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mumyse dar egzistuoja dzūkų,
žemaičių, vilniečių, aukštaičių,
zanavykų, kapsų ir mažlietuviu
paprotinės ir fonetinės skirtybės.
Iš vardo ir iš pavardės ispanas
atpažįsta savo rašy ^jų intymesnį
priklausomumą. Baroja — bas
kas, Victor Catala —iš Katalonijos, Ibanez — Valensijos sū
nus, Palacio Valdez —tai žmo
gus iš Astūrijos, Quintero — An
dalūzijos augintinis ir L t
Ne urmu, ne ūmai plito čia
literatūrinės srovės. Būta plačios
įvairovės. Palengva ir su lokali
niais niuansais noko realistai,
natūralistai, lyrikai, net
melo| draminės prigimties labai talen
tingi novelistai. Daug veikė galin
goji
devynioliktojo
amžiaus
Prancūzijos įtaka. Novelės struk
tūroje ne visada lakonizmas bu
vo laikomas dogma, būta plačių
išsiliejimų, ką matome ir šioje
antologijoje. Panašiai ir lietuviš
koje novelėje: platėlesnė
savo
puslapiais novelė laikoma dides
ne darbo (ir prakaito) investacija, kaip trumpesnė. Gi trumpes
nės rašymas kaip tik išspaudžia
I daugiau prakaito...

