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Tatjana Maceinienė. Ne tik
rovės drumzlėse, o idealo švie
soj. Katalikų pasaulis. Vilnius, 
2004. 240 puslapių, minkštais 
viršeliais. Kaina 19.65 Lt.

Knygos metrikoje rašoma, 
kad joje yra pateikti žymiausių 
bei iškiliausių Lietuvos kultū
rininkų - prof. Juozo Ambraze
vičiaus - Brazaičio, prof. Zeno
no Ivinskio, dr. Juozo Girniaus 
portretai. Jie vadinami ateiti
ninkų herojais tikriausiai todėl, 
kad kilnioje jų veikloje, vardan 
Dievo ir tėvynės, labiausiai at
sispindėjo ateitininkų ideologi
ja, kuria jie pagrindė visų savo 
kūrybinę, visuomeninę ir politi
nę veiklą. Ateitininkų ideologi
ja neturėtų prarasti savo reikš
mės laiko tėkmėje.

Autorė savo knygą skiria tos 
kartos ateitininkams, kurie gy
veno „idealo šviesoj”, kurių viltį 
gaivino meilė ir ištikimybė Die
vui, tautai ir tėvynei. Knygos 
skaitytojas nesupažindinamas 
su pačia autore nei žodžiais, 
nei nuotrauka. Skaitant knygą, 
nesusidaro įspūdis, kad autorė 
tris pagrindinius knygos „vei
kėjus” būtų asmeniškai paži
nojus. Cituojami jų darbai ir 
juos pažinojusių atsiminimai.

„Mes gyvename sunkiais su
nykusios vertybinės sistemos 
laikais. Pasikeitus valstybės or
ganizacijos ir valdymo sistemai, 
neišspręsta vertybių problema 
stovi prieš mus, tarsi nepąju- 
dinama, aklinai užmūryta ir 
nepasiekiama siena, pro kurią 
neregėti mūsų ateities” (psl. 7). 
Pratarmėje teigiama, kad žmo
nės, kurių tikrasis ir pagrindi
nis rūpestis buvo „laimingesnė” 
savos tautos ateitis, vadinosi 
ateitininkai. „Ir nors šis rūpes
tis visada turėtų būti aktualus, 
tačiau dabar jis akivaizdžiai 
nustumtas į audringo mūsų gy
venimo pakraštį. Veikiausiai 
taip atsitiko todėl, kad tikrų 
ateitininkų dabar jau nebėra” 
(psl. 11). Autorė apgailestauja, 
kad ateitininkų dvasia tarsi nu
mirė, o jei ir nenumirė, tai gy
vybė joje rusena, nes jos reiški
masis visuomenėje nejaučiamas 
ir nepastebimas. Ką apie tai 
galėtų, ką norėtų pasakyti da
bartinė Ateitininkų federacija 
Lietuvoje, kurioje susibūrė dau
giau kaip 3,000 energingo jau
nimo?

Neturėdamas aukštų idealų, 
dėl kurių verta pakovoti, galvo
jant apie ateitį, dabartinis žmo
gus, susirūpinęs duonos kąs
niu, dažniausiai sukyla tik 
prieš skurdą, nes savo ateitį jis 
sieja vien tik su materialinėmis 
gėrybėmis, kurios jam tampa 
vertybėmis. Tuo tarpu, autorės 
žodžiais, tikrieji ateitininkai 
niekada nebijojo „eiti prieš sro
vę”, nors ne kartą buvo perse
kiojami, šmeižiami. Su tam tik
ra nostalgija primenama, kad 
jie steigė mokyklas, rašė va
dovėlius, leido laikraščius bei 
žurnalus, skaitė paskaitas, dės
tė universitete, rengė katalikus 
mokytojus, žurnalistus, rašyto
jus, sociologus, jie vadovavo 
katalikiškai akcijai ir aktyviai 
joje dalyvavo. Jie ugdė lietu
višką mokslą ir meną. Pra
sidėjus karui ir pirmąjai so
vietų okupacijai, ateitininkai ir 
kiti Lietuvos patriotai organiza

