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mas gana seniai. Apie jį buvo
skaitomas Vlado Dubo kursas
\
Kauno universitete; Bodleras da
rė įtaką vienam kitam lietuvių
poetui — Leonui Skabeikai, Vy
tautui Mačerniui...".
Toliau jis nepagaili paaiškini
mų:
Mūsų simfoninės muzikos jrekordavimo
"Spausdiname
dviejų žino
reikalu.
VYTAUTAS A. JONYNAS
mų Bodlero eilėraščių verti Vytautas A. Jonynas apie Tomo Venclovos
mus. "Gulbės" mitologinės užuo
poezijos vertimų antologiją.
BALSAL B pasaulinės poezijos. Su- guste-Jean-Baptiste
Defaucom- Į
minos ne visai suprantamos be
Iš naujosios graikų poezijos: Konstantino Kadarė ir išvertė ~"
Tomas Venclova. Iš pre. Žodžiu, niekas nemėgsta už
komentarų.
Andromachę, troleido
"Ateitis"
1979
m.
Literatūros
jėnų
didvyrio
Hektoro našlę,
vafio eilėraščiai.
siminti, kad vertimai prailgina
serija Nr. 18. Aplankas ir viršelis — meninio kūrinio gyvasties am
paėmė į nelaisvę Achilo sūnus
Vietos lituanistikai j ieškant: galimybės Ohio
Vytauto O. Virkau. Spaudė "Drau žių ir praplečia jo valdas geo
Piras (Neoptolemas), kuris ją su m
valstybiniame universitete.
go" spaustuvė Chicagoje. Knyga 200 grafinėj, istorinėj ir kultūrinėj
tuokė su Hektoro broliu Helenu.
Šv. Jono apreiškimas ir mes: pokalbis su kun.
psL, kaina — 6 doL, gaunama ir plotmėj.
Apsigyvenę Epire, Helenas ir An- ii
"Drauge".
dromachė įrengė ten Trojos ko
Vyt. Bagdanavičium.
Veikiau priešingai, įvairus li
•
piją, idant galėtų apraudoti te- .,
teratūros mėgėjai snobai niekad
Nauja pajėga mūsų pianistų tarpe.
viškės
likimą; mažas upelis buvo
pacituoti
Šio speiguoto vasario pradžioj nepraleidžia progos
Los Angeles dienraštis giria J u r a š o spektaklį.
pavadintas
Simoentu, kaip upė,-*—
išeivijos kultūrinio
gyvenimo italų priežodžio "Traduttore —
Naujai JAV LB Kultūros tarybai veiklą pra
skalaujanti Trojos sienas... Karu
skliautą perskrodė keistas šviesu traditore", ir purkuodamies savo
dedant.
selė — aikštė Paryžiuje".
svetimų
kalbų
žinojimu,
skuba
lys. Pasirodė Tomo Venclovos
Visi tie paaiškinimai, autorių
Kiek išleidome knygų 1979 metais.
sudarytoji vertimų rinktinė, pa aimanuoti, kad "tai ne origina
apibūdinimai,
užuominos apie
vadinta "Balsais", priglaudžiant las", aiškinti, kad grožinės kūry
poveikius į lietuvių lyriką, kaž
dar ir antrinę antraštę "Iš pa bos vertimas visad liekas vien
kodėl
nebepakartojami rinktinėj,
"išvirkščia
gobeleno
puse",
ar
saulinės poezijos".
tarsi
jie nebebūtų
reikalingi
Bus žmonių, kurie to šviesaus "konservuota braške". Tikriau
dangų
remiančiai
savo
išsimoks
reiškinio nepastebės, ar nepa siai ir Venclovos didelis darbas
linimu ir apšvieta išeivijai. Ži
panašių
priekaištų.
laikys jo vertu dėmesio. Ir tai ne susilauks
nelės apie poetus nepaprastai
Apmaudžiau
būtų,
jei
jis
praei
nuostabu. Visais laikais ir visur
kondensuotos.
Užtat labai kruopš
vertėjo darbas niekad nėra pel tų nepastebėtas, negirdomis, nes
čiai
išvardinami
poetų rinkiniai
nęs tinkamos pagarbos. Valery ' šis leidinys įdomus daugelio at
— dalykai, kurie be vargo randa
Larbaud žodžiais, į vertėją žvel žvilgiu.
mi biografiniuose žodynuose.
giama maždaug kaip į ubagė
Nežinau ar Venclova yra klau
lį šventoriuje. Ar ne keista, o dymas nelauktas ir beprasmis,
sęsis
kokių patarėjų, bet eiliniam
daug yra šnekama apie milži kaip kad būna beprasmiu perkū
skaitytojui patirti, kad poetas X
nišką įtaką, kurią turėjo "Ver- nijos griaudėjimas pūgos siau
"priklausė
"turpistų" grupei, ska
terio kančios", ir apie tai, kaip tulyje. Nepranašaująs jokių per
tinusiai
antiestetizmą
ir turėju
Walter Scott'o romanai pakei mainų, jokių pavasarių. Lū
siai
opozicinių
tendencijų",
ka
tė Europos istorijos sampratą. kesčiai lūkesčiais, bet vargu ar
žin ko neduoda. Tuo tarpu lei
Kas Šiandien žino, klausia Geor čionykščiam jaunimui jis turės
Pranas Domtafcis (1880—IMS)
G«rų puokšte (aliejus) diniu jis įvedamas į nematytus
ge Steiner, kas vertė Goethę ir kokį poveikį. Kažin ar vyres B Lietuvių dailės instituto parodos M. K. ChirUonio galerijoje, Jaunimo
poezijos rūmus, kurių salės gal
VValter Scott'ą, kas buvo iš tikrų niesiems. Pernelyg tokio pobū
centre, Chicagoje. Paroda dar atdara ir šį savaitgalį.
būt
jam atrakinamos pirmą kar
jų pirmaisiais tų įtakų sklei džio leidinys detonuoja, styro attą — vienos baugios, kitos vai
dėjais. Analizuodami
romano sišokęs nuo kasdieninių mūsų clovos vertimai čia įstabesni.
Dinamiškos, talpios minties ku kiškai linksmos, išdabintos išgrasu
E neseniai dar utopinėm at- valandų) Morning Pro Musica I ^ ^
visuomene, literat5- rūpesčių. Kas šiandien sielojas
Tenka pripažinti, kad leidinio pinos Norvido eilės susišaukia
džiusiu
svaroniu
anie
mūsų
kulprogramą
beveik
ištisai
anapus
«
*
fonkai
aprašo sukrečianti dėl poezijos, ir dar kokių graikų, leidėjai ne kažin kiek stengėsi tą su mūsų laikų meniniu mąs žinimais, kurių akis neaprėpia...
rodžiusiu svajonių apie mūsų ku-1- Į .programą beveik ištisai anapus
Paslaugaus vadovo palyda tikrai
pabrėžti. tymu.
turinę reprezentaciją šiame kraš išleistomis lietuviškos simfoni- P 0 ^ į ^ E»!°P°? P*da« Ff" rusų ar lenkų. Lyrikos vertimų vandenskyros liniją
jam nebūtų kliuviniu.
Lietuvoje Nbrvidas visai neži
te jau šis tas gražiai realizuojasi. nės muzikos plokštelėmis. Sis ir, nimore Cooperjo ir Dickens o sumirguliuoja tiek ir tiek periodi Kukli vertėjo pratarmė beveik
O "Balsai" yra tokiais rūmais.
Antai, mūsuose dar tebeliepsno- kiek žinau, kiti analogiški pa- r o m a n a l - N ,f * į į »
" * * kos puslapiuose, gūštels pečiais užgauli savo lakoniškumu. Joje nomas, nors jis turėtų būti lie Savo įvairumu, apimtimi, blaš
įja džiaugsminga egzaltacija pa vyzdžiai įtikina, jog tokios rūšies \menama
* * • » a P i e v e r t e J a - A u ' treti, nesuprasdami kuo jau Ven- Venclova prisipažįsta darbavęsis tuviams toks pat artimas, kaip ir kymusi visais azimutais, duokle
vertimų srityje bene penkiolika Mickevičius; jo pavardė lietuviš
skutine literatūrine Šviežiena — plokštelės turėtų didelę paklau-j
šio šimtmečio poezijai,
jinai
metų. Cia pat užsigina esąs po ka, o tėvas buvo žemaičių ba
mūsų išerviškųjų rašytojų anto są ir ypačiai praverstų neretomis
prašoka viską, ką esam iki šiol
etu. Toliau sakosi sudėjęs knyge- joras. Lietuva minima ir Norvi
mūsų tautinių švenčių ar žymes
