
esama tendencijos akcentuoti 
ateities momentą: ir vienur, ir 
kitur žmogus gyvena be praeities, 
be atminties, jis neįstengia 
erdvėje įsikurti, erdvę konstruo
ti senųjų vertikalių pagrindu ar 
į pasaulį žvelgti pro vertybinę 
prizmę. Gėrio ir blogio sampratos 
trupa ir Rytuose, ir Vakaruose. Ir 
vienur, ir kitur dėmesys nukryps
ta į rytoju, nuvertinama dabartis 
ir praeitis, kuri tačiau yra esminė 
kultūros dimensija: su ja ateina 
pasaulio ir laiko integralumas, 
erdvė prisipildo prasmės <tai. 
manau, suprato ir jautriai iš
gyveno žemininkais skiriama, 
kas svarbu ir kas ne. kas pras
minga ir vertinga, o kas turi 
mažiau svarbos. 

Kažin, ar šiandien įmanoma 
atsiverti Vakarų kultūrai su tuo 
entuziazmu, kurį jaučiame kai 
kuriuose Nepriklausomybės 
laikotarpio kultūrininkuose. To
dėl viliuosi, kad antrasis, dvide 
šimtojo šimtmečio pabaigos 
posūkis į Vakarus bus kritiškas, 
nuosaikus, kad jis nepritemdys 

savitų kultūrinių polinkių (lie
tuviškoji mąstysena gi ne visur 
sutampa su vakarietiška). Vi
liuosi, kad sugebėsime kaskart 
daugiau atsiverti Vakarams, bet 
taip pat nepamiršti skaudžios, 
nepakartojamos, karo ir pokario 
metų „sur les confins des deux 
mondes" patirties. Jos Vakarai 
nepažįsta. Kai kuriais atvejais ši 
patirtis galėtų mus sugrąžinti j 
kadaise akcentuotas vertybes. Ta 
prasme iš tikrųjų būtų galima 
svajoti apie Šalkauskio siūlytą 
misiją Lietuvai — įvykdyti Rytų 
ir Vakarų sintezę. Vakarams 
sugrąžinti pasitikėjimą ir praras
tas vertybes. įvilktas į kitą rūbą, 
pajustas to, kuris pažįsta žmo
gaus nužmoginimą, atėjusį ne tik 
iš Vakarų, bet ypačiai iš Rytų. 
Šių vertybių svarbiausios, man 
regis, bus šios: turtinga, plačiai 
aprėpianti kultūros samprata, į 
kurią įeina ir politiniai reiški
niai; istorinė atmintis bei praei
tis, kurios verte geriausiai su
vokia tie, kurie ją buvo praradę; 
sugebėjimas šią atminti pa
naudoti kaip instrumentą, pasi
priešinant žmogų neigiančioms 
jėgoms; sugebėjimas gyventi 
erdvėje ir erdvę konstruoti verti
kalių ir horizontalių pagrindu; 
tiesos sąvoka, giliausiai ir pras
mingiausiai pajusta ne to, kuris 
tiesą teigia dogmatiškai, sau 
priskirdamas absoliučios tiesos 
žinovo funkciją, o to. kuris, 
patyręs blogį dvasine ir fizine 
prasme, žino, kad tiesa iš tikrųjų 
yra. žino. kur ir kaip jos ieškoti — 
tai yra to, kuris, blogį pajutęs, 
išsaugoja tiesos, tiesos būtinumo 
mintį. Žodis tiesa Vakaruose turi 
keistoko skambėjimo. Kitaip bus 
Vidurio Europoje, kuri pergyveno 
blogi, atėjusį iš Rytų ir Vakarų, 
ir tiesą paremia šia skaudžia 
patirtimi, tiesą išsaugoja, jos 
nepavertusi pigia nevilties ir 
reliatyvizmo preke 

Lietuvos kultūros kelias nesu
tampa ir negali sutapti su Vaka
rais. Svarbu ir ve! atsiverti Vaka
rams ir akcento--u ii. kas savita 
— tą elemente. , ris ateina iš 
lietuviško folkloro ir tradicijų ar 
atsiveria pačioje kalboje, tautos 
meno formos^ Svarbu žvelgti kri
tiškai j Vakai is, svarbu išsaugo
ti kas patirta pokario metais. Šia 
prasme Lietuvos kultūros kelias, 
man atrodo, artimas tai Vidurio 
Europai, apie kurią yra daug rašę 
Czeslavv Milosz ar Milan Kunde 
ra. Jie įtaigauja minti, kad Vidu
rio Europa yra unikumas: taškas, 
iš kurio aprėpiama plačiau ir gi
liau, nes apeinama patogi Vaka 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Nijolė Jankutė 

Atvirukai iš Tabor Farm 
Iš greitkelio išsukus, kel iukas j Sodus mies

telį vis dar toks pat, kaip ir prieš 30 metų, kada 
buvo čia dažniau važinėta į skaut i škas iškylas, 
stovyklas, suvažiavimus. Tik eglės k a s m e t 
aukštesnes ir sodų lyg mažiau. 

Visada galvojau, kad šią apyl inkę Sodais 
pavadino pats baltagalvis Bachunas . Kaipgi 
kitaip išaiškint l ietuviškai skambant į mies
telio vardą? O sakoma, kad vardas j a u buvęs 
prieš Bachuną. Dar įdomiau: „ l i e tuv i škas " 
likimo pokštas vidury Amerikos! 

J a u ir Tabor Fa rm. Ta pati d r ėgna a u k š t ų 
medžių paunksnė, sodriai žalios golfo pievos, 

jau šiek tiek pasikuprojusios n a k v y n i ų tro
belės, žydra baseino akis, j au pradedąs apšept i 
didysis namas, na ir nesikeičiant i darž inė! 
Atrodo, be jos negalėtų įvykti ir populiarieji 
Santaros-Šviesos suvažiavimai. 

Per 30 su viršum suvažiavimų tos kukl ios 
sienos prisiklausė begales ka lbų kalbel ių , 
žodžių žodelių. O kiek jos mate žmonių! Būr ius 
lietuviškos išeivijos, ne vieną ga rsenybę iš 
tarptaut in ių . .vandenų" ir vis didėjančias 
grupeles iš pačios Lietuvos. Gai la , k a d t a 
daržinė netur i (netikiu, a r kada turės> tokio 
įrengimo, kuris mano fantazijoje labai papras
tai veikia: būtent pabraukei de lnu per s ieną 
ir mata i čia buvusių svečių veidus: poetų — 
Mackaus. Gedos, Vaičiūnai tės , Venclovos, 
rašytojų — Landsbergio, Škėmos, Almeno, gar
siu lietuvių mokslininkų — Gre imo. Gimbu
tienės, Senu, sr.. Nobelio premijos l a u r e a t ų — 
Czeslav, Milosz, Josif Brodsky... Tai t ik keli , 
kuriuos dabar pr is iminiau, o k u r da r daugybė 
menininkų, aktorių, dainininkų. . . 

