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POKALBIS SU ALEKSIU RANNITU
Apie M. K. Čiurlionį, meną ir poeziją

lutinį įspūdį toji paroda padarys
Užkalbinti šiomis temomis es
Vokietijoje.
Dienraščių kritika
tų poetą, meno istoriką ir kritiką,
buvo
labai
palanki
čia vėl rei
puikiai kalbantį ir rašantį lietu*
kia dėkoti p. Bauermeister, kuri
viškai, dirbantį akademinį dar
visą
turimą medžiagą apie Čiur
bą čia Amerikoje, Aleksį Rannilionį
reprodukavo Vakarų kal
tą yra vienas malonumas. Gali
bomis.
Pabrėžtina, kad "Lituama sakyti, kad jis jau daug daug
nus", No. 2, 1961 m., skirtas
metų yra tapęs ir mūsų lietuviš
Čiurlionio mirties 50 metų sukak
kojo kultūrinio gyvenimo nebe
čiai paminėti, padarė meno kri
atskiriama dalimi. Nemažai jis
tikams rimtą įspūdį. Jie nuolat
mūsų rašytojų kūrybos yra išver
I
remiasi ta medžiaga, nurodyda
tęs į estų; kalbą, o jo poezijos
mi, ko truko šioje parodoje
-•
taipgi yra išversta lietuvių kalReikšmingiausi straipsniai apie
bon. Todėl nenuostabu, kad Ašią parodą turėtų pasirodyti vo
leksis Rannitas yra ir estų, ir lie
kiečių
meno žurnaluose. Svar
tuvių rašytojų draugijų narys.
biausia,
reikia naujos, Vorobjovo
Net jo poezijoje yra palyginti
kvaliteto monografijos vokiečių
gausus ir grynai lietuviškųjų te
kalba, kurioje Čiurlionio meno
mų klodas.
formalinė bei metafizinė vertė
Tačiau pastaruoju metu Alekbūtų pilnai parodyta šiandieni*
sis Rannitas mums, lietuviams,
nėję perspektyvoje Dresdene 19yra ypač įsidėmėtinas kaip
75 m. išleista Gyčio Vaitkūno
Čiurlionio genijaus atskleidėjas
monografija, gražiai sukompo
Vakarų pasaulyje Daugelyje
nuota, turtinga, nors ir menkos
tarptautinių suvažiavimų kalbė
vertės reprodukcijomis, kenčia
damas ir bent keliomis kalbomis
nuo Sovietų kultūrinės cenzūros.
rašydamas Vakarų Europos me
Galima autorių kaltinti už jo sti
no leidiniuose apie Čiurlionį, jis,
liaus ir vizijos neturtą, bet ne
galima sakyti, įrikiavo Čiurlionio
galima jo kaltinti už tai, ko jam,
vardą į moderniojo meno iš
kaip tarybiniam meno kritikui,
takas, sukėlė tarptautines tuo
neleidžiama pasakyti. Iš Lietu
klausimu diskusijas. Be viso to
voje gyvenančių man pažįstamų
vargu ar šiandien Čiurlionis Va
čiurlionistų, tiktai
Vytautas
karuose nebūtų buvęs visai už
Landsbergis yra pasirodęs kaip
mirštas ir vargu ar butų susida
mokslininkas - stilistas ir origi
S. m. lapkričio 1-4 Sabburge, Aott- ti vyskupą Steponavičių.
riusi palanki atmosfera Vakarų
nalus regėtojas, lietuvių centri
Europos spaudoje plačiai nu
Vyskupų
nušalinimas
Lietuvo
nės organizacijos tremtyje galė
•M — Tlkyboa irtikėjimotaiavS kaip
HM tak**. Jo tikabs je nėra vienintelis atvejis, kai skambėjusiai M.K. Čiurlionio ori
tų padėti kultivuoti ir realizuoti
i tNmno imtrinnm vy»- laužomas konstitucijos skelbia ginaliųjų darbų parodai šį rude
naujas studijas apie Čiurlionį.
Madrido 1M» m. Pa- mas Bažnyčios nuo valstybės at nį Vakarų Berlyne
Reikia rimtų knygų vokiečių,
dM| SOT. Sajauajojo ir Liotuvojo no- skyrimo dėsnis ir valstybė kiša
Kaip meno pasaulyje žinomas
anglų, prancūzų bei ispanų kal
& l t i k o w t k i i t Zoo» si į Bažnyčios vidaus reikalus. čiurlionistas, Aleksis Rannitas
bomis.
Tremtyje neturėtų būti
raMaaCIo taattarto •YJbobo in Valdžios organai kliudo vysku
berlyniškės
parodos
rengėjų
bu
puoselėjami vien tik politiniai
dar X Wattf* darbuotoja*. Institataa tt-pams skirti seminarijos vadovybe
vo pakviestas į parodos proga
uždaviniai. Per kultūrą į Nepri
na nKyDos IMMMCĮ
ir profesorius. Vienintelėje kuni Berlyne vykusį Čiurlionio kūry
klausomybę yra vienas tikriausių
gų seminarijoje Kaune veikia nu- bos simpoziumą. Iš ten jam grį
MMZtt tO JMKJCS piivadtmm^ faVfHUa^*
kelių. Lietuviai tremtyje gali tik
Cla pateikiame vieną įkyreŲ B S. Ban- merus clausus, kad kunigų prie žus, štai čia buvo proga Čiurlio
rai daug padaryti Lietuvos dva
fcovsMo pranešimo. V « r t l | nauglis butų mažas. Be valdžios nio, meno ir poezijos temomis
sinės kultūros dokumentacijai.
sutikimo negalima priimti i ku pasikalbėti su juo taip, kad iš
r
*
nigu seminariją jokio kandidato.
[ Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Dažnai priėmimas ir vėliau ku girstų ir mūsų skaitytojai.
— Parodos surengimui, kaip
tikintieji kovoja ui tikybos lais nigystės šventimai priklauso nuo
rašėte,
daug lėmė Chiristianš
— Kaip atrodė, Jūsų akimis
vės įgyvendinimą ypač sunkio sąlygos bendradarbiauti su sau
Bauermeister
susidomėjimai
mis sąlygomis. Vietiniai valdžios gumu — KGB. Valdžia kliudo žiūrint, M X Čiurlionio origina
Čiurlioniu.
Kada
ir
kaip ji palin
organai rodo savo ištikimybę lietuviams kunigams vesti misi liųjų darbų paroda Vakarų Ber
ko į Čiurlionį? Mums būtų jdomi
Maskvai, be atodairos užgniauž- jas Sov. Sąjungoje. B 715 kunigu lyne
laa plautinio fano SaaMfeką nen
Alekili
t n a l t i i , arto.
jos
pačios nuomonė apie čiurlio'
jo eBiniti, įkirtą Uetuviildodeim kryibm,
dami bet kokią sovietines rusini tik 3 veikia už Lietuvos ribų.
ortgi- nį. Gal Berlyne su ja lia te
riti am Pa Ir
— Proga po daugelio metų vėl kuriuo čia
mo politikos kritiką. Todėl Ka
tokstą ftr gretimai )o
Sunkiu sovietinės konstitucijos pamatyti Čiurlionio originalus
ma išsikalbėjote?
talike Bažnyčią, kaip lietuviškų pažeidimu reikia laikyti valsty (paskutinį kartą juos buvau ma
jų tautinių bei kultūrinių tradi binę bažnytinės spaudos cenzū tęs 1944 metais) man asmeniškai oretiko Will Grohmann, kuris jami tie Čiurlionio darbai, ku ranka nesutiko Sovietų kultūros — Jei neklystu, p. Bauermeis
cijų saugotoją, ypač paliečia vi rą ir bažnytinių raštų varžymą. buvo istorinės reikšmės galimy nebuvo matęs nė vieno Čiurlio riuose yra ryškios poetinio realiz ministerija. Nežinau kodėl. Sovie ter, būdama slavistė, su Čiurlio
sos priemonės, kurių tikslas — , LKB Kronika" teigia, kad Suo bė. Tokia istorinės reikšmės ga nio kūrinio originalo) Čiurlionis mo, romantizmo bei simbolizmo tai, porą dešimtmečių skelbę niu susipažino per literatūrą —
