
(L

ANTROJI DALIS .z,™,,
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1992 m. gruodžio mėn. 19 d. / December 19, 1992 Nr. 248(46)

Vaclav Havel apie kultūros 
nuosmukį ir jos svarbą

Mintys apie gyvenimą saugioje zonoje

Kultūros išsilaisvinimas ir nuo
smukis, kultūrininkų džiaugs
mas ir depresija — pototalitari- 
nę Lietuvą apėmęs sąmyšis ne
aplenkė ir kultūrinės erdvės. 
Apie panašias problemas Čeko
slovakijoje rašo pirmasis po 
komunistinės valdžios nuvertimo 
demokratiškai buvęs išrinktas jos 
prezidentas — dramaturgas ir 
esėjistas Vaclav Havel. (Jo 
straipsnis šia tema buvo išspaus
dintas šių metų pavasarį The 
New York Review of Books žur
nale.)

Iškeldamas kultūros (plačiau
sia to žodžio prasme) svarbą, 
Havel’is pareiškia nemanąs, kad 
valdžia turėtų labai dosniai ren> 
ti kultūrą. Jis taip pat nesutinka 
su daugelio čekų ir slovakų me
nininkų pasipiktinimu ir jų bai
mingomis aimanomis, kad šis 
pereinamasis laikotarpis griauna 
kultūrą ir ilgainiui ją visai 
sužlugdys.

Anot Čekoslovakijos rašytojo ir 
politiko, „daugelis mūsų meni
ninkų nesąmoningai įprato nau
dotis begaliniu socialistinės 
valstybės dosnumu. Ši valstybė 
finansavo daugelį kultūrinių in
stitucijų ir įstaigų, nepaisydama, 
ar filmas kainavo milijoną, ar 
dešimt milijonų korunų; jai 
nerūpėjo, ar bent vienas žmogus 
eis to filmo žiūrėti. Buvo visai 
nesvarbu, kiek apmokamų ar
tistų teatruose dykinėjo; svar
biausia buvo tai, kad jiems būtų 
mokamos algos — jie buvo 
išlaikytiniai”.

Komunistinė valstybė žinojo, 
kad didžiausias pavojus jai gresia 
iš intelekto ir dvasios srities — 
rašo Havel’is. Ji žinojo, ką pir
miausia reikia apraminti perdėtu 
dosnumu. Tiesa, valdžiai vis 
mažiau ir mažiau sekėsi tai 
pasiekti, tačiau tai tepatvirtina, 
jog valdžios baimė buvo pagrįsta 
— nors menininkai buvo nuolatos 
papirkinėjami, apiberiami premi
jomis bei titulais, jie vieni iš 
pirmųjų ėmė maištauti.

Todėl Havel’io nejaudina savo 
„užtikrintą gyvenimą” socializ
mo laikais prisimenančių meni
ninkų „nostalgiškas skundas”. 
Kultūra, rašo jis, turi bent iš 
dalies išmokti kaip savarankiš
kai išsiversti. Ją reikėtų iš dalies 
finansuoti, atleidžiant nuo mo
kesčių ar teikiant fundacijų bei 
ypatingų fondų paramą. Havel’io
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nuomone, tokia parama geriau
siai derinasi su kultūros daugia- 
lypiškumu ir laisve. Kuo įvaires
ni bus finansinės paramos šalti
niai, tuo labiau menuose ir moks
luose klestės įvairumas ir 
teigiamos varžybos.

O valdžia? Ji, pasak Havel’io, 
turėtų — racionaliai, atvirai ir 
apgalvotai — remti tik tas kul
tūros šakas, kurios yra būtinos 
mūsų tautinės tapatybės bei 
civilizuotų tradicijų išlaikymui ir 
kurių rinkos mechanizmai patys 
vieni nepajėgia „išmaitinti”. Tai 
istoriniai pastatai, bibliotekos, 
muziejai, vieši archyvai, bažny
čios ir panašios institucijos, 
kurios šiandien yra pasibaisėtino
je padėtyje (tartum sugriuvęs 
„užmaršties režimas” buvo sąmo
ningai pasiryžęs sunaikinti šiuos 
svarbius praeities liudytojus).

Vaclav Havel pabrėžia, kad jo 
tautiečiams reikia rūpintis „visa 
ko kultūra”: santykiais tarp 
žmonių, žmonių Santykiais su 
gamta, aplinkos, darbo, aprangos, 
elgesio ir pasilinksminimų kultū
ra. Visa tai neįmanoma be teisi
nės, politinės ir administracinės 
kultūros, be valstybės ir piliečių 
santykių kultūros. Prieš karą, 
prisimena Havel’is, visose šiose 
srityse mes nebuvome atsilikę 
nuo pasiturinčių Vakarų demo
kratijų, o gal net ir buvome 
pranašesni už jas. Šiandien 
tereikia peržengti sieną į Vakarų 
Europą, idant supratus, koks 
katastrofiškas mūsų kultūros 
nuosmukis.

Aš žinau, sako Havel’is, kad šis 
nuosmukis daugiausia išplaukia 
iš mūsų ūkio suirutės, bet man jis 
dar labiau pasibaisėtinas už 
ekonominį nusmukimą. Todėl

Šiemetinis Ateities savaitgalis Čikagoje
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Ir vėl Ateities savaitgalis, 
įvykęs lapkričio 13-15 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje, ir 
Ateitininkų namuose, Lemont’e, 
sutraukė gražų būrį atsilankiu
sių dalyvių, gal daugiausia nuo
latinių, kurie jau kasmet į tokius 
savaitgalius susirenka. Ruduo 
šiemet Čikagoje šaltas ir šlapias, 
rinkimai Lietuvoje į Seimą šiek 
tiek nemaloniai sujaukė ir prislė
gė nuotaikas, tad būtinai reikėjo 
kaip nors prasiblaivyti, praskai
drinti savo galvojimą visiškai ki
tokiomis mintimis, pasiklausyti 
paskaitų, kurių temos nieko ben
dro neturėtų su pastarųjų kelių 
savaičių kasdienybe. Jeigu kas 
nors iš skaitytojų, nebenorėda- 

1 mas toliau skaityti, paklaustų, 
kokios gi tos temos, kurios buvo 
čia nagrinėjamos — štai jos: filo
sofija, teologija, feminizmas, 
mitai, istorija, kryžiuočiai, kopūs
tai (sic!), poezija, išaugusi ant 
šaligatvių, išdidūs kritikai ir 
kuklūs vertėjai. Taigi — nuo 
poezijos ir filosofijos iki kopūstų.

Tikrosios tiesos beieškant

Šeštadienio rytą, lapkričio 14 
dieną, pirmoji paskaita buvo dr. 
Andriaus Valevičiaus, Sher- 
brooke universiteto, Kvebeko 
provincijoje, Kanadoje, Teologijos 
fakulteto profesoriaus. Jo paskai
tos tema: „Šiuolaikinės religinės 
ir filosofinės problemos”. Su 
prelegentu supažindino ir sesijai 
moderavo Vida Kuprytė. Prele
gentas pažymėjo, kad šių laikų 
žmogus pergyvena gilią krizę, dėl 
visko abejoja, dažnai nežino, kas 
jis pats esąs, iš kur atėjęs ir kur 
eina. Nenuostabu tad, kad mūsų 
laikų žmogui nelengva rasti ir 
tikrąsias tiesas. Net ir filosofai 
vengia kalbėti dabar apie tiesą 
bei grožį. Gyvenime etika nebetu
ri didesnės reikšmės. Žmogus 
pats ir jo sprendimai yra tapę 
tiesos centru.

Norėdamas išaiškinti, kaip 
žmonija prie šių dienų galvojimo 
yra priėjusi, prelegentas įdomiai 

mums reikia pradėti vykdyti 
plataus masto programą kultūros 
lygiui pakelti. Politika man 
reiškia dorą elgesį ir „aukštesnį 
atsakingumą”. Padaryti gyveni
mą malonesniu, įdomesniu, įvai
resniu ir lengviau pakeliamu — 
tai turėtų būti mūsų piliečių, o 
ypač politikų, pagrindinis užda
vinys, užbaigia savo straipsnį pir
masis laisvosios Čekoslovakijos 
prezidentas rašytojas Vaclav 
Havel.
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Jono Kuprio nuotrauka

iemetinio Ateities savaitgalio programoje lapkričio 15 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, paskaitą 
skaito dr. Stasys Goštautas, greta sėdi programos moderatorius Haris Subačius.

aiškino įvairias teorijas nuo 
Sokrato, Augustino, Descartes iki 
Kanto, Markso, Freudo ir pačių 
naujųjų filosofų. Dabartinės 
žmogaus krizės problema yra kar
tu ir krikščionybės problema. 
Įdomu, kad prelegentas daug kur 
rėmėsi ir buvusio Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profesoriaus 
Leono Karsavino (1882-1952) 
mintimis.

Po paskaitos kilo gyvos diskusi
jos. Į klausimus ir pastabas pro
fesorius Andrius Valevičius 
taikliai atsakinėjo, tik prisipa
žino, kad gal dar nėra arčiau susi
pažinęs su Lietuvos žmogaus dva
sine padėtimi.