1989 metų rugsėjo savaitgalį Tabor F a r m 
vėl piina labai įdomių veidu, ir nebere ik ia 
šaukt is iš praei t ies nė vieno. 

Susipažjstu su rašytoja Jurga Ivanauskai te . 
Kai perskaičiau jos Mėnulio vaikus, labai 
norėjau ją pamatyt i . J u r g a ir j a u n a , ir labai 
gabi. J i ne t ik rašytoja, bet ir da i l in inkė . Koks 
patogumas, kai pats gali i l ius t ruo t savo 
knygas! Mudvi šnekte lė jame apie va ikų 
l i teratūra, nes ji ir va ikams rašo. 

— Naujausia mano knyga v a i k a m s va
dinasi Stebuklinga spanguolė, — sako rašytoja, 
a tmesdama savo ilgus juodus p l aukus . 

Gerą vardą par inko: skambus , apva lus , 
sult ingas kaip ta uoga... 

Ju rga rengiasi juodai: juodi b a t u k a i , juoda 
suknelė. Tik kryž iukas ant kak lo rusvas , 
medinis. 

— Tai mano spalva, — a išk ina ir pas i rašo 
man į Mėnulio vaikus. 

Menulio vaikai keista, nerami , sukreč ian t i 
ir graudi knyga apie Lietuvos j aunuo l ius 
narkomanus , apie visuomenės a t s tumtuos ius , 
apie gyvenimo pakraščiuose bes ib laškančius , 
kur ie nenori ir negali gyvent. , ,kaip visi" . 
Rašytoja gerai pažįsta jų gyvenimą, jų keistą 
žargoną, suplaktą iš rusiškų angliškų-l ietu-
viškų žodžių, kur is skamba t a r t u m orvel iška 
naujakalbė. Tą knygą skai tant , d ingsta na ivus 
įsivaizdavimas, kad Lietuva išliko nepal ies ta 
vakar i e t i škų , ge r i au s a k a n t , p a s a u l i n i ų 
problemų. 

Po pietų skubam daržinėn pas ik lausyt i pro
fesorės Ilonos Gražytės-Mazil iauskienės. Ne 
kartą girdėta, bet visad su įdomumu klausoma, 
ji kalba apie kentėjimo sindromą m ū s ų litera
tūroj. Anot jos. lietuviai mėgsta k e n t ė t i , apie 
kančia rašyti ir ja mėgaut is . Ir išeivijoje, ir 
tėvynėje daug rašoma kančios t emomis , bet 
kančia dažnai įsivaizduota, p ra s i l enk ian t i su 
l i teratūr ine tikrove, t ampan t i savot iška auto
r iaus poza. maniera. 

— Viešai krapštomos žaizdos nė ra t i k ra s 
kentėjimas. — sako paska i t in inke . 

J c s nuomone, dažnai būtų vertingesnė 
humoro dozė. Tačiau humoras lietuvių litera
tūroj — re t a s svečias. Kentėjimo daug, juoko 
maža, ir niekas nerašo monografijų apie retus 
mūsų „l inksmuosius" kūrėjus, kaip, pavyz
džiui. Antaną Gustaitį ar Vytautę Žilinskaitę... 
Ne su viskuo, ką prelegentė sako. galima 
sut ikt i , bet, nežiūrint jos žodžių aštrumo ir 
nekasdieniškų minčių, o gal kaip tik dėl to, 
profesorės Maziliauskienės paskaitos labai 
įdomios. 

Nespėjus visiems smarkiau pasiginčyti, ar 
iš tikrųjų mes, lietuviai, gimėm be , juoko 
k a u l i u k o " (.viešnia iš Vilniaus, Lietuvos 
skaucų atstove, labai rimtai įrodinėja, kad — 
su!), po per t raukėlės vėl grįžtam daržinėn 
pas ik lausy t : jaunųjų svečių simpoziumo: 
„Jaunimo požiūriai". 

Prieš klausytojus sėdi graži jaunų žmonių 
r ink t inė : Edvardas Tuskenis. Jurga Iva
nauskai tė , Guntis Šmidchens, Judita Se-
daitytė, E. Krukovskis, Rita Dapkutė ir Kęs
tu t i s Zygas. J ie visi art imai susirišę su 
Lietuva: vieni ten gyvena ir čia lankosi kaip 
svečiai, kiti neseniai atvykę nuolatiniam apsi
gyvenimui, treti — išeivijoje užaugę, bet Lie
tuvoje ilgesnį laiką viešėję ar mokęsi. Prisista
tę klausytojams, jie svarstė iš anksto pateik
tus klausimus. Tų klausimų gal buvo per daug. 
ir pašnekesys išsitęsė, šiek tiek išblaškydamas 
publikos dėmesį. 

Bet mane domino šių jaunuolių mintys apie 
atgimstančias ir gimstančias organizacijas šių 
dienų Lietuvoje. Daugumos nuomone, pačios 
populiariausios esančios žaliųjų ir gedimi-
naičių. Niekas negalėsiąs joms prieštarauti, 
nes ekologija (žaliųjų veiklos dirvai svarbi 
visam pasauliui , o Lietuvos isterija ir praeities 
paminkla i (gediminaičių veiklos pagrindas) — 
visiems l ietuviams. Nelabai populiarios esan
čios griežtosios su mažesne tolerancijos doze, 
ka ip jaunal ie tuvia i ar Laisvės Lyga. 

Tačiau atgimstančios Lietuvos organizacijos 
neapima viso Lietuvos jaunimo. Anot Jurgos 
Ivanauskai tės , ne visi rankomis susikibę dai
nuoja „Lietuva brangi". Yra daug „mėnulio 
vaikų", besibastančių gyvenimo pakraščiuose 
be tikslo, be naudingos veiklos; dar daugiau 
y ra tų, kur ių tikslas — materialinės gėrybės, 
o veikla — tų gėrybių įsigijimas bet kokia 
kaina . 

Iš šio simpoziumo dalyvių man labai patiko 
Gunt is Šmidchens. 

— Aš ne lietuvis, aš latvis, — visai gera lie
tuvių kalba prisistatė jis. 