darymo sistemą iš
archyvinių,
chronologinių rėmu. Jis suteikė
antologijai vitalini žvilgėjimą.
1953 metais, vertindamas
P.
Gaučio parengtąją „Pietų Kry
žiaus padangėje" antologiją, tvir
tinau, kad medžiagos išdėstymas
stambiame tome nėra chronolo
ginė, kvazi-akademinė monoto
nija, bet puiki temų, nuotaikų, Į
siužetu,
dėstymo stilių mozaika, i
Masyvus, 484 puslapiu tomas,
j „Ispanų novelė", praėjusių prieš- T a i teikia siautėjančio Niagaros j
į šventinių knyginių staigmenų se- krioklio žavesį Vertėjas pažėrė
| zono dienomis atsigulė ant knyg- siužetinių ir teminių kontrastų
| nėšių skobnių. Tai ispanu rašyto mozaiką. Tai suteikė knygai pa- i
ju novelių antologija, kurią rū brėžtiną dramatiškumą ir pa
pestingai parengė (ir noveles lie- brėžtiną spalvingumą.
„Ispanų novelėje", antologijo-.
j tuviu kalbon išvertė)
Povilas
je,
sudarytojas neišvengiamai į
į Gaučys. Kalbą tikrino
Pranas
privalėjo 'laikytis chronologijos, Į
• Razminas.
Novelės meistriškumo siekiant,
Pirmai pažinčiai suvesti su tačiau jis parinko pristatomųjų
I dažniausiai tinka tai, kas
reta,
i knyga tarnauja švelniai nutei- autorių noveles vykusiu ir išban
į
kas
keista,
kas
nekasdieniška,
kas
dytų
metodu:
kontrastuojančias
\ kiantis viršelis — spalvos, piešii
skaitytoją
sukrečia.
Tai
nėra
dogtemas,
kas
ir
šioje
antologijoje,
j nys, saldi melancholija — kurį
.
j ma, bet tos taisyklės daugiausia
į nupiešė Marytė Barzdžiūtė. Ir ta kaip "Pietų Kryžiaus padangėje",
j ir laikosi ispanų novelistai. RaI plytų arka, kurios anga rakto gražino briliantišką įvairovę.
i con del Valle - Inclan virtuo
Savaime aišku, kad neįmano
J a u tūkstančius metų žmonija j saulis yra pati tikroji realybė, | skylutės formų, galbūt alegorišziškumo pasiekia sukrečiančiai
ieško galimybių išsireikšti įvai- ; daug tikresnė negu mus supanti į kai suponuoja įžangą į Pirenėju ma šitokioje antologijoje prista- I
;
brutalia novele „Sukilėlių vatyti
visus
arba
beveik
visus
auto-1
riose poetinėse formose. Nuo se aplinka. Oscar Wilde taipgi sa j pusiausalio novelę.
|
das",
Concha Espina žavi savo,
Įvado žodyje P.G. (Povilas rius, kurie rašė noveles. Enciklo- j
ny laikų poezija suteikia daug ko: "Svajonės yra vienintelė re
I
lyg
ir
melodramatiška,
novele
reikšmės žmonių jausmams ir alybė, kitokia realybė yra nie Gaučys) rašo: T r u m p a i s bruožais pedinio išsamumo čia nėra. Čia i
1
„Pasmestinukas"
.Azorin
meistapžvelgus įvairialypę ispanu no yra dvidešimt trys autoriai, kurie j
vaizduotei. Siame ilgame vysti- kas".
j
riškai
nuvainikuoja
dogmatinį
kokia nors rašymo m a n e r a itin s
mosi procese poezija, kaip viena
Tad matome, kad šioji vidinė velę, tenka pažymėti, kad jos es
į novelės „staigmeniškumą", paramenų sritis, yra pasiekusi išskir- į dvasios, o ne faktu išraiška gali tetiniai požymiai nepaprastai su būdingi. Ir iš esmės, tai moder-:
į šydamas tradiciniai „toreadorišniųjų autorių antologiją. Tiktai
tinio brandumo ir rafinuotumo,! būti net tikresnė, tyresnė, savo tampa su šiu dienų laikotarpio |
i ką" novelę „Sėdint ant pakopų".
kartais net iki tokio taško, kad impulsyviu aistringumu grynes dvasia, nes savo turiniu novelė' du šešioliktojo ir septynioliktojo
i Tikras to žanro perlas!
poeto žodžiai lieka nesuprantami nė negu racionalus žodžiu deri apima visas sritis: socialines, do amžiaus vardai, Miguel de Servantes ir Tirso de Molina tefiRamon Perez de Ayala žavi
šiaip jau eiliniam skaitytojui
nys. Kūrėjo įspūdžiai, aplinkos rovines, psichologines ir būtovigūruoja.
Kiti
jau
devynioliktojo
į
novele
„Sekmadienio
šviesa",
Poezija, kaip ir kitos menų rū- Į daiktai ir pergyvenimai, patekę į nes problemas. Dėl to savo bega
ir
rnūsu
amžiaus
autoriai.
Šie
jau
| kur lygiomis teisėmis žengia sti
šys, dažnai liudija ir išreiškia! vaizduotės sferą, kuria jo vidinį linio temų įvairumo ji neatsispine tiek pažintiniai, kiek mūsų pa
lizavimo grožis, krikščioniškos
riamai
patraukia
geriausius
ispa
gyvenamos epochos dvasią, sti- i pasaulį, tikrą pasaulį, bet nebūtijautimu išgyvenamieji mūsų eros
pasaulėžiūros akcentas ir poeti
nų
rašytojus
ir
skaitytojų
labai
Hy bei skonį.
Į nai jo visą pasaulį. Todėl taip
žmonių vaizduotojai.
nių introdukcijų vaizdai...
Paskaitę įvairių tautų poeziją, į dažnai užtinkame, tame pačia- vertinama ir mėgstama (psl. 12).
Marijos dangun paėmimas
El Greco (graikų ldbnes ispanas, 1541-1614).
Povilo Gaučio vertimu nuo
Nėra dailiosios prozos formos,
Tad šioji antologija nėra skir
(Chicagos Meno institutas)
pastebime, kaip iškyla paskirose me poete, diametraliai priešinpelnai
su
niekuo
nepalyginami.
kuri
būtų
sunkesnė
už
novelę.
ta
vien tik rašytojiškam pažini
kalbose tam tikri jos savitumai! gus pasisakymus ar perduotas
Tai
milžiniškos
apimties
medžiaNovelistas
romanistas
čia
nega
mo
lygiui plėsti ar papildyti;
ir atskiru kultūrų galvosenos bei į mintis. Poezijoje dažnai randaTam tikrais laikotarpiais kin anaiptol —-knyga skirta kiekvie
vaizdavimo lakoniškumą, epizo
!
li
„išsitiesti"
dėstyme.
Cia
viskas
išraiškos būdai. Net per daug net j me visokiausiu iracionalumų, pa- ga. Tai pažintinis turtas. Ir tai esdo dinamiką, pjūvį per visą žmo ta išraiškos metodas ir leitmoty nam, kas iki šiol tebesudaro savo
įsigilinę, galėtume tuoj pat iš- našiai kaip liaudies pasakose ar Į ketinio auklėjimosi mokyk la^ ša- privalo būti lakoniška ir... pilna.
gaus psichę, pridedant kolori- vai, bet nekintamojo novelės privatų knygynėlį. Savo turinio
skirti įvairių tautų, kaip japonų, vaikų kūriniuose —tai Meno pa ia sunkaus vertimu darbo, Povi Kai kurie garsūs romanistai nomeno esmė išlieka ta pati.
aruodais ir savo nugarėlės plo
rusų, anglų ir lietuvių poeziją ir skirtis, ir kūrėjas skverbiasi į po las Gaučys yra nepalyginamas velių rašymo fronte turėjo dėl to, tui dar lyrizmo, ironijos, nervinBe
anksčiau
minėtų,
rinkinyje
net
skaudžių
pralaimėjimų.
|
gumo
arba
brutalumo,
jie
išgaučiu tai toli gražu nėra eiline
atspėti, kokiame laikotarpyje ji žeminę, sunkiai apčiuopiamą er smulkiosios prozos (novelių) an
randami
šie
ispanų
rašytojai:
Ispanų
romanistai
taip
pat
neidavo
nepaprastos
meninės
vertės
knyga.
sudarymo
meistras.
buvo rašyta. Juk žinome, kada dvę, rausdamasis po tą amžiną tologijų
nelyginant
pigmalionai,
j
Pedro
Antonio
Alarcon,
Gintavyravo visuotiniai priimtos for žmogaus neišsakomą ir pilnai ne- Mums jis davė Azorino novelių visi tik laimėjo, noveles kurdami.'kurmių
Kiekvieną šioje antologijoje
išreiškiamą
siekimą
suprasti
s
a
v
e
!
"
Lotynų
Amerikos
novelių
ar.
Takiau
kada
geras
romanistas!
bekalą
iš
luito
marmuro
naujas
vo
AdoJo
Becąuer,
Juan
Valerą,
mos, kaip hegzametras, pentapristatomą autorių antologijos
ir visatą.
; ologijas. Jis išvedė antologijų su sugebėjf
metras, sonetas.
mobilizuoti
novelei | galatėjas.
Į J OS€ Echegaray, Eugenio Seiles, sudarytojas atestuoja enciklopeJose Nogales, Emilia Padro Ba- diškai glausta biografija. Duoti
Eilėraščio paskirtis nėra smulk-1
Nors patriotinė ar nacionali
zan, Leopoldo Alas (Clarin), Ar- šaltiniai (psl. 481) iš kur paim
nė poezija tautose visada buvo meniška analizė ar aprašymas į
mando,
Palacio Valdės, Joaąuin tas originalusis novelės tekstas.
stipri (ypač tose tautose, kurios bet kokios temos, o poeto sugebė- Į
Dicenta,
Vicente Blanco Ibanez, Tikras malonumas ši medžiaga.
buvo vienokiu ar kitokiu būdu jimas atskleisti žodžiais mintis ar
Vicente Diez de Tejada. Pio Ba- Daugelio rašytoju biografijos pa
persekiojamos), bet ir tarptauti jausmo esmę ir eilėraščio tema- j
i roja, Miguel de Unamuno, Ra- teiktos dinamiškai, įdomiai, nuo
nis ar internacionalinis bruožas tikos šerdį bei vidų. Šis siekimas į
, mon del Valle-Inclan, Jose Mar- taikingai. Štai gyvais
tolydžio užčiuopiamas visose tau gali naudotis įprasta terminolo- \
bruožais
i tinez Ruiz - Azorin, Concha Es- apibrėžtieji autoriai, paėmus ati
tose. Pastebime, kaip didieji kū gija, bet gali išsiveržti ir iš įpras- į
;
pina, Gabriel Miro, Ramon Pe- tinkamas frazes iš jų mini-bio
riniai: graikų bei romėnų klasiki tų sąvokų. Poetas gali vaizduotės į
rez de Ayaka, Wenceslao Fernan- grafiju:
niai veikalai, pvz Homero Iliada šuoliais išplaukti iš sąmonės ar
I dez Florez ir Ramon Gomez de
ir Odisėja, Šventasis Raštas, Dan pasąmonės srautų ir sukurti nau
Alacron — karšto ir aistringo
i la Sema.
tės "Dieviškoji Komedija" ir kiti ją poetinį lauką. Tas laukas gali
temperamento, metė kunigų se
Nežinančiam ispanų kalbos iš minariją ir tėvų namus, neturė
raštai įtakojo visų tautu kūrybą būti labai įvairus. Pvz. rašymas
|
šios
egzotiškai ir pompastiš- damas nė dvidešimties
be
skyrybos
ženklų,
prasmingų
ir
I
vienokiu ar kitokiu būdu.
metų
I kai skambančios vardų bei pa va r (psl. 105). Becąuer — sekdamas
Poezija ne tik įkvepia dvasinės beprasmių žodžių žaismas, suku-;
! dtnų kaskados tiktai kai kurie literatūrinės garbės sunkiai var
jėgos, bet ji gali paveikti ir skai riant iliuziją ar nuotaiką.
| vardai šiek tiek pažįstami. Tai go. Kada, pagaliau, pradėjo gar
tytojo laikyseną, suteikti jam in
Be abejo. įvairūs eksperimen
' liudija, kaip mažai mes pažįsta- sėti, džiovos pakirstas mirė (psl
spiracijos, įžvalgos ir praplėsti tavimai ir manierizmai sužadina
i me milžinišką ispanų literatūros 135). 1908 metų Nobelio premiakiratį. Poezija yra vaizduotės dėmesį ir dažnai pakeičia tam
j sceną, į kurią uždangos kraštą ninkas Echgarey — skaičiavimų
kalba, o vaizduotė dažnai mato tikros epochos priimtą stilių, bet •
! prorečiais pakelia Povilas Gau- profesorius kelių inžinerijos insti
gyvenimą, daiktus ne tokius, ko esmėje išlieka tokia poezija, kuri
kie jie yra realybėje —objektyvi- pajėgia pasakyti ką nors išskir
! čys.
tutų, vėliau matematikos fizikos
nėj plotmėj, bet tokius, kokie jie tinio apie gyvenimą ir žmones.
Plačiame Pirenėju pusiausa- eentr. Madride universitete (psl.
yra kūrėjo mintyse ar jausmuose. Tad nors šiais laikais yra priim
lyje yra daug gerokai skirtingų
151). Emilia Bazan — eidama
Dailininkas Chagall'is net pa ta, kad meno kūrinys nepriva
savo kultūra ir gyvenimo būdais
keturioliktus metus, atmintinai
reiškė, kad jo mene nėra nei pa lo laikytis vadovėlinio logiškuprovincijų. Todėl ne tik mums,
mokėjo didžiuosius pasaulinius
sakos, nei legendos elementų. Jis mo, bet poezijoje juk žodis turi
pašalaičiams, bet ir patiems ispa
veikalus, kaip pvz. Šv. Raštą, Ili
nusistatęs prieš terminus kaip reikšmę ir sąvoką, o kalba turi
nams, vienos provincijos papro
adą, Dieviškąją
Komediją
ir
"fantazija" ar "simbolizmas, nes, savo sistemą ir tvarką, kurios pričiai ir kalbos skambėjimas yra
Francisco Goya (ispanas, 1746-1828). Ispanų sukilėlių sušaudymas 1806 m. gegužės 3 d. (Prado muziejus Madride) j taipgi naujovė ir egzotika. Juk ir
io manymu, mūsų vidinis pa(Nukdta į 2 psl.)
(Nukelta i 2 wl >
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Hartfordo universitetas pagerbė
prof. Vytautą Marijošių
University of Hartford, Connecticut valstijoj, praneša, kad
universiteto vadovybė, norėdama
pagerbti savo ilgametį profesorių
Vytautą Marijošių, įsteigė jo var
du nuolatinę stipendiją. Stipen
dijai gauti bus skelbiami konkur
siniai egzaminai. Egzaminus ge
riausiai išlaikęs studentas gaus
„Marijošius Fellovvship" studi
juoti dirigavimą ir muzikos te
orijos dalykus. Stipendija bus pir
mą kartą skiriama 1981 metu
rudenį ir po to jau kiekvieneriais metais.
Buvęs vyriausias Lietuvos Vals
tybės operos dirigentas ir Kauno
konservatorijos dėstytojas Vytau
tas Marijošius savo srityje pro
fesoriauti pradėjo už mėty po at
vykimo į Ameriką. 1950 metais
į savo dėstytojų eiles jį pakvie
tė Hartt College of Music, kuri
su keliom kitom kolegijom vė
liau susijungė į University of
Hartford. Muzikas Marijošius bu
vo nuolat keliamas į aukštesnius
akademinius rangus, pakeltas į
pilną profesūrą ir pakviestas ei
ti Muzikos departamento vedėjo
pareigas. Muzikos departamento
vedėju jis išbuvo apie dešimt me
tų. Šiuo metu prof. Marijošius
dėsto tik vieną semestrą į metus

Lietuviai Amnesty International
forume, rVashingtone

ir diriguoja universiteto koncer
tus.
Be profesoriavimo, prof. Ma
rijošius yra ilgesnį laiką vadova
vęs ir dirigavęs Hartford String
Orchestra, Manchester Civic Or
chestra ir Nevv Britain Symphony Orchestra. Jis taip pat buvo
pakartotinai kviečiamas diriguo
ti rinktiniams jaunųjų muzikų or
kestrams (Ali State Orchestra Festivals) Nevv York, Nevv Jersey,
Delavvare, New Hampshire, Pennsylvania ir Connecticut valsti
jose.