Mitologija ir moterų teisės
Dr. Birutė Ciplijauskaitė, 

University of Wisconsin Madi- 
son’e ispanų literatūros profeso
rė, skaitė paskaitą labai ilgu 
pavadinimu: „Mitų, pasakų ir 
folkloro panaudojimas šiandie
ninėje moterų literatūroje”. 
Prelegentė pabrėžė, kad šiandien 
moterys studįjuoja ir ieško, nuo 
kada prasidėjo moterų balso 
užgniaužimas. O tai jau randama 
nuo pačios seniausios mitologuos 
ir ankstyviausių pasakų pasau
lio. Juk pasakose vyrauja dau
giausia tik vyriškieji idealai. Net 
ir šv. Rašto asmenybės, kaip, pa
vyzdžiui, Marija, negalinti būti 
modeliu šių dienų moteriai. Ji be 
iniciatyvos, ji kalbėjo: „Tebūnie 
man pagal Tavo valią”. Ji gyve
no Jėzui, ne sau. Ieva tuo tarpu 
rodoma kaip gundytoja. Graikų 
tragedijose herojai vyrai papras
tai miršta už idealus, už tėvynę, 
o moterys — vien dėl aistros. Tik 
lietuvių liaudies dainose dažnai 
pabrėžiama kilnesnė moters rolė.

Pabaigoje dr. Ciplijauskaitė 
sugretino keletą moterų įvaizdžių 
— tradicinių ir modemiškų. Ar 
moteris yra lyg paukštis narve, 
ar ji yra laisva paukštė? Ar 
moteris — žmona ir motina, ar ji 
yra visų pirma žmogus? Ar iš 
gyvenimo ji priima viską, ką jis 
jai atneša, ar ji pati bando gyve
nimą tvarkyti?

Diskusijoms moderavo Kazys 
Motekaitis. Mano supratimu, ši 
beveik feministinė paskaita 
nebuvo pačios prelegentės minti

jimai ir įsitikinimai. Ji tik 
perdavė kai kurių dabartinių iš
kilesnių moterų autorių mintis. 
Kyla tik klausimas, kodėl, no
rint feministines idėjas iškelti, 
reikalinga domėtis mitologija, ar
cheologų rastomis deivių statulo
mis arba žinoti, kiek kažkokia 
deivė Inana turėjusi vyrų?

Kryžiuočiai ir kopūstai

Trečioji šeštadienio paskaita 
nukėlė klausytojus į jau pažįsta
mus istorinius laikus. Dr. Rasa 
Mažeikaitė, istorikė iš Toronto, 
kalbėjo tema: „Lietuva eina į Eu
ropą 14-ame amžiuje”. Modera
vo Asta Tijūnėlytė. Dabar 
ypač populiaru skatinti Lietuvą, 
kad ji turėtų atsiriboti nuo Rytų 
ir kreiptis į Vakarus. Bet jau net 
viduramžiais lietuviai panašiai ir 
darė, bendraudami prekybiškai 
net su savo priešais kryžiuočiais. 
Jau 14-ame amžiuje lietuviai bu
vo iš Vakarų pasisavinę diploma
tinį etiketą ir mokėdavo ben
drauti su kaimyniniais kraštais. 
Vykdavo dažnai derybos dėl pasi
keitimo belaisviais, o prekyba 

Ateities savaitgalio programos lapkričio 15 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, dalis klausytojų: poetas Kazys 
Bradūnas, Kazimiera Bradūnienė, poetė Julija Švabaitė-Gylienė, dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė.

Jono Kuprio nuotrauka
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nesustodavo net karo metu. Išli
kusi iš anų laikų Mindaugo pri
vilegija tokią prekybą tarp 
Žemaičių ir Ordino leido net karo 
metu. Ordinas parduodavo net 
ginklus, o iš žemaičių pirkdavo 
kitas prekes — obuolius, kopūstus 
ir kitką.

Dažnai būdavo pasirašomos 
prekybinės sutartys, o karo metu 
nustatomos specialios taikos zo
nos, kuriose abiejų pusių pirkliai 
saugiai galėdavo keliauti ir pre
kiauti. Čia dr. Mažeikaitė su 
humoru palygino tokias saugias 
zonas su čia, prie Jaunimo cent
ro, sargybinio saugomu plotu, 
už kurio ne visada būtų saugu 
pasistatyti automobilius. Abiejų 
pusių pirkliai turėdavo specialius 
leidimus keliauti, dokumentus, 
ypač kad kryžiuočiai per Lietuvą 
keliaudavo prekybos tikslais į 
Ukrainą ir toliau. Visa tai reiš
kia, kad dėl prekybos būdavo 
užmirštama ideologija, ekonimi- 
niai ryšiai buvo palaikomi ir su 
priešais. Ar ne panašiai kadaise 
kalbėjo ir prelatas Mykolas 
Krupavičius, sakęs, kad galima 
derėtis ir su pačiu velniu. Paskai

ta buvo įdomi ne tik savo tema, 
bet taip pat įdomiai, retkarčiais 
su humoru, dr. Mažeikaitės per
teikta klausytojams.

Pasimetusių laisvėje poezija

Sekmadienį, lapkričio 15 dieną, 
studijinė Ateities savaitgalio pro
grama persikėlė į Lemont’ą, Atei
tininkų namus. Gaila, kad dėl tuo 
pačiu metu Čikagoje vykstančių 
įvairių kitų renginių, dalyvių 
skaičius buvo mažesnis. Pirmuo
ju kalbėjo poetas Artūras 
Tereškinas, baigęs Vilniaus 
universitetą, šiuo metu tęsiantis 
studijas University of Illinois at 
Chicago. Jo tema: „Jaunoji Lietu
vos poezija”. Sesijos moderatorė 
— Asta Kazlauskaitė. Amžiumi 
jauniausias prelegentas labai ryš
kiai ir vaizdžiai nupiešė kelių 
pačių jauniausių Lietuvos poetų 
portretus ir trumpais bruožais 
atskleidė, kas šių poetų kūryboje 
yra esminga.
, Kęstučio Navako, vieno iš 

postmodernistinių poetų, kūrybo
je jaučiamas nieko nereiškiantis 
arba ir viską reiškiantis kalbėji
mas, o jo žmogus gyvena lyg ko
kiuose vitražuose. Aidas Marčė
nas — poetas, kurio poezija — lyg 
nublizginto perlo kriauklė. Joje 
gyvenančiam sunku pasakyti, 
kur baigiasi sapnas ir kur 
prasideda pabudimas. Julius 
Keleras (mums jau gerai pažįsta
mas) kalba, lyg šviesa būtų per- 
vėrusi visus tamsos plyšius, ir ji 
būtų vienintelis jo žodžio tikslas. 
Vytautas V. Landsbergis dažnai 
iškelia klausimus, į kuriuos ne
randami atsakymai. Jo poezija 
primena meno kūrinio kolažą, iš
reiškiantį realybės nebuvimą ir 
pabrėžiantį laikinumą. Sigito 
Parulskio eilėse kasdienybė vaiz
duojama kaip pragaras, karaliau
ja blogis. Tačiau pas jį jaučiamas 
galvojimas apie tobulumą ir jo 
ilgesį. Valdo Daškevičiaus žodis 
atspindi vienišumą, gyvena me
taforos rūmuose. Pas Eleną 
Karnauskaitę matoma didelė 
praeinančio laiko nostalgija ir 
melancholiška pasaulio bepras
mybė. Edmundas Atkočiūnas, 
vienuolis pranciškonas, išreiškia 
žmogiško gyvenimo nerimastį, 
bet tiki, kad Viešpats yra, kon- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Haris Subačius Ateities savaitgalio literatūros vakaras
Svetimo savęs dienoraštis

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Po galybės taškymųsi, lenktynių, pervalkų, 
po skanių pietų pagaliau artėja naujas vaka
ras. Vakaras prie upės.

Dabar, vakare, dar labiau nė vakar esame 
visi išvargę. Beveik visiškai bejausmiai suren
kam šakas laužui, pastatom palapines ir ant 
laužo užkartam puodus vakarienei. Visi tyliai 
laukiam, įbedę akis į burbuliuojančią katilo 
gelmę. Kaip puiku, kad dar nėra uodų. Jie ne 
tik sugadina ūpą Bavo besočiais sriaubtukais, 
bet, kas dar svarbiau, be perstojo zyzdami, 
trukdo klausytis tylos ir upės.

Tai bent skanu. Valgom troškintą konservų 
mėsą su bulvėm, svogūnais ir druska. Namuo
se tai būtų kasdieninis ir labai nuobodus 
maistas, bet čia jis mums karališka vakarie
nė. Taip ir pridera pasakai. Niekas net negal
voja apie žodžius arba miestietišką kultūrą. 
Tik stirnos aplinkui nustebusios klausosi 
plačiausių burnų čepsėjimo ir galingo plaučių 
srėbimo. Po sotaus valgio geriam karštą ar
batą, paskanintą visokiausiom miško žolytėm. 
Karštas gėrimas lava užlieja kiekvieną kūno 
ląstelę. Visas jaučiuosi toks sunkus, kad, rodos, 
žemė daugiau jau nebeišlaikys, ir aš tuoj im
siu ir kiaurai į ją susmegsiu.

Po labai nemalonaus ir neišpasakytai sun
kaus indų plovimo, vėl jaučiu ateinant vaka
rykštę Taboro kalno palaimą. Vėl ta vilionė 
čia pasilikti ir klausytis tos nuostabios melodi
jos. Bet šį kartą melodijoje gan nelauktai 
išgirstu nauju garsų. Joje gan darniai kažkokie 
nauji aidai. Žinau, kad dainon įsilieja nauja 
šalia srūvančios upės gaida, bet šalia jos skam
ba dar ir kitokios. Daugybė. Kuo atidžiau 
klausau, tuo labiau ta nauja harmonijos vija 
įkyriai skverbiasi į sąmonę. Ne, tai ne Dievas, 
ateinantis mums atsakyti klausimo, neat
sakyto apaštalams Tabore. Tai labai žemiška 
ir iki kraujo pažįstama gaida. Pažiūrėjęs į 
draugų veidus, regiu, kad ir jie tą paslaptingą 
skambesį irgi puikiai girdi. Garsai sklinda iš 
toli. Iš ten, kur veda tamsoje pradingstantis 
šunkelis, besiilsįs tuoj už mūsų palapinių.