Man rodos, Guntis buvo pats jauniausias 
tame simpoziume, bet jau klasiškas moksli
ninko tipas: akiniuotas, rimtas, susikaupęs. 
Vėliau sužinojau, kad išmokęs ne t ik lie
tuviškai , bet ir estiškai. Anot jo, „kad būčiau 
t ik ras bal tas!" 

* * * 
Su draugais ir pažįstamais peršnekant. 

pergromuliuojant dienos programą, greit atėjo 
tvankus vakaras , nešinas šiltu lietum. 

Daržinė ir vėl pilna. Susirinkom Kauno 
dramos teat ro aktoriaus Valentino Masalskio 
rečitaliui. Nors abejos durys atviros, nėra ne 
tik skerso, bet ir jokio vėjelio. Rasoja kaktos, 
limpa drabužiai prie nugarų. Plim-plim-plim 
skamba tyli monotoniška muzikėlė. Visi įbedę 
akis į improvizuotą daržinės sceną. Kurgi ak
tor ius? Kada pradės? Plim-plim-plim — 
nesiliauja muzikėlė Plim-plim-plim... 

Kamputy ant suolo pastebiu dar nematytą 
žmogelį. Nedrąsi šypsenėlė veide, portfelis po 
pažastim, aklinai užsagstytas lietpaltis. Argi 
jam nekarš ta? Kumšteliu draugę: a r matai? 
Keis tas tipelis. Turbūt, ne čia pataikė... 

GRĮŽIMAS KLASIKON 

Išvaikščioję; visus kelius. 
Sugrįžtame į klasikus tylius. 

Atskleidė knygą rankos žegnone. 
Vėl pasiš t iečiam vakaro ugnia. 

Ir paskutinio u>mo pabaiga 
Atvirsta tartum juodžemio vaga. 

Kazvs Bradūr. Algimanto K*/i< 

Kazys Bradunas 
UZli'iO BALSAS 

Kur tu nueisi. 
Kurgi atrasi 
Stebuklingo šaltinio vandens? 
Gunsi. 

gjvensi, 
pasensi 

Ir niekai! delnais nepasemsi 
Sei gyveiiimo, nei mirties, 
liktai už upės, 
Vakarui temstant, 
Išgirsi baisa 
Savo patie< — 
(•vvenimo ir mirties. 

PO VISKO 

Po visko 
Lieka dar džiaugsmas — 
Padangių mėlynos akys 
Spinduliuoja pro ašaras 
Neapsakoma laime. 

Ir po džiaugsmo 
Dar lieka laimė — 
Krykštavimas kūdikio. 
Pirmą kartą pačiam 
Peržengus slenkstį. 

Bet po džiaugsmo ir laimės 
Lieka tik Dievas -— 
Ne kažkoks Kitas, 
Ne tuščias Niekas. 
Net ne Godot, 
O 
DIEVAS -
Jo minties aidas. 
Jo širdies pulsas. 
Kurių klausos nurimus 
Ir mano širdis. 

ARTĖJIMAS 

Kai visata prie pradžios — 
Prit* Dievo priartėja 
Ir medžiaga. 
Vos tik užgimus. 
Pravirksta, 
Atsigulu ant ašarotos žemės. 
Ir ji mane 
Šaltinyje nuplauna. 

Dabar aš baltas balsas 
Marmuro burnoje. 

19«8 metu Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Karm. Sodus, Michigan. rugsėjo 8 dieną - viešnia U 
Lietuvos rašytoja Jurga Ivanauskaitė su sio straipsnio autore Nijole Jankute-Uiubaliene. 

Staiga nutyla 
— nukūpr ina) sc 
salskis, kurio n 
atvykusios, dar D 
šios žvilgčiojam v 
gali taip apgau-

O kas toliau 
neįmanoma ap' 
Gogolio Pamišei 
siaubingą pami: 

šiek tiek „kv 
išliejimų" iki 
kvailokų grim *~ 
konvulsijų. Pas 
nės ir fizinės i* 
tik labai talent 
salskis — laba; 

Krūpčioju r 
graudu į jį žiū' 
prakai to srov> 
plaukai ir dr 
j is prisiliečia 
tuoju kar tu 

Vėlai vakat' 
režisierius Ar 
t rumpų filmu, i 
vos tarybinio g> 
ni tų „atspind? 
„Medžio atmin' 
— liaudies mei -' 
— t ikra poezij 
„Vėliava iš plyt q 
vio Artūro Sak. 
sukrečianti 

Ilgai negali 
ka l ta , gyvendar 
gu Artūru, lėtu" 

Šeštadienis -
aktorių Masą • 
gant išku mostu 
sių moterų i •' 
sakymo, kode 
bučiuoja motei 
venęs paproty-

nuzikėlė. Tipelis atsistoja ir 
ią! Nagi, Bagi! Aktorius Ma-
dvi, vėliau į Tabor Farm 
iuvom mačiusios. Susigėdu-
na į kitą. Tik geras aktorius 

>je daržinės scenoje dėjosi, 
syti . reikia matyti! Ten 
užrašų pamišėlis perėjo visą 
no gamą: nuo ramaus, tik 
'^Įėjusio" žmogelio „širdies 
oto k la ikaus šėlimo, nuo 
iki skausmingų beprotybės 
•.ros valandos didelės dvasi-
pos monologą gali „išvežt" 
ts aktorius. Valentinas Ma-
'entingas. 

bepročio šauksmų, man 
i. Nemažiau man gaila ir 

apsipylusio aktoriaus: jo 
ai varva, siena, prie kurios 
lampa. Žiūriu į jį ir prakai 

* * * 
etuvos dokumentinių filmų 

:as Reneckis rodo keletą 
idinęs juos bendru „Lietu 
įmo atspindžiu" vardu. Vie 

graudūs, kiti ironiški, o 
apie šių la iku dievdirbius 

^ (režisierius H. Šoblevičius' 
•ižduose. Tačiau Reneckio 
- plačiai pagarsėjusi karei 
lusko t ragiška istorija — 

/migti . Jaučiuosi kažkaip 
lokį, palyginti su nelaimin-
gyvenimą... 

- * * 
ylą farmos kieme sutinku 
sausą, susišukavusį, ele-

•liantį prie lūpų jj apsupu 
kas. (Dar vis negaunu at-

lUgelis svečių iš Lietuvos 
- rankas? Nejaugi šis atgy 

praktikuojamas Lietuvoj? 

Sąjūdžio veikėjas Arvydas Juozaitis su Sąjūdžio informacijos centro Jungines.- Amerikos Valstybėse 
vedėja Rita Dapkute IW9 metg Santaros-Šviesos suvažiavimo. 