sunaikinti praeities ir dabarties metu Lietuva kenčia dar žiaures limybė buvo duota ir tiems me buvo pavadintas mėgėju, "sek tendencijos. Trūko paveikslų, ku Čiurlionį dekadentišku mistiku, žinomo TUSU simbolisto, poeto Butines kultūrines vertybes. Vi nį spaudos draudimą, negu ca- no kritikams, teoretikams, meno madienio tapytoju" ir tt. Kiek rie parodytų Čiurlionį, kaip savo kuris nesuprato savo tautos, pa filosofo Viačeslavo Ivanovo (18sokia Bažnyčios veikla laikoma rv laikais. Per 38 metų laikotar istorikams ir Čiurlionio meno vienas atidus žiūrovas, stebintis tišką abstrakcionizmo inovatorių, skutiniu metu perėjo į kitą kraš 66-1949) 1911 m. parašytą stu
„klerikalinio nacionalizmo, fana pi lietuviai iš tikybinių raštų ga mylėtojams, kurie pirmą kartą Čiurlionio paveikslų realizavimo
tutinumą, klasifikuodami jį į diją "Čiurlionis ir menų sintezės
tizmo ir antikomunizmo" ženklu lėjo išleisti tik N. Testamentą, pamatė tuos orginalus, ypač dėl techniką nuo jų griežtos kompo metafizinės tapybos, ar net eks "liaudies dailininkų" tarpą. To problema". Si studija jai paliko
C»Vopro*y filosofi?', 1978, Nr.psalmyną ir Antrojo Vatikano su to, kad gerų Čiurlionio darbų re zicinės struktūros iki mažiausių presionizmo pionierių. "Pasaulio kia klasifikacija sovietams yra gilų įspūdį. Vėliau ji kelis kartus
sutvėrimo" ciklas buvo parody
fi. Toks politinis kunigų ir ti sirinkimo nutarimus.
produkcijų mes neturime. Meno formų išbaigimo, turėtų šian tas tiktai reprodukcijose; iš viso konsekventiška; pvz. Puškinas lankėsi Lietuvoje, kad susipa
kinčiųjų bažnytinės ar tikybinės
kritikas jokiu būdu negali spręsti
— poetas — aristokratas, šian žintų su Čiurlionio darbais ir su
Ligi šiol pogrindžio spauda Lie originalo vertės, matydamas tik dien pripažinti, kad šis dailinin nebuvo turbūt rafinuočiausio dien yra pristatomas kaip liau sitiktų su čiorlionistais. P. Bauer
veiklos vertinimas surištas su vi
kas savo teptuko subtilumu, lais
ciklo,
"žiemos",
sokiais suvaržymais, kurie suda tuvoje sugebėjo kukliu mastu pa tai jo reprodukcijas. Estetinio bei ve ir vaizduote priklauso prie ly Čiurlionio
meister buvo nustebinta Ciurliodies poetas.
"Miesto",
dramatinio
"Laidotu
remti
tikybini
gyvenimą,
bet
už
ro rimtus tikybos laisvės pažeidi
inio meno originalumu bei mei
etinio kurinio vertė gludi detalė rinių virtuozų ir ta prasme galė
mus. Apie tai nuolat praneša tai kai kurie jos bendradarbiai je; gi tos detalinės technikos, tep tų būti lyginimas su tokiais dide vių simfonijos" ir "Tvano" ciklų
— Kurie parodon atvežti pa striškumu. Jos nuomone, Čiurlio
nuo 1972 einanti „JJLB Kronibuvo nuteisti ilgalaikėmis baus tuko patepimo "paslapties^ fo liais prancūzų menininkais, kaip bei daugelio svarbių pavienių pa
veikslų, rodančių Čiurlionį esant veikslai buvo pakeistini kitais, nio svarba yra didesnė už Kanmėmis (Nijolė Sadūnaitė 1975 tografijose nesimato. Be to, kiek
ka".
I dinskio.
buvo nuteista šešeriems metams vienas brūkšnys, kaip ir pieši Claude Monet ir Piene Bonnard. tokios estetines erdvės kūrėju, dar jspūdingesniais, labiau re
Kad Čiurlionis mokėjo savo filo kuriam gali pavydėti 1950-jų me prezentaciniais?
Z Lietuviškoji Helsinkio grupė laisvės atėmimo, Vladas Lapienis
— Berlyne susitikote su kitu
niai,
turi
savo
reljefą,
kuris
sofines idėjas, savo kosminę vizi tų avangardistai. Deja, nebuvo
jau pirmame savo dokumente ,— trejiems). Ne vien tik leidy
— Paveikslai, kuriuose vyrauja tautų meno žmonėmis, besido
©76.XI.25 pasmerkė tikybos kis binėje, bet ir kitose srityse vie- dingsta planografinėje reproduk ją, ir, kartoju, savo paveikslų la išstatyti nei Čiurlionio ekspresy literatūrinis elementas, pvz. "Ka minčiais Čiurlioniu; taip pat da
cijoje. Kiekvienas meno teoreti
ufts pažaidimą, kurios, pavyzdys! į j Jeikiančią Bažnyčią 'pogrin- kas studijuoja detales. Po 35 me bai griežtą geometrinę struktūrą vūs piešiniai, kurie rodo, kad jis raliai", "Angelo preliudija", "Pi lyvavote tarptautiniame čiurlio
koloristiniai "ištarpintr arba pačioje paveikslo realizavimo
•Z vyskupų J. Steponavičiaus ir! j{ s nmi^,
nistų simpoziume. Smalsu būtų
tų
pertraukos
aš
lyg
ir
buvau
apvilkti spalvos pulsuojančiu ly pradžioje manifestuoja daiktų lies pasaka". Juos buvo galima sužinoti, ką jie galvoja apie Čiur
V, Sladkevičiaus trukdymas eiti
pakeisti kitais, kurių nebuvimą
pareigas. Taip pat ir pernai lap Tačiau sovietinė vadovybė no truputį išsigandęs pasimatymo rizmu, rodo jo meno visos kon suabstraktinimą.
lionį ir kokiomis hyptimis
anksčiau paminėjau.
ri Katalikų Bažnyčios ryšį su po
kričio 3 įsteigtas Tikinčiųjų tei grindžiu sunaikinti ir bažnytinį su savo sena meile — Čiurlionio cepcijos genialumą bei įtikina
jų domėjimasis?
sių gynimo katalikų komitetas gyvenimą užsmaugti. Todėl 1976. daile Tačiau, praleidęs parodoje mumą.
— Ir kas tokius, o ne kitokius — Ar parodatikraipasiekė savo — Simpoziume dalyvavo vien
(TTGKK) užstojo pareigas eiti VII.28 LTSR Aukščiausia taryba daug valandų, "skaitydamas"
tikslo? Ar padarė įspūdi Vokieti vokiečiai, išskyrus lenkų muzi
kiekvieno paveikslo ritmą ir de
—— Ar darbų atranka parodoje paveikslus parodai atrinko.
sukliudytus vyskupus ir tikybos paskelbė naujus "Religinių susi talę, aš dar daugiau pamilau
jos
meno pasauliui?
buvo
gera?
;*
kologą Gojowy ir mane. Čiurlio
— Pradinę atranką padarė pa
laisve. Šiemet vasario 2 d. 64 Vil vienijimų nuostatus". Didžiulė Čiurlionį. Kai kurių piktų kritikų
niaus arkivyskupijos kunigai sa
— Paveikslų atrinkimas buvo rodos organizatorė Christiane — Tokiam trumpam laikui nio vardas buvo nuolat minimas
(pvz.
mirusio
vokiečių
meno
te(NekalU | 3 fatL).
(NukalU I 3 pat)
vo pareiškime reikalavo sugrąžin"tradicinis", ty. buvo akcentuo Bauermeister; tačiau su jos at praėjus, sunku pasakyti, kokį ga•
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Pokalbis su Aleksiu Rannitu
(Atkelta ii 1 paL).