Nuspręsta, einam pažiūrėt.
Naktis be mėnulio, tad kliūdami už kelmų, 

ir viB netyčiom įeidami j kokį krūmą, sunkiai 
stumiamės nelygia pamiškės pieva pirmyn. Po 
keliolikos minučių jau galim aiškiai girdėt 
skambant iš galingų krūtinių liaudiškas sutar
tines. Šalia jų gailiai verkia smuikas ir, be 
abejonės, kaimiška armonika. Dar kiek paėjus 
jau galime matyti ir laužų šešėlius. Gegužinė!

Karštai dega laužai. Dar karščiau lieps
noja susirinkusio jaunimėlio širdys. Tai stu
dentai iš Vilniaus universiteto, susibūrę 
savaitgaliui, siaučia. Sukasi ratai, sukasi 
polkos, net Bartas atkutęs smaginasi savo 
būdu — tai vienam, tai kitam ant krūtinės 
užšokdamas, tai vėl kitam į blauzdą 
žaismingai grybštelėdamas. Smagu be galo, 
net galvos sukasi, pasiduodamos aplinkos 
sūkuriui. Puotaujam, šokam, dainuojam. Lie
jasi per kraštus jaunystės taurės.

Bet, deja, viskam ateina galas. Po kiek lai
ko pamažu nusilpsta per daug ilgai dainavę 
balsai. Pailso ir muzikantai. Vienas po kito 
krenta studentai į savo miegmaišius. Gęsta 
laužai. Traukiam ir mes atgal į savo stovyk
lavietę.

Parėję atgal, sumetam daugiau malkų ant 
laužo ir džiugiai klegam apie nuostabų vakarą. 
Tai bent sėkmingas sutapimas. Po kelių minu
čių tačiau ir mūsų klegėjimas baigiasi, išga
ravus apgaulingai jaunystės svaigulio energi
jai. Karalius Miegas ima savo viršų. Be to, ir 
keltis rytoj reiks anksti iš ryto. Lendam ir mes 
į savo maišus, kurie tarnauja mūrais nuo nak
ties šalčio. Užtrauktam palapinių užtrauktu
kus, tikėdamiesi pasislėpti nuo visokių 
vabzdžių ir vieno kito pasiklydusio kraugerio 
uodo. Ankstyvi uodai yra daug piktesni už jų 
vidurvasario kolegas. Suglaudžiu taikiai ap
sunkusius vokus. Vos spėjęs priglausti galvą 
ant sulankstyto megztinio, jau girdžiu mono
tonišką brolio alsavimą. Pavydžiu aš jam šito 
— jis bet kur ir bet kada gali per kelias minu
tes užmigti. Jokių rūpesčių.

O mano vis dar sukasi galvoje bedžiūgau- 
jančių studentų ratai. Vėl ir vėl, nežinia ko-

Algio Jakšto nuotrauka „Vakaro idilija” iš šiemetinės Lietuvių fotografĮJo* parodo* Čikagoje.
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tema: „Upės, ežerai, jūra ir laivai”.

dėl, supleška sapno kine ugnim degantys vai
nikai. Rimstant besidžiaugiančiai širdžiai, per 
palapinės skyles vėl prabyla į mane upė pasa
kų balsu. Ir kaip aiškiai ji šneka. Taip lengva 
yra klausytis, nes žinau, jog jai kalbėti nega
liu. Negaliu su ja ginčytis, negaliu jos teisti ar 
vertinti. Tik klausyt ir klausyt jos be galo, kol 
išgirsiu ir suprasiu viską, ką ji turi man pasa
kyt.

O kalba ji man simboliais apie šokių ratus 
ir degančius vainikų apskritimus, apie saules 
ant lietuviškų pakelės kryžių, apie mano 
gyvenimo ratą. Ji primena man senovinį baltų 
pasaulį. Mano prosenelių gamtos dievais ku
piną draugišką būtį. Ji kalba apie jų esmės vie
nybę, apie vieną gamtos, žmogaus ir Dievo 
pasaulį. Paparčio žiedą ir rūtų vainikėlį. Rug
sėjį ir Žolines. Vainikų dvasias ir Ąžuolus. 
Laumes ir kaimo gydytojus. Vaidilas ir vel
niukus, pakelėse betykančius iš kvailių pasi
juokti. Bet kodėl akyse ratų ratilai rieda? 
Ratas. Saulės ratas senovės mitologijoj buvo 
žmogaus ir gamtos ciklo simbolis. Jis toks 
gyvybingas lietuvio sieloje, kad išliko saulės 
spinduliais net ant naujo ir stipresnio simbolio 
— krikščioniško kryžiaus. Senoliai nedalijo 
gyvenimo į minutes. Ir kaip, jei jie tikriausiai 
laikrodžių neturėjo. Jų laikrodis buvo gamta, 
o stebint gamtą, viskas ratu išeitų: pavasaris 
vasara, ruduo ir žiema — vienas ratas. Upė, 
garai, lietutis, upelis, upė — dar vienas ratas. 
Tokioj aplinkoj, jei nesi kurčias ir aklas, tuoj 
pastebėsi taisykles. Gyvenimas taip pat tik
riausiai jų buvo įsivaizduojamas kaip ratas — 
tobuliausia gamtos forma — visaapimantis, 
pilnas ir begalinis. Be pradžios, galo ar vidu
rio. O centre to rato katftai kaip saulė dega 
meilė, kuri savo spinduliais šviečia prasmę. 
Štai kodėl aš negaliu pasiduoti upės šauksmui 
ir pasinerti su ja į ramybės gelmes. Manyje 
saule šviečia žmogiška meilė. O meilei reikia 
asmens. Paskendęs aš nebegalėsiu mylėti tų, 
kurie dabar su manimi, kurie man dabar yra 
brangūs ir artimi. Nebematysiu stebuklingos 
visatos pasakos. Nebegalėsiu, toks mažytis bū
damas, įsimylėti ir pasijusti begaliniu, tirp- 
damas lėtai ir palaimingai savo ir pasaulio vi- 
saapimančioje meilėje. Meilė, ji kaip ir upė, yra 
daugiau už laiką. Ji ne tik suvienija į vieną 
visumą mano paties gyvenimą laike, ji taip pat 
suvienija į vieną visumą mane su kitais, mane 
ir visą kūriniją.

Pradarau palapinės užtrauktuką, ir į mane 
slegiančiai dvelkia ryto migla. Už palapinės 
kabo sodrus ankstyvo pavasario ryto rūkas. 
Net laužo, kurio rūkstantį buvimą galiu leng
vai užuosti, nematau. Baisi drėgmė. Šakos, 
paliktos naktį šalia laužo, atrodo lyg po lietaus. 
Simo polietileninis užtiesalas taip pat nusėtas 
rasos lašeliais. Viskas atrodo, lyg naktį būtų 
liję, nors nieko panašaus neteko išgirsti.

Aš pakurstau laužą, uždedu ant ugnies 
katilėli vandens arbatai ir pusryčių srėbalui. 
Tada pradedu traukti iš palapinės miegmaišį

Tradicinis rudeninis Ateities 
savaitgalis Čikagoje, skirtas 
čikagiškiams lietuviams suteikti 
progą išgirsti ne taip dažnai 
mūsų tarpe pasirodančių įvairių 
sričių lietuvių mokslininkų, ypač 
pačių jaunųjų, Amerikoje išaugu
sių ir išsilavinusių, mintis bei 
būti forumu, kuriame visi daly
viai kartu galėtų svarstyti 
opiausias lietuviškos būties 
pasaulyje problemas, turi taip pat 
ir savo tradiciją. Ateities 
savaitgalis visada pradedamas 
poezijos ir grožinės literatūros 
vakaru penktadienį Jaunimo cen
tro, Čikagoje, kavinėje — tai 
išdava noro išlaikyti teisingą 
vertybių skalę mūsų kultūrinio 
gyvenimo gamtovaizdy. Mūsų vi
są bendruomeninį gyvenimą ku
riantis ir jį gaivinantis iš atskirų 
mūsų poetų ir rašytojų kūrybinių 
gelmių kylantis lietuviškas žodis 
visada bus tikroji mūsų tautos 
gyvenimo versmė, o aktualiems 
Lietuvos ir mūsų išeiviškos 
būties ir veiksenos klausimams 
svarstyti — politiniams, ekonomi
niams, filosofiniams ir kultūri
niams — pakaks laiko kitas dvi 
dienas, kai tų metų Ateities 
savaitgalio programa bus jau 
įsibėgėjus. Iki šiol per tokius 
savaitgalio atidaromuosius lite
ratūros vakarus jau esame matę 
ir girdėję nemažą būrį ne tik 
svarbiųjų ir visuotinai pripažintų 
mūsų poetų ir rašytojų, bet ir 
jaunų, neseniai pradėjusių ar dar 
tik pradedančių savo asmeninę

Ateitie* savaitgalio metu, lapkričio 15 diena. Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois: Vytas Čuplinskas (iš Ottawa, Ka
nados), Asta Kazlauskaitė (iš Čikagos), dr. Stasys Goštautas (iš Boston’o).