logija anglų kalba,
turėję vertimų iš pasaulinės ly
lėn
pabirusius įvairiuose leidi do kūryboje.
niųjų
kultūrinių
įvykių
progomis.
O kaipgi yra su mūsų muziki
rikos srityje. Tai sakydami, ne
niuose tekstus, niekuo neužsi
Spausdiname keturis Norvi norim paneigti kitų
2inoma, vienur kitur sutiktu
ne reprezentacija? Argi muzika
lietuvių
mindamas apie jų taisymus, vė do eilėraščius. Kaip ir beveik vi
nėra betairpiškai
natūraliausias me ir mum indiferentiškų stočių,
vertėjų darbo, atlikto Nepriklau
lesnes versijas, sutiktas proble si jo kūriniai, jie reikalauja ko
ir paveSciausias ryšininkas mūsų kur gal reiktų sumoibilizuoti vi
somybės laikmetyje ar išeivijoj.
mas.
Pagaliau prisipažįsta, jog mentarų. Generolas Juzefas Be
sus
savo
įžvalgumo
bei
atkaklu
dvasinio veido reljefui užčiuopti?
Bet jie buvo laisvi. Jiems neteko
verčiamų autorių
pasirinkimą rnas (1794 —1850) — 1831 m.
Tad ar viskas mūsų padaryta iie- mo resursus, zonduojant ar iš
sielotis, ar jų darbas išvys spau
nulėmęs
asmeninis
pomėgis,
ar sukilimo dalyvis, vėliau vienas iš
tuviSkos muzikos pasiuntinystei laikant mum palankius kontak
dos šviesą. Stebint Tomo Venc
timumas poeto dvasios pasauliui. 1848 m. sukilimo vadovų Ven
tus. Bet ar toks grandiozinis už
Įprasminti?
lovos brydę "Poezijos pavasa
Užtat ir rinktinę laikąs ne kuo grijoje. Džonas Brownas (1800
mojis nebūtų vertas ir didelio mū
riuos", junti, kad jo būta ne
Beją mes labiausiai Čia nusi- sų rūpesčio ir neeilinio pasišven
kitu, ne kokiu pasaulinės poezi — 1859") — amerikiečių nacio
klaužados. Kaip žinom, šio met
dedam, neišnaudodami tų gali timo, kuris nepaskutinėj vietoj
jos skerspjūviu, bet "asmenine nalinis herojus, kovojąs prieš
raščio skiltyse nemažai yra ver
mybių, kurias mums potencialiai taip pat suponuoja ir akivaizdų
antalogija".
vergiją, nuteistas ir pakartas Čarl timų.
Kartais pusiau—užsakygalėtų suteikti amerikiečių radi tokių stočių finansinį rėmimą?
Kuklumas, kas to nežino, dide stone (Norvido eilėraštis para minių, kai grupė poetų pliekia
jas. Radijas šiais laikais juk yra
lė dorybė, bet tiems, kuriuos su šytas dar neįvykdžius nuospren pluoštą lyrikos iš draugiškų
Tvirčiau savo plokštelėmis įsi
viena iš pastoviausių bei efekty
jaudino "Balsų" brandumas, džio). Žodžiai: "I Babiloną Je respublikų, ar staiga pajunta
viausių muzikinės populiarizaci- tvirtinę nors ir vienoj kitoj tokių
nebūtina pritarti autoriui. Nie ruzalėn" (eil. "Baigės plojimai") beribį prieraišumą anti-fašistijos msu'tucšju. Kiekviename šio didmiesčių radijo programoj ir tuo
kam nepaslaptis, kad dauguma reiškia "dabarčiai, bet iš esmės niams poetams. Tik vieną vienin
krašto didmiestyje yra bent dve būdu oro bangomis pakartotinai
talpinamų tekstų yra
buvę ateičiai"."
telį kartą aptinkam Venclovos
jetas trejetas FM radijo stočių, kontaktuodami jų klausytojų ma
Arba 1968 metų
"Poezijos pavardę tokioj eskadrilėj. Šiaip jo
spausdinti periodikoj; stambia
ses,
mes
pasiektume
nepalygina
aptarnaujančių klasikinės muzi
dalim "Poezijos pavasariuose". pavasary" aptinkam tokius pa įnašas visad iškrisdavo savo to
kos auditorijos poreikius ir sklei mai didesnių rezultatų savo muDabar jie surinkti krūvon, suri aiškinimus:
nacija iš metraščio visumos.
džiančių Įjos populiarizaciją. Kai ztkinės reprezentacijos reikalui,
kiuoti
naujaip.
Pagal
kraštus.
"Dilanas
Tomas
mažai
tėra
"Balsų" sąranga neleidžia pa
kurios jų tokią muziką trans4iuo- negu kaip lig šiol retais spo
Bet jei toji rikiuotė ir dėsninga, verstas į kitas kalbas, nes vertė justi tų "nepataikymų į koją",
radiniais
simfoniniais
koncertais
ja po keliolika valandų paroje, o
ji ne ką skaitytojui sako apie jams sudaro didelių sunkumų.
.v
• —
kai staiga Poezijos pavasano
viena kita — net ir dieną naktį salėse, taipgi labai brangiai kaš
Venclovos raidą. Visų pirma -r „ i
tuojančiais,
bet
poros
valandų
Tų sunkumų neišvengė, žino- , .,
.v
_,
.^
,.
be perstojo. Dėl to visai natūra
kažkodėl pagailėta pažymėti ver ma,
ir šių eilučių autorius; no
I
skiltyse
įsvysdavom
ištraukialu, kad tokiom stotim visada la trukmėje teklausomais tik relatimų datas, o toji chronologija rėdamas nors apytikriai atkurti
bai aktualios vis naujos progra tyviai mažos vienkartinės audi
vis tiek svarbi. Antra, iš vertėjo specifišką Dilano Tomo eiliavi mus iš užmaršties Milašius ar
torijos.
mos, atsei^ plokštelių praturti
pastabų, priglaustų prie tekstų mo būdą, jis buvo priverstas kai Norvidus, bet tie dalykai buvo.
Tad tenelieka tai balsu, šau
nimo klausimas. Jiem lietuvių
"Poezijos pavasariuose" (ir ku kur suprastinti, ar tiesiog pakeis Užtat nevisai mielas mums daikiančiu
tyruose!
Mūsų
kultūrinė
kompozitoriŲ simfoninė muzika
rios neatrodė mums nebylėm), ti prasminius akcentus, o besirū norėlio, "asmeninės antologi
je
dienotvarkėje
jau
seniai
mus
yra, sakytumei, savotiška egzoti
liko vien graužtukai. Sakysim, pindamas prasme, daug prara jos" terminus, kurį taiko Venclo
ka, tad, turint padoresnių įrašy spirgina vienas degantis punk
Cipriano Norvido eilės 1970 me do eiliavime Pasiteisint būtų va savo knygai. "Balsai" nėra,
mų, jiem tokių plokštelių būtų tas: galų gale vieną kartą mum
tų "Poezijos pavasary" palydi galima nebent tuo, kad tobulas Dieve gink. pripuolamų tekstų
reikia
visu
rimtumu
išspręsti
ir
ne taip jau sunku įpiršti. Kad tai
mos tokio prierašo:
balansas čia iš viso neįmanomas". kratiniu, tekstų, turinčių auto
mūsų
muzikinės
reprezentacijos
galima įgyvendinu', rodo mū
Pristatydamas
Bauddelaire'o riui sentimentalią vertę. Juose
../'Užmirštas poetas šiandien
sų patirtis su pirmaeiile Bostono aktualiąją problemai Instrumen
pergyvena tikrą triumfą; žymi "Gulbę" ir "Kelionę", 1971 m. prabyla užangažuoto poeto dva
tinėje
muzikoje
mum
anaiptol
WGBH FM radijo stotim, kuri,
lenkų poezijos dalis plėtojasi "Poezijos pavasary", Venclova sia.
dar
Du dalykai kelia nuostabą
sakysim, pernai vasario 16 dieną j
neužtenka tos vienos, ką tik
"Norvido ženkle", o kritikai sta primena skaitytojui, kad:
skaitytojuje,
atsiskleidus rinkinį.
"Lietuvoje Bodleras pažįstaNuotrauka Vytauto MateBo to jį šalia Adomo Mickevičiaus.
užpildė visų savo rytinę (net 5 '
(Nukelta i 2 pal.)
(Nukeltas į 2 psU
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Žiedlapiai iš poezijos sodų