1981 m sausio 31 <L (šešta publikos prašydamas, kad neda
dienį), VVashingtono D.C. A m  rytų amerikiečiams įprastos klai
nesty International organizacijos dos ir nesutapatintų visos Sovie
ratelis suruošė, tuo čionykščiu tų Sąjungos vien tik su rusais.
mūsų terminu kalbant, vakaronę, Tomas Venclova paaiškino, kad
paskirtą žmogaus teisių prob Sąjungoje yra 15 respublikų, ku
lemai Sovietų Sąjungoje. Vakaro rios visos turi savitas kultūras,
programoje dalyvavo keli žymes istorijas, kalbas, tradicijas ir sa
ni disidentai, neseniai išvykę iš vo aspiracijas. Paminėjo latvius,
Sovietų Sąjungos. Tarp jų buvo estus, gruzinus, ukrainiečius, ar
j ir du lietuviai: Tomas
Venclo mėnus. Pasiaiškino, kad jis esąs
Lietuvos Helsinkio grupės atsto
va ir Vladas Šakalys.
Susibūrimas įvyko Jack Rasmu- vas užsienyje ir kad iš tos ma
ssen galerijoje, miesto centre, kur žos trijų milijonų tautos šiuo m e 
dviejų aukštų patalpos buvo sau tu yra kalinama Sovietijoje tiek
sakimšai prigužėjusios žmonių. Į politinių kalinių, jog jie sudaro
Lietuviai yra matę prof. Mari
minėjimą susirinko daugiau kaip apie 30 proc viso Sovietų Są
jošių diriguojantį Symphony of
350 vašingtoniečių, visokio a m  jungos politinių kalinių skaičiaus.
the Air, Nevv Yorke, Chicago
žiaus ir įvairiausių politinių pa Paminėjo detales apie Viktorą Pet
Symphony Orchestra ir Chicagos
žiūrų. T a r p publikos dažnai gir kų ir sakėsi turįs sąrašą ir kitų
Lietuvių operą. Jo pastangomis'
dėjosi rusų kalba. Publikoje taip lietuvių disidentų, jeigu Amnesty
Chicagos Lietuviu operai buvo su
Prof V \-tautas Marijošius simfoninio orkestro paruošoj.
tuo
domėtųsi.
pat buvo matyti ir keli VVashing- International
kurtos trys vienaveiksmės operos:
Baigdamas,
Venclova
lietuviškai
tono
kolonijos
lietuvių
veidai.
Juliaus Gaidelio, Jeronimo Ka
Minėjimą pravedė advokatas perskaitė savo eilėraštį, dedikuo
činsko ir jo paties "Priesai antikinės Graikijos, Bizantijos, užmojai darėsi labiau suprastinti,
spalvos mažiau moduliuotos. Ar
Joshua Rubenstein, kuris darbuo tą žuvusiam disidentui.
ka". Šios operos buvo pastatytos kinų ir japonų meną.
jasi žmogaus teisių plotmėje ir
Vincent van Gogh buvo gimęs ies vietovė Prancūzijoj yra įkvė
Chicagoje, muzikui Marijošiui di
Vladas Šakalys nebuvo įrašy
pusi
Van
Gogh'ui
impulsą
nuta
yra autorius neseniai
išėjusios tas į spausdintą vakaro progra
1853
m.
Groot
—
Zundert
vieto
riguojant 1976, Amerikos jubilie
knygos „Soviet Dissidents: Their mą, bet buvo pristatytas kaip vė
vėje, Olandijoj. Jo tėvas buvo pyti pačius geriausius ir garsiau
jiniais metais
Struggle for H u m a n Rights". liausiai atvykęs disidentas, kuolandų protestantų kunigas ir ne sius savo darbus, o taip pat nema
Profesorius Marijošius taipgi at
buvo linkęs sūnų matyti nei vi žai ir tokių, kuriais primetama
Pirmiausia Amnesty Internatio- j riam pasisekė, po vargingiausios
[Atkelta iš 1 psl.)
randa laiko akompanuoti lietu
jam per didelė produkcija. "Sau
dutiniu, nei garsiu dailininku.
nal
pasveikino Massachusetts! kelionės, .pėsčiam išsprukti iš
viams solistams ir paskutiniuoju
Laimei, Vincentas turėjęs bro- lėgrąžos", "Darbymetė", "La Ber- Don Kichotą (psl. 182), Ibanez valstijos buvęs ' kongresmanas Sovietų Sąjungos. Jisai savo žometu yra parašęs koncertinių dai I lį Theo, jaunesnį už save, trokš- ceuse", "Geltonas namas" etc.
— kovėsi triukšmingose dvikovo kun. Robert Drinan. Jisai prana
džiu priminė Ribentropo-Moloto
nų lietuviškiems žodžiams.
I tantį tapti "meno — dealeriu". Čia gyvendamas jis kviesdavęs se, baudžiamas už smurtingus šavo, kad nauja Reagano admi vo paktą ir su šiuo paktu suriš
Tokiu, būdamas tik 16 metų, jis ir savo draugus jį aplankyti. At straipsnius (30 kartų sėdėjo kalė nistracija, galima
tikėtis, dau tą neseniai pabaltiečių pasirašy
(psl. 275). Incian — gy- giau domėsis Sovietų disidentais.
tapo, angažuodamasis remti ir vykęs ten ir jo artimiausias drau- jime)
tą atsišaukimą, už kurį ir pats
gas "Gauguin. Abu vyrai tačiau Į v eno čigonišką,
nepriklausomą, Bet užtat
Vincento užmojus.
Amnesty Internatio buvo patekęs pavojun, todėl turė
turėdavę tarpusavy daugokai ir ' išdidų ir agresyvų gyvenimą (psl.
Tačiau Vincento kelias į daili ginčų. Vienu tokiu momentu Van j 331). Concha Espina — Jaunys- n a l turės stengtis išgarsinti ir ki jo trauktis į Vakarus
ninkus buvęs gana ilgas, vedęs į Gogh pasiekęs traumatinę būk- j tę praleido Čilėje (psl. 347). tų kraštų politinius kalinius. Po
Programą paįvairino Yale uni
tos kalbos rusas mokslininkas di
menininko karjerą per daugelį ki lę ir nupiovęs dalį savo kairiosios Į Florez — verčiamas pats pelny
versiteto vyrų rusiškas
choras,
sidentas Yuri Yarym-Agajev pra
tų profesijų. Kaip kunigo sūnus,
kuris,
šalia
rusiškų
dainų,
sudai
tis duoną, labai jaunas pradėjo nešė, jog neseniai labai padidė
ausies grybo.
navo ir vieną latvišką. Pasirodo,
turėdamas 24 metus amžiaus,
Pagaliau po šio incidento Van j rašyti laikraščiams (psl. 432) jo politiniai areštai Sovietų Są
jog tą vyrų chorą prieš 27 me
pradėjęs teologines studijas, nes
Gogh persikėlęs į kitą
vietovę Gomez de la Serna — pirmą sa jungoje, o t a r p areštuotų vis daž tus įsteigė vienas latvis.
Sis garsus olandų dailininkas; nand Corman meno studija bu- buvęs Įfbai religingas. Tačiau
— St. Remy, kur jis ir toliau ta vo knygą parašė eidamas trylik niau pastebimos moterys.
mirė prieš 90 metų, išgyvenęs j vusi svarbiausiu punktu, kur Van ! greitai jis metęsis į kitus darbus
Vakaronės metu antrame ga
pęs, bet jau dažnai jį kankindavę tuosius metus (psl. 475)...
Po Yarym-Agajev
pranešimo
lerijos
aukšte žmones turėjo protik 37-nerius metus. Pamišimo; Gogh suėjo kontaktan su kitais j bei profesijas, kol pasiryžęs pasipamišimo priepuoliai.
kalbėjo žurnalistas ir žinomos
Tokios
ekstravagantiškos
Žie
I gos asmeniškai pasišnekėti su
priepuolyje jis nusižudė.
jaunais menininkais, su kuriais ; daryti dailininku. Tai buvę 1880
1890 m. Van Gogh persikė žirbos šių rašytojų biografijose. knygos „The R u į a n f autorius disidentais. Mačiau Tomą VencPrisimenant jo mirties 90- ! jau nebesiskyrė iki savo gyveni- ; n ; etais.
lęs dar j kitą vietovę — Auvers
Hednck Smith. Pasidalindamas! ^
^ f t , , ^ s u filjpiniete>
Šešerius metus jis
tąsias metines,
Toronte Art mo pabaigos. Pats Corman grei
gyveno -sur Olse, šiaurinėje Prancūzi Su pasitenkinimu patyriau, kad, v o
beveik
trečdalis
antologijos
auto^
prisiminimais,
Smith
paaiš
Gallery of Ontario suruošė jo į čiau buvęs konservatyvus meno j Olandijoje besimokydamas tapyti
kuri užrašinėjo jųjų pokalbį magjos daly, kur pasidaręs pacientu rių, pagal profesiją įr mokslą, yra kino, kaip sunku Sovietų Sąjun
1T
netofono juostelėje
darbų parodą. Atidaryta sausio mokytojas, nežiūrint to, kad pas | braižyti. ^ Griebėsi portretinės
ir draugu dr. Paul Gacheto, ku juristai, kas jau mūsuose, ne is gos piliečiams nuoširdžiai atsi
tapybos.
Stiprią
įtaką
toje
srity
24 d., ji tęsis čia iki kovo 22 d.
Į jį spiesdavosi ir radikaliųjų dailiMinėjimo eigoje taip pat buris taipgi domėjęsis menu, kaip
verti užsieniečiams ir kodėl jų
Šalia Vincento van Gogh'o j ninku grupė, kuri, be abejonės, turėjo jam didysis flamas Rubens. lygiai ir Van Gogh'o gydymu. panuose, tikra sensacija ir ekstra
vo
disidentai yra tikrai verti pagarPris!mi"la į . Ni*oIė SAadūnai
darbu galerijoj yra apsčiai ilsta-j vaidino svarbią rolę, bekuriant; -^ uo P30*11 metu Van Gogh pa- Deja, laike vienos sunkesnės psi vagancija! Tokių šioje antologi
kun
« Washingiono Amnesty
joje septyni autoriai iš dvidešimt bos: jie išdrįsta prabilti už tuos, i *International
tyta ir kitų jo amžininkų kūrybos. ; Vakarų pasaulio poimpresionisti- \ s i«a r e s japoniškų litografijų koratelis buvo adopchinės
k:
ss
Van
Gough
persišo
kurie
tyli.
»#.__• i
iJ - i - - i _• T»-_ i i _ •
• j _
i•lektoriumi,
WlčtnriiiTTii /}i/^p1iii
titovafni-inac
trijų! Kiti yra: trys žurnalistai, ki
dideliu literatūrinės
Matomi dar šie