vo pasipriešinimo okupantams 
pogrindį. „Visos jų pastangos 
buvo skirtos Lietuvos ateičiai, 
kuria jie tikėjo. Todėl jie buvo 
ateitininkai tikrąja ir plačiąja 
šio žodžio prasme, nes ateiti- 
ninkija - tai ne tik jaunųjų or
ganizacija, kaip mano daugelis, 
bet visų ‘gyvos dvasios’ žmonių 
organizacija” (psl. 25). Ar Lie
tuvoje dabar yra tokių ateiti
ninkų, klausia autorė. Klau
simą tuoj pat pati ir atsako: 
„Sakoma, kad yra. Tačiau jų 
balso kažkodėl negirdėti. O juk, 
kaip minėta, ateitininkas - tai 
reformatorius, kuris rūpinasi 
‘geresnio gyvenimo kūrimu ne 
tik sau pačiam, bet ir kūrimu 
visiems geresnio pasaulio’ ” 
(psl. 26). Dar visai neseniai 
ateitininkai reformatoriai gyve
no Lietuvoje ir dirbo Dievo ir 
tėvynės labui. Pratarmė baigia
ma pasiryžimu knygoje rašyti 
apie ateitininkus reformato
rius, kurie tikrai norėjo savo 
paties sukurtoje valstybėje pa
daryti žmonių gyvenimą ir lais
vesnį, ir geresnį, o patį žmogų 
- tobulesnį.

Juozas Brazaitis.

Kilnus šviesuolis

Pradedama prof. Juozu Am- 
brozevičium-Brazaičiu, jį pa
vadinant „Kilniu šviesuoliu”. 
Jam paskirti 73 knygos pusla
piai. „Jis buvo vienas iš iš
kiliausių ateitininkų reformato
rių” (psl. 29). Pastebima, kad jo 
reformatiškos dvasios neužgę- 
sino nei karai, nei okupacijos, 
nei kitos nelaimės bei nusivyli
mai. „Tai patvirtino visa jo vi
suomeninė - apaštališka veikla, 
kai žmogus eini dirbti ten, kur 
reikia, visą savo gyvenimą au
kodamas šios dienos reikalams 
tvarkyti, dirbdamas ne savo as
meniui, bet Dievo ir tėvynės 
vardan, ir už tai nenorėdamas 
ničnieko - nei pinigų, nei val
džios, nei pripažinimo, linkė
damas sau tik vieno, kad nie
kas jo nepastebėtų...” (psl. 96- 
97)

Juozas Brazaitis gimė 1903 
m. gruodžio 9 d. Lietuvoje. Mi
rė 1974 m. lapkričio 28 d. New 
Jersey, JAV. Studįjavo litera
tūrą. Dirbo Lietuvos dienraščio 
redakcįjoje; mokytojavo Aušros 
gimnazijoje, dėstė Vytauto di
džiojo universitete. Buvo Ateiti
ninkų sendraugių sąjungos pir
mininkas. 1941 m. birželio su
kilime Laikinosios vyriausybės 
švietimo ministras, kartu ėjęs 
ir ministro pirmininko parei

gas; VLIK’o politinės komisįjos 
pirmininkas, 1944 m. pasitrau
kęs į Vokietiją, o 1951 m. į JAV. 
Nuo 1952 iki mirties buvo vie
nas Darbininko redaktorių. Re
dagavo žurnalą Į laisvę, kūrė 
Lietuvių fronto bičiulių sąjūdį, 
rengė ir koordinavo jo progra
mą, rašė, redagavo politinius 
memorandumus, knygas, bro
šiūras. Po Juozo Brazaičio mir
ties, Į laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti JAV išleido jo 
Raštus šešiuose tomuose.

Gyvoji Dvasia

Po „Gyvosios dvasios” etikete 
pristatomas prof. Zenonas 
Ivinskis, kuriam paskirti 63 
puslapiai. Jis gimė 1908 m. 
gegužės 25 d., Lietuvoje. Gim
naziją baigė būdamas 17 metų, 
o 24-erių jau gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. „Tai išraiškingi 
faktai, rodantys šio žmogaus 
neabejotiną talentingumą, verž
lumą, užsispyrimą (ne veltui 
žemaitis) ir žinių troškimą” 
(psl. 105). Istorija buvo tikrasis 
Ivinskio pašaukimas, rašo au
torė. „Atrodo, Ivinskis jau nuo 
jaunų dienų suvokė savo pa
šaukimą ir vykdė jį aistringai, 
atsidėjęs siekė jį vykdyti dar ir 
tobulai” (psl. 111). Tuo pačiu 
Ivinskis ne tik nevengė, bet no
riai dalyvavo visuomeniniame, 
o kai reikėjo, ir politiniame 
darbe. Cituojamas Antanas Ma
ceina, teigęs, kad visuomeninis 
darbas buvo vienas iš plačiau
sių Ivinskio veiklos barų.