DRAUGAS — M_K£LAS MENAS, LITZP-ATtHU

Šeštadienis, 1980 m. kovo m ė n S d.

Kertinė paraštė

apie daiktus, negu patys daiktai,
(Atkelta iš 1 psL)
foniją Nr. 4, šiemet o&ciaiUaįjįonors, kai pažvelgdavom į veidro
Pirmuoju yra vertimu kokybė.
minavo už ją Julių Gaidelį kan
dį, nelabai žavėdavomės tuo, ką
kūrybinę mūsų padangę šviesiai
Nedažnai pajunti taip išskaid
didatu žinomajai Pulit^erio, -Jere
išvysdavom.
perskrodusios kometos — pian.
rintą, išlaisvintą, pakylėtą į aukš
mijai muzikos sektoriuje gauti.
... Kai darydavom moralinius
Andriaus Kuprevičiaus lietuviš
tį, gimtąjį žodį, nuplieskiantį
Kompozitorius yra prašomas .kar
sprendimus, jie rėmėsi ne tiek
kos fortepijoninės muzikos pui
šviesa tai, kas originalą skaitant,
tu
su šios simfonijos partiįcūra
konkrečia gyvenimo tikrove, kiek
kios plokštelės! Problema išspręsdunksojo prietemiuos, pilkšmės
prisiųsti
ir jos magnetofoninį įstandartais, pasisavinjais iš kny
tina visu jos ūgiu, taigi ligi pat
zonoj.
rašą. Deja, jis tokio neturi, V, tai,
gų. Visi mes godžiai skaitėm, ir
simfoninių ivfašūnių imtinai. Ku
Antruoju yra poeto T. Venclo
be
abejo, žymiai apsunkins mūsų
visi pasiduodavom knygų įtakai.
riuo būdu? Ogi padarius geriau
vos asmenybė. Jo noras žengti
kandidato
padėtį premijos yarKnygos (galbūt todėl, kad jose
sią atranką iš vertingiausių mū
amžiaus taktu, jo erudicija, besą
žybose.
O,
kad
mes taip būrurne
esama tikslingumo) buvo mus
sų išeiviškuįų konupozitorių sim
lyginis tikėjimas meno, poezijos
įrašų problemom jau prieš
absoliučiai užvaldžiusios. Difonini ų veikalų, būtina juos promagiškąja galia. Nežinau* kuris
dvidešimt
metų susirūpinęL -. P^
ckensas buvo mums daug reales
1 fesionališkad įrekorduoti plokš
jų didesnis savyje, bet tas alkis,
Žinau, mūsų tarps atsiras ir
nis už Staliną ir Beriją. Labiau
telėse. Tą .praktiškai gafl. pato
besotis instinktas misti geriau
tokių,
kurie susigundys šios prob
nei bet kas, romanai veikė mū
giausia būtų įgyvendinti, sujjunsiais Vaikarų kultūros vaisiais
lemos
šitokiu ^lengviausiu" iš
sų poelgius, pokalbių temas ir
{ giant tokį įrašymą su rimčiaukažkaip labiausiai jaudinantis.
sprendimu:
kaip nors taupiai iš90 proc. mūsų pašnekesių su
j sio masto simfoniniu koncertu,
"Balsai" laisvam pasaulyje gy
kosi apie grožinę literatūrą. Il
i karį atliktų koks solidus ameri siverskime, pasinaudodami tik
venančiam,
pretenduojančiam
Lietuvoj gaunamu
gainiui tai imdavo darytis užbur
kiečių simfoninis orkestras su jų dabartinėj
į inteligentus skaitytojui yra kar
simfoninių
įrašų
derlium. .Bet
tu ratu, bet mes netroškom iš
žinomo vardo dirigentu, šiam
tu džiugi ir skaudi knyga. Svaigi
;
vietoj
šitokio
mūsų
kraštutinio
jo ištrūkti.
monumentaliajam
projektui įtodėl, kad kas žingsnis jį drebina
Savo normomis ši karta buvo
vykdyti mes, žinoma, turėtume rezignavimo bene išmintingiau
tvirtas, skambantis, gimtosios
pati knygiškiausia visoj Rusijos
' sukrauti aukščiausią, keliasde- sia 'mum būtų aprobuoti abiejų
kalbos žingsnių aidas:
istorijoj, ir tebūnie Viešpačiui už
Šimttilkstantinę stirtą dolerėlių... muzbkinių Lietuvų proporcionatai garbė. Draugystės iširdavo
l mane pažvelgs naktis
Bet ar toks grandiozinis, skirtas liai damų kooperavimą, stipriau
nustėrus nesugrąžinamai, nesutariant kas
nuolatinei mūsų kultūrinei re siai betgi skatinant ir iškeliant
Pro tuščias žiūronų stiklines... geresnis: Hemingway'us ar Faulkprezentacijai ateityje žygis nebū išeiviškojo mūsų potencialo pil
neris. Hierarchija tame (litera Bronius Murinas
Jei pajėgsi, Visagali Tėve,
tu įvertas visų mūsų vienkartinio, nutinį poreiškį. Bandant išsi
Rudens žaluma (akrilis)
tūros) panteone buvo mums tik
Atitolink taurę nuo manęs.
kadt ir kraštutinio, finansinio pa- versti įrašais iš anapus, argi tai
K Lietuvių dalies instituto parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.
ruoju Centro Komitetu.
•sitenopimo? Mum visiem tai bū nebūtų mūsų bailus dezertyravi
Dūriu į paširdžius todėl, kad
... Niekas nepažinojo geriau
tų pagrindinis kultūrinis egzami mas iš kultūrinio fronto, mum,
|
kiekvienam puslapyje skaitytojas,
išeiviškajai tautos daliai, neatlie
kadaise sekęs poezijos tarpsmą, literatūros ir istorijos kaip tie ku šypsniu veiduos: "Na!... Na!..., I vientisumą sudaro du dalykai: Pažodinio vertimo mege]ai nas, kuriame, šiam pirmaeilės kant savo kultūrinės, pareigos,
jaučia, kaip jo nutolta nuo tu žmonės; niekas nesugebėjo geriau šypsos jie, Liberte, Egalite, Fra-1 vertėjo pietizmas tiems poetams, ras, be abejo, priekaištų, bet ap~ j svarbos tikslui pasispausdami, nesumokant savo kūrybinės sko
puošnių poezijos sodų, kurių rašyti rusiškai kaip jie ir niekas temite! Kodėl niekas nepride kuriuos nuengė žvėris — žmogu lamai poetinis Venclovos talen turėtų dalyvauti lygiai Lietuvių los įmokų? Argi tai nebūtų kar
je (Achmatova, Garcia Lorca, tas saugo jį nuo didelių suklu fondas, lygiai ir visų elementa
žiedlapių dvelksmą atneša jam nežvelgė su didesne panieka į da: Culture".
mūsų
laikmetį.
Tiems
keistuo
Mandelštamas,
Pasternakas) ir pimų. Jis dažnai, pasiekia virtuo rinių kultūrines savigarbos abė tu ir viešas politinis deklaravi
Joseph Brodsky. "Less than
"Balsai". Šia prasme, jei tektų iš
mas savo visiško bejėgiškumo,
Taip, sakysim, cėlę pask^iftančių tautiečių spe vasalinės kultūrinės priklauso
skirti vieną eilėraštį, išsakantį liams (characters) kultūra buvo One" The New York Review of pagarba "katedrų statytojams" ziškų efektų.
rinkinio esmę, (jo "message", svarbesnė už kasdieninę duoną ir Books Sept, 27,1979. (vol. 26, No. — T. S. Elliot, Saint John Perse, Henri Michaux eilėraštyje "Nak ciali riebesnė piniginė parama. mybės nuo savo pavergto kamie