Jono Kuprio nuotrauka

ir kitus daiktus bei kišti juos į kuprinę. 
Ruošiuos naujai auštančiai dienai, kol visi 
draugai dar ramiai miega. O, atsiprašau, ne 
visi. Bartas jau zuja aplinkui, įkišęs nosį į 
žemę. Jį, kaip ir mane, prižadino rytmečio gar
sų pasaulis. Gausybė paukščių giesmių. Skam
ba pažįstamos gaidos, bet greta ir tokios, 
kurios net neskamba kaip paukščiui prideran
čios. Tik po daugelio metų miške išmoksti jas 
atskirti ir suprasti. Ausis sugeria giesmių 
dvasią, ypač gerai girdimą ryto šviežiame ore. 
Rytą, po nakties mirtinos tylos, atrodo, net upė 
garsiau sruvena. O gal tik garsas geriau sklin
da švintančiame pasaulyje.

Po stovyklavietę pasklidus pusryčių troš
kintos mėsos kvapui, iš palapinių pradeda lįst 
lauk draugai. Tei bent man įdomu stebėti jų 
nuo drėgmės ištinusius veidus. Atrodo, kad gal 
vakar kokiose peštynėse dalyvavom — vokai 
tokie pasipūtę. Bet, pašlapini nosies galą 
vandenyje kaip bebras, ir pasaulis vėl nusidažo 
ryškiausiom naujo pavasario ryto spalvom. Per 
švarias ausis paukščių balsai vėl pasiekia ty
rąsias dvasios gelmes. O dar kai ant liežuvio 
nusileidžia pirmieji pusrytėlio dyvai... Pasaka 
tęsiasi toliau.

Pavalgę pasileidžiam žemyn srove į rūką. 
Visi tylūs, išskyrus, žinoma, Bartą. Jis per dvi 
dienas taip apsiprato valtyje, kad dabar jau 
gali lengvai apsisukti suktuku. Taip pat pats 
atrado labai smagų užsiėmimą, kuris man la
bai nepatinka. Dabar jis kartkartėm įkiša sa
vo nosį į vandeni už borto ir po to, pasirėmęs 
kojomis ant valties krašto, stebi krentančius 
lašus. Baisiausiai įdomu, tik kad jo svoris pri
verčia mus, irkluotojus, persisverti i priešingą 
pusę, kad valtis neapvirstų. Jei taip plaukti 
tenka pusvalandį, stuburas įskausta ir tada aš 
turiu keltis ir nedėkingą šunį guldyti ant dug

LITERATŪROS VAKARAS 
PENKTADIENI, LAPKRIČIO 13 D. 7:30 V.V. 
JAUNIMO CENTRE

SAVO KŪRYBĄ SKAITO: 
AUDRA KUBILIŪTĖ 
GYTIS LIULEVIČIUS 
HARIS SUBAČIUS 
ARTŪRAS TEREŠKINAS 
LAIMUTĖ TORNAU

Detalė iš Jono Kuprio plakato šiemetiniam Ateitie* savaitgaliui Čikagoje.

pasaulio viziją išreikšti žodine 
kūryba, ir, aišku, kaip norime 
tikėtis, žadančių mūsų ben
druomenei tęsti jau šimtmetį 
tebevykstantį lietuvių literatūros 
kūrimą ir šiame krašte, drauge 
suteikiant balsą tai mūsų tautos 
dalies — kuria, nors ir ne savo 
noru, likimas lėmė mums tapti —- 
patirčiai, ką galbūt tik jie vieni 
tegali bandyti padaryti. Taip 
esame Ateities literatūros vakarų 
programose klausęsi: Marijos 
Stankus-Saulaitės, Eglės Juod- 
valkės, Gintos Remeikytės, Vai- 
nio Aleksos, Audros Kubiliūtės ir 
kitų, o taip pat pastaraisiais me
tais anksčiau ar vėliau iš Lietu
vos atvykusių arba rengėjų sa
vaitgaliui pasikviestų poetų: 
Editos Nazaraitės, Juliaus 
Kelero, Vaidoto Daunio, Korneli
jaus Platelio.

Šiemetinio Ateities savaitgalio 
literatūros vakaras, vykęs 
penktadienį, lapkričio 13 dieną, 
Jaunimo centro kavinėje, tačiau 
išsiskyrė iš ankstesniųjų vienu 
įdomiu bruožu: savo dalyviais jis 
atitiko šiais laikais visuotinai 
Amerikoje taip reiklaųjamą įvai
rialypiškumą („diversity”) — 
amžiaus, lyties, kilmės — iš 
dabartinės Lietuvos ar iš išeivi
jos, tėvynėje gimusių ar jau ki
tuose pasaulio kraštuose — jau 
įgytos rašytojiškos patirties ir 
pasiekimų, spausdintų kūrinių, 
išleistų knygų, ar tik dar savo 
draugų mažuose rateliuose pasi
dalintų pradedančios vaizduotės 
žodinių vėrinių atžvilgiu. Ir 
girdėjome apie tai, kas kiekvienai 
vaizduotei svarbiausia: meilę, 
mirtį, nežinojimą, kaip gyventi, 
neatsakomus klausimus, kam iš

no. Po kelių minučių tačiau jis vėl savo senoje 
vietoje ir dabar jau sugalvoja dar įdomesnį už
siėmimą. Pradeda iš naujo gaudyti lašus nuo 
Gedimino irklų. Ham, ham — čiaukši jo nasrai 
ore. Ir kas kartą vis labiau įsismagindamas, 
jis sūpuoja valtį. Aš žinau, kuo visa tai baigsis, 
bet jam per daug smagu, kad galėtų prisimin
ti praėjusių dienų pamokas. Po kelių minučių 
žaidimo Bartas eilinį kartą už borto. Vėl su
kam į krantą, vėl jis sušlapęs ir drebantis pur
tosi ir, rodos, niekingai šypsosi mums pro lūpą. 
Tik tiek gerai, kad dabar bus ramus porą va
landėlių, kol išdžius.

Po maždaug valandos plaukimo pasiekiam 
Žeimeną. Du lankai, dvi tėkmės susilieja tyliai 
į vieną galingesnę srovę. Nauja vaga, šiek tiek 
stulbindama mus savo padvigubėjusia jėga, ne
ša laivelius vis greičiau ir greičiau į priekį per 
patvinusias lankas ir dabar jau pasitaikančius 
smagiai gurgančius slenksčius. Jausmas, kaip 
iš kaimo takelio įsukus į greitkelį, taip viskas 
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tikrųjų verta ir reikalinga gyven
ti, ir kitokias tokias mįsles. 
Vakaro programoje savo kūrybą 
skaitė: Laimutė M. Tornau, savo 
gyvo ir labai raiškaus stiliaus 
novelėmis jau gerai pažįstama 
išeivijos skaitytojų publikai; 
Artūras Tereškinas, vienas iš 
jaunųjų dabarties Lietuvos poetų, 
jau išleidęs savo eilėraščių 
rinkini Grindinio žuvys 
(Kaunas: Orientas, 1991); Audra 
Kubiliūtė, gražiai užsirekomen
davusi savo pirmąja knyga 
išeivijos jaunimui Nepaprasti 
įvykiai aštuonioliktoje gatvėje 
(Čikaga: JAV LB Švietimo 
taryba, 1986), ir dabar jau 
paruošusi spaudai antrą šios seri
jos knygą apie Šarūnės Klevaitės 
ir jos draugų nuotykius, kuri 
netrukus pasirodys, leidžiama 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos; Haris Suba
čius, laimėjęs šių metų Ateities 
žurnalo konkurso premija už 
vieną savo novelę, ir Gytis Liule- 
vičius, iki šiol rašęs prozą Ateity
je Studentų ateitininkų sąjungos 
leidžiamame žurnalėlyje Gau- 
deamus. Tad vakaro programoje 
aiškią persvarą turėjo proza. Tai 
irgi buvo įdomu klausytojams, 
nes persikėlimas į besiklausomo 
prozos kūrinio pasaulį yra dauge
liu atžvilgių skirtingas patyri
mas, negu deklamuojamos poezi
jos stiprus išgyvenimas.

*
Pasikalbėjau su dievais 
Ir vėl į žeme sugrįžau.
Ir vaikštau skersgatviais kreivais, 
Ir vėl eilėraščius rašau.

Šiais poeto Henriko Radauske 
žodžiais vakaro programą pradėj< 
Daiva Markelytė, toliau jam va 
dovavusi ir savo šilta bei malonie 
laikysena susirinkusiųjų atžvil
giu suteikusi vakarui šventišką 
nuotaiką. Kviesdama paeiliui 
vakaro programos dalyvius, ku
rie, anot jos, „atvėrę žemės var
tus savo kūryba, mus nuves į fan
tazijos pasauli”, prieš kiekvieno 
pasirodymą suglaustai apibūdino 
kiekvieno ilgesnį ar trumpesnį 
iki šiol ateitą gyvenimo kelią.

Vakaras prasidėjo poezija — 
pluoštą savo eilėraščių skaitė 
Artūras Tereškinas. Jis gimė 
1965 metais Telšiuose, Žemaitijo
je. Ten pat lankė Žemaitės vardo 
vidurine mokyklą. Po to įstojo į 
Vilniaus universitetą, Filologuos 
fakultetą. (Tarp pirmo ir antro 
studijų kurso dvejiems metams 
buvo paimtas į sovietinę armiją.) 

(Nukelta į 4 psl.) 

platu ir erdvu. Greičiau ima tekėti ir laikas 
krantų pušynuose. Sutartinai stipriau imamės 
irklų, lyg upės jėga būtų taip pat įsiliejusi ir 
į irkluojančių rankų gyslas. Tylim išsižioję. Ne
paprastai gražu. Vienam krante miškas. Jis 
tikriausiai labai senas, nes ant samanų kilimo 
beveik nėra jokių krūmynų. Pušys styro, su
smaigstytos į lygią plokštumą lyg žaislinės. Ki
tas krantas — atvira pieva, kurioje ganosi kar
vės. Visai, kaip keičiant televizijos kanalus — 
pasuki galvą į vieną pusę, regi paveikslėlį apie 
pasakų mišką, o kitoje pusėje kaimo piemenė
liai gano kaimynystės karvių bandą, dūduoda
mi riešutmedžio skudučiais. Laiveliai ir mes 
tampame dar mažesni ir niekingesni platesnėje 
upės vagoje.