panų karališkos šeimos istorinės
reikšmės. Ką mes matome ar tu
rėtume matyti, yra ne paveikslo
siužetas, bet jo formalinis grožis
— didelės formos vienumas, skir
tingų planų harmoningas išdės
tymas erdvėje IT šviečiąs visumos
balansas. Galbūt formos "dikta
tūra" neturi būti tiek ryški poe
zijoje, kaip plastiniame mene.
Bet ir poezijoje neturi vyrauti in
formaciniai duomenys. Pirmau
jančią vietą eilėraštyje turi rit
mas, kuris nėra vien aliteracija
ar instrumentacija, bet visos
kompozicijos, susidedančios iš di
delių ir mažų elementų architek
tūrinis vienumas.

*

Šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 8 d.

•

Kertinė paraštė
(Atkelta ii 1 paL),

t

GKK pažymi: „Kolūkiai, koope
ratyvai, ligoninės, net meno,
sporto ir kitos draugijos galij?buti juridiniais asmenimis, tik reli
ginė bendruomenė šios teisės ne
turi. Taigi Lietuvos tikintieji (pa
naši padėtis yra visų tikinčiųjų
Sov. Sąjungoje) prieš įstatymus
nėra lygūs su ateistais, valstybė
faktiškai juos laiko antraeiliais
piliečiais, nors LTSR konstitucijo
je parašyta, kad „Lietuvos TSR
piliečiai yra lygūs prieš įstaty
mą" (LKB Kronika, Nr. 37).
Ypač smarkiai Lietuvos katali
kų komitetas protestavo prieš tai,
kad nuostatai neleidžia tikybi
nei bendruomenei priklausyti
jaunesniems kaip 18 metų. Tai
aiškus draudimas Bažnyčiai dirb
ti su jaunimu. Kaip visoje Sov.
Sąjungoje, taip ir Lietuvoje Baž
nyčia kenčia nuo valdžios sau
valiavimo. Kiekviename „LKB
Kronikos" numeryje skelbiama
apie trukdymus dvasiškai aptar
nauti tikinčiuosius, apie tikin
čiųjų vaikų skriaudimą mokyklo
je, apie tikinčiųjų ir kunigų teis
mus. Tokiu būdu tikybos lais
vės klausimas iškyla ne tik vie
nos respublikos, bet visos Sov.
Sąjungos mastu, šioje šalyje visi
tikintieji, be konfesijų skirtumo,
skriaudžiami ir diskriminuojami,
kaip antros klasės piliečiai...