Būdamas ateitininkas, Ivins
kis įsitraukė į jaunųjų katalikų 
kultūrininkų bei ateitininkų 
sambūrį, aktyviai dalyvavo ren
giant deklaraciją „Į organiškos 
valstybės kūrimą”, kuriant 
dienraštį XX amžius. Ivinskis 
ir jo artimi bičiuliai nesiekė 
naudos sau, visi jų užgyventi 
„turtai” - tai knygos, knygos, 
knygos, kuriose sutilpo Lietu
vos istorija, jos kultūra, filosofi
ja, religįja, jų viltys ir svajonės, 
jų savosios valstybės vizįja.

Ivinskis išvyko iš Lietuvos 
1944 m., kai neteko net men
kiausios vilties, kad likęs tė
vynėje galės ką nors vertinga 
jai padaryti. Iki pat Vytauto 
didžiojo ir Vilniaus universi
tetų uždarymo dėstė istorįją. 
Jis parengė atskirą studiją apie 
Lietuvos istorijos šaltinius. Jis 
daug rašė sukaktuvinėmis pro
gomis. Tie straipsniai sudaro 
pusę Ivinskio nepriklausomoje 
Lietuvoje išspausdintų darbų. 
„Šis straipsnių rašymas tapo

Zenonas Ivinskis.

netgi savotiška misija - ‘palai
kyti lietuvių visuomenėje gyvą 
žvilgsnį savo praeičiai’. Visus 
savo rašinius Ivinskis paremda
vo gausia dokumentine me
džiaga, norėdamas praeities da
lykus pateikti kuo objektyviau” 
(psl. 122).

1944 m. atsidūręs Vokietijoje, 
Ivinskis ėmėsi daugybės vi
suomeninių darbų, dėstė isto
rįją Lietuvių gimnazijoje Niur- 
tingene ir Švabįjos Gmiunde. 
Veikė su ateitininkais. Vėliau 
jis nesutiko užimti lietuvių 
gimnazijos direktoriaus vietos, 
nes jį viliojo Vatikano archy
vai. Jis buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių, patekusių į Vatikano 
archyvų „aruodus” ir čia dirbo 
ištisą dešimtmetį. Jis buvo pa
siryžęs parašyti išsamią Lietu
vos istoriją. Ši jo knyga turėjo 
tapti paminklu „nemariąjai Lie
tuvai”. Knyga jis tarsi norėjo 
pabrėžti, kad Lietuva gyvuos 
per amžius.

1963 jis atsisveikino su Ro
mos archyvų turtais ir pradėjo 
dėstyti Bonos universitete. „Ta
čiau savęs nenuskriaudė, nes 
archyvuose surinktos medžia
gos jau turėjo pakankamai, da
bar reikėjo su ja dirbti” (psl. 
150-151). Ivinskis mirė, ne
spėjęs pastatyti Lietuvos istori
jos „rūmo”, nors, knygos au
torės žodžiais, statyba prasidėjo 
seniai ir niekada nebuvo 
nutrūkusi. Jis mirė Bonoje 
1971 m. gruodžio 24 d.

Ateitininkijos tarnas

Paskutinėje knygos dalyje - 
55 puslapiuose - aprašomas 
„Ateitininkijos tarnas” dr. Juo
zas Girnius. Jo vardas dažnai 
siejamas su lietuvių filosofija. 
„Jis pripažintas vienu reikš
mingiausių Lietuvos mąstytojų, 
šalia St. Šalkauskio ir A. Ma
ceinos” (psl. 167). Mažiau apie 
jį kalbama, kaip apie didį atei
tininką; nedaug kalbama apie 
jį, kaip iškiliausią lietuvių tau
tos kultūrininką bei visuomeni
ninką, kurio vienas pagrindi
nių rūpesčių buvo tautinė iš
tikimybė ir tautinė kultūra.