Viena bėda — dangus mums tikrai nežada 
nieko gera. Tiesiai į nugaras jau kuris laikas 
žiūri tamsiausias debesis. Jis neskubėdamas po 
truputi vejasi mus, lyg žinodamas, kad niekur 
nuo jo vis vien nepabėgsim. O mes, naivuoliai,
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muzikos koncertas gruodžio 13 diena.
\

„Tyliai, šventai nakčiai” artėjant
PETRAS AGLINSKAS

Praėjusi sekmadienį, gruodžio 
13 dieną, Švenčiausios Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Čikagoje, Lietuvių 
meno ansamblis „Dainava” 
suruošė kalėdiniam laikotarpiui 
skirtą religinės muzikos koncer
tą, kurį pavadino „Tylią, šventą 
nakti”. Koncerto atlikėjų ne
mažai sudėčiai — 50 choristų ir 
vaikų choro narių bei 20 instru
mentų orkestrui — dirigavo ne 
tik Čikagoje, bet ir už jos ribų 
Amerikos lietuvių tarpe gerai 
žinomas, labai darbingas muzi
kas Darius Polikaitis. Šiam 
koncertui „Dainavos” ansamblis 
aiškiai biivo rūpestingai paruoš
tas ir koncerto programa kruopš
čiai repetuota.

Choro muzikinis išsilavinimas 
. buvo labiausiai nuostabus tose 
tekstūrose, kuriose buvo pabrė
žiami atskiri jo sudėties balsai. 
Broniaus Budriūno ir M. Myko
laitytės „Tylios, šventos nakties” 
aiškus atkartojimas, Jono Govėdo 
„Žemėn taiką nešu” palaipsnis 
balsų įstojimas po gražios sopra
nų balsų įžangos ir Halmos „Ju- 
bilate Deo” antifona a cappella 
balsams ypačiai tuo pasižymėjo. 
Reikėtų čia paminėti nuostabius 
bosus, kurių giedota Juliaus Si- 
niaus „Nakties tyloje” su jos 
lygiais pedalais ir ryškiai aktyvia 
melodija, intensyviai įveikta 
aukštosios tesitūros bosų melodi
jos kulminacija Franz Gruber pa
rašytos ir N.A. Monati har
monizuotos „Šventos nakties” bei 
jų „aksominė” palyda minėtam 
„Jubilate Deo” reikalauja ypatin
go dėmesio. Choras labiausiai 
gražiai skambėjo sotto voce

pasažuose, ypač jau paminėto 
kūrinio — „Nakties tyloje”.

Labai smagu buvo išgirsti 
vaikų chorą, tik gaila buvo kad 
per Fausto Strolios „Kalėdų 
Kūdikėlis” ir kun. B. Andriuškos 
„Betliejus nušvito” orkestro 
palyda kartais nustelbė jų 
švelnius balsus. Ypač antrame 
kūrinyje fagoto ir prancūziškų 
ragų tembrai šiuo atžvilgiu labai 
nusikalto. Tuo labiau, kad abiejų 
kūrinių melodįja buvo pabrėžia
ma „Glockenspiel” skambučių 
tonais, kurie tiktai išblaškė 
vaikučių balsų aukštą registrą. 
Dažnai orkestratoriai nusikalsta 
tokiais programatiniais nereika
lingumais, tarsi vaikų balsai 
ręikalaųtų „vaįkiškos” orkestra- 
cijos. Daug gražiau ir efektyviau 
skambėjo Jono Švedo „Piemenys, 
kelkit”. Čia Dariaus Polikaičio 
orkestracija tyrai ir jautriai 
pabrėžė vaikų choro balsus. Vie
toj įkyrių skambučių girdėjom 
gražią solo obojaus, arfos ir piz
zicato styginių instrumentų paly
dą švelniems vaikučių balsams. 
Tad, kai Dainavos choras įsijungė 
šio kūrinio „tutti” sekcijoms su 
pilno orkestro palyda, kontrastas 
buvo dramatiškai labai effek- 
tingas.

Instrumentiniai kūriniai, nors 
gana gražiai atlikti, Dariui 
Polikaičiui diriguojant, buvo pa
našios nuotaikos kaip vokali
niai kūriniai. Čia būtų buvusi 
proga klaystojams duoti tikrus 
„entr’ acte”: kūrinius, pasižymin
čius kontrastu koncerto vokalinei 
muzikai savo stilium ir nuotaika. 
Pastebėjau, kad publika pradėjo 
išsiblaškyti per „Kalėdinę 
simfoniją” iš Handel’io „Mesijo”, 
nors klausėsi kantriai ir dėmesin
gai per visą vokalinį repertuarą.

Efektyvesnis kontrastas vokali
nei muzikai buvo Jūratės Jan
kauskaitės skaitymai, ypač iš 
kun. Kęstučio Trimako Ieškančio
jo pėdsakų. Klausytojai turėjo 
progos pasidžiaugti gražia 
lietuviška deklamacija, o jų 
klausa turėjo progos pailsė
ti momentą nuo muzikinės 
tekstūros.

Buvau labai dėkingas, kad 
„Dainavos” ansamblis pakvietė 
solistus Daną Stankaitytė ir Joną 
Vaznelį dalyvauti šiame koncer
te. Tie kūriniai, kuriuos ir jie 
giedojo, buvo dramatiškai nuosta
biausi. Galiu tik spėti, kad tie 
kūriniai, kurie įtraukė solistus, 
buvo labiau repetuoti ir todėl 
stipriau atlikti. P. Čiurlionio 
„Kalėdų giesmė” buvo efektingai 
orkestruota Dariaus Polikaičio, 
kurio stambi varinių instrumen
tų palyda gausiai balansavo 
Danos Stankaitytės operinį balsą. 
Stankaitytė ypač pasižymėjo sąvo 
puikiu įveikimu šios nelengvos 
melodijos kontūrų. Net ir Vyto 
Čuplinsko šviesų suderinimas 
paskutiniam šio kūrinio akordui 
buvo labai dramatiškas momen
tas. „Šventa naktis” sukurta A. 
Adams ir orkestruota Dariaus 
Polikaičio, buvo puikus šio 
koncerto finalas. Abu solistai — 
Dana Stankaitytė ir Jonas Vaz
nelis — pasidalijo šio kūrinio 
melodijos atlikimu. Besiklausant 
jų abiejų balsų, drauge su viso 
„Dainavos” choro, ir orkestro 
palydos, galvojau, kokia turtinga 
mūsų lietuviškos išeivijos kultū
rinė veikla yra, ir kokią įtaką šių 
solistų balsai yra turėję mano 
gyvenime. Dažnai, kai pats rašau 
boso balsui, girdžiu fone Jono 
Vaznelio balsą. Šie solistai ir jų 

(Nukelta į 4 psl.)

GEDĖJIMAI

tuo metu dar regėt nemokėjau
į tamsybes atvėręs akis
o per molžemi upės tekėjo 
bliovė požemiuos Dievo Avis

raišas angelas dangų pureno 
plaukė venom Aguonų Sapnai 
ir visi kas toj žemėj gyveno 
negyventi norėjo tenai

tiktai niekas išeit nemokėjo 
kas mokėjo jau buvo toli 
velnias arė šėtonas akėjo 
vėrės įsčios Juodosios Kali

pantera laukė savojo grobio 
dvasios lobio ieškojo kvailys 
narsiai kriuksinčioms kiaulėms prie lovio 
buvo renčiamas Baimės Arklys

aš buvau mokinys aną laiką 
mirus sielai gyvent mokinaus 
o praradęs tuos moksluose saiką 
kaip šuva lakiau Kraują Sūnaus

ir belakdamas kartą knygelę 
suradau ir pablyško dangus 
tenai guodė lakštingalos trelė 
ir ilgėjosi rožių žmogus

daug kas buvo tenai įrašyta 
vėjas kaukolėj medy vėlė 
dar neaušus budau į tą rytą 
ir skambėjo Mėnulio Gėlė

griežė priešaušrio varganas žiogas
ir glicinijų kekę svariai 
meditavo pasiutėlis jogas 
ir girdėjot jam vyturiai

aš ilgai dar stovėjau paskendęs 
ir apstulbęs žvelgiau kaip toli 
virš manęs plaukia gulbė ir elnias 
palei trupančio ledo pilis

ir akis danguje atsimerkia 
žemėn sminga vaisinga gija 
ir visi kas dar moka tai verkia — 
auštant skleidžias Skaisti Lelija