dailininkai:
Paul nio periodo
meną
tavęs
ir
kuri
pereitą vasarą pa
Po Hedrick Smith kalbėjo dvi
. i kūrybos gerbėju ir mėgėju. Ėmęs vęs pats utinę ir po dviejų die ti vėl po vieną ar po du medi
Gauguin, Henri de Tou'.ousegaliau
galėjo
sugrįžti
į Lietuvą.
Van Gogh įsimatrikuliavęs į
nų mir
kai.inokslininkai'," kariai" diplo- ™ s f į > ? l d a AI eksiejevą, Maskvos
. J-- įooc
' i i plačiau susirašinėti su garsiais raLatrec, Georgės Seurat ir Paul #Džiugu,
kad
šitokiuose
foru
Menv besidomintiems
Van matai.
Helsinkio grupės steigėja, ir D i
Cormano studiją 1886 m. ir t a d a '!;šytojais,
. . . netgi. su rusų w
w . -.
DostojevsSerusien ir kt.
ten susitikęs su Emile Bernard'u,
Gogh'o paroda Toronte yra
na Kaminskaja — advokatė, gy muose girdisi lietuviškos pavar
Toronto dienraštis
"Sunday kuris, nežiūrint jo labai jauno I km.
Knygos
tipografinis
apipavidaneeilinis pergyvenimas, tikra di
nusi kelis žymius disidentus dės ir matomi lietuvių veidai. Di
Star" sausio 25 d. šios parodos , amžiaus, pasidaręs labai lojaliu | Po Van Gogh'o mirties buvo džiulė šventė.
linimas (spalvotas aplankas ir; Maskvoje. Advokatė bandė pa delė čia padėka Venclovai ir Ša
proga atspaude ilgoką meno kri- j V a n Gogh'o draugu. Bičiulia- išleisti jo literatūriniai laiškai,
Pr. Alšėnas viršėlis, įrišimas) gerai atestuoja' aiškinti, kai kuriuos juridinius kaliui. Jie padeda garsinti Lietu
tikės Lisa Balfour Bowen rašinį, v o s i i r s u Henry de Touiouse-La- pavadinti "The Complete Letvoje vykstančią žmogaus teisių
keblumus Sovietų Sąjungoje. Kalspaustuvę.
pavadintą: "More than a mad trec'u. Bet artimiausias draugu ters of Vincent Van Gogh". Išbėjo
rusiškai,
o žurnalistas i k o v ą "" k a r t u pabrėžia Lietuvos
į leista jų net 3 tomai, apie 1.800
APIE DOBILO „BLCDA"
artist", o dienraštis " T h e Globė žis buvęs Paul Gauguin'as.
Smith buvo jos vertėjas.
I nepriklausomybės siekimo aspipuslapių,
and Mail" išleido specialią laik
Beveik visi „Blūdo" vertintojai
Visų šių suminėtų dailininkų
Toliau buvo pristatytas T o m a s racijas.
Van Gogh visą savo trumpą vieningai iškėlė autoriaus talentą
raščio laidą vasario 9 d.
darbai šiuo metu kaip tik yra iš
Venclova. Jisai kalbėjo angliškai, I
EI. B.
gyvenimą
kentėjęs nuo emocinė r vaizduoti žmones ir situacijas, piešGrįžtant prie minėtos meno statyti Art Gallery of Ontario.
#
nuplėšiamas siekritikės Lizos Balfour
&"ea\Mjumm
greta ir kiti dailininkai: depresijos. Tie depresiniai perio ti tuos žmones beveik apčiuopia-1 m n Kasdien
19
met
dai atsispindi ir jo tapybiniuose mai plastiškus. Vaižgantas, labai !
*
?*
*i KALENDOgana plataus parodos aprašymo, j J a k o b M e y e r d e H a a n > C h a r i e s
darbuose. Nuolat jis eksperimen- > piktai ir priekabiai vertines J. Lindę . W U "
kleistas Nidos knygų
čia tenka pasinaudoti tik kai ku-1 L a v a l > p a u l j į A < Į i l I g, Maurice
tuodavęs naujomis formomis ir - Dobilą už tai, kad jis nesuprato ir j k l u b o Londone, Anglijoj. Tai jau
riomis jos mintimis atpasakoja-, rj) en j s
naujomis spalvomis.
Pagaliau i apšmeižė 1905 - 1907 m. revoliu- i daugelį metų "Nidos" vis parū
moj formoj.
_
, ... .
1888
m.
jis
persikraustęs
gyventi' ciją, šitaip nusakė tipizacijos bei in- pinamas šios rūšies leidinys, es
Daugelio cia minimų dailinm(Atkelta iš 1 pusi.)
Šiandien visoje mūsų poezijoje
Girdi, besiruošiant rašyti apie ; k u t a p y b a ^
&nįm&
k l o i s o n i 2 . j Aries, pietinėje
Prancūzijoje.! dividualizacijos galią romane: „Do- tetine išvaizda ir pateikiamos
randame
įvairiausių kūrinių; tų,
valo
laikytis
kiekvienas,
kalba
dailininką Van Gogh'ą, kažkur j m Q ( c i o i s o n n i s m ) į^M,
kuriam Ten tapė saulėtus gamtovaiz- , bilo veikėjus taip įsidėmi, kad net ir i medžiagos kruopščiu atrinkimu
kurie
laikosi
tradicinių elementų,
besinaudojantis.
Skaitytojo
savai
n
e
t
u
r
pasąmonėj Kyla mintis užmiršti j b u d i n g a spa]vų
pĮok<=tumos, ap- džius ir portretus. Tuo metu jis'. sapne juos matai su visu
veidu, I
i s sau lygaus mūsų kalenir
tų,
kurie
yra
išsiveržę iš tikrų
m
e
yra
ieškoma,
ką
poetas
nori
]l, atmesti % nes buvęs pktasdai- į s u p t Q S -uodu k o n t a n L p a u l G a u . rašė draugams, jog Aries vietovė- : figūra ir judėjimais".
j dorinėje istorijoje. Kiekvienos
ar
tik
tariamų
varžtų.Vieni
bando
sąmoningai ar nesąmoningai pa
lininkas, nusipjoves pats savo guin ir kiti tai darė, įsimylėję į je atradęs Japoniją. Jo tapybiniai
J. Žėkaitė (Ji „Lietuvių romanas") ! d i e n o s nuplėšiamo lapuko antištraukti
iš
žodžių
jų
specifines
ausį, o vėliau ir visai nusižudęs.
sakyti, arba kokią emocinę nuo
: roję pusėje randami pasiskaity
galimybes, o kiti plėsti tematikos
Negana to, ypač paskutinia
taiką bandoma sukurti žodžiais
mai , informacine, istorine bei
jam savo gyvenimo dešimtmety- I
Eilėraštis yra sudėtinga dau lauką.
kultūrine prasme,yra tiesiog en
je jis buvęs "overprodukty/us"
gelio
elementų pynė. Eilėraštyje
Pažvelgus į lietuvių poezijos
ciklopedinių įvairenybių metinis
dailininkas, tapydamas saulėgrą
rinkinys. Čia ir su diena sutam jungiasi žodžių prasmė, garsas, istorinę raidą, vis matysime pa
žas ar atskirus ir grupinius kai
pančios sukaktys bei sukaktuvi intonacija bei vaizdai. Šių laikų skiriems laikotarpiams būdingas
miečių portretus bei savo paties
ninkai, iliustracinės veikalų bei poezijos santykis su skaitytoju la tendencijas, tačiau išaugusias f$
autoportretus daugelyje atvejų I
raštų ištraukos, lietuvių kalbos bai nevienodas, nes ir pavienių Lietuvos žemės. Antrasis pasauli
sunkiai perprantamose spalvose, Į
:ir tautosakos įvairenybės, humo- žmonių interpretacija ir sampra nis karas gyvastingą lietuvių po
kažkieno pasakymu — "in com- *
ristikos gabalai ir kt Ir kasmet ta be galo įvairi. Jei pažvelgsime ezijos kamieną ^perskėlė į dvi da
plementary colours".
ši visa medžiaga peredaguojama į šiais laikais rašytus eilėraščius, lis: tėvynėje ir išeivijoje. Tačiau
Vis dėlto Vincent van Gogh,
naujai, kasmet pavyzdžiai rodo irgi matysime, kaip plačiai sklai giluminiuose savo kloduose tenai
kaip dailininkas ir kaip asmuo,!
mi visai kiti. Tai sąžiningo ir dosi jų funkcija bei humanistinė ir čia lietuvių poezija geriausiuo
se savo pasiekimuose pasilieka
buvo ir tebėra itin intriguojan- Į
kruopštaus redaktoriaus nuopel paskirtis.
Lietuvių
šiandieninė
poezija,
nedaloma, primestųjų aplinkybių
tis, dažnai buvęs ir tebesąs net
nas. Nors niekur jo čia vardo ne
nesuprantamas meno pasaulyje.
randame pažymėto, bet, kiek te šiapus ir anapus geležinės uždan ir dirbtinių varžtų nesurakina
ko nugirsti, jis yra Kazimieras gos turi ir tam tikrų panašumų, ma ir kūrybine prasme neišse
Šioj Art Gallery of Ontario me
bet ir akivaizdžių priešingybių. miama.
no parodoj, tituluojamoj "Vin
Barėnas. Sia jo sukauptąja me Matyti, kaip aplinka gana daug
Lidija
Simkutė-Pocienė
cent Van Gogh and the Birth of
džiaga ne kartą pasinaudoja ir įtakoja išraišką ir tematiką. T a 
Cloisonnism'', koncentruojamasi
"Draugo" kultūrinis priedas. Tad čiau ir sovietinėje literatūroje, be
prie labai aprėžto dailininko pe- j
šio unikalaus leidinio pabrėžimas siremiančioje komunistinės ideo
Kai tik kurį sutinkame, kuris
riodo nuo 1886 iki 1891 m. T o
logijos ir "liaudiškumo" princi mums turėtų būti dėkingas, tuo
tebūna
ir
vieša
padėka
jos
užsibrėžimo svarbiausias tikslas
kruonščiajam redaktoriui, o taip pais, rašytojo ir skaitytojo ryšio jau tai atsimename. Kaipgi daž
— parodyti Van Gogh'o įtaką ki
problema išlieka. Kiekvienas ra nai mes galime sutikti tą, ku
tiems dailininkams ir kitu jam
gi ir leidyklai. Leidyklos adresas:
šytojas bando to ryšio ieškoti
pačiam.
"Nida", 2 Ladbroke Gardelis, savaip. Kartais net didelės rizikos riam mes patys turėtume būti
dėkingi, ir apie tai nepagalvoja
Anais laikais Paryžiuje Fer~ Vincent van Gogh (l&53-!9fcfli
Kelia* su IcJpartaai*
Pail Gauguin ' l * « - ) W 3 )
Nukrytiuousu
London W W 11, 2PT, Engianti. kaina.
me.
/ . W. Goethe