Į ateitininkų gretas Girnius 
įstojo 1928 m., būdamas 13 me
tų amžiaus. Šios organizacijos 
ideologįja turėjo didelę įtaką jo 
pasaulėžiūros susiformavimui. 
Šios ideologijos kūrėjai buvo to
kie iškilūs ir žymūs veikėjai. 
Trys iš jos vadų - Pr. Dovydai
tis, P. Kuraitis ir St. Šal
kauskis - buvo Girniaus dės
tytojai. „Jų asmenybės buvo 
jam tokios reikšmingos, kad ir 
gyvendamas svetur jis negalėjo 
nuo jų išsivaduoti ir niekada - 
nepamiršti...” (psl. 173).

Autorė spėlioja, kaip būtų su
siklostęs J. Girniaus gyveni
mas, jeigu ne įvykiai, sugriovę 
lietuvių tautos gyvenimą. „Grei
čiausiai jis būtų tapęs tikrų tik
riausiu filosofu, t.y., ‘grynu’ fi
losofu...” (psl. 175). J. Girniaus 
gyvenimą autorė padalina į du 
tarpsnius: Lietuvoje iki lem
tingų 1944 m., ir po to, jau už 
Lietuvos ribų. Lietuvoje jis tvir
tai įsisavino ateitininkų ideolo
gijos pagrindus, kurie padėjo 
kurti savo pasaulėžiūrą. Nuo
dugniai išstudijavęs lietuvių fi
losofus, jis išvyko į užsienį ir 
ten (1936-1938) tobulino savo 
žinias Louvaino, Freiburgo, 
Sorbonos universitetuose. 1939

Juozas Girnius.

m. buvo pašauktas į karinę tar
nybą iki 1940 m. rugpjūčio 1 d. 
Po to dirbo bibliotekoje, moky
tojavo Kauno aklųjų institute. 
1941 m. Laikinoji vyriausybė 
paskyrė jį Vytauto didžiojo uni
versiteto Filosofijos fakulteto 
vyr. asistentu. Jo „antroji mei
lė” buvo literatūra. Suartėjo su 
jaunais poetais, kurie priklausė 
žemininkų-lankininkų kartai - 
K. Bradūnu, V. Mačerniu, A. 
Nyka-Niliūnu.

1944 m. J. Girnius pasitraukė 
iš Lietuvos. Apsisprendimas 
pasirinkti Vakarus tapo Gir
niui tam tikra tragedija, nes jis 
buvo „įaugęs Bavo tauton ne
atplėšiamai”. Kaip tik šis įau
gimas į savo tautą lėmė Gir
niaus gyvenimą ir veiklą sve
tur. Dar prisidėjo gilus kaltės 
jausmas, kad jis, nors ir neno
romis, vis dėlto paliko savo 
tėvynę. „Regis, būtent šis kaltės 
jausmas, kaip ir įaugimas į 
savo tautą, taps savotišku visos 
jo veiklos svetur varikliu” (psl. 
187).

1949 m. Girnius išvyko į 
Ameriką. Jo tarpininkavimu, iš 
Vokietįjos į JAV perkeliami Ai
dai. Ateitininkų federacijos ta
ryba persikėlė į Ameriką 1949 
m. Kiek vėliau ten įsikūrė 
VLIKas. Atsidūręs Amerikoje, 
apie metus gyveno pas pran
ciškonus. Per tą laiką užbaigė 
Lietuvoje pradėtą filosofijos 
daktaro disertaciją apie Karlo 
Jaspero egzistencinę metafi
ziką, kurią apgynė Montrealio 
universitete Kanadoje. 1950 pa
baigoje Girnius persikėlė gy
venti į Bostoną - iki gyvenimo 
pabaigos. Nuo 1952 iki 1969 
buvo Lietuvių enciklopedijos re
daktoriumi. Nuo 1965 m. dar 
prisidėjo Aidų redagavimas, 
„kol infarktas 1980 m. išleido 
pensijon” (psl. 198).