ANGELOFOBIJA

Sigitui Gedai

tai nejaugi aš aiškint
turėčiau poetui garbingam 

kaip su angelu žaisti
šioj žemėj yra pavojinga

nesgi baisūs visi 
angelai net ir angelas sargas 

jei jau kartą tu jį
išgirdai tave seks vien tik vargas

nes jis ves į tankmes
kur dar niekas nedrįso įžengti 

jau lengviau su šėtonu
sutarti ir angelo vengti

dauguma taip ir daro
jie žino ką perka parduoda 

jie kaip prekijai deras
ir žodžiai yra jų paguoda

mes gi stovim menkučiai 
šviesoje jo ugnies kalavijo 

ir iš baimės pražūti
dabartės jau nieko nebijom

ir vadiname sielomis tai 
kas tik spindintis rūbas 

mes tik žaidžiam bet taip
lyg su angelu grumtus Jokūbas

GIESMĖ APIE MEILĘ MIRUOLIŲ

štai gimtinėn grįžtu mano broliai giesmės paklausykit 
apie meilę miruolių lai skamba ji menėm aukštom 
ir visur kur tik būsit po žodį aplinkui barstykit 
kaip išbarstėte kaulus klajodami žemėm šaltom

mano broliai tegul mane baudžia dievai ir tėvynė 
tegul atstumia tėvas motulė aprauda slapčia 
tegul ištartas žodis kas kartą man būna kankynė 
ir neištartas žodis kas kartą man būna kančia

lai prakeikia mane jūsų augančios dukros ir sūnūs 
tegul skelbia bažnyčios anatema giesmei ir man 
lai aptenka žaizdom ir pūliuoja nuvalkiotas kūnas 
lai nužudo mane mano broliai teisybės vardan

aš giedosiu giesmes mano broliai vis vien kas bebūtų 
kokios audros besiaustų kokie besipliekstų gaisrai 
tegul seserys pina vainiką iš degančių rūtų 
tegul motinos puošias lai plaikstos audroj apdarai

tegul saugoja mus kaži kas iš aušrojančių tolių 
nes sugrįžt į namus mano broliai kaskart nesaugiau 
taigi ką aš galiu pasakyt apie meilę miruolių — 
apie mylinčių mirtį galiu pasakyti daugiau

DVI VIENA TEMA SUSAPNUOTOS NOVELĖS
‘4 •Ui)"

Kaip mano prosenelis įtikėjo

Žmonės pasakoja, kad mano prosenelis net ir vėlyvoje 
jaunystėje buvo gana laisvamaniškai nusiteikęs, ne per daž
niausiai ėjo bažnyčion ir užuot, kad dievobaimingai gyventų, 
mėgo šį bei tą. Bet štai vieną pavasarį užsimanė jis pasisėti pupų, 
susirado uolą, pasisėjo ir, ką jūs manot? Tikrai — rudenį nė 
pupelės, plikiausia uola. Tas pats jam nutiko ir kitą pavasarį 
pasėjus pupas ant kelio, ir dar kitą — tarp erškėčių. Nuliūdo pro
senelis susimąstė ir, vėl atėjus pavasariui, pasėjo pupas gero
je dirvoje. Ir išaugo pupos, ir rudenį davė nuostabų derlių.

Dar žmonės pasakoja, kad tą rudenį prosenelis staiga 
nepaprastai surimtėjo, tapo net griežtas, visiškai užmiršo šį bei 
tą ir kas sekmadienį ėjo bažnyčion, o kas mėnesį išpažinties. Ir 
dar prieš valgant pupienę visada sušnekėdavo maldą O jei koks 
vaikas anksčiau, negu jis, griebdavos šaukšto, tai — kaukšt 
per nagus.

Toks pirklys
Toks pirklys, žmogus gerbiamas, didžiai turtingas ir jau 

senyvas, gal tiek turtingas, kiek ir tikintis, užbaigė savo klajones 
ir už visus pinigus liepė padaryti adatą pro kurios skylę pravedė 
ištisą karavaną Tada gana greitai pasimirė, nuskurdęs ir, kaip 
žmonės stebėjos, — laimingas.

Kur tu dabar, naivioji siela? Vienas Dievas težino.

prakaituojam, plušam, užgulę irklus. Tikimės, 
kad pabėgsim. Kadgi tik ne.

Mūsų laimei, kai dangus prakiuro, atsidū
rėme po mediniu kaimelio tiltu. Greitai grie- 
bėmės polių ir ant galvų užsitraukėme celofa
no plėvelę. Per tilto skyles dusliu garsu padri
kai stuksi į mūsų stogą lietaus lašai. O aplink 
tai bent pila. Beveik kaip ir rytą, nieko negali 
matyti per ištiestos rankos atstumą. Mes, 
susigūžę po saugia priedanga, krūpčiojam nuo 
kiekvieno žaibo ir drebam kartu, kai griaus
tinis purto žemę galingom savo rankom. Stai
ga labai puikiai suprantu, kodėl Perkūnas 
buvo vyriausias gamtos dievas. Tokia jėga. 
Labai skirtingai jauti tokius dalykus, sėdėda
mas upės viduryje, visiškoje gamtos malonėje, 
ir patogiai įsitaisęs minkštame fotelyje namuo
se prie šiltos krosnies.

Bet gana antgamtinių pojūčių. Mes jau čia 
sėdim daugiau kaip valandą, o lietuš nė nema
no ramintis. Upė vis labiau ir labiau šiaušiasi 
spygliais, kai ją užgauna stambūs, į krušą 
pavirtę, lašai. Niekas net negalvoja apie 
plaukimą toliau — slepiamės nuo gamtos jėgos. 
Slepiamės nuo gamtos ir glaudžiamės gamto
je — dar vienas ratas. Toliau nuo tilto, atvėsu- 
siame ore garuoja upės vanduo. Vėl vaka
rykščiai ratai. Upė kalba vaizdais.

Kai lietus baigėsi, diena jau buvo senokai 
pasukusi vakarop. Miškas pamažėli garais

Vitalijaus Butyrino nuotrauka „Terra incognita” ii Šiemetinės Lietuvių fotografuos parodos Čikagoje.

grąžino gautą drėgmę dangun, atgal Perkūnui. 
Mes, benuobodžiaudami savo slėptuvėje, nuta
rėme, kad toliau plaukti nenorim. Oras nero
dė jokio noro ar pastangų pasitaisyt. Miškas, 
persunktas gausaus lietaus, taip pat nebebus 
daugiau toks svetingas. Šakos nebetauškės 
daugiau linksmos lauže, o tik šnypš jose 
įkalintas vanduo, prašydamasis lauk. Priedo, 
mes sugaišome brangaus laiko, ir, kad pasiek
tume namus laiku, reikėtų skubintis. Tai reiš
kia — pamiklinti su kiekvienu yriu vis labiau 
aptingstančius raumenis. Paskutinė dalis bu
vo labiausiai įtikinanti mano broliukui, kuris 
buvo labai užsidegęs tikslu pabaigti šią kelionę 
iki galo kad ir kas. Jam šitai buvo be galo svar
bu, nes tikriausiai jis norėjo pasigirti prieš savo 
draugus (gal dar svarbiau drauges). Tuščios 
ambicijos.

Kur nors netoliese turėtų būti geležinkelis, 
kuris mus grąžintų į šiltus namų patalus. Pa- 
siuntėm žvalgus į krantą ir sužinojom, kad sto
tis vos už kelių kilometrų žemyn upe. Niekas 
per daug nenuliūdo, taikiai sutikom su gam
tos mums sudarytam sąlygom. Nė vienas 
nebūtų norėjęs skubėti. Kam? Šitaip lėkdamas, 
vis vien nieko nematai aplink, ir kelionės galas 
tampa vieninteliu, savotiškai beprasmiu, 
tikslu. Toks aklas tikslo siekimas tik su
gaišintų mums vieną dieną ir pralėktume Ne

rį, nieko aplink nepastebėję. Geriau klusniai 
sekam upės pamokymais. Ji sako, kad yra pa
prasčiausiai kvaila stengtis tekėti tiesiai iš 
ištakų į tolimas marias. Kai sutinka kalną, ji 
apiplaukia aplink. Tai ir yra jos nesulaiko
ma jėga. Taip ir mums. Lankstumas yra stip
resnis už beprasmį užsispyrimą. Susitaikom 
su visuma — grįžtam namo traukiniu. „Ačiū, 
upe, dėkui, dangaus skliautai. Sudiev, kran
tai ir paukščiai miškuose. Iki kitų kartų. 
Mes keliaujam namo”.

Epilogas

Užverčiu dienoraščio puslapį, ir lieka ant 
viršelio iki skausmo pažįstamas ir savas jaus
mas. Vėl galėjau naujai išgyventi tas dienas 
Labanoro girios vandenyse. Ne, netiesa, kad 
tuose puslapiuose gyvena kažkas kitas. Tai tik 
iš gyvenimo išimti paveikslai. Jie vaizduoja 
paskiras gyvenimo atkarpas, ir todėl atsiran
da tas svetumo jausmas. Jie yra dalys, todėl 
netikri. Aš tik per daug skubėjau ir praleidau 
tas mažytes daleles pro akis. Nepastebėjau. 
Sustok, žmogau. Nelėk pasakiškais greičiais 
pasakų takais. Sustok ir apsidairyk aplink ir 
vidun- Gyvenimas jau čia, ir jis visas čia ir 
dabar. Ne turtingoj atminimais praeity ir ne 
ten, kur šviečia skaisčiausi idealai.

Jis čia, dabar ir visas.
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Ateities savaitgalio literatūros vakaras
(Atkelta iš 2 psl.) .

Baigės Vilniaus universitetą, iš 
karto pradėjo dirbti Lietuvos 
Mokslų akademijos Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute ir 
įstojo į aspirantūrą. Jo tyrinėjimų 
sritis — 18 ojo šimtmečio Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kul
tūra. Dabartiniu metu jis gyvena 
Čikagoje ir studijuoja University 
of Illinois at Chicago Istorijos 
fakultete.