Ezra Pound—, kurių poetiniuo tyje" paremtam inkantacija, vi Tačiau ar mes, išeiviai, turime
kaip sakytų amerikonai), tai to migio glamonę. Tai nebuvo, kaip 14) pp 14-41-48.
gali
pasimatyti
kitiems,
dar
vie
se
kolažuose — montažuose diniais rimais, balsio " i " pabrėži tokio meninio kalibro simfoninių no? Prieš šitokį defetistinį mūsų
kiu, man atrodo, būtų KKavaGal
nevisai
atpažins
save
To
plazda susirūpinimas žmonijos mu, Venclova labai vykusiai iš kūrinių, kurių įrašymui mum, išeiviŠkųjų simfoninių reikalų
na prarasta generacija. Tai buvo
fio "Itakės".
mas
Venclova
šioj
grupinėj
nuo
kultūrinio kraičio išlikimu. Rin naudoja mūsų kalbos resursus mąstant realistiškai, tikrai būtų traktavimą išeiti į kovą visoke
vienintelė rusų karta, susiradusi
Raktą į vertimų paslaptį, ir
traukoj,
bet,
skaitydamas
"Bal
riopa parama turėtų visi švieses
kinio privalumu yra ir tai, kad
save, kuriai Giotto ir Mandel
iki tokio laipsnio, kad kai kurie to verta finansiškai taip kraštuti nieji išeiviai. Va, kaip-tik šituo
tuo pačiu į poeto Venclovos sielą,
sus",
kažkodėl
intuityviai
pajun
jame
prieglobstį
rado
nuostabu
pateikia jo paties pasisakymas: štamas turėjo daugiau prasmės ti tą "mohikanų dvasią" — p a  sis K Kavafis, tas "baltas žmoge noktiurno "pasaSai" skamba mū niai tempus, gal net su skriauda se dirvonuose išlieti savo patrio
sų ausiai net geriau, efektin kitoms kultūrinėms pozicijoms? tinės energijos perteklių kūrybi
"Be Achmatovos ar Kavafio aš negu jų pačių gyvenimas.
garbą tikrajai poezijai, nesutllpi- li. xr J:
.J Į rlĮ. *._:l
Kaip gražu'ir reikšminga, jog į šį ne linkme pozityviam darbui bū
Vargingai
apsirėdę,
bet
vis
giau už prancūzišką tekstą:
neįsivaizduoju nei savo privataus,
mą savyje, skausmingą susimąs
nustumti
lazdele
klausimą aiškiai teigiamai jau tų tinkamiausia arena ir aniems
žemes rutulį
nei poetinio gyvenimo". Užsigy- vien kažkaip elegantiškai, vėtomi tymą ties kultūrų praeinamu
Et sa fanfare, et sa plage
atsakė ir minėtai simfoninių vei pereitais metais Daunoro kon
nęs pratarmėj, kad nesąs poetu, i r mėtomi bukų
viršininkų, mu. Užtat dar kartą tenka per nuo ašies", ir lenkų poetai. Ne
Sa plage en haut, sa plage
kalų atrankai mum, jau šauniau-- certą piketavusiems aktyvistams.
autorius prisipažįsta, kad lyrikos į sprunka kaip zuikiai nuo visur spėti, kad "Balsai" nėra afiša, visuomet tuos vardus aptiksi
partout\ šią* pradžią psŽflre" to&Ia 'presti-.
pasaulis yra jam deguoniu, gy esančių Valdžios šunų ir nema rodančia autoriaus apsiskaitymą, amerikietiško} antologijoj. Ne
Sa plage boit, son poids est žiriga amerikiečių muzikinė ins
Visi broliškai jungckmilesi,
modernistais, nėra blogai reprezentuojama ir rusų
venimo būtinybe. Užtat "Balsai" žiau visur esančių lapučių, sens žavėjimąsi
roi,
et
tout
ploie
sous
Zui
mes
ne tik simfonines plokšteles
titucija, kaip Ghicagos simfoni
yra daugiau nei vertimų vėri ta, palaužti, jie vis vien išlaiky "asmeninė antologija". Kaip be antrojo aukso amžiaus lyrika,
Sous
lui,
plūs
tendu
ąu'un
fil
išleistume,
bet dar ir kalnus nunis orkestras. Kaip žinia, šis or
nys. Tai žmogiškas dokumen davo savo aistrą neegzistuojan si matytų eklektiška iš pirmo nors būtų galima pasigesti Blo
Sous
la
nuit
kestras, diriguojamas Henry Ma- verstume, po jais visas savo^pratas, vieno individo gyvenimo ko čiam (ar teegzistuojančiam vien žvilgsnio, ši rinktinė visumoj su ko, Cvetajevos ir kitų. Bet tai
La
Nuit.
turbūt
visų
antologijų
lemtis,
zerio, pereitų metų kovo m. 31 d. eities silpnybines apraiškas palai
pakaušiuos) maniai perteikia
pagrindinių
vos istorija, savaip atskleidžianti jų plinkančiuos
kad
neišvengiamai
tenka
ko
nors
Orchestra Hali premjeroje atli dodami...
Ir jos trimitai, ir jos krantai,
Sovietijos disidentu mentalite daiktui, kuris vadinasi kultūra. mūsų amžiaus dvasios reiškėjų
Stasys
Krantai aukštai^ krantai visur kęs komp. JuKaus Gaidelio simtą. Bent išryškinanti tuos aspek Beviltiškai atskirti nuo likusio profilius ir turi tvirtą sąrangą. pasigesti.
Krantai, kurie geria, ir veria,
Sakytumėm, Venclovos atveju
tus, kurie mums,
mažaraštėj pasaulio, jie galvojo, kad bent jis Nors nuotaikų atžvilgiu rinkinys
panašus
į
juos;
nūnai
jie
žino,
šis
maudulys
kiek
kitokio
pobū
ir sveria, ir viskas neria po ja
plačios
skalės
(šalia
elegiškų,
Amerikoj, kartais sunkiai supran
Tu pourrais me conter des
gi tas Venclova išversti tokio ar
kad
jis
toks
pats,
tik
dailiau
ap
džio.
Jo
vertimai
turi
galią
pa
Po
ja,
įtempta labiau negu
rimties kupinų- R. Frost'o pos
tami.
choses plūs droles
tokio
poeto,
tokio
ar
anokio
eilė
sirėdęs...
siūlas,
mų, Čia spygteli ironiška Aike- vergti žodžio lakumu, įtakinguBūtų neteisu nutylėti, kad
Benu
cloret
dont
ma coupe
raščio". Sakykim, reakcija natū
Naktyje
Kai aš visa tai rašau, aš užsi no ir kitų švilpynėj sušnara mu, niuansuotumu. Nepažįstant
Venclova nėra vieninteliu rašy
d'argent est pfeme
rali skaitytojui, pakerėtam ver
Naktyje.
toju Lietuvoj, kuriam apkarto bė merkiu ir beveik matau juos, sto H. Michaux "tiesos litanijos" ir originalo, jie praskamba tarsi bū
Des
histoires
plūs charmantes
tėjo
pastangos
atskleist
pasaulį
tų
atėję
iš
lietuvio
lūpų.
Taip,
ralinė Sovietijos rašliava. Už viniuojančius nutriušusiose virtu gaudžia pamokslais Baudelaire'
Michaux
ritminės
formos,
mu
ou moins folles
gražų,
pasaulį
tyrą.
Rinkiny
ta
uominos apie užsienio literatūros vėlėse su stiklais rankoj ir ironiš- as), sakytumėm, kad "Balsų" sakysim skamba F. Garcia Lorca zikalumas, išgaunamas onamaLaisse-moi'tranąuille
auec ton
čiau esama ir sudėtingų, tvos
"Kitaip". Nėra tačiau jie trans
trauką netaip jau retos Lietuvos
topėjom
vilnijimo
efektas,
peiza
Lofoten.
kiančių abstrakčiom metaforom
kripcija j kokią "venclovišką tar
rašytojų pasisakymuos: "... da