tarp moderniojo meno ir muzi
Lietuvos kunigų dauguma — 522
kos meistrų: Monet, Mondriano,
iŠ
708 — dėl to šių metų pra
Kupkos, Kandisnkio, Schoenberdžioje
protestavo. Religinių rei
go, Skriabino ir kitu. Jau tas fak
kalų įgaliotinis savo ruožtu ku
tas rodo, kad Čiurlionis yra tapęs
nigams
pranešė, kad valdžios
naujųjų laikų meno organiška
nuostatai
nebus atšaukti ar pa
dalimi. Man daugiausia teko kal
keisti.
bėtis su vokiečiais, kurie buvo
pilni įdomių idėjų. Pvz., žinoma
Turint mintyje naujųjų nuo
vokiečiu kritikė Hilde Herrmann
statų padarinius religiniams susi
yra pradėjusi rašyti essay apie
vienijimams, kunigų pasipriešini
Čiurlionio ir Hoelderlino erdvės
mas suprantamas. Tai sukėlė ir
viziją. Vokiečių muzikologai, yTTGKK protestą. Komiteto penk
pač prof. Grete Wehmeyer ir
tame dokumente nurodoma dis
Dr. Dorothee Eberlein mato
kriminuojanti aplinkybė, kad Lie
čiurlionyje konstruktyvistą par
tuvos gyventojų daugumai — ka
excellence. Kitas muzikologas,
talikams — primetami ateistinės
prof. Paul Indra, ypačiai domė
Kiekvienas žmogus turi ką pa
mažumos interesai. Komitetas
josi Čiurlionio kontrapunktine sakyti (Mano poezijos pagrindi
nustatė, kad nuostatai priešta
abstarakcija ir jo simbolizavimo nės temos, šalia meno, yra meilė
rauja Visuotinei žmogaus teisių
technika.
ir mirtis). Daugelis žmonių gali
deklaracijai ir sov.
valstybės
jausti giliau negu poetas, nors
konstitucijai, o jų tikslas — ad
— Ar ir su Čiurlionio muzika kritikai ir mėgsta tvirtinti, kad
ministracinėmis priemonėmis su
m^s turėtume veržtis į pasaulį? poetai esą jautresni, kad jie turi
naikinti Kat Bažnyčią Lietuvoje.
Ar i;al geriau pasilikti tik prie daugiau emocijų ir 11. Aš tuo ašiais nuostatais tikybinių bend
Čiurlionio tapybos? Kas šiuo me bejoju. Bet tiktai meisteris suge
ruomenių Lietuvoje teisinė padė
tu būtų labiausiai akcentuotina, ba duoti savo jausmui estetinę
tis turi būti prilyginta tai, kuri
rodant, kalbant ir rašant apie struktūrą, kuri stovi aukščiau vi
įvesta Sov. Sąjungoje, paskelbus
so kaip meno kūrinys, reikšmin
Čiurlionį pasauliui?
1975 m. tikybos įstatymą. Tokiu
gas laike ir erdvėje savo forma,
bildu
Katalikų Bažnyčia Lietuvo
Čiurlionis
(1875-1911)
— Čiurlionio muzikai skelbti bet ne savo socialiniu ar kitokiu
je, kaip ir visoje Sov. Sąjungoje,
lietuviai krašte turi visas galimy turiniu. Tik per savo formos to
pavedama
visiškai valstybės prie
bes. Lietuviai tremtyje turėtų bulumą turinys virsta įtikinan teratas, sergąs žodine anemija. The Elizabeth Press liuksusiniai Savo vertėjams aš visada duo
žiūrai
ir
valdžios
savivalei, be
koncentruotis į Čiurlionio meno čia žmogiška idėja.
— Prozą, ypač straipsnius, gali išleido dviem kalbom Jūsų "Do- du laisvę, nes svarbiau yra sukur
pristatymą modernosios estetikos
ma rašyti daugelių kalbų. Bet po num estonicum" ir "Cantus fir- ti naują organišką eilėraštį, ne galimybės apsiginti, nes jai ne
šviesoje. Vakaruose nėra jokios — Kas yra poezija?
etas — lyrikas teturi tik vieną iš mus". Netrukus pasirodys tos leigu jo teoretinę reprodukciją. Tik tik paneigiama nuosavybės teisė,
Sulietuvino dr. J. Labutis
filosofijos, nei estetikos cenzūros,
raiškos priemonę — savo gimtą dyklos paruošta trečioji Jūsų rąjį vertimo meną aš vadinu kū bet ir juridinio asmens teisė. TT
— Aš esu parašęs trumpą ją kalbą.
ir todėl mes galime laisvai akcen
knyga, pavadinta "Signum et rybingu klusnumu, kurį angliš
m
straipsnį
"Pastanga apibrėžti potuoti Čiurlionio formalistinę bei
verbum". Atrodo> kad Jūs tikraikai galima pavadinti "creative
kurį
baigiau
klausimu:
filosofiniai — religinę svarbą, j 2 2 *
— Svarbiausias estų literatūturėjote laimės su vertėjais - amesubmission". Deja, originalo kal mos esąs rasti tos nežinomos kol- \ tikrovė. Aš tikiu, kad naivumo ir
I
"Ar
eilėraščio
kūrimas
nėra
mal
Berlyne aš pavadinau Čiurlionį
ros teoretikas Ants Oras savo an rikiečiais. Ką Jūs galvojate apiebos išversti neįmanoma; tai ir y- bos toną ir išraišką. Gal plačiau dvasingumo, tautiškumo ir tarpda?"
Man
tai
yra
malda,
gal
ir
ne
formalistu, nes jo paveikslų kom
ra liūdniausia! Net tokie virtuozai apie tai paaiškintumėt? Ar tai tautiškumo junginys pavirsta
tologijoje "Aštuoni estu poetai" poezijos vertimus?
nukreipta
į
kokią
specifinę
die
pozicinis principas yra grynai
kaip Stefan George ir R.M Rilke turi bendro su Jūsų antiprovin- kūrybinę kalba.
vr.
tvirtina, kad nė vienas estų po
vybę
(manoji
yra
Apolonas),
—
Mano
nuomone,
vertimas
formalistinis. Tačiau žiūrovas ar
neįstengė atkurti Verlaine "Les ciališku, kosmopolitiniu nusista
karinės kartos poetas nėra tiek
— Dėkojame gerb. Aleksiui
skaitytojas neturėtu "bijotis" for bet, vis dėlto, malda, magiška koncentravęsis į platoniškai abturi perduoti eilėraščio idėją ir jo sanglots longs / des violons / de tymu?
inkantacija,
ritualas
ar
"šventas
Rannitui už malonų pokalbį, timos bei formalizmo. "Forma",
soliutaus grožio idealo atradimą, eilėdarą, jeigu pastaroji atatinka l'automne" žodinės melodijos.
— Siaurąja
nacionalizmo kėdamies, kad Jūs ir toliau lietu
sako Schilleris, "kalba į visą atodūsis". Iš jau užakcentuoto kiek Jūs. Ar galėtumėt apie tai originalo kalbos struktūrą. Sun
žmogų, turinys tiktai į jo egzis muzikinio taško žiūrint, poezija daugiau pasakyti? Ar esate gryku rasti vertėją, kuris turėtų tą
—Vienam savo straipsnyje prasme aš esu antiprovincialus; viškosios kultūros apraiškų neiš
yra
aiškus
ritminis
kalbos
sudrapatį
vidinį
toną,
kaip
ir
poetas.
tencijos dalįl"
"London Sunday Times" (1977 bet aš nesu ir kosmopolitas, nes, brauksite iš savo plataus domė
nosios poezijos — poesie pure —
matinimas.
Taip, aš turėjau laimės su vertė m. kovo 11 d.) Jūs rašote apie pavyzdžiui, netikiu į amerikie- jimosi interesų rato, o Čiurlioniui
šalininkas?
jais. Pirmiausia — Igor Severja- "bendrą humanistinių vertybių,tiškąją "melting pot" teoriją. ir toliau skirsite net ypatingąjį
— Kalbėdami apie Čiurlionį,
turime prisiminti Jūsų eilėraščių — Ką Jums asmeniškai reiš — Taip, aš esu tyrosios poezi nin, kuris išvertė mano du pir kalbą", kuri yra tarp tautinės Provincialumas, arba, geriau ta- į dėmėsi.
jos pasekėjas. Vienas mano ypač muosius eilėraščių rinkinius kalbos ir bendrų komunikacijosriant, regionalumas, daugeliui
(Pokalbį vedė Salomėja
ciklą apie jo paveikslus. Taip pat, kia būti poetu?
Jūsų skatinami, Salomėja Nėris — Aš nežinau, ar esu poetas. gerbiamų mokytojų yra Paul Va-j(Mogusf) į rusų kalbą. I lietuvių formų. Jūsų, kaip poeto, troški- rašytojų yra įtikinanti meniška I Valiukienė ir Kazys Bradūnas)
mane vertė Sruoga, Liu
„ ir Henrikas Radakauskas yra pa Aš save vadinu eiliuotoju. Aš ti lery; tačiau aš nesutinku su jo
skeptiškumu
ir
netikiu
jo
tvirti
das
Gira,
Radauskas, Miškinis,
rašę eilėraščių apie Čiurlionį. Jū kiu, kad savo kalbos rėmuose ir
sų paties poezija dažnai yra jos specifinėse ypatybėse poetas nimu, kad dieviškumą galima Nėris, Santvaras, Brazdžionis,
poezija apie meną ir poezija apie gali pasiekti tą ritminį sudrama- pasiekti ir be dievų. Toks meno Aistis, Raila, Šilbajoris ir kiti. į
poeziją. Kodėl Jūs rašote eilėraš tinimą, apie kurį tik ką kalbėjau. purizmas ne man. Ideali sintezė vokiečių kalbą mano eilėraščius
čius?
Skirtumas tarp prozos ir poezijos būtų tarp Valėry ir misticizmui vertė Ants Oras. Jo "Cantus fir- Sydnėjuje, lietuvių klube, spa-t
liūsti, malonu buvo stebėti Rasos
— Poeziją rašau ne-savo pa-j ^ toritmimoaspekto ryškumas. artimo katalikų mintytojo Henri mus" vertimas yra vaizdus ir ma lio mėn. 27 ir 28 dienomis Los
AGNĖ LUKŠYTĖ
veidą, išreiškiantį nusiminimą.