Dar studijuodamas Vilniaus 
universitete, Artūras pradėjo 
dalyvauti literatūrinėje veikloje. 
Kartu su kitais jaunais rašytojais 
savo kūrybą yra skaitęs įvairiuo
se literatūros vakaruose, leido 
literatūrinį puslapį „Prologas” 
Vilniaus universiteto laikraštyje. 
Savo eilėraščius, literatūrinę 
kritiką ir mokslinius straipsnius 
yra spausdinęs Lietuvoje, Lenki
joje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Iš viso susidarytų 
daugiau kaip penkiasdešimt jo 
publikacijų. 1991 metais Kaune 
buvo išleistas pirmasis jo 
eilėraščių rinkinys Grindinio 
žuvys. Artūro Tereškino 
eilėraščių klausytis, kaip ir juos 
skaityti, yra ypatingas išgyveni
mas — savotiškai skaudus, nes 
stebina kiek aitraus jausmo, 
kokia plati stiprių jausmų skalė 
yra pervėrusi dar tokį jauną 
gyvenimą, kaip troškimas run
giasi su neviltim, nenusileisda
mas, o tarsi vis ti<’ bejėgis 
laimėti, ir kaip tas tok., erdvus ir 
gilus vidinis pasaulis išsiveržia 
kontroliuota poetine išraiška.

Audra Kubiliūtė gimė Mont
realyje, Kanadoje, trečioji keturių 
vaikų šeimoje. Kubiliai atsikėlė 
į Čikgą prieš daugelį metų ir 
įsijungė į Čikagos lietuvių pasau
lį. Nuo jaunų dienų, tarp daugelio 
kitų užsiėmimų, Audra labai 
mėgo skaityti. Ne kartą jai 
motina sakiusi, kad ji beveik 
valgyte valganti knygas ir kad 
jos vaizduotė dirbanti virš
valandžius.

Audra baigė University of II- 
linois at Chicago bakalauro 
laipsniu iš inžinerijos ad
ministracijos ir magistro laipsniu 
verslo srityje. Dirbdama savo pro
fesijoje ji yra daug kur gyvenusi, 
įskaitant ir įvairius Amerikos 
užkampius. Ji ir dabar nemažai 
keliauja — aną savaitę buvo 
Kalifornijoje, o j šį vakarą at
vyksta iš Tennessee.

Gyvendama toli nuo lietuviškos 
aplinkos, ji bandė daugiau 
lietuviškai skaityti ir pastebėjo, 
kad išeivijoje išleistų knygų 
gretose trūko įdomių, šiuolaiki
nėm temom parašytų, knygų pa
augliams. Bandydama užpildyti 
šią spragą, parašė jaunimui 
knygą Nepaprasti įvykiai Aš
tuonioliktoje gatvėje. Netrukus 
išeis jos antra knyga. Nors 
Audros rašiniai ir temos spausdi
namos lietuviškoje periodikoje, ji 
taip pat bando angliškai rašyti 
lietuviškom temom.

Iš angliškai rašomos stambes
nės knygos apie mūsų žmonių iš
gyvenimus Antrojo pasaulinio 
karo paraštėje, Audra paskaitė 
kronikinio pobūdžio iškarpą, 
kurioje pavaizduotas vienos šei
mos tragiškas likimas iki pat šių 
dienų. Po šio ilgesnio skaitinio ji 
labai nuotaikingai perteikė vieną 
skyrių iš netrukus išeinančios 
naujos jos knygos jaunimui apie 
gudrią ir žvalią tos knygų serijos 
heroje šarūnę Klevaitę.

Haroldas Subačius gimė 1970 
metais Vilniuje. Su pagyrimu 
baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę 
mokyklą. Pradėjo dirbti ga
myklos sporto salės sargu. Ka
dangi turėjo begales laisvo laiko, 
skaitė daug filosofijos ir mokėsi 
anglų kalbos. Visiškai at
sitiktinai pradėjo dirbti Sąjūdžio 
informacijos agentūroje, kur buvo 
pakviestas naujojo Nepriklauso
mos Lietuvos parlamento pir
mosios sesijos darbą padėti 
nušviesti spaudai ir užsienio 
žinių agentūroms.

ATEITIES
SAVA IT 
Cž^ZXLIS
LZK R k R I <2 I O 13 - 15 
JAUNIMO CENTRE IR ATEITININKŲ NAMUOSE

Detalė ii Jono Kuprio plakato Ateities šiemetiniam savaitgaliui.

1990 metais pirmą sykį atvyko 
į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur jam teko dirbti su BATUN’u 
(Baltic Appeal to the United Na- 
tions). Grįžęs namo į Lietuvą 
buvo paskirtas Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos 
Informacijos biuro koresponden
tu. Rašymas tapo jo profesija, o po 
I99l-ųjų metų Sausio tryliktosios 
žudynių — gyvenimo būdas. Ta
čiau sunku buvo išlaikyti atsako
mybės krūvį be pakankamo 
mokslinio pagrindo, todėl 1992 
metais pradėjo studijas Loyola 
universitete Čikagoje, kur dabar 
studijuoja psichologiją ir filosofi
ją, siekdamas magistro laipsnio, 
kurį įgijęs turės apsispręsti ar 
grįžti tiesiai į Lietuvą, ar tęsti 
studijas čia ir toliau, siekiant 
daktarato. Haris nuo pat at
vykimo į Ameriką priklauso ir 
aktyviai veikia Studentų ateiti
ninkų sąjungoje.

Vakaro programoje jis paskaitė 
savo novelę, laimėjusią Ateities 
žurnalo šiemetiniame konkurse 
premiją, kuri jam buvo įteikta 
Ateities žurnalo metinėje šventėje 
kitos dienos vakarą. Novelė labai 
subtiliai, niuansuotai grakščiai 
perteikė jauno, svetimo šiam 
krašte žmogaus labai paprastą, 
tarsi net nereikšmingą išgyveni
mą — bet pasakotojo pabaigoje 
susidarytas išvadas būtų patvir
tinęs šv. Augustinas.

Gytis Liulevičius gimė A- 
arhus, Danijoje, 1968 metais, 
užaugo Čikagoje ir yra buvęs 
ateitininku nuo Prano Dielinin- 
kaičio moksleivių kuopos būrelio 
laikų. Baigė Northwestern uni
versitetą bakalauro laipsniu iš 
slavistikos — jo studijų sritis buvo 
rusų kalba ir literatūra. Šiuo 
metu dėsto anglų kalbą svetim- 
kalbiams Illinois universitete Ur- 
banoje, kuriame pats toliau sie
kia magistro laispnio.

Rašyt buvo užsimojęs nuo 1983 
metų, rimčiau dirbti ėmėsi 1988 
metais, kada pradėjo rašyti (dar 
vis nebaigtą) romaną. Šalia šio 
dar besivystančio romano, rašo 
noveles ir apybraižas. Ateinan
čiais metais žada persikelti į 
Lietuvą nuolatiniam gyvenimui.

Vakaro programoje Gytis pa
skaitė tris trumpus prozos da
lykėlius: esminius būties klau
simus keliantį, provizoriškus 
atsakymus atrandantį „Karstai 
važiuoja”, žaisminga ir pakilia 
nuotaika pasibaigiantį, nors iš 
pradžių to nežadėjusį, „Akvilė” ir 
su pašaipa į savo aplinką, į'savo 
gyvenamą laikotarpį žvelgiantį 
„Vincas ir jo Kudirka”. Gyčio 
rašyme netrūksta subtilaus hu
moro, pasakojamą siužetą jis 
dažniausiai traktuoja ironiškai, 
bet tą ironiją atsuka taip pat ir į 
save patį — pasakotojo rolėje. 
Baigė paskaitydamas pradžią ra
šomo romano, pavadinto „Pa
minklas gyviesiems” — prieš 
pradedamas, kad skaitytojai jo 
tematikoje aiškiau orientuotųsi, 
ranka parodė į Jaunimo centro 
kavinės rytinę sieną, už kurios 
ant kalnelio stovi visų gerai 
žinomas paminklas žuvusiems už 
laisvę. Iš tikrųjų pasakojimas ir 
prasideda scena, kur prie šio 

paminklo susėdę du jo kartos 
Amerikoje augantys lietuviai 
jaunuoliai — berniukas ir mergai
tė — užveda kalbą — nelinksmą, 
neramią, bet kažko, kas gyveni
me turėtų būti svarbiausia, 
besiilginčią (tad prie Jaunimo 
centro stovintis paminklas už 
Lietuvą gyvybę atidavusiems 
savanoriams, partizanams, nu
kankintiems, tremtiniams tampa 
lyg svarbus romane veikėjas — 
tarsi T. S. Eliot’o „objektyvus 
atitikmuo”, kurį poezija privalo 
turėti išoriniame pasaulyje). 
Linkėtina būtų Gyčiui šį romaną 
sėkmingai pabaigti rašyti — jo 
kartos Amerikos lietuvių patir
ties literatūrinio pavidalo dar 
neturime. Čia galėtų būti vienas 
iš jų.

Laimutė Blažaitytė-Tornau 
mūsų spaudoje rašo prozą 
slapyvardžiu T. Lapis. Ji paliko

Loretos Vashkus paroda
DANAS LAPKUS

Loreta Vashkus (Vaškevičienė)

Dvigubas džiaugsmas — lietu
viškoje Lion Frame galerijoje, 
Čikagoje, įvyko pirmoji persona
linė paroda, kuri yra pirmoji per
sonalinė dailininkės Loretos 
Vashkus paroda. Eksponuojami 
piešiniai spalvotais pieštukais, 
grafitu, mišria technika, nors 
technika nelabai svarbu — Loreta 

Loreta Vashkus Nakties plaštakė, 1992
Pieštukai ir tempera, 21 z 26 cm

Lietuvą su mūsų didžiuoju egzo
du 1944 metais. Vokietijoje studi
javo mediciną. Daugiau trisde
šimt metų tarnavo Northwestern 
universiteto medicinos mokyklo
je, daugiausia eidama adminis
tracines pareigas. Vakarais studi
juodama anglų kalbą ir literatū
rą, rašinėjo angliškai.