žo erdvingumas — visi tie efek ir medūziškais simboliais eilė
mę",
kaip
atsitiko
Valaičiui,
ver
bar jau neįsivaizduoju, kaip reik
Paskutinė ketureilio eilutė-čia
čiant Baltrušaitį- Nėra sulietuvi tai puikiai praskamba lietuviš raščių, kurie gali skaitytojui pa visiškai banali. Venclova verčia:
tų gyventi, nejaučiant šalia sa
kam
atatikmenyje.
sirodyt hermetiškais. Bet, prisinimais, nors vertėjo žodis ir leis
vęs Maironio ar S. Nėries, Bloko
Tą
meistriškumą
pajuntam
ir
pažinkim, jie dar nepatrauklesni
Papasakoki man, sidabro taure,
tųsi interpretuojamas
kažkaip
ar Logovskajaus, Aragono ar EluRobert Frosto "Beržuos", eilėraš originale, ir "Balsų" didžioji pa
Ką. nors gražaus, kad
gimininga
prasme:
"Priklausau
aro, Lorkos ar Nerudos"... "Nė
tyje,
kurį
pradėjęs
skaityti,
skai
slauga
yra
toji,
kad
ji
padeda
nebebūčiau vienas,
mokyklai, kuri vengia pažodinio
nepajunti ir gauni diplomą, o tik
tytojas stačiai pasimeta, taip jis skaitytojui palaužti tą pirmąjį ne
vertimo
ir
stengiasi
perteikti
ori
paskui sužinai, kad yra Diurenpasitikėjimą savim.
! Pradėk istorija — ne tokią i
ginalo struktūrą bei funkciją. skamba savai:
matas arba Sartras"... Tokių ir
l
w- Ucooią,
Vertimas — idealiu atveju -i—
Kada eilė sulinkusių, beržų
panašių
atsidūsėjimų galima
Kaip tą, apie lavonus
Būdama
išskirtinai
brandi,
turi būti tikras eilėraštis, dargi
Salia tiesaus pušyno išryškėja,
užtikti įvairiuose pasikalbėjimuo
Lafotenuost
Venclovos knygelė sukelia ir šiaip
toks
pat
skambus
ir
sudėtingas,
Man
rodosi — juos palenkė
se. Tomo Venclovos atveju to
įvairių klausimų, kurių papras
darąs tą patį įspūdį, kaip origi
Skambu, gražu, bet Mil«sfftus
. berniukas. tai sau nešta tom. Sakysim, ką
atsigręžimo veidu į Vakarus bū
prozinis
įtarpas dingęs. Be to
nalas".
Bet ne berniuką* kupnna
ta kur kas radikalesnio, ir kadan
vertėjui daryt, kai originale styro "kad nebebūčiau vienas" aiškiai
kamienus, gerokai prozaiška, "pakulinė" eigi "Balsų" pratarmė nieko ne
Iš tikrųjų jo samprata labai
kamšaias įterptas, kad botų ri
O
šlapdriba.
Tu
juos
dažnai
artima tai poezijai, kuri vyrauja
kalba apie vertimŲ genezę, vie
f lutė.
mas.
regi...
šio šimtmečio pabaigoj, ir kurią
nintele parankia nuoroda būtų
Tokią
kelio
išmalą,
mano
ma
A. Vaičiulaitis, tuo tarpu, kur
išreiškia Georgės Mounin šiais
Iosifo Brodskio straipsnio ištrau
Arba Wiktor Woroszylski at nymu, aptiko Venclova Paster kas labiau laikos teksto, nepra
žodžiais:
ka, pasakojanti, ką reiškia augti
veju vėl ta pati žodžio pilnatvė. nako "Hamlete", Kurio paskuti randa rimo, ir palieka styrot Mi
ir bręsti Sovietų Sąjungoj:
"Verčiant eilėraštį, nėra esmi Jo "Fašistinės valstybės" savo
nis dvieilis skamba taip:
lašiaus kupletinį prozaiškamą
nė problema jieškot atatikmenų pratisumu, lyriškumu, kuris Čia
..."Mes išnirom pokario griu
"Palik
mane ramybėj".
Ja odin, vsio tonet v
formom ar struktūrom; ką reikia ant pat prozos briaunos, atsišau
vėsiuos, kai Valstybė buvo per
forizetsruie
Puikus tufvynejidabnnėj
verst, tai poetines teksto funkci kia tartum atklydusios iš Alb. Žu
daug užsiėmus savo kailio lopy
Žisn'
proik'
—
ne
pole
mano taurėj
jas. Kitaip sakant — įspūdį, ku kausko rinkinių.
mu, kad galėtų rimtai rūpintis
pereiti.
Galėtumei pasekti man ką >
rį jos sukelia. Būtina perteikti
mumis. Mes ėjom į mokyklas ir
Žodžiu labai dažnai Venclovai
nors smagįau.
nežiūrint kokį egzaltuotą skystateksto poetiškumą, ne jo išorinę pavyksta taip atkurti poetinį teks
Pažodžiui
verčiant,
būtų
maž
Istoriją
žavesnę
—
bent ne
lą (elevated rubbish) mums ten
formą — ar bent perteikt formą tą, rašytą svetima kalba, kad jis
daug:
Aš
vienas.
Viskas
gimsta
tokią niaurią,
dėstė, mes aiškiai matėm aplin
tais atvejais, kai akivaizdu, jog skamba kaip tikras eilėraštis, kur
veidmainystės jūroj. Gyvenimėlį
Nelįsk
su
savo
Lofotenais
kui save skurdą ir kančią. Griu
tas
gimta
kalba.
Conrad
Aiken
jinai neatskiriamai susijusi su ei
išgyvent, tai ne lauką pereit".
vėsių "Pravdos" puslapiu neuž
man daugiau.
lėraščio daromu efektu". Visa gabaliukas iš "Laiko uoloje"
Venclovai tie laukų žergliojidengsi!
tai, žinoma, yra teoretiški sam (Svirplys pasakė svirpliui...) nu
Išeitų, kad Vaičiulaičio verti
slapyvardžiu, mai nelabai mieli, ir jis verčia, mas pranašesnis, bet yra toks
protavimai (knygų apie vertimo siųstas žurnalui
...Prekių kiekis buvo labai ri
mano manymu, išmintingai:
teoriją pagausėjo, bet, kai tik pri manau paklaidintų ne vieną re
botas, bet kadangi mes nebu
bet... Atidžiau pažvelgę, matom,
Vienas as. Aplinkui —
einama prie poezijos vertimų, daktorių.
vom pažinę geresnių dienų,
kad jei Venclova toliau laikos
fariziejai
niekas nebando ušginčyt, kad
mums buvo vis tąsia... Užtat mes
nuo
pažodinio vertimo, jis kur
Ne visi versti dalykai, tiesa,
Netuščiai klajojau. Gyvenau, kas griežčiau paiso eilėraščio
neišsiugdėm potroškio materi
vertėjui būtina būti pačiam po vienodai žaismingi ir grakštūs.
J
jai. Daiktai, kuriuos mes vėliau
etu). Savaime aišku, kad kiek Tai ne vertėjo kaltė, ir galbūt čia
Panašų atvejį, tik dar sudė struktūros. Milašius ištisai ri
jau galėjom įsigyti buvo prastai Į Roma* Viesulas
Sala Omega (Nuotrauka A. Urbo*) vienas posmas, kiekvienas dviei nesantarvės su skaitytoju pradžia. tingesnę situaciją, aptinkam, at muoja šiame eilėraštyje 2 ir 4-tą
padaryti ir negražūs. Kažkaip j a Lietuvių dailės instituto parodos M. K. Cturtlonlo galerijoje. Jaunimo lis — vis nauji nelaukti iššū- Sklaidant knygelę, įkyriai skai sivertę Milašiaus "Visi numirėliai eilutę, ir toji ketvirtoji visad baimums buvo artimesnės mintys I centre, Chlcagoja.
kiai. Visrakčio čia nepanaudosi.
tytojui kyla skundas: "o negalėjo girti". Prancūziškas tektas yra:
(NukaHa į 3 puti)