Nijolės Jankutės-Užubalienė* nuotrauka 

O gal dabar, laisvinantis, tyčia atgaivintas, pa
brėžiant nesovietišką elgseną?) Mes visos 
apgailestaujam. kad vakar aktorius turėjo taip 
smarkiai prakaituoti . 

— Nelaimė tas karštas oras, nukreipęs žiū
rovo dėmesį klaidinga linkme, — sako Masals
kis. - Ne aktorius, bet jo vaizduojamas bepro 
tis turėjo sukelt pasigailėjimą. 

Šiandien nors ir drėgna, bet truputį vešiau. 
Kur ne kur pro plyštančius debesis net saulė 
žvilgteri. Net vėjelis pūsteli. Todėl ir daržinėj 
maloniau sėdėt, klausant rašytojos Jurgos I va 
nauskai tės paskaitos apie jaunosios Lietuvos 
kar tos kul tūrines problemas. Dar t iek nedaug 
žinome apie dabartini Lietuvos jaunimą. Gera 
proga apie jį plačiau išgirst iš rašytojos lūpų, 
kur ia i tos problemos gerai pažįstamos. 

Savo paskaitoje Jurga dažnai cituoja Anta 
ną Maceiną. Daugelis jaunųjų svečių iš Lie 
tuvos Maceina labai domisi (Išeivijos knygy 
nuose staiga ėme dingti ten užsigulėjusios Ma

ceinos knygos* Atrodo, kad šis filosofas, ieškąs 
atsakymo į amžinąsias problemas krikščiony 
bės šviesoje, t raukia ilgai marksizmu-leni 
nizmu maitintus protus. 

Po rašytojos I vanauska i t ė s profesore 
Violeta Kelertienė pasakoja apie j aunuos ius 
Lietuvos romanistus, ilgiausiai sustodama prie 
Valdo Papievio romano Ruduo provincijoje. Tai 
komplikuotas romanas romane apie rašytoją, 
rašantį romaną. . Nors ir labai nenorom, bet 
turiu prisipažinti, kad slaptų minčių k a m p u 
tyje kilo mintele to romano neskaityti . 

KiUj pietų belaukiant, galima išgirst ir 
pamatyti nemažiau, kaip paskaitose Išgirsti 
senų draugų ir pažįstamų gyvenimo ak tua l i 
jas arba įdomybes apie dar nepažįstamus žmo 
nes, kaip, pavyzdžiui, apie Paberžes kleboną 

(Nukelta j 4 psU 

> 
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Lietuvos kultūros vizija 
(Atkelta iš 1 psl.) 

ra i - Rytai priešprieša. Vidurio 
Europa puikiai j un t a kul tūros 
sudėtingumą, jos vertybinį, bet 
nebūtinai hierarchinį matą. "Lie
tuvių kul tūra — ta . kurią ma tau 
ateityje — man atrodo ne vakarie 
t iška, a savita Ji nebūtinai atsi
kreipia i Vidurio Europą modelių 
prasme, o greičiau kaip j geogra
finį ar politinį vienetą, kur is 
galėtų būt i kelias į platesnius 
vandenis, į pasaulio sceną. Kitų 
dėmesio nepatrauksime, jei bū
sime ir save suvoksime kaip 
maža kultūrinė sala. Tur ime 
jungtis į didesnį (kultūrinį) viene
tą, ar tai būtų Vidurio, ar Šiau
rės Europa, ar Baltijos kraš ta i . 
Tada galėsime kreiptis j pasaulį 
ir būti šio pasaulio išgirsti. 

ATEITIES KULTŪRA 
DABARTIES ŠVIESOJE 

V y t a u t a s S k u o d i s 

Šiame simpoziume netiesiogine 
prasme aš dalyvauju jau beveik 
10 metų. Būdamas Mordovijos 
lageriuose aš atidžiai studijavau 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
apraiška- iš gaunamos sovietines 
lietuviškos periodikos ir sovie
tines grožinės lietuvių l i teratū
ros. Tokia lektūra mums, politi
niams kaliniams, buvo prieina
ma. Man buvo svarbu atrast i at
sakymus į klausimą: kas laukia 
lietuvių taut inės kul tūros ir 
aplamai visos mūsų tautos ateity
je? įsitikinau, kad tautoje glūdi 
didelės užslėptos po tenc inės 
jėgos šuoliui į kokybiškai naują 
kultūros vystymosi etapą, kad tų 
jėgų sėkla yra gyvybinga ir kad. 
atėjus t inkamam laikui, ji su
dygs, išaugs ir klestės. Laikas ir 
tautoje prasidėjęs dvasinis atgi
mimas patvirtino, jog manoji 
lagerinė Lietuvos kultūros vizija 
buvo teisinga. 

Kalhar.t apie lietuviu t au t inės 
kultūros ateities perspektyvas. 
būtina atsižvelgti i dabartinį jos 

pagrindą. Kaip kiekviena tauta 
susideda iš atskiru individų, taip 
ir tų tautų kultūras formuoja jų 
atskirų individų kultūros visu
ma. Dabartinę atskirų individų 
kultūros padėtį Lietuvoje galima 
apibūdinti kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus žodžiais: t au ta 
apgadinta, tačiau nesugadinta. 
Atskirų individų kultūros laips
nis labai įvairuoja ir mūsų išei
vijoje. Su aukštesne kultūra nesi
derinančių pavyzdžių galima 
rasti visur. 

Taigi, sprendžiant lietuvių tau
tos ateities kultūros klausimus, 
stengiantis numatyti jos vysty
mosi perspektyvas, pirmiausia iš
siaiškinkime klausimą: kiek mes 
patys esame kultūringi? Taip pat 
panagrinėkime, kas y ra toji 
kultūra7 Lotynų kalbos žodis 
, , c u l t u r a " r e i šk i a apdir
bimą, ugdymą, auklėjimą, lavi
nimą, tobul in imą, vystymą. 
garbinimą. Mūsų laikais žodis 
„ k u l t ū r a " y ra s i e j amas su 
žmogaus arba visuomenės veikla 
ir tos veiklos medžiaginiais bei 
dvas in ia is r ezu l t a t a i s . Prieš 
keletą metų Australijoje įvyku
siame Pasauliniame filosofų kon-
grese buvo konstatuota, kad šiuo 
metu yra daugiau kaip 350 kul
tūros sąvokos apibrėžimų. 