Ispanų novelių
antologija

Vincent van Gogh
ir kiti Toronte

Nauji leidiniai

Šį kartą dėmesys poezijai

t
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laikų. Turėjo surinkęs ir ver
tingą asmenišką Lietuvos mo
netų rinkinį, kurį laikė savo
bute.
Iš pradžių jo įsteigtas mu
ziejus buvo laikomas Utenos
aps. savivaldybės patalpose ir
jos
globojamas.
Pastačius
naują mokyklą, perkeltas į
specialą patalpą. Tačiau 1941
m., prasidėjus karui, vertin
gesnius eksponatus išgrobstė
besitraukiantieji bolševikai ir
Uteną užėmę vokiečiai. Pa
stangos apginti muziejėlį nu
ėjo niekais, nes mokykla
buvo kariuomenės
užimta.
Išliko tik dalis verpsčių ir dar
kai kurie menkesni dalykai,
paslėpti mokyklos pastogėje.
Savo numizmatikos rinkinio
vertingesnes
m o n e t a s A.
Namikas, n e m a t y d a m a s kito
būdo joms išsaugoti, keliau
d a m a s į Sibiro tremtį įsidėjo į
kelionės krepšį...

Namikas, grįžę* ii tremties, verčia Lietuvos kronikas lMft. VL (k

-

e

Istorikų tiek tėvynėje, tiek
išeivijoje nedaug teturime. Ne
daug išleista studijų Lietuvos
istorijos klausimais. Atrodo,
,kad lenkai Lietuvos istorijos
„klausimais parašo ir paskel
bia daugiau studijų, kaip mes
patys. Bet ir ką mūsų is
torikai Lietuvoje parašo, ne
viskas skelbiama: istorijos
mokslas Sovietuose yra griež
toje partinės cenzūros kont
rolėje. Taigi gal nemažas stu
dijų skaičius guli stalčiuose ar
net palėpėse paslėpti. Nelei
džiami ir pagrindiniai Lietu
vos istorijos šaltiniai.
Velionis A n t a n a s Namikas
kaip tik ir buvo "stalčinis"
istorikas. Jis nemažai rašė,
kūrė, bet nedaug kas iš jo raš
tų paskelbta, ir mūsų istorijos
moksle jis labai mažai pažįs
tamas. Taigi tebus leista šio
rašinio autoriui kiek plačiau jo
gyvenimą ir darbus aptarti.
G y v e n i m o eiga
Antanas
Namikas
gimė
1887.X. 10 Lygamiškio kaime,
prie Užpalių, Utenos aps.
Mokėsi Užpalių pradžios mo
kykloje,
Palangos
progim
nazijoje.
Žemaičių
kunigų
seminarijoje Kaune, kurios ne
baigęs i š l a i k ė e g z a m i n u s
mokytojo teisėms gauti ir stu
dijavo Maskvos archeologijos
institute ir ten 1917 m. baigė
archeologijos — istorijos sky
rių. Po to gilino studijas, pa
ruošė disertacinį darbą Lie
tuvos istorijos
tema —
Metarialy k istorii nesvobodnogo choziaistva Velikago
kniažestva litovskogo ir jį ap
gynė 1918 m., g a u d a m a s dip
lomuoto archeologo laipsnį.
Tačiau į universitetinį dar
bą jis neturėjo galimybės įsi
traukti. Gyvenimo aplinkybės
vertė jį ieškoti mokytojo dar
bo. Nuo 1908 m. mokytojavo
Utenos dviklasinėje mokyk
loje, 1910 m., Gučiūnų pra
džios mokykloje, 1921 m.
Rokiškio, 1925 m. Skapiškio,
192fi m. Radviliškio vidurinė-