Ateitininkų federacijos vado 
pareigas Girnius ėjo penkerius 
metus (1963-1967). Dažnai va
žinėjo su paskaitomis, dalyvavo 
įvairiose konferencijose, ateiti
ninkų kongresuose, dirbo Lie
tuvių fronto taryboje ir visą 
laiką rašė. Vienas paskutiniųjų 
veikalų, pats didžiausias, buvo 
monografija apie prof. Praną 
Dovydaitį. 1947 m. išleista Lie
tuviškojo charakterio problema. 
Bene plačiausiai žinomos jo 
knygos buvo Tauta ir tautinė 
ištikimybė (1961), Žmogus be 
Dievo (1964) ir Idealas ir laikas 
(1966). Paskutinioji knyga - Pra
nas Kuraitis, išleista 1990 m.

Pabaigos žodyje knygos au
torė kelia klausimą: ar Vakarų 
saulėlydis yra ir Lietuvos sau-

Alfonsas Tyruolis

PO VASAROS VAIŠIŲ

Saulė žaidė gėlėm,
Žaidė vasaros burtais, 
Susitikus bičiuliams 
Šventaragio slėny.

O tos vasaros vaišės
Pilyse, parteriuos, 
Meno, mokslo ir grožio 
Vartuose atkiliuos!

Tos svetingosios vaišės 
Žavingumo žaisme 
Ir brangios praeities 
Taip mielam artume!

Liko ten dienos tos, 
Pilnos saulės, giedros, 
Su rudens srovėmis 
Nubangavę žiemoti.

Kai čia niauksią dangus, 
Švies mums dienos anos, 
Pilnos saulės, giedros, 
Vilniaus bokštuos užmigę!

RUDĖJANT

Gelsta jau lapai. 
Gelsta ir žmonės: 
Anksčiau ar vėliau 
Laikas, kaip vėjas, 
Visus nusineš...

Girdžiu iš kairės
Ir iš dešinės:
Toksjau likimas, 
Tokia jau dalia...

O gal jau ir ne 
(Jiems sakau), 
Jei Kūrėja valia 
Kuria ir atgimimą, 
Ir nemarumą!

RUDENIO SAULĖJ

Rudenio saulėj gal vienąkart 
Prisipažinus reiks prasitart: 
„Už pavasario saulę tave 
Nemažiau myliu širdžia guvia!”

Rudenio saulėj kaupės branda, 
Mums per vasarą ilgą kurta, 
Kai pavasario saulėj andai 
Skleidės ji kaip ankstyvi žiedai.

Rudenio saulėj tyku, ramu, 
Gaivinguoju vėsos dvelkimu 
Ji malšina, kas slėgė kaitra - 
Gal troškimais, kančia ar aistra.

Rudenio saulėj į žiemą eini 
Išbudėt lyg gojam želmeny 
Lig džiugaus atgimimo dienos, 
Tos brangiosios dangaus dovanos!

lėlydis? „Palyginant neseniai 
Lietuva vėl atgavo nepriklau
somybę. Nors laikai pasikeitė, 
bet problemos, kad ir kaip būtų 
keista, vis tos pačios - Lietuvai 
vėl gresia nutautimas, nukrikš- 
čioninimas, suburžuazėjimas” 
(psl. 224). Autorės manymu, 
suklydome, bandydami aklai 
sekti Vakarus. Prarandame 
kažką svarbaus, esmingo, ais
tringai siekdami vien materia
lios civilizacijos gerovės. „Aukš
tas Vakarų materialinės kul
tūros lygis toli gražu negelbsti 
dvasinio skurdo” (psl. 225). Ke
lio į nepriklausomybę pradžioje 
buvo kalbėta apie savosios vals
tybės kūrimą, o apie materia
linius dalykus niekas negalvo
jo. Ilgainiui viskas pasikeitė - 
laisvės troškulį numalšino pa
siekta išorinė nepriklausomybė, 
o norimos gerovės vis dar nebu
vo. „Žmonės pasijuto apgauti, ir

laimės troškulys tapo nesuval
domas. Dvasinis pradas atsi
traukė ir užleido vietą šiurkš
čiai, primityviai materijai” (psl. 
227). Kitas autorės keltas klau
simas - kaip neišnykti Europos 
platybėse, tame tautų „margu
myne”?

TURINYS
Leidinys apie ateitininkijos 
veikėjus.

Nebėra to begalinio laiko 
jausmo.

Žodis turi magišką galią.
Mūzos Rubackytės muzikos 
įrašas. B. Marcinkevičiūtės 
„Antigonė”.