Kultūros filosofinę sąvoką išsi
aiškinti, pr i taikant ją mūsų sim
poziumui, reikėtų ne poros valan
dų, o kelių studijinių monogra
fijų. Prisiminkime, jog pirmoji 
Antano Maceinos stambi filosofi 
nė monografija, iš le ;st? dar 
Lietuvoje, vadinosi Įvadu į kultū
ros filosofiją. Taigi t iktai įvadu. 
Kalbant apie lietuvių tautinės 
kultūros ateitį, reikia atsižvelgti 
ir į kul tūros ir civilizacijos 
santykį laike. Filosofijoje tarp 
kultūros ir civilizacijos, atrodo, 

Ateities studijinio savaitgalio metu Ateitininkų namuose, Lemonte, spalio 29 dieną vyko keramikos ir tapybos parodė
lė: priekyje (sėdi) Alina Skrupskelienė; stovi (iš kairės) kun. Vytautas Bagdanavičius, vienas iš savaitgalio programos 
rengėjų. Juozas Baužys, keramikas Kostas Ulevičius, keramikė ir tapytoja Loreta Vaškevičienė-Val, Stase Vaike* 
liene. keramikas Antanas Ulevičius, keramikė dr. Maryte Gaižutiene ir Algimantas Kezvs, atidaręs parodą ir 
supažindinęs dalyvius su menininkų kūryba. Jono Kuprio nuotrauka 

nėra griežtos riki >3. r a v v zdž IMI. 

Stasys Šalkauskis (1885-1941I 
civilizaciją laiko kultūrinių kūri
nių organizacija tam tikruose 
erdvė" bei laiko rėmuose. Pagal 
;. kultūra yra daugiau dvasinio 

gyvenimo s r i t i s , t .y . idėjų 

pasaulis, civilizacija — daiktų 
pa sau l i s , a p i b e n d r i n t a i — 
materializmas. 

Apie kultūrą galima kalbėti 
plačiąja -- filosofine prasme ir 
siaurąja — gyvenimiška prasme. 
Iš gimnazijos laiku visam gyveni
mui į mano atminti įstrigo isto
rijos mokytojo Broniaus Juškos 
aiškinimas, jog kultūra — tai 
dvasinės kūrybos visuma, civi
lizacija - materialinės kūrybos 
visuma. Jis pateikė tada ir tokį 
pavyzdį. Vokietija pradėjo 
Antrąjį pasaulinį karą, turėdama 
aukštai išvystytą civilizaciją, ta
čiau jos nacionaline- ku l tū ra 
smuko iki žemiausio lygio, kr-da 
savo antihumaniškos ideologijos 
pagr indu ji pradėjo masines 
nekal tu žmonių žudynes. Mano 
nuomone , Sovietu Sąjungos, 
sėkmingai siunčiarčios į erdvę 
kosminius laivus, ta ip pa' nepa
vadinsi necivil izuotu k raš tu 
Tačiau tuos šalies bendras kul
tūrinis lygis tikrai yra labai 
žemas. 

Skir tumas tarp civilizacijos ii 
kultūros ypač yra ryškus , kai 

ban t ap ie a t sk i rus individus. 
Jeigu šių dienų žmogus naudojasi 
visu į m a n o m u komfortu ir nau
jaus ia i s mokslo bei technikos pa 
s iek imais , ta i dar nereiškia, jog 
jis yra. ku l t ū r ingas Ir priešingai , 
jeigu žmogus gyvena pačiomis 
pr imi tyviaus iomis gyvenimo są
lygomis, ta i dar ne»' škia, kad j i s 
yra neku l tū r i ngas . Jo ku l tū ra 
gali bū t i net labai aukš ta . Dau
gelis m a n o . kad kul tūr ingo žmo
gaus sJĘrybė y r a protinis išsila
v in imas , išsimokslinimas, k i ta ip 
t a r i an t , jo intelektas ir inte-
Hgencija. Gyvenini?- daug k a r t ų 
teko įs i t ikint i , jog n ūsų paprastų 
mažamokslių, nesugadintų lietu
viško ka imo žmonių t a rpe nere-
ėiau sutiksi a u k š t o dvasinės ku l 
tūros ir inte ' igenc s žmonių, ne
gu t a r p tu , k u r i e yra baigę aukš
tuosius mokslus , t u r i garbin
gus mokslo vardas ir laips- -

1970 meta i s buvo užsimota u ž ' 
da ry t i L i e t u v o j e l e i d ž i a m ą 
žurnalą Kultūros barai. Kažkam 
jis labai nepat iko. Buvo sušauk
tas v isuomenės atstovų pasi tari
mas, k u r i s turėjo nuspręst i to 

žurnalo likimą. Prie to ..apskrito 
s ta lo" teko būti ir man , atsto
vaujant Vilniaus universitetui. 
T a m e p a s i t a r i m e dauge l io 
nuomonės sutapo, jog šiais laikais 
inteligenciją apsprendž ia ne 
žinios ir išsilavinimas, o žmogaus 
elgesys ir dvasinė kul tūra . 

Kultūros raida gali būti sustab
dyta. Tiek atskiro individo, tiek 
t a u t o s arba ku r ios nors jos 
izoliuotos dalies k u l t ū r a gali ir 

-ai žlugti. Lietuvoje, nuo pirmų
jų okupacijos dienu, tautinės 
kultūros vystymasis buvo labai 
suvaržytas. Reikėjo didžiulių ir 
pastovių pastangų visais įmano
mais būdais pasipriešinti taip pat 
didelėms okupanto pastangoms 
sus tabdyt i l i e t u v i ų t a u t i n ė s 
kultūros vystymąsi, neprisiimti 
įkyriai brukamo modelio: „kultū
ra turi būti nacionalinė savo for
ma tačiau socialistinė savo turi
niu" Lietuvos aneksijos dešimt
mečiais lietuvių išeivijos sąlygos 
buvo nepalyginamai geresnės ir 
jos indėlis į bendrą lietuvių kul
tūrom loDyną yra labai didelis. 
Išeivijos k u l t ū r i n ė s veiklos 

st iprus moralinis ir ska t inan t i s 
poveikis visą laiką buvo jaučia
mas ir Lietuvoje. 

S v a r s t a n t l ietuvių t a u t i n ė s 
kultūros vystymosi perspektyvas 
ateityje, nereikėtų pamiršt i , jog 
kur nebūtume, mes sudarome 
vieną lietuvių tautą. Todėl ir 
mūsų tautos kul tūra negali bū t i 
skaldoma į išeivišką ir neišeiviš-
ką. Lietuvių taut inė ku l tū ra vi
sada y ra tiktai viena, ka ip viena 
yra t au t a . 