BRONIUS KVIKLYS
se mokyklose. Vėliau buvo
paskirtas Utenos apskrities
pradžios
mokyklų
inspek
torium ir šiose pareigose iš
buvo 11 metų. Šį d a r b ą pa
mėgo, uoliai lankė mokyklas,
instruktavo mokytojus, tik
rino jų darbą, teikė pedagogi
nius p a t a r i m u s , kūrė naujas
pradžios m o k y k l a s i r rūpinosi
jų ūkiniais reikalais.
Okupacijų metais, atleistas
iš inspektoriaus pareigų, mo
kytojavo Ukmergės, Dusetų
gimnazijose, Pakruojo vidu
rinėje mokykloje. 1948 - 1956
m. buvo i š t r e m t a s į Sibirą,
Krasnojarsko sritį. Tremties
sąlygos buvo sunkios, kaip ir
visiems t r e m t i n i a m s , tačiau
tremties p a b a i g a b u v o kiek
lengvesnė, n e s ir tremtyje būd a m a s , ten r u s a m s stokojant
mokytojų, buvo pakviestas vie
noje gimnazijoje dėstyti vo
kiečių kalbą.
Iš tremties sugrįžęs pusant
rų metų dirbo Salų žemės ūkio
technikume, kol išėjo į pensiją.
Paskutinis
gyvenimo
dešimtmetis buvo l a b a i sunkus, nes A. N a m i k ą ištiko di
delė nelaimė — a p a k o . Ši prie
žastis labai a p s u n k i n o ir taip
jau sunkius jo gyvenimo me
tus.
A. N a m i k a s —
istorikas ir
muziejininkas
D a r Maskvoje besimoky
d a m a s , surinko istorinę ir ar
cheologinę
medžiagą
ypač
apie savo gimtuosius Užpa
lius ir tyrinėjo jų praeitį. Daug
medžiagos r a d o Rusijos Tei
singumo ministerijos archy
ve. Išrinko Vytauto Didžiojo
privilegijas, duotas rusų že
mėms, kurių n u o r a š a i kartu
su disertacijos darbo nuorašu,

Gyvendamas Sibiro trem
tyje ir vėliau grįžęs į Lietuvą,
ryžosi imtis sunkaus darbo —
versti Lietuvos kronikas iš lo
tynų ir vokiečių kalbų į lie
pervažiuojant sieną Rusijos tuvių kalbą. 1947 - 1949 m., Si
tremtyje
būdamas,
revoliucijos metu atimti ir žu biro
pradėjo
versti
Hermano
Vartvo.
burgiečio
(Hermann
de
WarttKiek vėliau, dirbdamas įvai
riose mokyklose, rinko Lie berge) Livonijos kroniką, kuri
tuvą liečiančią istorinę me apima laikotarpį nuo vokiečių
džiagą, padarė nemažai senų atsikraustymo Livonijon ligi
dokumentų nuorašų bei išra- 1378 m. Čia aprašomi 29 ordišų. Be Užpalių, surinko dar no žygiai į Lietuvą, pažymiUtenos pilies ir miesto praeitį rnas užmuštų, paimtu belaisliečiančius dokumentus, o taip vių, o taip pat išplėštu galvijų,
pat sukaupė nemažai kitų arklių
skaičius; išskaičiuomiestų bei miestelių istorinės jamos vardais 48 Lietuvos viemedžiagos. Tik maža dalis jos tovės, kurias kryžiuočiai naibuvo persiųsta į JAV-bes ir bu- kino. Daugumą jų ir d a b a r
vo "Mūsų Lietuvos" autoriaus galime lokalizuoti, nustatyti
Br. Kviklio panaudota Rytų didesnes ano meto gyvenvieAukštaitijos vietovių aprašy- tes, pažinti ekonominį He
mus paruošiant.
tuvių gyvenimą.
- ; P a s s a v e surinko 3400 tomų
Vėliau jis vertė į lietuvių kalhtuanistinę — istorinę biblio- bą kitas kronikas. Apie vieteką, supirkdmas vertingus nos jų vertimą A. N a m i k a s
veikalus antikvaruose ar gau- 1959.11.12 šio rašinio autoriui
damas iš buvusių dvarų bib- rašė: "Dabar jau įpusėjau ver
liotekų. Deja, karo audrose ji timą Vigand'o de Marburg'o
kronikos. Jei būsiu sveikas, ti
visa žuvo.
kiuos ligi balandžio galo už
baigti. Šitos kronikos, kartu su
Muziejininkas
komentarais, susidaro 210 diGyvendamas ir dirbdamas delio formato knygos lapų.
Utenoje, sukūrė vietos isto- Komentarai parašyti d a b a r
rinio - - archeologinio muzie- tinę vokiečių kalba. Aš juos
jaus pagrindus. Ypač labai ge- perdirbu saviškai (tik kai kuras ir g a u s u s buvo Didžiosios riuos), pagal mūsų aiškiniLietuvos Kunigaikštijos ir kai- mus; kai kuriuos visai išleimyninių kraštų monetų rinki- džiu. o pačią kroniką verčiu
nys. J ų tarpe buvo labai retas visą. nekeisdamas. Tik joj yra
platusis D.L.K. Aleksandro vietų, kur vertėjas iš senosios
skatikas, aukso guldenas, išti- vokiečių kalbos lotynų kalbon
sas puodas su skatikais ir ki- (Dlugošo reikalams) praleido
tais pinigais iš XVII amžiaus ir pridarė nesąmonių, nes, įšir savotiška archeologinės ke vertus pažodžiui, g a u n a s i ne
ramikos retenybė — miniatiū sąmonė, beprasmiškas susi
rinė puodynėlė iš milžinkapio, grūdimas žodžių..."
istoriko T. Narbuto vadinama
Dar 1973.V. 19 A. N a m i k a s ,
"Ašaruve". Iš kitų eksponatų nerasdamas ga ! imybės išleis
pažymėtini: kauliniai žeberk ti kronikų vertimus okup. Lie
lai,
gausus
ornamentuotų tuvoje, teiravosi galimybės j a s
verpsčių ir jų dalių rinkinys; paskelbti JAV-bėse ir savo se
buvo neolito kirvių, kaltelių, nų dienų draugui pedagogui
nemaža
meno ir liaudies Vaclovui Čižiūnui rašė: "Verti
skulptūros dalykų. Vertingų mo sąsiuviniuose kairėj pusėj
dokumentų skyrius, jų tarpe lotyniškas tekstas, o dešinėj
dvarų inventorių testamentų, lietuviškas. Tas. m a n o nuo
daugiausia iš XVII - XVIII a. mone, reikalinga, kad skai-
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NamBoas (stovi iktij)*) prte nataoe, kurtoje Jis su U tai* tremtiniais
1M4 sa.

jie pirštų galuose
pulsuoja
ir tylos danguje
puikuojasi
paukščiais
prieš tolimą nežinomą
kelionę.
Arba — iš patamsėjusių
randų
prasiskleidžia
erškėtrožėm...
...Ąsotis, pintinė,
pelynas,
auksinis šešėlis... Aš galiu
išvardinti visus
daiktus,
užmirštus prieklėčio kampe, —
ir tai bus maldos žodžiai.
Ir mėlynu varpu skamba
kai žiūriu į tave
kaip į veidrodį,
kuriame
atrandu
savo pradžią.

gyveno Krasnojarsko kraite
(Nuotraukos ii Br. Kviklio archyvo)

erdvė,

1973

Lietuvos istorinių
šaltinių vertėjas

Lietuvio istoriko palikimas
Antanui Namikui mirus

J
•a

Tik neseniai iš okupuo
tosios Lietuvos m u s pasiekė ži; hia, kad 1980.XII.30 Kaune mi' rė a.a. A n t a n a s Namikas,
istorikas, archeologas ir peda
gogas. Mirė sulaukęs senyvo
—
93 metų a m ž i a u s J o
palaikai buvo iš Kauno parvež
ti j Užpalius, kuriuos jis labiau
sia už viską pasaulyje, gal n e t
labiau už savo artimuosius,
mylėjo, jų praeitį studijavo ir
aprašė. Jį palydėti į amžinybę
susirinko daugybė užpalėnų. Iš
Utenos atvykę kraštotyrinin
k a i pagerbė jį, kaip Utenos
kraštotyros muziejaus įkūrėją.
Buvo paskelbtas smulkesnis jo
.gyvenimo ir darbų aprašymas.
,Po laidotuvių kraštotyrininkai
taip ! pat perėmė globoti jo raš
tiškąjį palikimą.
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Poetė Janina Degutyte

Aanina csDeaututė
GURKŠNIS

Gal šitos žolės šnekasi tarpusavy
Gal šitaip susišaukia
upės?