(Atkelta iš 1 psl.)
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Ir visada mąstyk apie Itakę.
Ji — tavo tikslas, kur bebūtum.
Bet įvykių
neskubink.
Tegul kelionė trunka daugel metų;
atplauk į tėviškę visai pasenęs,
įgijęs išminties ir patyrimo,
nes ji neduos tau jokio turto.

a la carte des lampes,
Aux yeuK du souvenir aue le
monde est petk.
Venclova verčia šį dvieilį:
Kokia fi didelė vaikystėj,
žibant lempai,
O pabaigoj — kokia mažą ir
įprasta.

p a s ė d ž i u "Lofoten". Venclo
v a i ^ struktūra šventa. Vaičiu
laitis tos sankabos nepaiso. Kas
teisus?
Asmeniškai man Vaičiulaičio
vertimas (lygiai kaip ir kitų
tekstu, kurie yra abiejose kny
gose, atseit "Balsuose" ir "Septy
Sakykim, antitezė yra, bet kaž
niose vienatvėse") yra artimes kodėl tas pabrėžimas "atminimų
nis, bet ar galima tokius daiktus šviesoj" dingęs. • Neiaukčiausia
lyginti tarpusavyje? (Kažkuriuo tačiau, kad 1971 "Poezijos pava
se poezijos vertėjų suvažiavimo saryje" Venclova laikėsi arčiau
popieriuose teko matyt 16 ver orginalo:
sijų išversto į prancūzų kalbą
Ir žemė didelė, sužibus stalo
Milhaly Vb'rbsmarty eilėraščio,
lempai,
pavadinto "Senas čigonas"). Ne
kalbam apie tai, jog dvasinio O atminties šviesoj — maža ir
Įprasta.
saito glaudumas tvirtėja, ver
čiant vieną autorių, kad leng
"Kelionės" tekstas nepaprastai
viau įsisavinus jo poetini žodyną, sunkus. Pilna povandeninių uo
tuos daiktus stebint, išnyra švie lų, kaip pvz. "La Circe tyranson ir sunkiau aptariami, bet ne nique aux dangereoux parfums".
mažiau realūs, gyvenimiški, laik 'Venclova mini "narkozės prara
mečio žodyno dalykai. Kaip be jas", bet "pragaištingų moters
būtų, gal netaip svarbus yra Mi kvapų tironija" kažkas daugiau
lašiaus eiliavimo būdas, kaip jo už klinikinę narkozę. Visa tai ne
siekiamybė išreikšt paskutine ei sumenkina vertimo, nes pesimis
lute savo melancholijos ir nevil tinis Baudelaifo rūstavimas jame
ties būseną. Yra vienlikmė slink skamba itin pakiliai ir pagaunan
tis, kulminuojanti tame paskuti čiai. Vis vien sunku sutikt kad:
niam taške. Abu vertėjai savo
Pousr fenfant, emoureux des
laikmečio žodynu perteikia ny
cartes et aTestempes...
kius tonus, kuriais perpintas Mi
Vencloua
naudoja žodį "kū
lašiaus eilėraštis. Abu verčia
dikis".
paskutinį dvieilį panašiai:
Vilioja kūdikį žemėlapiai,
Ak tie negyvėliai iš Lojotenų
estampai...
Jie gyvesni, nekaip manoji
Baudelaire'o tekstas aiškiai kal
siel*
• b
ba apie mokinuką, vaikiščią, ber
(Venclova) niuką, o ne apie kokį dar nevi
Ak tie numirėliai, net S
sai atakusį "baby".
Lofotenu, —
Panašių smulkmenų, leng
Numirėliai vis gyvesni nekaip vai pataisomų, galima butų pa
ašaL
rankioti ir daugiau, kaip, saky
(Vaičiulaitis) sim, H. Michauz "Nakties** ver
Ir kas gali žinot, ar ne dėl to time žodį "maurojP* (tu nugis)
vieno žodelyčio "asai" man Vai keistumėm "tu myld**. Baugu tik,
čiulaičio vertimas skamba arti kad savo trigrašiais dar kartą
miau, nes tuoj pat atsišaukia įrodysim, kaip nesam priaugę
ištisa Nepriklausomybės laikotar pasitikt tikrai brandų kūrybinį
pio poetų karta, pradedant Kos- darbą.
su.
Užtat teatšleidžia man skaity
Žodžiu, grožio konkursas šioj tojai, jei užbaigsiu savo pastabas
srityje-sunkiai įmanomas. Jau asmenišku prisiminimu. BUTO tai
vien todėl, kad net ir literatūros Rytprūsiuose, traukiantis nuo
teoretiniais klausimais šiuo at fronto, kai buvau pričiuptas raust
veju neturim. Galima, sakysim, apkasų. Susipažinau tose plynėse
prisiskabaliot minčių apie poezi su ivisnu belgu, karo belaisviu. Ir
jos neišverčiamumą aplamai, ar taip vieną lietingą vakarą, gurkš
sunkumus, verčiant į anglų ar nojom arbatą jo pašiūrėj, trūkėm
prancūzu kalbą, kitataučių rašti kvapnų, kaip reta, tabaką ir šne
joj. Bet, jei neklystu, mažai kas kėjom, žinoma, apie nuostabias
yra rašęs apie problemas, su ku savo tėvynes. Ir tada beveik susi
riomis susiduria lietuvis vertėjas. kirtom, nes jis ėmė man aiškint,
Manding Venclovos patirtis šioj kad,, girdi, jūsų kalba, sena tai
srityje duotų medžiagos serijai sena, graži tai graži, bet skurdi,
straipsnių, jei ne studijai.
nežodinga, niekuomet nepajėgian
Kaip minėjome tų dalykų ti išsakyti tų subtilių niuansų,
"Balsuos" pasišykštima. O gaila, atšvaito atšvaitėlių, kuriuos taip
nes skaitytojui kyla apsčiai ne puikiai perteikianti prancūzų kal
aiškumų. Sakysim, esama teks ba.
to variantų. Baudelaire "Kelio Dieve, kaip norėtųsi dabar su
nėj" yra pabrėžtas kontrastas:
sitikt tą mielą belgą ir tęsti nu
trukusį pokalbį!
iAh, aue te monde est pand
•
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Itakė dovanojo tau kelionę.
Jei jos nebūtų, nevertėtų plaukti,
bet šiaip Itakė — nežymi sala.
Nors ji skurdi, ji neapgaus.
Kada įgysi išminties ir patyrimo,
tikrai suprasi, kas gi tos Itakės.
KARALIAI

Uf

Kokios galimybes Ohio
valstybiniame universitete

ALEKSANDRIJOS

Visi aleksandriečiai
susirinko
pasižiūrėti Kleopatros atžalų —
jaunučio Cezario, jo brolių Aleksandro
ir Ptolemėjo; šiandien juos įvesdins
į Stadiumą, ten apvainikuos
ir deramu būdu paskelbs monarchais.
Po to įvyks kariuomenės paradas.
Armėnijos, ir Medijos, ir Partų
karalium virto Aleksandras.
Kilikijos, Finikijos ir Sirijos
karalium virto Ptolemėjas.
O Cezarionas, visų svarbiausias,
stovėjo rausvo šilko apdarais,
su hiacintų puokšte ant krūtinės,
su juosta, išdabinta ametistais ir safyrais,
ir jo baltų kurpaičių raiščiai
blizgėjo, pašviesti rausvų didžiulių perlų.
Jis buvo šlovingesnis, nei maži broliukai apgarsintas Karalium tarp Karalių.
Aleksandriečiai, žinoma,
jog visa tai — teatras.

suprato,

Bet tą poetišką ir šiltą dieną
pasaulį gaubė švytinti žydrynė,
bet miesto Stadiumas buvo
neabejotinai stilingas,
dvariškių rūbai vėrė akį.
o Cezarionas žavėjo grakštumu
(kaip dera Kleopatros kūdikiui, Lagidui), todėl miestiečiai bėgo jo žiūrėti
ir aukštino jo vardą (egiptietiškai
ir graikiškai, o kai kurie hebraiškai),
pralinksminti nepaprasto spektaklio,
nors ir žinojo, kas tai per karaliai,
kokia tuštybė — jų vardai ir valdos.

.

Vietos lituanistikai jieškant
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MAŽOSIOS

Iš naujosios graikų poezijos
KONSTANTINUS KAVAFIS
1863-1933
Poetas. Gimė ir mirė Aleksandrijoje (Egipte). Spausdino save
negausius eilėraščius retai ir mažais tiražais. Dauguma jų
surinkta ir išleista po mirties (Poiėmata. 1963, ir k t ) . Kūryboje
vyrauja erotiniai ir ypač istoriosofiniai motyvai. Laisvos, neor
namentuotos eilės pasižymi nepakartojama — skeptiška, skaus
minga, išdidžia — intonacija: jos stipriai paveikė daugelio tautu
moderniąją poezija.

ITAKĖ
Kada išplauksi praraston Itakėn,
prašyk dievus, kad kelias būtų ilgas,
klaidus ir pilnas paslapčių.
Nepaisyk lestrigonų nei kiklopų,
nepaisyk Poseidono rūsčio.
Jie neikad neužklups tavęs, jei skaisčios
bus tavo mintys, jeigu sieloj

ir kūne viešpataus kilni aistra.
Tu niekad nesutiksi lestrigonų,
kerštingo Poseidono ir kiklopų,
jei tavo dvasioj jų nėra, jei pats
neišviliosi jų iš nebūties.
Todėl prašyk, kad kelias būtų ilgas,
kad vasaros rytais tau būtų lemta
{plaukt į nematytus uostus,
kad jie džiaugsmingai sveikintų tave.
Svečiuokis finikiečių mugėse
ir įsigyk jų prekių —
koralų, perlamutro, gintaro ir juodmedžio;
įvertink nuostabią kvapių aliejų įvairovę;
pirk tiek kvapių aliejų, kiek įstengsi;
lankyk šimtus Egipto miestų
ir mokykis iš tų, kurie pranoksta mus.
(Iš ..Ateities" išleistos Tomo Venclovos poezi
jos vertimų antologijos „Balsai").