ties terapijai, bet kad bendrau- Negalima nuneigti, kad gera Bremond, kuris prieš intelektu giškas. Pagal dabartinę madą, Angeles teatras suvaidino du j
Scenoje sugebėjimas veidu iš
čiau su maža skaitytojų grupe. Proz* tai P P« *»n ritmini iden- alizmą pastato kūrybinę intuici anglai ir amerikiečiai vertėjai spektaklius: B. Pukelevičiūtės I
reikšti jausmą yra pabrėžtina te
ją. Mano eilėraščių knygos pava mano eilėraščius vertė laisvai,
Aš nesutinku su autoriais, kurie J l ^ urn ^ irJ vientisumą. Gaila,
"Palikimą"
ir
J.
Gliaudos
"Kom
Vincas Dovydaitis Martyno atralinė vertybė.
dinimas "Sausas švytėjimas" gal
sakosi, kad rašau sau, netikiu, kad I kad t l k nedaugelis kritikų tyre tą geriausiai išreiškia Ants Oras sukurdami vadinamą "poem af- piuterinę santuoką". Abiejų pas Vaičio rolėje buvo įtikinamas
Žiūrovui teikė gilų pasitenki
ter the original poem". Jų tarpe tatymų režisierė Dalila Mackia- kaip sunkiai sergąs ligonis. Jo
kas nors rašo sau pačiam. Vieni prozos ritmą. Tačiau visiškas mintį.
nimą
dviejų jaunų žmonių "iš
yra Ruth Spiers (kuri T.S. Elioto lienė, padėjėja Ema Dovydaitie balso intonacija buvo pulki.
kuria plačiajai publikai; aš - gi kalbos suritminimas ir muzika, įplaukimas
laivu" į ateitį- Dra
vertinama kaip pati geriausia nė ir dekoratorius Algis Žaliū- Charakterio vaidmenyje jis nė
skaitiant garso metaforą, geriau
rašau mažai auditorijai.
mos autorei tenka pareikšti pa
siai gali būti įgyvendintas poezi — Amerikoje poetai ir litera Rilkės vertėja anglų kalbon) E- nas.
akimirkai
nepasimetė.
dėką už gražią dramos pabaigą,
tūros žinovai Jus dabar ypač vermery E. Georg, M.W. Tjalsma,
— Kokia yra toji auditorija? joje. Todėl aš tikiu, kad eiliuo
Saulius Matas Eugenijaus Vai o režisierei ir aktoriams tokią pa
damas aš geriau suprantu savo tina. Daugelis Jūsų eilėraščių pa
Henry Lyman ir Japonijoje gy Los Angeles teatro atvykimas
— Dalinai tai yra žmonės, iš sios kalbos ypatingą, vienkartinę sirodė poeto James Laughlin re venantis Cid Corman, kuris, ma australiečiams paliko gerą įspūdį, čio rolėje visus žiūrovus patrau baigą taip vykusiai atvaizdavu
mokslinti poetikoje ir lingvistiko ritminę prigimtį. Pastaraisiais daguojamos "New Directions Inno nuomone, yra vienas svar o Australijos lietuvių gyvenime kė Šaunia išvaizda ir vaidybi siems.
je. Bet nerašau vien jiems; kiek metais kalba man yra svarbiau ternational lAnthology" 1971, 19biausių šio laikotarpio amerikie reikšmingą įvykį.
niu talentu. Yapč gerai buvo at
J. Gliaudos "Kompiuterinės
poezija bebūtų komplikuota, ji sias įkvėpimo šaltinis, įgalinęs 72, 1976, ir 1979 metų tomuose. čių poetų.
Dar niekada Sydnėjaus lietu likti nvmologai. Taipgi monolo santuokos" 2-jų v. farsas visiems
turi skambėti natūraliai. Fonetiš mane daryti metrinius ir leksikvių klubo salė nebuvo taip už gas yra vienas iš sunkiausių už "Palikimo" aktoriams pastatė
kai tiksli estų poezija yra pri linius eksperimentus.
pildyta; sakoma, kad į kiekvieną davinių aktoriui, o Saulius Ma tarsi kliūtis, su kuriomis kiekvie
klausoma nuo estų kalbos kvanspektaklį buvo suėję net iki 600 tas juose žvilgėjo.
nas savaip grūmėsi. Pirmas far
titatyvinės sistemos ,kuri turi tre — Jūs esate rašę savo kritikos
tautiečių. Salėje buvo matyti sve
so veiksmas gerokai statiškas.
Ramunė
Vitkienė
buvo
impo
jopą garsų ilgį. Jos balsės, prie bei palyginamosios estetikos dar'
čių net iš netolimų miestų: nuojanti, vietomis tiesiog domi Tačiau jam padėjo stipri
balsės ir dvibalsiai gali būti bų įvairiomis kalbomis. Kuri S
VVbllongongo, Nev/castle, Gan- nuojanti. Irenos Grigaitienės ros ranka Kaip ir "Pal
trumpi, ilgi, arba labai ilgi. Estų to daugelio kalbų Jums atro
berros ir kt.
vaidmenyje ji reiškė tvirtybę ir visur darnios mizanscenoj
kalboje fonetiškas akcentas turi do gražiausia?
Į Melboumo losangeliečių nemeluotą jausmą. Jautresniam aktoriams vis tiek buvo
tiksliai sutapti su metriškuoju.
spektaklius mūsiškiai taipgi su žiūrovui jos pasakojimas apie sa farso I-mo v statiškumą
— Visos kalbos yra gražios, ta
Mes negalime skiemens sutrum
sirinko iš visur: "Vaidilos" te- vo vaikystę net ašaras išspaudė. ti. Eiliuota kalba tą statiš|Qpinti arba jį prailginti, nes tai čiau nė viena jų nėra absoliučiai
mą dar padidino.
tro grupės nariai atvyko iš Ade
dažnai gali pakeisti žodžio pras tobula. Dėl to ir yra reikalingas
Manfredui Prišmantui, Bruno
laidės
didelis viso pasaulio kalbų or
me.
Antrame veiksme farsas
Grigaičio rolėje, įžengus į sceną
kestras, kuriame kiekvienas ins
Los Angeles teatras australie- žiūrovui tučtuojau buvo aišku, vėjo, nes autorius čia paliko
— Ar Jūsų poezijoje stilius nė trumentas yra svarbus. Dažnai
črus sužavėjo puikia režisūra ir kad tai donžuaniškas tipelis. gybę nišų, kurias vykusiai
ra svarbesnis už turinp
manęs klausiama, kodėl aš nera
stipriais aktoriais.
Nieko nėra geriau kaip aktoriaus dė vestuvių svečiai, šiame vt
šau
poezijos
angliškai.
Aš
esu
— Taip, aš pirma visko statau
Nėra jokios abejonės, kad sugebėjimas pačioje savo pasiro me išryškėjo režisierės su|
stilių, kaip humanistini ir esteti bandęs eiliuoti angliškai, bet tie
Amerikos lietuviai jau yra susi dymo pradžioje žiūrovo minčiai mai ne tik dramoje, bet ir
mano
eilėraščiai,
nors
ir
spaus
nį formalaus rafinuotumo idea
pažinę su 3-jų v. dramą "Paliki pakišti pagrindinius vaizduoja dijojc. Tempas jau buvo dJSudinami,
nors
gal
pripuolamai
ir
lą. Viename savo eilėraščių ra
mas" ir 2-jų v. farsu "Kompiute mo charakterio bruožus. M. Priš- miškas, apranga puošni, ftjfcpriimtini,
nėra
tikrai
gyvi.
Ei
šiau, kad turinys yra tiktai for
rinė santuoka", taigi savo min mantas Grigaičio vaidmenyje kanti spalvomis ir džiugeSi.
liuoti
svetima
kalba
yra
neįma
mos dalelė. Eilėraščio idėja turi
tis čia pateiksiu grynai spektak žiūiDvui paliko stipru fepudį "šli Vestuvių svečiams suėjus i sceią,
visiems žiūrovams pasidarą Ne
virsti muzika. Jei eilėraštyje tu noma. Rilkė rašė eilėraščių
lių apipavidalinimo atžvilgiu.
fuotai kombinuoto" tipely.
prancūziškai,
Baltrušaitis
—
ru
rinys yra stipresnis už jo formą,
Viltis Jatulienė Rožės Baužie- paprastai įdomu: kiekvienas aaV
Po "Palikimo" spektaklio nuo
siškai,
Cocteau
—
vokiškai,
Nauž jo lyrinės ir meninės išraiš
širdžiam teatro mylėtojui min- nės asmenyje sukūrė malonios, tuvių svečias buvo kuo nors ypa
kos vienkartinumą, toks eilėraš bokov — angliškai, tačiau be įtin įstrigo pats svarbiausias fak gyvenimu nusivylusios moters ti tingas. Žiūrovus maloniai uuįptis teturi tiek vertės, kiek jos turi tikinančios žmogiškosios kalbi
tas, kad Los Angriei Dramos pą. Ji sugebėjo rezignuojančia kė nuoširdžios aktorių pastenps
nės
sėkmės.
AŠ
sutinku
su
Sruo
ir Western Union atsiųstas prane
sambūris yra stiprus teatri veido išraiška patvirtinti savo iš vestuvinėje puotoje linksmai pa
ūžti.
T
šimas. Kad mano idėja būtų aiš ga ir Silbajoriu, kurie stato Balt
nis vienetas. įdomiausia tai, kad sisakymus
poeziją
kesnė, pavyzdžiu galime imti ta rušaičio lietuviškąją
Rasa Zelenytė arlekino rolfcfe
sambūrio aktoriai yra visi vieno
Rasa Zelenytė žiūrovus žavėjo
aukščiau
už
rusiškąją.
Lietuviš
pybą — Velazquez'o "Meninas".
•
*
• ypa* ten. Jai šokant, jos
dai pajėgūs. Kiekvienas savo ro ne tik jaunyste, grožiu, bet, ir
kasis
Baltrušaitis
yra
pilnakrau
I ši paveikslą žiūrėdami, mes ne
lėje savaip tai šen, tai ten su nuoširdžia vaidyba. Kai jai, kaip veido išraiška nuolat keitėsi, Hūbeprisimename vaizduojamos is- jis poetas; rusiškasis yra geras 11žvilgėjo vaidybiniu talentu.
Varvai Stankūnaitei, teko nu
(Nokalta J 4 pwL)