VILTIES

Nerimas — oda, ugnis — tai kraujas.
Lapkričiu kaip drabužiu
velkies.
Ir toks juokingas aukštas
sukrautas
laukiantis laužas. Gurkšnis
vilties,

TĖVIŠKĖS

sopulio kąsnis — pradžios
pradžia.
Žvaigždės ir žuvys... Viens kitą surandam
toj begalybėj. Tavęs būta čia,
tavo žemės žodžio kaip rando.
1977
RATNYČĖLĖS

PRELIUDAS

Kur mane veda
pavasarėjantis
čiurlenimas
čiulbėjimas?
Einu į tą balsą,
užgniaužus gėlą, apmaudą,
bejėgiškumą.
Vandens ir oro
skambėjimas
pakeri ir užvaldo.
Seni nerimastingai
sušakoję
medžiai
sako:
„Mes dar čia. Ir tu su mumis".
Laikrodžiai
sustoja.
Putojantis upelės
čiurlenimas.
Čiurlionis.
Jo žvaigždė
virš
vakaro,
virš tamsėjančio blizgančio
vandens,
virš tylinčios paukščių
giesmės,
virš atspėto
pumpuro,
išsprogusia iš
nevilties.
1978
MŪSŲ MOTINU

KALBA

Tarsi po vasaros lietum —
po tavimi
kvėpuoju.
Tavo žodžiai
liečia mano kūną
gyvybės
vandeniu.
Jie įsisunkia į kraują,
įsišakniję
audiniuose.

tytojas galėtų patikrinti ver
timo tikslumą, arba norėtų
sužinoti, kaip t a m tikra min
tis išdėstyta lotyniškai. Tu
r i n t gi tik lietuvišką tekstą, jis
priverstas jo tikslumu aklai ti
kėti. Tai didelis minusas..."
A. Namikas, puikiai žinoda
m a s lotynų, vokiečių ir dau
gelį kitų kalbų, yra išvertęs 3,
o gal ir 4 Lietuvos kro
nikas.Negalėdamas
jų
iš
spausdinti okup. Lietuvoje,
ieškojo būdų išleisti išeivijoje.
N e g a l ė d a m a s r a n k r a š č i o per
siųsti, jis savo vertimus siun
tinėjo atskirais lapais jau mi
nėtam
savo
draugui
V.
Cižiūnui.
Tačiau
persiun
t i m a s buvo vargingas — dalis
lapų pakeliui žuvo. Kiek vė
liau vertėjas juos mėgino pa
pildomai atsiųsti. Tokiu būdu
p a s V. Čižiūną atsirado pilni
dviejų kronikų vertimai. Iš jo
r a n k r a š č i a i pateko j šio str.
autoriaus, kiek vėliau į Jono
D a i n a u s k o r a n k a s . Ieškota bū

lietuviškai?

Kaip ją pernešti
į kitą tūkstantmečio
krantą —
per tą degantį laiką?
Kokiam eglės šlamėjime
įkalbėtą?
Kokioj meilės giesmėj
įrašytą?
1974

Sopulio kąsnis, gurkšnis vilties —
mūsų skalsi kasdieninė
duona.
Lapkričiu kaip drabužiu
velkies.
Viską priimsi, kas žemės duota.

VAKARINIS

Nuolat sugrįžtu prie jos —
po Sofoklio
tragedijų,
pro Vijono Didįjį
testamentą,
po Rembo, Adomo Mickevičiaus,
Rilkės
ir Cvetajevos —
sugrįžtu
lyg iš kelionių po svetimus
kraštus
prie žodynų ir pasakų,
prie „ūžė girelė, ūžė"...
Įsiklausau — ausim ir akim,
rankom,
viso kūno porom —
kiekvieną garsą noriu
paliesti,
įsiklausau į tą neapsakomą
skambėjimą,
į tą likimą,
kuris man duotas kartu su ja.
Pavydžiu jo sau.

KLEVUI

Stovi čia visą
šimtmetį.
Begalinio švelnumo tavo šiurkšti
žievė,
lapai tolydžio keičia savo spalvą:
nuo žalsvumo su auksiniais
žiedsosčiais
ligi tamsaus kraujo
spindėjimo.
Lengva man prie tavęs —
viskas atslūgsta,
nutolsta,
tavo paveikslas visada man akyse.
Stovi čia visą
šimtmetį,
o aš ir
nepaklausiau,
ar tau lengva su manim...
Istorija eina pro tave,
keisdama vėliavas ir vardus,
tik žemė ta pati po mūsų
kojom...
Nežinau, ką tu galvoji,
ką kalbiesi su paukščiais,
su
prisiminimais...
Klausiu savęs, katras labiau
mes vienas kitą
pažįstam...
1978
LIETUVA
Lietus laukimas laimė lelija liepų
svaigus kvepėjimas —
viskas telpa į tavo trumpą
vardą.
Lengva
eiti prieš vėją —
nes ugnis dar gyva
mumyse
šimtus metų — nuo anų laužų.
Pulsuoja
šaltinis,
kai delnu palieti žemę.
Lekia
paukštis
tavo danguje.
Laimingas;
kas išeina
su tavo vardu lūpose.
1978
(Eilėraščiai iš naujo poetės rinkinio
„T a rp
saulės
ir netekties",
išleisto
Vilniuje
1980 metais)

tų pirmiausia esamą medžiagą
sutelkti į vieną vietą. Įdomūs,
ilgi ir istorinių žinių pilni A.
Namiko laiškai, kurių turi du
velionio s ū n ū s — dr. Motiejus
Namikas, gyv. Los Angeles.
Calif. ir inž.
Daumantas
Namikas
San
Francisco,
Calif, Los Angeles tebėra gy
va velionio sesuo O n a Andriuvienė, Chicagoje brolio Juozo
sūnus V y t a u t a s , š i e k tiek laiš
kų ir kitos medžiagos dar gal
rastųsi Ve. Cižiūno palikime,
pas Br Kviklį ir dar kur nors
kitur.

dų svarbius vertimus išleisti.
Buvo prašyta lėšų iš vertėjui
labai artimų žmonių — nesu
laukta nei pinigų, nei atsaky
mo. Dabar, jei neklystu, du
dviejų kronikų vertimai yra
saugomi Lietuvių Katalikų
mokslo akademijos.
Yra ir daugiau A. Namiko
rašinių išeivijoje, jų tarpe be
veik pilna Užpalių istorija,
medžiagos apie kai kurias vie
toves, šiek tiek atsiminimų,
medžiaga Namikų giminės
geneologijai ir kt. Visi šie da
lykai, išskyrus vieną kitą iš
trauką, niekur neskelbti, ne
spausdinti.

Raštų surinkimas, redaga
vimas ir išleidimas pareika
lautų nemažai pastangų, bet
pamėginti jj atlikti verta. Rei
kia tikėti, kad raštų leidimo
akciją paremtų ir abudu velio
nio sūnūs. Tokiu būdu išei
vijoje būtų p a s t a t y t a s pamink
las vyrui, kuris Lietuvą labai
mylėjo ir jos labui visą gyveni
mą dirbo.

R e i k t ų išleisti
jo raštišką
palikimą
Reiktų, kad kuri nors mūsų
kultūrinė institucija ar atski
ras asmuo susidomėtų šio švie
saus žmogaus palikimu. Reik
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Nauji leidiniai
• LKB KRONIKA, N r . 4 5 , ' fending Their Language; Discri1980 m. spalio 22 d. Numeris mination Against Believing Stuskirtas vyskupui Julijonui Stepo dents; Fight for the Church of
navičiui, švenčiančiam vysku Klaipėda; News from the Diopystės 25 metu jubiliejų. Šio "Kro ceses; In the Soviet Schook Canikos" numerio turinys toks: Įs tholics in the Societ Republic;
pūdžiai iš jo ekscelencijos vysk. New Underground Publications
J. Steponavičiaus vyskupystės ju- ir kt.
hiliejaus Vilniuje; Terlecko ir
Sasnausko teismas; Gydytojo A.
StatkeviČiaus teismas; Mūsų kali
niai: Paulaitis, Petkus, Janulis ir
Stanelytė; Kunigų
seminarija;
Smurtas prieš kunigus: ŠapoKą,
Zdebskį ir kt.; Kratos ir tardymai.
Žinios iš vyskupijų.
Tarybinėje
mokykloje; Nauji pogrindžio lei
d i n i a i Numerio apimtis — 26 psl.