AZIJOS

MIESTELYJE

Naujienos apie Aktiumo mūšį
nelauktos, ką ir besakyti.
Bet sveikinimo keisti mes nelinkę.
Pakanka įrašyti naują vardą. Taigi
gale, kur sakoma: „Išgelbėjęs romėnus
nuo pragaištingojo
Oktaviano,
tos didžio Cezario karikatūros",
dabar padėsime: „Išgelbėjęs romėnus
nuo pragaištingojo
Antonijaus".
Šiaip visas tekstas tinka kuo puikiausiai.
„Laimėtojui, kurio galybės neužtemdys
nei vienas karvedys,
stebėtinam valstybės
vairininkui,
kuriam mūs liaudis nuoširdžiai linkėjo
įveikt Antonijų", — čia, kaip sakyta,
mažutė pataisa, — „tikrajam Cezariui,
Jupiterio siųstam ir dovanotam,
kuris budriai mus saugo nuo grobikų
ir gerbia mūsų papročius bei meną;
kiekvieno graiko numylėtam vadui,
poetinių eulogijų šaltiniui,
kurio mes nesiliaujam Šlovinę
kaip dera, graikiškai, proza ir eilėmis,
kaip dera, graikiškai, garsingąja kalba", —
ir taip toliau, ir taip toliau. Puikiausias
tekstas.

I

japonų, rusų, hindų, urdų, indo-] turi labai gerą vardą tiek savo1 universiteto "Development" de mos 3 ar 4 katedroms steigti. Taigi per ketverius ar penke
nezšečių, portugalų, hansa, k departamente, tiek dekano aky partamentą ir fondus, mano, kad "Challenginig" fondų formos pa rius metus mums tektų surinkti
4
swahili kalbas. Toliau būtų ry se. Slavistikos departamente dir nebūtų didelių sunkumų iš nesu šalpa sudaro 25 proc katedrai apie 500,000.00 dol. Tačiau po to
i qg
tų Europos kraštų, įskaitant ir ba ir prof. David F. Robinson, varžytų (unrestricted) universi veikti reikalingos sumos, o liku
_
_
_
lingvistas, pramokęs lietuviškai, teto fondo sumų mums gauti ko sius 75 proc. turi parūpinti pa turėtumėme prieglobstį, kur mo
lietuvių, laivių ir XJL
L. RASLAVICIUS
buvęs prof. Salio ir prof. Sermo kios 100,000.00 dolerių sumos tys steigėjai. Būtų beveik neįma kymo ir tyrimo darbas tiek ka
Visai neseniai jo vadovaujama
noma, arba labai sunku rasti ki tedros vedėjo, tiek svečių profeso
studentas, turįs pastovius ryšius paramą iš paties universiteto.
5 specialistų grujpė
—"Task
tą universitetą, kuris sutiktų pra rių galėtų būti vykdomas nuola
Universitetas
daro
labai
rimtą
su prof. Schrnalstiegu, A. Klimu,
Force",
pavedimu
2-jų
organiza
Aštuonių
valandų
vizitas
uni
šyti
iš NEH paramos lituanisti
- Ohio valstybinis (State) uni
}. Rėklaitiene ir kitais mūšy ling įsipūdį: verkia visi fakultetai ir įcijų:
"Modem
Languages
Associversitete
buvo
kupinas
naujų
įversitetas garsus ne tie savo fut
vairiausios profesinės mokyklos, kai, nes paprastai universitetai tos. Tai ne vienkartinė, o am
vistais bei literatais.
ation"
ir
"American
Council
bolo komanda, bet ir įvairiais pa spūdžių, vertų pasidalinti su
pradedant medicina, veterinarija, įprašo paramos daug "svarbes- žius išliekanti vertybė.
Estų tautybės lingvistikos pro žemes ūkiu ir baigiant humani niems" projektams, negu litua
sėkimais mokslu ir menu srity "Draugo* kultūros priedo skai of Learned Societies" tyrinėjo šį
ldausimą. Sių tyrinėjimų prane fesorė Ilse Lehiste, pasiekusi tarp tariniais mokslais. Bendras stu nistika, žiūrėdami
tytojais.
iš savo
se. Jis yra Columbus mieste.
tautinio
garso,
irgi
priklauso
Ry
šimas
jau
atspausdintas
ir
jis
administracijos
Slavų kafcų ir .literatūrų de
dentų skaičius šiais metais pra universitetinės
Vykau i šį universitetą pasi- partamentui ir Rytų Europos stu taikliai papildys "Prezidento ko tų Europos studijų programai.
,
šoka 53,000, o profesūrą sudaro taško.
informuoti apie sąlygas ir gali dijų centrui vadovauja dr. Leon misijos svetimoms kalboms ir tarp
Dr. Dieter Haenicke (Vokieti 3784 asmenys.
Skaičiavimo suprastinimui imkime katedros vertės kainą
mybes lietuvių filologijos kated Twarog. Su juo praleidau visas tautinėms studijoms" 1979 m. joj gimęs), humanitarinių moks
$800.000.00.
Ka'rp
vyktų
katedros
steigimo
lapkričio
mėn.
paskelbta
gerą
lų
fakulteto
dekanas,
be
rezervų
rai-steigti, nes dr. R. Šilbajoris, 8 valandas. Tad 3-čios a r 4-tos
NEH
Uetuviai
finansavimas
skatinamas savo šefo (slavų kal kartos lenkų kilmės amerikietis studiją, kurioje tačiau nepakan angažuojasi mūsų katedros kūri
Katedros
kaina
—750,000.00
$100,000.00
kamai dėmesio atUcreipta j rečiau mui ir žada savo užimamos vie
$100,000.00
1-mieji metai
bų d-to vedėjo), įtikino mane, iš šiaurinės Permsylvanrjos, Har
vardo universitete įsigijęs slavis mokomas kalbas, bet kuriomis tos svoriu paremti departamento dol, kaip ir kituose valstybiniuo
200.000.00
2-ji
„
kad būtų naudinga ten apsilan tikos daktaratą, plačiai žinoma kalba apie 80 proc. žemės rutu prašymą
NATIONAL
EN- se universitetuose. Bet šis univerįoo.ooaoo
3-ji
„
100,000.00
kyti, norint, po Harvardo pri svetimų kadfcų mokymo propa lio gyventojų. Taigi, šis kalbu DOVVMENT FUND FOR HU- ' sitetas turi plačios apimties Rytų
200,000.00
4-ji
„
trenkiančių įspūdžiu, greičiau guotojas, ypač rečiau moko mokymu besisielojąs mokslo vy MANTTIES (NEH) "challen- Europos studijas, kurios mums
$600,000.00
Iš viso
$200,00000
grįžti į mums artimesnę realybe mų kalbų
(iess commonly ras labai nori įvesti lietuviu kal ging" fondų pinigams gauti iš . yra *abai svarbios. 1981 m. pra(100,000.00)
Iš Development fondo
| džioj universitetas kreipsis į NE
ir tuo būdu susidaryti visuotinę thaught languages). Pastarajai bos ir literatūros dėstymą savo šios federalinės institucijos.
Lietuviams tektų surinkti
$500,000.00
grupei priklauso: arabų, kiniečių, departamente. Dr. R. Šilbajoris
Thomas J. Kalda, kuris tvarko H, prašydamas finansinės para
ir aiškesnę perspektyvą.
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Šv. Jono apreiškimas ir mes

Šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.