Baigdamas vėl sugrįžtu prie at
skirų individų kultūros vaidmens 
bendroje tautinėje ku l tū ro je . 
Lietuvoje dabar yra 60 tūkstan
čių vien tik registruotų alkoho
likų. Daug vagių, plėšikų, žmog
žudžių, prievartautojų, dar dau
giau egoistų, medžiaginių verty
bių garbintojų ir aplamai žemos 
moralės žmonių. Nors daugelis jų 
yra baigę vidurinį ir aukštąjį 
mokslą, tokių individų nepava
dinsi nei kultūringais, nei inte
ligentais. Taigi tauta t ikrai labai 
apgadinta . Ne ši apgai lė t ina 
mūsų tautos dalis sukėlė tokį 
staigų ir tokį stiprų mūsų tautos 
atgimimą, kad šiandien jau realu 
galvoti apie antrąjį Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą. 

Iš visa to, kas aukščiau pa
sakyta, galima padaryti tokias 
išvadas: 

1) Tautinės kultūros kilimą a r 
smukimą lemia ne atskiri indivi
dai, o t a m tikras visos tautos są
moningumo ir nusistatymo vidur
kis. Individai gali tiktai į taigauti 
k u l t ū r o s vystymosi a r b a jos 
smukimo kryptį. 

2) Tas sąmoningumo ir nusista
tymo vidurkis Lietuvoje dabar 
yra labai aukštas. Noras nors iš 
dalies kompensuoti prarastuosius 
dešimtmečius tolesniame lietuvių 
t au t inės kultūros ugdyme y r a 
labai didelis. 

3) Dabar Lietuvos kul tūr in io 
gyvenimo pakilimas y ra nuosta
biai panašus į tą, kur is Lietuvoje 
prasidėjo 20-ojo amžiaus pradžio
je, a tgavus uždraustą l ietuvišką 
spaudą. Anas tautos atgimimas ir 
kultūrinis pakilimas atvedė į Lie
tuvos nepriklausomybę. 

4) Dabartinis, ant ras is š iame 
šimtmetyje mūsų tautos atgimi-

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kurios u i bilijonus dolerių lietu
viai nebūtų galėję nusipirkti. Tie 
rimtų, susikaupusių lietuvių vei
dai padarys įtakos ir politiniam 
dialogui: ta i ne veidai žmonių, 
kurie kraujo ištroškę. Tai veidai 
žmonių, kurie daug kentėję, ku
rie žino, ko nori — laisvės. Ir jie 
laisvėn žengia žingsnis po žings
nio. Tai žmonių jėga, kurios ne
sulaikysi šarvuočiais ir milicinin
kų lazdomis. 

O kaip apie dramos interpreta
ciją? ABC reporteriui Alvydas 
Medalinskas t rumpai ir tiksliai 
paaiškina, kad lietuviai visi sie
kia nepriklausomybės. Vytautas 
Vardys MacNeil — Lehrer News 
Hour duoda įdomią įvykių inter
pretaciją ir paaiškina, kodėl ne
galima galvoti apie lietuvių rei
kalavimų slopinimą smurtu. Al
gimantas Čekuolis ABC Night-
line programoje labai vykusiai 
pristato lietuvišką įvykių inter
pretaciją ir ją apgina nuo Mask
vos propagandisto V. Posner'io. 
Kai programos vedėjas Ted Kop-
pel Čekuolį pristato kaip partijos 
laikraščio redaktorių, Čekuolis jį 
pataiso: jis nėra partijos laikraš
čio, o bendrai patriotinio laikraš
čio redaktorius. Neatsi t ikt inai 
Algimantas Čekuolis pasipuošęs 
žaliu kaklaraiščiu. Ir šioje progra
moje scena svarbi: Posner kalba 
iš kokio ta i graboriaus salono 
Maskvoj, o Čekuolio fonas — švie
somis išpuoštas Vilnius su ka
tedra ir jos varpine pačiame 
centre. 

Penktadienio rytą Amerikoje bu
vo daug apsiblaususių lietuvių: 
vakar visą dieną reikėjo prie ra
dijo pribėgti, iki vėlumos televi-
zijon spoksoti. Bet kokia ta i bu
vo diena! Tai bent drama Lietu
voj! Tai bent spektaklis! 

(CLO. U.) 

m a s d u o d a r i m t ą p a g r i n d ą 
tolesnei mūsų tau t inės kultūros 
raidai, kur i a tves į Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s a t k ū r i m ą , 
nors šiuo metu padėtis Lietuvoje 
yra labai sudėt inga ir sunki. 

(Tęsinys ateinant į šeštadienį) 

Atvirukai iš Tabor Farm 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Dobrovolskį, ku r io g i l i a i k r ikšč ion i ška 
asmenybe ir veikla su jaunimu džiaugiasi Lie 
tuva. Pamatyti: kurios ponios keičia garderobą 
tris ka r tus į dieną, arba, dar įdomiau, čia gali 
iš arti žvilgterėti į veidus tų, kurių nuo
traukomis mirga ne tik Lietuvos ir išeivijos 
laikraščiai, bet ir JAV spauda. 

Šį savaitgalį visų žvilgsnius labiausiai pa
t raukiant is veidas — Arvydo Juozaičio, vieno 
iš Lietuvos Sąjūdžio pradininkų. Tas veidas 
patrauktų žvilgsnius net ir tada, jei Arvydas 
nebūtų žymus Lietuvos veikėjas. Kaip aukš
taičiai sako, tam žmogui Dievas davė ir drib 
telėjo — ne tik šaunią išvaizdą, bet ir išmintį, 
išsimokslinimą ir idealizmą darbuotis Lietuvai 
šiose viltingose, bet sunkiose atgimimo 
dienose. Miela matyt: j auną vyrą, pasirinkusį 
tą sunkų kelią. noTs čempiono garbė ir olimpia
dos medalis žadėjo daug gyvenimo lengvatų. 

Žiūriu į jį ir jo dailią žmoną Laimą ir taip 
gera širdy, kad Lietuvoje yra tokio jaunimo. Ži-
noma, jaunuoliais jie seniai nebelaikytini. 
Lietuvoje, kaip jau ne kartą girdėjau, jaunimas 
tik iki 18 metų. o išeivijoj, deja. kartais ir 
gerokai daugiau kaip 30. . Bet čia kitos 
priežastys ir ki ta tema. 

Prie Juozaičių stalo dar y ra tuščių vietų 
Mudvi su drauge prisedam šalia. Pažintis 
užsimezga greit ir lengvai Tautiečių dėmes\ s 
ir apara tų blykčiojimai dar nespėjo Juozaičių 
išlepint Kalbame apie pi rmus jų įspūdžius 
Amerikoj, apie šj Santaros Šviesos šuva v... 
vima, apie jaunuosius Sąjūdžio veikėjus. 