Publikuoti pradėjo Draugo 
kultūriniame priede prieš 
penketą metų. 1987 metais lai
mėjo Aloyzo Barono vardo nove
lės konkurso premiją už novelę, 
pavadintą „1948”. (Laimutė Tor- 
nau vakaro programos vadovei 
Daivai Markelytei buvo minėjusi, 
kad gerai atsimena tą vakarą, 
kai jai telefonu apie laimėjimą 
pranešė konkurso komisijos na
rys, rašytojas Adolfas Markelis — 
Daivos a.a. tėvelis.) Laimutės 
Tornau apsakymai taip pat yra
pasirodę Lietuvoje Pergalės 
žurnale (dabar Metai).

Šį vakarą rašytoja paskaitė dar 
niekur nespausdintą savo novelę 
„II pesce”. Ką tas itališkas 
pavadinimas reiškia, paaiškėjo 
šios brandžios, psichologiškai gi
lios ir mįslingos novelės 
besiklausant.

♦

Pasibaigus vakarui, ilgokai 
užtrukusiam, bet stebėtinai ne- 
prailgusiam, skirstėmės kaip po 
tikros šventės — toli nuo Lietu
vos, mažoje užuovėjoje Čikagoje, 
lietuviškas žodis buvo aidėjęs 
kaip jis vienas tegali — jautrus, 
skaudus, sąmojingas, galingas, 
vedantis mus vis gilyn į žmogiško 
gyvenimo, o ypač mūsų pačių — 
kuriems lemta šitos numylėtos 
kalbos erdvėje gyventi — 
paslaptis.

(ajs)

universalios prigimties kūrėja. 
Jos sielos nėra kasdienybėje. Ji 
gyvena meno ir fantazijos pasau
lyje: kartais plevena virš Kauno, 
kur dailininkė studijavo porcelia
no specialybę Lietuvos valstybi
niame dailės institute, ir jos vizi
jos įgyja švelniausių formų porce
lianinį pavidalą — elegantišką ir 
trapų; kartais ilgiau įsikuria 
begimstančioje pasakoje apie gė
rį ir tuštybę, grožį ir melą; kar
tais neria į skausmo ir nevilties 
estetiką, erotinį ilgesį.

Menininkė nemarina savo dva
sinio pasaulio viduje, įvairiais bū
dais, drąsiai ir nesavanaudiškai 
paleidžia jį į viešumą, kurdama 
pasakas, iliustruodama jas, plėš
dama piešinius ar net pozuoda
ma, kaip fotomodelis.

Pusė parodos — tai spalvingi 
piešiniai vaikams. Dvylika iliust
racijų jos pačios pasakai „Frodia 
and Zeeba” švytėte švyti tiek sa
vo vaiskiu koloritu, tiek kompo
zicijų žaismingumu. Visas ciklas

„Dainavos” ansamblio dirigentas Darius Polikaitis Religinio koncerto metu skaitymus atliekanti Jūratė
religinio koncerto metu. Jankauskaitė. Eugenijaus Butėno nuotraukos

„Dainavos” ansamblio religiniame koncerte solistai (viduryje): Dana Stankaitytė ir Jonas Varnelis.

Eugenijaus Butėno nuotraukos

išsilaiko vieningame spalviniame 
registre ir išmoningai stilizuoto
je miško žolynų ir gėlių erdvėje. 
Pasakos herojai — vabzdžiai su
kurti kaip groteskiška žmoniš* 
gyvenimo parodija.

Kita pusė parodos — suaugu
siems. Čia juodai baltos ale
gorinės scenos su ryškiais spal
votų detalių sprogimais. Daili
ninkė derina ypatingai kruopščiu 
štrichu išgautas žmonių veidų ir 
kūnų formas su plokščia, orna- 
mentiška erdve fone, kuri dažnai 
yra vien juoda siena, kartais pa
marginta juodais dryžiais ar taš
kais. Toks plokščias charakteris 
pabrėžia dekoratyvų piešinių pra
dą ir sugestijuoja Loretos darbų 
matymą bei supratimą ne kaip 
tikrovės ištrauką, bet žaidimą 
fantazijos variacijomis. Tiek fi
gūros, tiek jų aplinkos objektai 
yra labai stilizuoti, įtraukti į vi
suotinį menininkės vaizdų mir
guliavimą. Loreta mėgsta litera
tūriškus, patologiškus simbolius: 
žmogviščius, žmogdrugius ir pa
našiai. Vėlesniuose darbuose do
minuoja nuoga moteris. Nežiū
rint, kas vaizduojama, susidaro 
stiprus įspūdis, kad Loretos pa
veikslai yra netyčinio feminizmo 
manifestacija. Juose — apnuogin
tas moters pasaulis, ieškantis sau 
vietos ir supratimo bendrame su 
vyrais kosmose.

„Tyliai, šventai 
nakčiai” artėjant

(Atkelta iš 3 p.)

kolegos bei kolegės, tarp jų 
koncerto skompaniatorius Mani- 
girdas Motekaitis, atstovauja tur
tingam savo kartos lietuviškos 
išeivijos muzikiniam gyvenimui. 
Visi jiems galime būti dėkingi. 
O „Dainavos” ansamblio dirigen
tui Dariui Polikaičiui, chormeis
teriui Audriui Polikaičiui, vaikų 
choro chormeisterei Rasai Pos- 
kočimienei ir ansamblio pir-

Mintys apie gyvenimą 
saugioje zonoje

(Atkelta iš l psl.) 
templiuoja asketinio gyvenimo 
jausmus. (Paskaitos tekstas 
išspausdintas praėjusio šešta
dienio, gruodžio 12 dienos, 
Draugo kultūriniame priede.)

Artūro Tereškino jaunųjų Lie
tuvos poetų aptarimai buvo labai 
šiltai klausytojų sutikti. Diskusi
jose iškilo klausimas, užduotas 
poeto Kazio Bradūno, ar šiuos ap
tartus poetus būtų galima api
brėžti vienu bendru vardu, kaip, 
pavyzdžiui, anuomet buvo „žemi
ninkai”? Prelegentas galvojo, kad 
tie visi poetai priklauso kartai, 
augusiai ant miesto šaligatvių, 
bet jie dar nėra galutinai 
susiformavę. O Stasys Goštautas 
pasiūlė — gal juos būtų galima 
pavadinti: pasimetę laisvėje?

Ir pagaliau paskutinė paskaita 
— dr. Stasio Goštauto, Lotynų 
Amerikos literatūros ir meno spe
cialisto, „Vertimas kaip kritikos 
priemonė”. Moderatorius — Ha
ris Subačius. Savo paskaitoje, 
kalbėdamas apie kritikus ir 
vertėjus, prelegentas gana 
ryškiai ir teigiamai labiau ver
tino pastaruosius. Jo manymu, 
literatūrinio ar meninio kūrinio 
vertintojai, ieškodami juose savo 
pačių apibrėžčių, dažnai atstu
mia poezijos ar meno mylėtojus 
savo išankstine interpretacija. 
Kam tada kūrinį skaityti, jei jis 
nepatinkamai ir neigiamai įver
tintas kurio nors kritiko. O tačiau 
meno kūrinio amžinybė priklauso 
nuo skaitytojo ar žiūrovo.

Kūrinio vertėjas dažnai yra 
geresnis negu kritikas. Vertėjas 

mininkei Danguolei Ilginytei 
galime būti dėkingi, kad jie 
nenuilstančiai savo laisvą laiką 
atiduoda tam, kad ir toliau mu
zikinė veikla būtų dalis mūsų lie
tuviškos išeivijos gyvenimo. 

yra lyg sfinksas, nuolat atsinau
jinantis, tad ir vertimai privalo 
atsinaujinti, prisitaikyti prie 
laiko. Kritikas dažnai išdidus, 
pamirštąs, kad jis gali vertinti tik 
iš išorės, tuo tarpu vertėjas — 
kuklesnis ir vertinąs kūrinį iš 
vidaus. Iš kritikos sunku susida
ryti tikrą kūrinio vaizdą. Jis 
kritiko perdirbtas, panašiai, kaip 
režisierius pakeičia literatūrinį 
kūrinį, perkeldamas jį į filmą. 
Vertėjas privalo būti ir geras 
skaitytojas, suprasti originalų 
tekstą ir jį suvokęs perteikti kita 
kalba skaitytojui. Tuo būdu iš
saugojami daugelio tautų 
literatūros kūriniai. Diskusijų 
metu prelegentas sutiko, kad vis 
dėlto originalas yra vertingesnis, 
negu ir geras jo vertimas.

* * *

Taip baigėsi 1992 metų Ateities 
savaitgalis, pradėtas dar penkta
dienio vakare su literatūros va
karu, kuriame savo kūrybą skai
tė Artūras Tereškinas, Audra 
Kubiliūtė, Haris Subačius, Gytis 
Liulevičius ir Laimutė Tornau. 
Vakarui vadovavo Daiva Marke
lytė. Šeštadienio vakare Ateiti
ninkų namuose įvykusioje jaukio
je Ateities žurnalo šventėje 
redaktorė Danutė Bindokienė 
įteikė žurnalo literatūrinio 
konkurso laimėtojams premijas. 
Sekmadienį Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Le- 
mont’e, mišių metu pamokslą 
pasakė kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, gražiai iškeldamas dvasinio 
ir kūrybinio augimo prasmę.

Visa ši programa, visas savait
galis, buvo savotiška šventė, 
atitraukusi dalyvavusius nuo 
kartais rūsčios ir neraminančios 
kasdienybės ir suteikusi progą 
giliau pamąstyti apie gyvenimą 
ir kūrybą.
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