Los Angeles dienraštis giria Jurašo
spektaklį

Pokalbis su kun. V. Bagdanavičium
Sv. Rasto seminaro proga

Jurašo spektaklis "Savižudis" kreipia dėmesį į ekstazės mo
Providence miesto "Trinity" te mentus. "Reikšminga, kaip nuo
atre paveikė ir tolimąją Kalifor stabiai šitas farsas pakyla iki di
niją. Dienraščio "Los Angeles dingumo" — sako jis. "Pavyz
T i m e s " vasario 17-os sekma- džiui, aktorius Meader, kuris vaiSv. Rašto seminaras Chicagoje Aš, kaip ir daugelis "iš mūsų, už- kad, prabėgus 20-čiai metų, nuo
dieniniame numeryje pasirodė j dina Rašytoją,
Erdmano žovyks kovo 14 — 16 dienomis auges kartu su Nepriklausomąja kertamos jūsų knygos gimimo-,
platus ir entuziastingas straips- j džius pakelia į tokį aukštį ir toJaunimo centre. Kun. V. Bagda- Lietuva, buvau tikras jos vaikas. praėjus jūsų
nis apie šį pastatymą. G a n a ne- lumą, jog ir mes pasijuntam sumaištaujančioms
navičius jame skaitys dvi paskai Jos praradimas buvo žymia dili-* nuotaikoms, žengiant per bran
įprasta, kad Kalifornijos dienraš- į krėsti, pagauti iki ašarų. Esu girtas, pirmoji "Šv. Jono apreiški mi ir mano gyvenimo praradi džias, kiek jau rudeniškas die
is skelbtų išsamią recenziją apie dėjęs apie tokį efektą rūsy teat
mas". Šv. Rašto seminaro vado mas. Rusų bolševiku okupaci nas, anomis valandomis parašy
kitame Amerikos pakraštyje — re", sako Sullivanas, "apie tą.sų-,
vybės paprašyta, kreipiausi į kun. ja, pirmieji išvežimai, vokiečiu tos mintys ir galvojimai šian
ir n e Broadwayjuje — pastaty gebėjimą
komizmą
išspausti
Vyt. Bagdanavičių su keliais "išlaisvinimas", žydu žudymai, dien bus kiek pasikeitę?
tą spektaklį, ir dar pirmame iki spindesio, iki mistiškumo. Bet
klausimais,
sovietų
belaisvių
išžudymai
kultūrinio skyriaus "Calendar" niekada nesitikėjau to pamatyti
— Taigi, kaip jūs sakot, kyla
maru, komunistų grįžimo grės- klausimas, ar ši mano
puslapyje. Straipsnio autorius, ži Amerikos teatre. Erdmano pjesė
knyga
—Kunige, esame jums dėkinn o m a s kritikas D a n Sullivan, turi tą laukinišką sielą, kuri te
. j j . - i
. ..- *• ' į mė, pabėgimas Vokietijon, nero- šiandien yra gera, ar ji yra pase
6
J
gi, kad sutikote praturtinti se-\
' «_ . .
.
•
buvo atskridęs iš Los Angeles į bėra gyva Rusijoje, ir Jurašo re
nusi. Norėdamas atsakyti į šį
•
J I - „ —-K—s. i dąs savyje jokios vilties, karo pa- klausimą, ją gerokai pavarčiau.
Providence ir tą dieną pakliuvo į žisūra priverčia pasijusti jos daliJi
mmaro dalyvius savo giliomis,] H.
'
t
r: Aš ją skaitinėjau, kaip visai ne
moksleiviams skirtą
spektaklį. mi .
• • « - •>- ^»^x ^„- baiga, poros metų atvangos lai"
T
a
i
buvo
nuostabus
vakaras
te
mano, o kito asmens knygą. Dau
&
6
"Yra ir politinė pjesės pusė,
įsmąstųtomis
ir
kartais
jpac
orii
,
/
_
,
.
.
.
.
.
.
,
Apokalipsės
raiteliai
keturioliktojo
Šimtmečio
prancūzų
gobelene
v
— Aš truputį išsigandau, kai mas religija, pagaliau emigraci gelis galvojimų iš šios knygos
atre. Beje, m a n o atveju, nuosta
greičiau
jos centras", pastebi kri
. .
. . . . buvau pa i ja
kotarpis
Vokietijoje,
masiškas
Šv. .Rašto
seminare
bus rytas, — pastebi kritikas.
Amerikon
ir kituosna kraštuosr
man
kilo,
kaip
visai
ne
mano
tikas. "Erdmanas buvo pavojin
ginaliomiskalbėti
mintimis.
.
. '
.,
kviestas
apie Šv. Jono ap- 1 na,_ skaudi
daugelio mano arti- mintys. Ir tai nenuostabu, nes kas, Girnius ir kiti įsijungia į šią I pasielgė prasmingai, jus pakvies- — Aš mačiau "Savižudį" kartu gesnis rašytojas, nei jis pats ma
musŲ visuomenes
susidomejireiskimą. Mat, prieš trisdešimt | mujų pradžia Amerikoje ir L t nuo to laiko, kada tomis minti epopėją.
I darni kalbėti šia tema., kurių jūs su Providence gimnazijų jauni nė... "Savižudis" — tokia satyra,
metų esu parašęs knygą apie visa tai ar nėra savotiška apo mis gyvenau, yra praėję trisde
., .
.
. , _ , , , | savo tiksliu filosofiniu
priėjimu, mu... Kai matai šešiolikmetį
. , pa kuri gali supurtyti režimą ir iš"Šv. Jono apreiškimą". Man da kalipsė?
Norint atsverti priekaištą, kad, ^ g
^ ^
^
šimt metu. Tačiau, nepaisant to,
&
g a u t ą i r s u ž a v ė t ą , ž i n a i > k a d scesviesti jį iš savo ratų. Kai atsi
o] e tikrai
bar reikėtų grįžti prie jos skaigyvenimas'
Gyvenant šitokiose nuotaiko aš šia knyga, dabar skaitoma, ne si knyga nėra tikslia prasme bib- j
dienoms
' nnoje
' tikrai *vyksta
* * • gyvenimas"...
randa žmogus, kuris turi įžūloų
tymo. Tai mane gerokai gąsdina, j ją k a įp tik atrodė nuoseklu jieš- pasipiktinau. Ji man atrodė ne line studija, reikia iškelti, kad ji t
Kritikas savo platu straipsnį
mo pasakyti, ką kiekvienas gal
— Aplamai yra gerai, kad šių pradeda tokiais žodžiais: "JausNuo to laiko, kai aš tą apreiški- j ^ į atsakymo tuose nuolat pa vienu atveju sveika. Dar daugiau, yra ne maža dalimi filosofinė,
voja, palengvėjimo atodūsis gali
Rašto
seminaras j m a s kažkuo panašus į pojūtį, kad
ntą studijavau, praėjo daug lai sikartojančiuose nelaimių sim ji m a n atrodė, kaip šio šimtme ypač istorijos fiiiosofijos prasme. metų Šv.
išsiveržti
kaip uraganas. Ši pjesė
k a Per tą laikotarpį daug skai boliuose, kurie yra vaizduojami čio žmogaus dvasinių išgyveni "Šv. Jono apreiškimą" negalima įtraukė "Šv. Jono apreiškimą" į pats esi žiūrovų stebimas, tik
— tai pogrindžio sąmojis, plačiai
čiau ir studijavau. Ir aš būkštau- "Šv. Jono apreiškimo" knygoje. mų knyga. Ji man pasirodė tar atjungti nei nuo krikščionijos is savo studijas. Šioje knygoje kelia daug malonesnis yra įtarimas,
išėjęs į viešumą ir išaugęs iki
ju, ar mano pažiūros nebus per Galbūt yra teisūs tie mano drau si koks Tomo Kempiečio "Kris torijos, nei nuo istorijos filosofi mi klausimai nėra pasenę nė jog matai šedevrą. Tą aš paty
efekto, kai ne tik Karalius tampa
daug pasikeitusios. Per šį laiko gai, kurie sako, kad ši mano kny- taus sekimas", tik be kai kurių jos ar jos teologijos. Visas žmoni
riau per pirmas dešimt minu
šiandien. Jie yra
univcralūs
nuogas (t. y. sovietinė sistema),
jos
gyvenimas
kažkuria
kryptimi
čių,
sėdėdamas Erdmano "Savi
tarpį Šv. Rašto studijos pasidarė | į n ė r a tikslia prasme Šv. Rašto šešiolikto šimtmečio
pertempi
bet ir jo žmonės. "Marksizmas",
žmogaus gyvenimo
klausimai.
mados dalyku. Daug visko prira- į stu dija. Ji neatsako į aibę klausi- mu. O iš kitos pusės, ji yra dvi rieda, ir ši knyga ne tik pačią
žudžio"
Amerikos
premjeroje
"Revoliucija"
— tai žodžiai, ku
šyta ir daug ko išaiškinta, ar j m Ų k u r i e šį a n dien kyla ryšium dešimto šimtmečio krikščionis- kryptį, bet ir kelio faze žymi la Kaip daugelis žmogaus klausi Trinity teatre, o spektakliui bai
rie jau niekam nepasaldina duo
bai įspūdingai. Šis aiškinimo ke mų jie nėra lengvai atsakomi giantis, m a n o įtarimas virto įsi
bent ,ske ta abejonių del anks-1 s u g, ^
^
N a u j o j o Testą-j k o dvasingumo knyga, būdinga
nos. Kokios duonos? Kur yrą lais
tesnių aiškinimu. Ne su visais j m e n o knyga, šiandien nedaug | §j šimtmečio silpnybėmis ir pra lias turi ir daugiausia pavojų. taip paprastai, kaip "plius ir mi- tikinimu. Parašytas Sovietiniam
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