— Tai jaunų darbas. — sako Arvydas. — Ir 
jūs čia įkūrėte organizacijas, būdami jauni. 

Tas faktas kažkaip pasimiršo per 40 metų 
Kai pagalvoji, juk ir Vasario 16 osios akto 
signatarai 1918 metais buvo jauni. Galbūt 
jų barzdoti veidai, žvelgiantys iš istorijos 
vadovėlių mums, ano meto vaikams, atrodė 
seni ir neapsakomai tolimi. Galbūt ateis 
laikas, kada ir šiam gražiam rimtam veidui 
bus skirtas puslapis tokiame vadovėly. 

Laima Juozaitiene pasakoja api*- savo 
vaikus, kurių jau spėjusi pasiilgti Vyresnysis 
— Vygaudas. 

— Koks re tas vardas! - stebimės 

— Nagi tėvams pirmas vaikas visada nepa
prastas. Tai ir vardas turi būt ypatingas! — 
juokiasi Laima. 

Nuo vaikų pokalbis krypsta p n e knygų, 
prie moterų veiklos. 

— Mes Lietuvoje dažnai dar vis „bobos", — 
šypsosi I,aima. — Veikla vis dar tik vyrų sritis. 

Aplink šį stalą spiečiasi vis daugiau savait
galio publikos. Vieni per kitus kalbina Arvydą 
^r Laimą, užrašinėja adresus, klausinėja nesi 
baigiančius klausimus, duoda patarimus kelio
nėms po Ameriką. Viena nonia net ,.siū!o'' 
Arvydui bilijoną (!) dolerių paskolos Lietuvai. 
Esą galima gaut iš... Japonijos'? J is be šypsnio, 
mandagiai ir diplomatiškai išklauso ją ir visus 
ki tus, o lėkštėj aušta valgis... Žinoma, tai pats 

• mažiausias nepatogumas žmogui, patekusiam 
i didelio dėmesio centrą. Da*- daug svarbesnių 
dalykų jam prieš akis. Dieve padėk! 

Po pietų pirmąkart matau ir klausausi pro
fesoriaus Alfred Senn, jr . J is man pa t inka . 
Plati šypsena, užkrečiantis juokas Manau, kad 
joks studentas nenuobodžiauja jo paskai tų 
metu. Profesorius Senn gerai t inka amerikie
tiškai auditorijai. Sunku jį įsivaizduot orna
mentuotose, rūsčiose senųjų Europos uni
versitetų aulose. 

Profesoriaus tema — Ką reiškia būti lietu
viu? Ar galima juo pasidaryti? Jis pradeda 
spalvingais prisiminimais apie savo kalbi
ninką tėv ;. i ie tuvų kalboivros mokslininką ir 
jo ilgų metų ar t imus ryšius su Lietuva. Ne 
\--ada bendravimas su lietuviais būdavęs 
sklandus. Pavyzdžiui, daugeliui nepatikę, kad 
..vokietis"" dėsto lietuviams lietuvių kalbą. 

Profesoriaus Senn nuomone, lietuviu pasi
daryti buvę galima „Aušros" laikais, pirmojo 
atgimimo metu. kada žmogus apsispręsdavo 
vienai ar kitai tautybei kada Lietuva kaip 
valstybė neegzistavo, o kaip tau ta buvo pa
smerkta užmarščiai. Už lietuvybę tais la ikais 
apsisprendė, pavyzdžiui, Vincas Kudirka. Da
bar gi reikia lietuviu gimti Tauta save sura
dusi, nebekyla klausimas, ar iš tikrųjų yra 
tokia Lietuva. 

* Profesorių* Aifrprf Senn. sr.. buvo S%-eicaru kilmės 

Lietuviškai profesorius Senn ka lba neblo
gai. Aišku, s i lpniau, negu jo garsusis tėvas. 
Lietuviu ii? savęs nelaiko. Iš tikrųjų j is jaučia, 
kad jokiai t a u t a i neorikiauso. 

- Nevadinkit mane Sennas. Aš da r no toks 
senas' - nusijuokia jis. — Aš tik — Senn. 

Taigi. Profes-r 'us . .nepasidaręs" l ietuviu, 
t ik lietuvių draugu Kaip gera tokių draugų 
turėti! 

Paskutinė šios dienos paskaita Arvydo Juo
zaičio - „Teisingos visuomenė* s a m p r a t a " . 
Daržinė vėi pilna. Kam pri trūko suolų ir kė
džių, sėdi a n t grinHij. Juozaitis kalba ramiai , 
v a r t y d a - n a s savo užrašus . P a s k a i t a be 
šauktukų ir emocl>; -Hozaitis ne oratorius, ne 
„bačkin inkas" . Jis filosofas, bet jo mintys 
lengvai suprantamos ir paprastam dėmesin
gam klausytojui 

Juozaičio nuomone demokratinė-pliuralis-
t inė visuomenė yr;; ; hiausiai pageidaut ina . 
Tik tokioje visuomenėje įmanoma pagarba 
žmogui ir įstatymais pagrįstas valdžios teisė
tumas . Nors demot ..ėjikas Lietuvoje bus 
sunkus po 50 ir...>T ų , įr teroro, bet gyva is
torine a tmin t i s ir rp-ralinė iš tvermė padės 
įgyvendint tą s .rn^kratiškos I ietuvos 
svajonę. 

* * , 
Vakarop Tabor r • -ia susilaukia daugiau 

svečių Vienas po kito ..įeman rieda automo
biliai K a s negalėjo. • nesuspėjo da lyvaut 
suvažiavime iš pat prai įju, būt inai a tvyks ta 
l i tera tūros vakari.i • vakarai — viena iš 
svarbiųjų suvažiavirn atrakcijų. J ų pro
gramoje visada dah \ , a r :ai išeivijos, ar tai 
Lietuvos įvairių men a 'entai . o ka r t a i s i r 
t a rp t au t inės garą ., <aip, pavyzdžiui, 
prieš keletą metu r ai Josif Brodsky ir 
Czeslaw ?.įilosz. 

Šiam vakaru i dar- ė* -ienos pasipuošia 
dailės darba is . ės Joanos Plikiony-
tės-Bružienrs grafk. ; r N'"'eš prasidedant 
programai , pr i t rauk *ug žiūrovų. 