Los Angeles Dramos sambūris Australijoje
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Gaida žaidžia žiburiais
.a

\

Savaitraščio redaktoriaus 25 m. sukakčiai

3n ;
'" Kanadiškis lietuvių savaitraš
tis "Tėviškės žiburiai", vienas
birmaujančių mūs\ji
periodiko
j e 5. m. gruodžio 9-tą mini 30
!metų sukaktį Toronte. Įsteigtas
-.1949, gruodžio 24 (tada išėjo 1
numeris), savaitraštis buvo pa* tikėtas redaguoti istorikui dr.
Adolfui Šapokai. Jis vienas plušo
^penkerius metus labai sunkiose
pradžios sąlygose. Nuo 1954, ge
gužės 17, jam į talką buvo pa
kviestas kun. dr. Pranas Gaida,
i£L
rsikėlęs į Torontą iš Quebeko,
kur dėstė filosofiją Mont-Laurter
V # u n - seminarijoje.

STASYS YLA

nuo 1952 persikėlė į Torontą ir
čia, dirbdamas kanadiečių para
pijose, gana greit apvaldė anglų
kalbą..

šeimos pavardė, kurią senelis, bu
vęs valsčiaus vaitas, dėl ano me
Reddrtoriauj Šaknys
to mados ar spaudimo pasikeitė į
laikraštyje
Gaidamavičių. Kaimas šio pa
Laikraštis neabejotinai yra re
kaito nepaisė — vadino ir toliau
daktoriaus
atšvaitas, juoba kai
žaidžiais. Senelio brolio vaikaitis
tapo kunigu Vilniaus vyskupijo jį redaguoja vienas su vienu tal
kininku. Toks vienatiškumas ne
je, išlaikęs senąją pavardę.
visuomet laikraščiui išeina į ge
Tapęs kunigu (1937) Pranas rą, nes job žmogus nėra uni
ėmė pasirašinėti jau Gaidamavi versalus. "Tėviškės žiburiai" ta
čiumi. Ta pačia pavarde ir vardu čiau įrodė, kad geba aprėpti pla
Kaišiadorių vyskupijoje buvo ki čiai ir patenkina daugelį. Jam net
tas
kunigas. Vysk. J. Kukta susi galima daryti "priekaištą": per
VSČ Gaida nebuvo naujokas -pauH^ti&s darbe. Porą metų redaga- domėjo, kuris gi iš jų yra tas daug atima laiko iš skaitytoju
dėl — tiek įvairus, įdomus, brandus.
,.vsa) "Gimtąją šalį" Belgijoje, skir "raštingasis". Susidomėjo
brandaus
ir
aktualaus
rašinio
ią ten suvažiavusiems darbų lieBet kas būdinga laikraščiui —
-..iUiviams. Dr. Šapokai talkino tik "Krikščionybės tragiką", kurį J. būdinga ir redaktoriui arba at
dalinai, paruošdamas
pirmąjį Keliuotis atspaude "Naujojoje virkščiai.
-žipuslapį, nes duoną pelnė iš dar- Romuvoje" pirmuoju straipsniu.
Gaida išaugo plačių akiračių
-*.bb kanadiečių parapijoje. A. §aDėl
dėmesio
spaudai
ir
gebėji
akademiku ir neatitrūko nuo gy
•9Ipokai mirus, nuo 1961 m. iaiki•- aai perėmė vyr. redaktoriaus mo rašyti, dar bebaigiantis semi venimo. Pažino įvairių kultūrų,
•'.pareigas. Metus redagavo '.ienas, nariją, buvo įtrauktas į naujo re tačiau susitelkė į savosios lietu
liginės kultūros žurnalo plana
• kol buvo "patikėtas'" pilnu — vimo ratelį, kuris dirbo ištisus viškosios ugdymą. Minties žmo
:npastoviu redoktoriumi. Tada ga 1935-36 mokslo metus. (Iš to gus, svaraus žodžio, gero stiliaus,
vo antrininką Vyt. Kastytį, buvu- viso, besvarstant toliau, 1936 gi tačiau ir akcijos bei dinamikos,
įį»sj- dramos ir muzikos, konsr r ato- mė "XX amžius", kurio bendra su išlygintu pozityvaus kritiko
— reformisto polėkiu. Jo veda
_rijos studentą, kuris perėmė pir darbiu pasidarė ir Gaida).
mieji tęsia mūsų publicistikos
mąjį puslapį ir dvi skiltis kroni
kų—Lietuvos ir kultūrina. ViGaida jau buvo pasikaustęs pranašiųjų — a. a. Juozo Bra Mlkatojn
.^sa kita — numerių planavi- bent pora svetimų kalbų. Gimęs zaičio ir Simo Sužiedėlio lygį,
^•Jjaas, straipsnių parengimas lau lietuviškoj aplinkoj — Bajorų įžvalgumą, aktualumą. Gaida
žymo išdėstymas, vedamieji, ry kaime, Kiauklių parapijoj, pasi rikiuojasi į geriausių mūsų išei
šiai su bendradarbiais — pri rinko artimiausią progimnaziją vijos redaktorių eiles.
klausė vyr. redaktoriui.
Sirvintuose ir apsigyveno Kolbų
I šį darbą jis įniko visa "dū
Šeimoj, kalbėjusioj tada tik len šia". Paaukojo kitus "karjeros"
kiškai. Tai per 4 metus jis persi galimumus. O galėjo varytis į
Spaudos darbo mokykla
laužė į šią Ulbą. (Su dail. Kol
••> Gaida taigė (1931) Kėdainiųba mokėsi bene toj pačio) klasėj). knygas, kurios būtų ilgam išli
glttmajtfją, persikėlęs iš Širvin Persikėlęs į Kėdainių gimnaziją, kusios. Trys filosofinės — este
tų keturklasės. Kėdainiuose ta apsigyveno vokiškai kalbančioj tinės jo knygos: Išblokštasis Žmo
da dirbo pr. mokykloje Stasys Ti protestantų šeimoj ir čia vėl gus (1951), Milžinas, didvyris,
jūnaitis, ilgametis vaiky laik praktiškai įsisavino naują kalbą Šventasis (1954), Didysis neri
raštėlio "2vaigždutės" redakto šalia teorinių Žinių gimnazijo mas (1961), parašytos prieš per
rius. Gaida pradėjo jam rašinėti, je. Vikaraudamas Sirvintuose (kai imant vyr. redaktoriaus pareigas,
Prano Žaidžio vardu. Tolydžio čia grįžo, Kolbų ir kitos Širvintų rodė jo'pajėgumą rikiuotis į mū
jie susipažino asmeniškai ir Ti miestelio šeimos jau buvo persi sų taikliųjų bei giliųjų mintyjūnaitis mokė moksleivį kaip svėrusios į lietuviškumą) vieną tojų gretas. Po to, jau pribėgda
laikraštis redaguojamas — pa vasarą (1938) buvo išvykęs į mas, suredagavo Lithuanians in
ruošiamas spaudai.
Prancūziją — Nancy universite Canada (1967) ir pernai atidavė
*"i [stojęs į Kauno kun. seminari to kalbos kursus užsieniečiams, LKM Akademijai išleisti Arkiv.
ją, aštuoniolikmetis jau rašinė kur gavo prancūzų kalbos prad Teofilio Matulionio monografiją.
Gaida atrodo nesijaudina, kad
lio į jėzuitų leidžiamus mėnesi- menis. Iš Lietuvos pasitraukė
-tiius "Žvaigždutę" ir "Misijas", 1940 metais ir tuoj išvyko į daugiau knygų rašyti nebegali.
kiek vėliau reportažus į dienraš Muensterio universitetą tęsti teo Pagaliau knygą retas paima į ran
ti "Rytą". Po dvejų metų, dėl logijos studijų. Gydytojo pataria kas, o laikraštį prisiverčia per-susilpusių plaučių,
pertraukė mas, vėl susilpnėjus plaučiams, skleisti, užsikabina už vienos ki
„sftjdijas. Per tuos "poilsio" rae- po metų persikėlė į geresnio kli tos minties, pajunta srovenančio
.JĮIS išvertė iš vokiečių kalbos mato Friburgą ir čia gavo teol. išeivijos gyvenimo detales, rū
(pasidalinęs su teol. stud. Vyt. daktaro laipsnį. (Freiburge dar pesčius, reikalus. Laikraštis sa
Jtfankeliūnu) Tihamer
Thoto kapelionavo lietuviams tremti vaitė savaitėn veda pokalbį tarp
...faunos sielos auklėjimą", stam niams). 1945 išvyko į Belgiją — rašančiųjų ir skaitytojų vis nau
bų veikalą, kuris buvo išleistas tęsė studijas Louvaino universi jom temom ir įvykiais. Publicis
1935 m. Prieš baigdamas teologi- tete, gilinosi filosofijoje, dirbo lie tų ir redaktoriaus misija tiesiosielovadoje, giškesnė ir labiau paveiki, negu
" 'Jos studijas, jau rašinėjo į "Nau- tuvių angliakasių
redagavo
minėtą
"Gimtąją
šalį", knygos autoriaus, ypač mūsų
"fąją Romuvą", vis pasirašydaįsisavino prancūzų kalbą. Porą buityje. Gaida, kaip ir ne vienas
^Lti^iJi
""Įydamas Žaidžiu.
metų
dėstęs
filosofiją
Quebeke
-*"' Iš kur tas 2aidys? Tai sena
mūsų rašytojas, dirbąs redakd•
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Dievui Artistui^ —
rankos jam skaudžiai prikaltos. —
Lietuva, meldžias
kryiiai po lygumas baltas.
Degančios gėles
kryžių apipina veidą
Sveikint gegužiui
jos iš dangaus mtsūeidc.
Debesys vysta
groiy, kurs tirpdamos dingo.
Sutemos glosto
kryžių paveikslą skausmingą.
Temstant giedrėja
sielvartas bent valandėle*.
Kojose kryžių
spindi šviesa ir šešėliai.
Kojose kryžių
dėmės auksinės palieka.
Kuola.ikiai slėpki
skausmą savy ir tylėki.

^JLJ^UJ

Vertė

dt^mĮl

.'F*

Henrikas

Radauskas

«/TV

^j«Jty'«^'»-v.«xj/ fC-^CJC**.s-*X*J

/v*->C%>4E-cW.

ttrfi&%, j
M. K, ChtfUoaaf

' nį darbą, daro auką bendram la
bui — platesnei visuomenei ugjdyti.
Gaida vis tobulina "Tėviškės
žiburius" ne tik techniškai. Jis
jį daro gyvą, nevengdamas kon
troversinių ir gana jautrių klau
simų. Tai yra 2aidžio žaismas —
prasmingas, kultūringas, kūrybiš
kas.

Karaposicijvi eskizu (1909)

: Veronika". Paminėta, jog ruošiai mas Barėno novelių rinkinys anį glu kalba. Landsbergis taip pat
Lapkričio 24 d. Londono "Lie-Į autorius, kuris paskaitė vieną iš; pasidalino su publika savo įsputuvių namuose". Anglijoje, įvy-1 rinkinio novelių, "Rašytojas M. j džiais iš PEN klubo suvaiiaviko naujos Algirdo Landsbergio į lankosi mieste N". Joana Lands-imo Londono ir perdavė Amerikos
novelių knygos, "Muzika, įžen- į bergienė paskaitė ištrauką i.š lon- Lietuvių Bendruomenės valdy
giant j neregėtus miestus", "krikš-; oV>niškio Kazimiero Barėno nove- bos sveikinimus.
tynos"- "Naujagimį" pristatė pats l linio romano "Dvidešimt viena

Rašytojas Algirdas Landsbergis Londone

•

'1

Šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 8 d.
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Lietuvių Rašytojų
draugijos premija