čia laimi prieš astronomą. O šiai
knygai reikalinga tik poeto per
galė. Šitokios pergalės ir nori kiek
galima daugiau:
MĖNULIO RAIDĖS
Dėmių nėra mėnulio veide,
tik saulės įrėžti ženklai,
tik niekur neregėtos raidės,
kurias tu mirdamas skaitai.
Kurias tik mirdamas gali
skaityti ir svajoti,
kai mėnuo plaukia vandeny
tavęs numirusio ieškoti.

Šeštadienis, 1981 m. vasario mėn. 2 1 d.
I merata JAV ir Kanadoje — 6 doL,
kitur — 3 dol., garbės prenumej ratą — 10 dol., atskiras numeris
— 2 dol.
šį karta žurnalo puslapiuose
rašoma apie Vytautą
Didįjį
svarstoma kaip jaunimas gali
prisidėti prie lietuviškos visuo
menės veiklos, žvelgiama į ASS
studijų dienas ir suvažiavimą,
aptariamos naujos knygos ir k t
Žurnalas iliustruotas nuotrauko
mis.

Vytauto 0 . Virkau
paroda
Vytautas O. Virkau priklauso
tai mūsų dailininku
kartai,
kuri pirmoji išsimokslino savo
srityje šiame krašte tuoj p o to,
kai pokario metų nauja išeivijos
baiga plūstelėjo iš Europos į Ame
riką. Vytautas O. Virkau 1951 —
1956 m. dailę studijavo Chicagos
Meno institute, baigdamas jį ma
gistro laipsniu. Lig šiol yra su
rengęs apsčiai savo individualių
parodų ir dalyvavęs bendrinėse
Chicagos ir lietuvių dailininkų
parodose. Dirba tapybos ir grafi
kos srityse, yra sukūręs operoms
dekoracijų,
knygoms
viršelių,
ekslibrių.

•
VYTIS, 1981 m. vasario
• ATEITIS, 1980 m., Nr. 10.
mėn., Nr. 2. Lietuvos Vyčių mė
Ateitininku Federacijos leidžia- j
nesinis žurnalas. Redaguoja Lomas katalikiškaos —lietuviškos
retta I. Stukas, 234 Sunlit Dr.,
orientacijos mėnesinis žurnalas.
Watchung, N. J. 07060. Admi
Vyr. redaktorius — kun. Kęstu
nistracijos adresas: Vytis, 2524
tis Trimakas, 850 DesPlaines Ave.
V. 45 St., Chicago, IL 60632. Me
Apt. 409, Forest Park, IL 60130.
tinė prenumerata — 8 dol.
Redaktoriai: adv. Saulius Kuprys,
Žurnalo straipsniuose anglu ir
dr. Arūnas Liulevičius, Rima SidTapyboje iš labiau abstrak
lietuvių
kalba atkreipiamas dė
• AU5RA, Nr. 22, 1980 m.
rienė ir Aldona Zailskaitė. Re
taus ekspresionizmo perėjęs į re
mesys į Vasario 16 dienos istori
gegužės m ė n . Naujo numerio
dakcijos nariai: dr. Roma Kupriealiu gamtos detalių kompozici
nę reikšmę ir šiandieninę jos pri
straipsniai ir temos: Dar daug
nė, Jonas Kuprys, Daiva Marke
jas, nutapė itin jam būdingas, au
siminimo prasmę. Daug visokios
galime; Lietuvos Helsinkio gru
lyte, dr. Linas Sidrys, Grasilda
galų pluoštais bei lapais laisvai
ir iliustruotos informacijos apie
pės dokumentai N r . 22 ir 2 8 : SOS,
Reinytė ir Linas Palubinskas.
alsuojančias drobes.
Lietuvos Vyčių veiklą.
SOS, SOS, Pasimatymai su Henri
Administruoja Juozas Polikaitis,
ku Jaškūnu; Senojo sodo pavasa
Po tam tikro tylos laikotarpio
7235 S. Sacramento Ave., Chi• TECHNIKOS 2 0 D I S , 1980 dabar ir vėl individuali Vytauto
ris — pirmieji laisvės žingsniu ai-1
cago, IL 60629. Metinė prenume
m., Nr. 4. Leidžia Amerikos Lie O. Virkau darbų paroda "Gale
dai; Atviras laiškas sūnui; Lie- į
rata JAV ir Kanadoje — 9 dol.,
tuvių inžinierių ir
architektų rijos" patalpose, 744
tuviai ir lenkai —priedas; Lietu- į » Aleksandras Radžius, PRI- Piety Amerikoje — 5 dol., kitur
North
sąjungos
Chicagos
skyriaus Wells Street, Chicagoje. Dailės
vių ir lenkų santykių klausimu — Į j ^ K MANE, MĖNULI. Eiiėraš- —7 dol. garbės prenumerata —
Technikinės spaudos sekcija. Vyr. bičiuliams bus tikrai įdomu su
polemika; Nutaustame per m i š - | č i a i Aplankas Ados Korsakaitė? 15 dol., susipažinimui —7 dol.
redaktorius V. Jautokas, 5859 S žinoti, ką ir kaip kuria Virkau
rias šeimas; Nūdienės d a i n e l ė s — . Sutkuvienės. Išleido "Ateitis"
VVhipple
St., Chicago, 111. 60629. dabar. Paroda galerijoje vyks nuo
Šį
numerį
redagavo
Roma
ir
eilėraščiai; Žinios. Romo Kalan-, 1 9 8 0 m Literatūros serijos Nr.
Saulius Kupriai, o išdėstė Jonas 1980 metų Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinas premijos laureate poete
tos minėjimas ir kt.
._
_~«t> , . .
, „„ _
-~ vasario 24 d. iki kovo 14 d. Gale
19. Spaudė M. Morkūno spaustuKuprys.
Kotryna Grigaityte Kaip mūsų dienraštyje jau buvo skelbta, Kotrynai Gri dziunas, 7980 West 127 Str., Pa- rija atdara visas savaitės dienas,
C H R O N I C L E OF T H E ! ^ C h i c a g 0 5 e - R * 1 * ^ « P *
Numerio vedamųjų temos — | ganytei jury komisija (L. Andriekus, P. Jurkus, N. Mazalaitė, St Santva- los Park, IL 60464. Metinė pre- išskiriant pirmadienius ir sekma
kaina — o dol., gaunamas ir Federacija: Kongresas ir siekiai; i ras, V. Voiertas) premiją paskyrė už jos šeštąjį eilėraščių rinkinį "Marių | numerata — 6 dol., studentams dienius, kada galerija uždaryta.
CATHOLIC CHURCH
IN
'Drauge
L I T H U A N I A , N o . 41, Jan. 1,
Milosz: Tikėti — rašyti; Šakalys: į vėjui skambant" ir už visa jos ligšioline kūrybą. Šeštojo rinkinio aplanke j — 2 dol. Technikiniai Šį nume- Lankymo valandos nuo 11 vai.
1980. A Translation of the Comšiai antrajai A. Radžiaus kny Žydai ir lietuviai; Ne akis už akį; į pastaroji K. Grigaitytės poezija aptariama taip: "Tai rezignacinė gyvenimo j jį paruošė J. Rimkevičius ir V. ryto iki 6 vai. vak.
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dailininkų parodos M. K. Čiurlio-! jei ne visos išeivijos, tai bent šios blykstelia jir įdomesnis tapybinis ciais sią parodą būtų išnešę į S t a i n^iosios
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ganizuotumas, reikalo suprati nę parodėlę.
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bury-Wodonga lietuviai, Canber-1 m ė s L ° i s Muson; tenoras Vincas trūksta tai šio tai kitko: tai dik
Štai ir šiemet — Vasario 16ros lietuviai, Geelongo' lietuviai, I S a r a s > pianistė Raimonda Apeiky- cijos raiškumo, ar sklandesnio
tos ryžto dailės paroda, o ekspo
Hobarto lietuviai, Latrobe Valle- j t ė - I § kitataučių dainavo: tenoras niuansavimo, tai prigimto muzi
natais neužpildėme nė tris galeri
ty lietuviai, Melbourno lietuviai, R o l > i n R e e d > pernai laimėjęs visos kalumo, ar šiltesnio kontakto su
jos saliukes, užteko dviejų. Žino
Newcastle lietuviai, Pertho lietu- \ Amerikos Metropolitan operos klausytojais... Išimtis buvo Stasė
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sukaupta informacija įdomus ne Rigoletto, Carmen, La Boheme,
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tik šios dienos skaitytojui, bet Tosca, Madame Butterfly, La
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nis šaltinis kada nors ateityje ir na iš Gianni Schkchi. Vita Po čiai 'Los Angeles lietuvaičių dai
Gal ir šios situacijos kaltininku
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likaitytė padainavo F. Schuber- nininkių) noksta jaukiame ke
visu tikrumu neieškome. Gal kal
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ti ir dailininkai, kurie lengvai
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6*3629. Administruoja
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