Prie knygų stalo •_. netrūksta nei „pa-
var ty to jų" . nei pi*V i. Čia. L a k š t u o n ė s 
Vėžienės rūpesčiu - \kt<-• pūpso stirtos 
Algimanto Mackau - k gu fondo leidinių, net 
ir pats naujausias Viri Prumpos Lietuva XIX 
amžiuje. Čia gali įsig^ įtvirukų, įvair ių Lie 
tuvos rašytojų knygų. , menininkų albumų 
Net ir ką tik Lietuv. šleista Amžino jlnio 
žemė jau Čia. Kuklu* ieli^ boluoja, pr imin 

d a m a s S ib i ro sn iegynuose p r a ž u v u s i u s 
tautiečius. 

Literatūros vakarą pradeda viešnia rašytoja 
Jurga Ivanauskai tė . Jos t r u m p a novelė 
. .Konjunktūrinė mergaitė" (skubiai, per sku
biai perskaityta) man palieka neramaus, 
net baisoko sapno įspūdį. Iš kažkur atsiradę 
siurrealist iniai vaizdai, kažkur dingsta ir vėl 
išnyra. Ju rgos mergaitė klajoja sąlygų ir 
aplinkybių padiktuotoj grėsmingoj dimensijoj. 

Poetė Liūne Sutema skaito pluoštą savo 
eilėraščių iš spaudai ruošiamo rinkinio Grafit-
ti. Jos poezija, tai ne žaismingų rimų dainuo
tinė. Pražuvimo ir išlikimo svarstyklės dažnai 
supasi poetės žodžiuose ir jos giliame liūdname 
balse. 

Trečiasis programos dalyvis — poetas Ray
mond Filip. Jo languotas švarkas, berniukiškai 
apkirpti p laukai ir juoke gaidelė balse staiga 
nuteikia l inksmai. 

— Prieš keletą metų aš mokėjau blogai lie
tuviškai O dabar moku geriau, — su dideliu 
akcentu pradeda jis. 

Poetas Filip, lietuvių kilmės kanadietis, 
ilga laiką neturėjęs kontakto su lietuviais. J is 
jau buvo Kanadoje žinomas poetas, kai jį lie
tuviai, o jis lietuvius atrado. Laimingas buvo 
šis „a t rad imas" , nes štai Raymond jau kalba 
lietuviškai. Gai kada pabandys ta kalba rašyti? 
Bet dabar su jo poezija susipažįstam ver
timuose, spausdinamuose Metmenyse, Draugo 
kul tūr in iame priede, arba, ka ip šįvakar, 
klausydami paties poeto, skaitančio angliškai. 

J o ner imuot i eilėraščiai apima plačią 
jausmų ir temų skalę nuo švelnios meilės iki 
gaivaus humoro, nuo pribloškiančios fantas
tiškos visatos didybės („Nu. ar skaitėt A Brief 
Hustory of Time apie ,black holes '?"! iki kas
dienybės, iki lietuviškų papročių parafrazės. 

Poetas greit pagauna publikos dėmesį. 
Kiekvienam savo eilėraščiui j is nešykšti gyvų 
ir juokingu komentarų, beriamų pusiau angliš
kai, pusiau lietuviškai. Ypač linksmai visus 
nuteikia „Kūčios", k u r prie lietuviško stalo 
kūčioti a tvyksta net Mahometas „ant persiš
ko kilimo su keptų pupų piramide lėkštėj". 
Rimtu veidu poetas paaiškina, jog Tėviškės ži
buriai bijoję šj eilėrašti spausdinti, kad „neatsi
tiktų kaip su... Salman Rushdie, bet Draugas 
buvęs drąsus — įdėjęs!" 

Raymond Filip — šio vakaro Mr. Popular. 
Nuo knygų stalo ima dingti jo plona knygelė 

Hope's Half-Life. o jis t ik pasirašinėja — viso 
geriausio! Ray — apsukdamas savo vardą ener
ginga spirale (galaktika? „black hole"? atomo 
branduolys?) 

* * * 
Šeštadienio nakt is dar ilga. Niekas ne 

nori miego, ypač ka i da inuoja Violeta 
Rakauskaitė-Stromienė. Lengva, grakšti ir 
balsinga, ji skraidyte skraido po daržinės 
sceną. Profesorius Aleksandras Štromas sėdi 
pirmoj eilėj, šypsosi pa tenkin tas ir blyksi foto 
a p a r a t u . O mes nes iga i l im da in in inke i 
katučių: bis ir dar kar tą bis, ir dar kartą... 

* * * 
Per greit atėjo saulėtas, vėsus sekmadienis. 

J au paskutinės valandos svetingoj Tabor Far-
moj. Gerai, kad dar t ruput į gal ima neskubėti, 
kad dar galima paklausyt išsamios profeso
r iaus Broniaus Vaškelio paskaitos apie rašy
tojo Jurgio Savickio, gerokai pamiršto, seniai 
beskaityto, kūrybą. 

Suvažiavimą uždaro Santaros-Šviesos fe
deracijos p i rmin inkas Va ldas Adamkus , 
pasidžiaugęs, kad šį savaitgalį čia dominavo 
Lietuva. Tautos himnui nuskambėjus, tuštėja 
daržinė, 36-ą kartą pasi tarnavusi kaip litera
tūros ir meno salonas, kaip politinių diskusijų 
ir paskai tų salė, kaip tea t ro scena ir kaip 
knygynas. Dingsta nuo sienų paveikslai, ir 
spalvingi Sąjūdžio p l aka ta i , o Vy tau t a s 
Vepštas ir Liūtas Mockūnas. nuolatiniai šių 
suvažiavimų talkininkai , jau stumdo stalus, 
kėdes ir krauna likusias knygas į dėžes. 

Kieme spragsi foto apara ta i : vyksta nefor
mali fotografavimosi sesija. Mes, nežymūs 
suvažiavimo dalyviai, stengiamės „įsiamžint" 
su žymiaisiais. „Ir aš čia buvau, mačiau, 
pažinau" — visada savimeilę kutenant is prisi
minimas. 

Atsisveikinam su senais ir naujais pažįs
t amais ir su vis dar besišypsančia, bet jau per
vargusią Maryte Paškevičiene, ilgamete šių 
suvažiavimų administratore. Sąrašai, bilietai, 
nakvynes, garsūs ir negarsūs svečiai — jos prie
žiūroj. Kažin, ar teko jai pasiklausyt bent vie
nos paskaitos? 

Važiuot namo nenuobodu: šnekos apie šio 
savaitgalio programą ir jos dalyvius yra 
nemažiau, kaip Petro Petručio juostelių, į 
kur ias jis viską, kas čia dėjosi. įrašė. Jei ką 
būsiu pamiršusi, bus priminęs „Margutis". 
Sudiev. Tabor Farm. iki kito rugsėjo! 
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