Draugiškam susipažinimui
Kuris esate girdėję apie dai
liniuką Tadą Burbą? Jau ma
tau aibę klaustukų ir išpustų
akių: taigi kad negirdėjome...
Jaunuolis dar neturįs (o gal
jau ir turįs?) — 40 metų, gy
venąs Muencheno miesto cen
tre, Vokietijoje, visai netoli
nuo Muencheno rotušės, Falkentursnstrasse, paliktas, ap
leistas, užmirštas, o gal net sa
vanoriškai atsiskyręs... dėl gim
tosios kalbos nemokėjimo.
Tadas Burba: brunetas, vidu
tinio ūgio, taisyklingo veido ir
tokios pat figūros, — nei labai
plonas, nei palinkęs į nutukimą,
atrodo — gajus ir sveikas.
Dailininkas:
pretendentas į
avangardistus; turįs painokų
Muencheno meno akademijoje.
Kaip žmogus, atrodo, vieni
šas, gal net kažkada Meno nu
skriaustas, nes negreitas pasi
tikėti sutiktu nauju žmogumi.
Tadas Burba mokėsi Stuttgarto Meno akademijoje 1964—
1966 metais ir Muencheno Me
no akademijoje 1966—1970 me
tais. 1972 metais laimi pirmą
premiją už grafiką tarptauti
nėje meno bienalėje Ibizoje, Is
panijoje, o 1973 m- bronzos me
dalį Ostende mieste, Belgijoje,
europiečių tapytojų parodoje1976 metais sudaro šešių metų
sutart| mokytojauti Muencheno
Meno akademijoje.
Sis, palyginti, jaunas daili
ninkas savo karjeroje jau yra
perėjęs keletą raidos pasikeiti
mų, tebėra pilnas naujų idėjų ir
jieškojimų, o nusiminęs, kad te
bėra mažai pažįstamas lietuvių
tarpe: daugiausia visai nežino
mas — net ir man pačiam te
bebuvo visai negirdėtas.

-'~.."M»',

Į Lietuvių rašytojų draugijos
premijos komisiją šiemet įeina:
Algirdas T. Antanaitis, Povilas
Gaučys, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Marija Saulaitytė - Stan
kuvienė ir Julija Švabaitė-Cyliene.
Komisija vertins 1979 m. li
teratūrines knygas. Autoriai ar
leidyklos prašomi po 5 egzem
pliorius savo knygų atsiusti iki
1960 m. sausio 31 d. šiuo adresu:
P. Gaučys, 836 So. Grant S t ,
Hinsdale, UI. 60521- Premija
turi būti paskirta iki ateinančių
metų kovo 10 d. Premijos me
cenatas — lietuvių fondas.

Šitokiam talentingo žmogaus
nežinojimui, sakyčiau, yra ir
priežasčių: žmogus neveik vi
siškai nemoka lietuvių kalbos,
nors be jokių abejonių laiko
save lietuviu. Sakytume, tai
tipiška išeivijos auka. Net ne
drįsau klausti, kad mažiau
skaudėtų, ar dar gyvi jo tėvai ir
kur jie yra. Bandžiau suprasti
Tadą Burbą ir būti s u juo,
kiek tik galima nuoširdžiu. Ki
tą dieną vėl Tadą sutikęs, pa
mačiau, kad ir Tadas jau nuo
širdesnis. Nors asmeniškai aš
pats jau turėjau npmažai sun
kumų po trisdešimt keturių
metų vėl bandyti su žmogumi
įsišnekėti vokiškai Priėmiau iš
Tado visus nusiskundimus, kad
lietuviai jam nepraneša, nei
kur, nei kada lietuvių parodos
vyksta, o jis norėtų tokiose pa
rodose dalyvauti. Kaip avan
gardo dailininką, Tadą Burbą
domina paskutinės žinomos ma
dos: optinis, minimaliniis ir kon
ceptualus "n—'f Dailininkas

Paskaita apie
Petrą Roizijų

Tadas Burba dar tebėra pats
jaunas ir jjeskantis: tik aštuo
neri metai, kai baigė Muenche
no Meno akademiją. Dar neta
ręs galutinio savo žodžio. Ta
čiau yra žmogus drąsių galvo
jimų. Kiek tai liečia dabartį, sa
kyčiau, net kieto nugarkaulio
ir su duomenimis kūrybiniam
polėkiui Aštuoneri metai prak
tikos — dar ne viskas jo kūry

biniame kelyje, susumuojant
kūrybinio kelio sunkumus. Taigi
supažindinu su Tadu Burba, o
jam aamenišai linkiu sėkmės.
Kad visa tai nepamirštume,
dar pakartoju: Muenchene, FalAenturmstrasse 12, yra lietuvis
dairminkas, kuris piešia, tapo,
kala ir skaptuoja, ir jis vadi
nasi — Tadas Burbs,
K. Žoromslds

Spausdino "Draugo" spaustuvė,

• SANTARA - ŠVIESA. 25
545 W. 63nt, Chicago, IL. 60629.
Los Angeles ! metu
sukaktuvinis leidinys. 400Knyga iliustruota nuotraukomis,
siais Vilniaus universiteto me
kietais viršeliais, 224 psl., kaina
tais. Atsakingasis redaktorius Val
Dramos sambūris das
— il5 dol., gaunama ir "Drauge".
V. Adamkus. Meninis apipa
vidalinimas ir techninė priežiūra
funkcijos leidinių puslapiuose vardės puslapiuos ne kartą pato
Tai plati Jurbarko, šio seno,
Australijoje
Birutės A. BulotaitėsIšleido
paskleisti raštai visada būna gana giai "užmirštamos".
istorinio panemunių miesto h*

Nauji leidiniai

Mackaus knygų leidimo fondas
1979 m. Chicagoje. Spaudė M.
Morkūno spaustuvė, 3001 West
59th St_, Chicago, IL 60629. Lei
dinys didesnio formato, 160 psl.,
gausiai iliustruotas nuotraukomis,
kietais viršeliais, kaina — 6 doL,
gaunamas h* "Drauge".

Lietuvių kataliku mokslo aka
demijos šiemetiniame suvažiavi
me ir tuo pačiu jo rėmuose vy
kusiame Vilniaus
universiteto
400 metų jubiliejaus minėjime
beveik atradimas buvo dr. Stasio
Goštauto paskaita apie Vilniuje
gyvenusi ispaną Petrą Roizijų,
kuris kaip •literatas ir kaip teisi
ninkas reiškėsi Lietuvoje šešio
liktame šimtmetyje. Bent platesnioji visuomenė apie Roizijų iki
šiol mažai ką žinojo Susidomėji
mą Roizijų tęsiant, rengiama ir
antroji paskaita apie Roizijų,
šiuo atveju apie jį kaip teisininką.
Roizrjus kaip tik buvo Lietuvos
Statuto antuos laidos redakcinės
komisijos narys, yra išleidęs ke
letą tomų Lietuvos teisės komen
tarų lotynų kalba. Roizijus yra
aukštos nuomonės apie Lietuvos
teisę, lyginant ją su vokiečių tei
se. Jo sprendinių komentaruose
yra užrašyta apsčiai ir Lietuvos
ano meto papročių.
Visa tai plačiau nušvies ir pa
komentuos Roizrjaus teisines kny
gas išstudijavęs Jonas Damaus
kas Š. m. gruodžio 9 d., 2 v a i po
piet Jaunimo centre, Chicagoje.
Paskaitą rengia ir visus kviečia
lietuvių katalikų mokslo aka
demijos Chicagos židinys.

Lietuviško romano į
linkme
Santaros - Šviesos ruošiamoje
vekaronėje gruodžio 14 d.,
penktadienį, 8 vai. vak. Jaunimo
centro kavinėje, Chicagoje, dr.
Masflfcnakieaė skaitys paskaitą
tema
"Lietuvių romano link
mė"
Profesorė dr. Ilona Maziliauskienė studijavo Marijanapolio
kolegijoje. Daktarės laipsnis
jai buvo suteiktas Montrealio
universitete, apgynus tezę, "Novels of Artinu* Koestler".
1961 metais dr. Maziliauskienė pradėjo dėstyti anglų litera
tūrą Montrealio Marguerite
Bourgeoys kolegijoje. Šiuo me
tu ji dėsto Abuntsic universitete
kaip anglistikos specialistė pran
cūziškai kalbantiems kanadiečiams.
literatūrinės kritikos temo
mis ji yra rašiusi "Mūsų Vyty
je",
"Metmenyse", •Marguty
je",
"Lituanus", "Aiduose*;
taip pat "Tėviškės žiburiuose"
ir "Nepriklausomoje Lietuvo
je" bei kitur. Veikia Kanados ,
lietuvių Bendruomenėje, Mon
trealio Sambūryje. Ryšių cent
ro suruoštuose vasariniuose
lituanistikos seminaruose dr.
MazUiauskienė lektoriavo, lies
dama įvairias literatūros ta
msa
<*!*»

LATVIŲ MDZKA
FSB RAMIA

«©*

Chicagos klasikinės muzikos
radijo stotis VVINIB (970. FM
skalėje) jau ne sykį davė tik
rai gražios latvių liaudies mu
zikos ir liaudies dainų. Trans
liacija paprastai trunka 15 mi
nučių. Sekanti kartą latvių
muzikos bus galima isgirstikat-virtadienį, gruodžio 20 dieną,
4:46 min. p. p. gi stotis duoda
ir daugiau etninės muzikos.
Būtų gera, kad mūsų muzikai
arba Kultūros taryba atkreipti)
į tai dėmesį ir stočiai pasiūlytų
lietuviškos muzikos (grojimų,

(s>). ,>

Vietos monotonija dvelkia ir plačiu jo apylinkių monografi
panašūs į sukakčių iškilmėse sa
I RŪPINTOJĖLI, smuikui, solistui,
komas pakilias kalbas: viskas pas gausybė nuotraukų, kai jos visos ja, vaizdingai parašyta rašytojo
chorai ir vargonams. Ifieido A. Amriovui pateikdama įvairiausiu
mus yra iškilu, viskas yra reikš tfk g Tabor Parmos suvažiavi Antano Giedraičio — Giedriaus
bnmeo* Spaudai paruošė J. Stankū
nuotaikų niuansus. Ogi nėra
mingiausia ir geriausia, visur tik mų. Tuo tarpu snatariečiai juk plunksnos. Deja, kartu tai yra ir
nas. Leidinys 25 pat.
lengva be žodžių, vien mimika,
mes, mes ir mes. Tokių šven yra daug ko surengę ir Jaunimo pomirtinis autoriaus leidinys —
• VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ
ką nors išreikšti.
tiškų kilstelėjimų savo jubilieji centre bei kitose Chicagos pasto rašytojas mirė Worcestery, Mass.,
SIELOVADOS KUNIGŲ IR PAŠAUSauliui Matui ir Manfredui
niam leidinyje neišvengė ir San gėse ir visos plačiosios Amerikos 1977. Vffl. 29. Statydamas šia
LTECIŲ SUVAŽIAVIMO PORA PA
Prišmantui farse teko ypač ne
SKAITŲ. Prei. Ladas Tuiaba "Dievas, tara - Šviesa. Ir, žinoma, tai nė pakraščiuose. Tekiam paminkli monografija paminklą savo gimLietuva
ir mes": J. Vaišnora, VOC
dėkingos rolės; Ramunei Vitkie
Šio krašto lietuviu išeivijos gy ra kokia blogybė, jeigu ji būtų tik niame leidinyje reikėjo vis dėlto! tįXh^t pasistatė jį ir sau.
"Palaimintųjų
ir Šventųjų skelbimas**. .
nei ir Vilčiai Jatulienei šiek tiek venime jau seniai yra įprasta, kad jubiliejinio entuziazmo atsitikti daugiau dėmesio kreipti į rašy
Leidinys
33
pat.,
ištekto Vakarų Euro
dėkingesnės. Ypač puiki proga įvairios organizacijos, parapijos ir nis prasiveržimas ir jeigu visa ki bą h* kalbą. Nesmagu, kai pusla
Didieji knygos skyriai yra šie:
pos Lietuvių sielovados centras 1971.
sužvilgėti buvo duota Ramunei klubai savo amžiaus jubiliejų ta liestų tik sukaktuvininkus. Ta piuose randami tokie ir panašūs Geografinė apžvalga, Istorinė ap
• MOŠŲ SPARNAI, 1171 m., Nr. 46.
Vitkienei 2-ram v., ir tą progą ji progomis išleidžia gražiai save čiau, išsiplėtus raštuose ir į viso mūsų kalbos taršalai kaip "davė žvalga, Kultūrinė apžvalga, Kas
Lietuvių
evangelikų reformatų Žurna
išnaudojo.
ar ką pasakė,jie savo keliu dar da
apsirašančius leidinius. Tad ne mūsų visuomeninio bei kultū koncertą".
las.
Leidžia
Lietuvos Evangelikų re
Valerija Irlikienė su Juozu atsiliko nuo ju ir Santara — Švie rinio gyvenimo kontekstus, to
Nežiūrint čia suminėtų kai ku linami i skyrelius ir poskyrius.
formatų kolegija. Redaguoja Jokūbas Raibiu pavyzdingos poros vaid sa. Korine išvaizda ir struktūri santarietisko "pionieriškumo" ir rių pastabų, Vytauto Kavolio, Knyga bus miela ne tik jurbarKregždė, 2439 W. 51st St., Chicago, IL
90632. Administruoja Jonas Palata*
menyse žiūrovo atminty paliko niu pobūdžiu leidinys panašus į "vieninteliškumo", atrodo vieto Vinco Rastenio, Tomo Venclo kiečiams, bet ir visiems.
5718 S. Richmond St, Chicago, IL.
mis tikrai lyg ir per daug. Saky vos ir Mykolo Drangos spausdi
gana įdomų epizodą. Juozo Rai šips rūšies daugelį kitų.
90629.
Prenumerata — auka.
•
ZANAVYKU
A
n
tomas.
Nenuostabu tad, kad šitokios sim, leidinyje rašoma: "Ir dabar, namuos straipsniuos atsispindi
bio džiugi veido išraiška, nuola
Redaktorė
—Alicija
Rūgytė.
kai gyvųjų liudininkų iš Lietu 25 metų santariečių veikla, tos
tinis dėmesys "žmonai", parodo jį
•LIST VYTAUTO DIDŽIOJO IAUjau labai įgudusi vaidybiniam
vos jau visoje mūsų spaudoje ir veiklos atskiri etapai, jų pobūdis, ISleido Lietuvių istorijos draugi būdžio ir tokios apimties Zanavy LIŲ RINKTINE. 25 metų sukaktis.
mene.
tuviu kalba Ypač džiugino du jau visuomenėje gana apstu ir kai reakcijos, įspūdžiai, kultūrinio ir ja Chicagoj 1979. Redakcinė kijos monografija būtų išvydusi 1954-1979. ISleklo Vytauto Didžiojo
Saulių rinktinė Chicagoje 1979 m.
Žiūrovams taipgi labai patiko nimo atstovai: Rasa Zelenytė ir be to turime progos skaityti Lie visuomenino gyvenimo komenta komisija: pirrnininkė —Alicija dienos šviesą.
Spaudai
paruošė Jonas Jasaitis ir Jo
Rūgytė, nariai: kun. Jonas Duo
Henriko Paškevičiaus dainavi Saulius Matas. Tai rimti ir talen tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni rai, net sugestijos ateičiai.
nas Yla. Spaudė M. Morkūno i
"Zanavykijos''
antrasis
tomas
ba, Jonas Kaunas ir Juozas Ta
tingi aktoriai, užtikrinę lietuviš kas ir kitus dabartinius Lietuvos
mas.
suskirstytas i penkias didžią vė Chicagoje. Leidinys
pogrindžio leidinius, —vis tiek
didoko formato, 92 p*.
• Antanas Giedraitis — Gied mulis. Viršelį piešė Antanas Ta
Ema Dovydaitienė, kompiute ko teatro tęstinumą išeivijoje.
sias dalis: Zanavykų buitis, Atsi
mošaitis.
Kongreso
bibliotekos
samariečiai
pagrįstai
gali
būti
rius, MŪSŲ JURBARKAS. Reda
Režisierė Dadila Mackialienė
rio išrinktoji, įžengė scenon tar
minimai, Žymesnieji zanavykai, • IŠGANYMO 2INIA, 1979 BL, Nr.
laikomi
dabartinio
Lietuvos
gy
gavo Redakcinė komisija. Išleido katalogo kortelės Nr. 78 - 61846.
si apsupta moteriškumo ir pa verta ypatingos pagarbos ne vien
Zanavykai kankiniai, Ivairiany- J. Sekmin. Bendruomenes "Kristai at
trauklumo aureolės: jos laikyse dėl režisūros, bet ir dėl sugebė venimo pažinimo pionierias. Taip Jurbarkiečių sambūris 1979 m. Spaudė "Draugo" spaustuvė, bes. Puslapiuose sukaupta tiek sidavusios'' laikraitėbs. Eina nuo 1962
4545 W. 63rd St., Chicago, IL.
m. Leidinys 30 psl. I-HdfJafnai Vo
na visą laiką buvo švelniai ko jimo suorganizuoti ir išlaikyti pat ir ryžtingiausiais "laisvės defaktų, pavardžių, vietovių h* kietijoje. Atstovas Amerikoje A. Te
60629.
Tiražas
—
1000
egz.
Leidi
guonio"
nešėjais
Lietuvon".
Ne
ketiška, o veide žaidė meili šyp tokią grupę gabiu užsidegėlių te
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