Prof. B. Vaškelio knygos 
sutiktuvės. Leidiniai.
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Vincas Kazokas.

Taip rašė poetas, rašytojas, 
vertėjas, žurnalistas, redakto
rius, kultūros ir visuomenės 
veikėjas Vincas Kazokas. Di
desnę savo gyvenimo dalį jis 
paskyrė lietuviško žodžio puo
selėjimui ir įtvirtinimui toli
mame kontinente - Australi
joje.

Pirmą kartą Maironio lietu
vių literatūros muziejuje (to
liau — MLLM), Kaune, buvo su
rengta paroda, skirta Vinco 
Kazoko 85-ąjam gimtadieniui. 
Jo žmonos Genovaitės, atvežu- 
sios iš Australuos vertingą ar
chyvinę dokumentinę medžia
gą, dėka, pavyko atskleisti šios 
spalvingos asmenybės gyveni
mo ir kūrybos kelius. G. Kazo- 
kienė nuoširdžiai rūpinasi vyro 
kūrybiniu palikimu ir atmini
mo įamžinimu. Jos dėka, su
rinkti laikraštyje spausdinti 
vedamieji, ir Vilniuje 1996 m. 
išleisti atskira knyga, pavadin
ta Mūsų pastogė Australijoje. 
Parengta ir Londone 1989 m. 
išleista jo pomirtinė poezijos 
knyga Ugnis ir žodis. 1988 m. 
pagerbiant Lietuvos nepriklau
somybės 70 m. sukaktį, žmona 
įsteigė „Vinco ir Genovaitės Ka
zokų meno fondą”, iš kurio kas 
antri metai „Lietuvių dienų” 
metu skiriamos vaizduojamojo 
meno premijos lietuviams ir lie
tuviškas šaknis turintiems dai
lininkams Australįjoje už ge
riausius darbus, sukurtus lietu
viška tema.

K
Nuoširdžiai dėkojame rašyto

jo žmonai Genovaitei, jų vai
kams Kajui ir Ugnei, už iš
saugotą ir perduotą MLLM ar
chyvinę medžiagą, turinčią ne
įkainuojamą ir ypatingą vertę 
literatūros istorijai.

Vincas Kazokas gimė 1919 m. 
spalio 15 d. gražiame Dzūkijos 
krašte - Kapčiamiesčio vals
čiaus Mečiūnų kaime. Jaunuo
lis nė nesvajojo, kad iš ramaus 
dainingo krašto jis bus gyveni
mo audrų nublokštas į egzo
tišką žemyną - Australiją. Die
noraštyje išliks jo parašyti 
žodžiai: „visą gyvenimą ėjau iš
bandymo ir ištvermingumo ke
liu”. Pirmuosius išbandymus 
patyrė ankstyvojoje jaunystėje 
- mokėsi Mečiūnų pradžios 
mokykloje, tęsė Leipalingio pro
gimnazijoje ir Lazdįjų gimnazi
joje. Iš pastarosios už aktyvų 
dalyvavimą ateitininkų veikloje 
buvo pašalintas. Su pirma baus
me atėjo suvokimas, kad žodis - 
jėga, kuri politinei valdžiai 
grėsminga. Užsispyręs ir atkak
lus dzūkas nenusiminė, sava
rankiškai pasirengė brandos 
egzaminams, kuriuos sėkmin
gai eksternu 1938 m. išlaikė. 
Daug skaitė - knygos buvo jo 
draugai ir patarėjai. Troškimas

Žodis turi magišką, galią
VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

pažinti pasaulį atvedė į Vytau
to Didžiojo universitetą teologi
jos - filologijos fakultete studi
juoti germanistiką. Laikinojoje 
sostinėje, Kaune, įsikūrusiame 
VDU, vyravo vakarietiška dva
sia ir žodžio laisvė. V. Kazokas 
įstojo į „Šatrijos” korporaciją. 
Čia jis sutiko daug bendra
minčių ir sielos draugų, su ku
riais kalbėjo apie meną, grožį, 
su kuriais galėjo svarstyti gyve
nimo būties klausimus. „Ša
trijos” korporacijai tuomet pri
klausė gabūs ir talentingi jau

Žodis buvo jėga, žodis pasidarė burtas. 
Žodžiais žmogus prisišaukė dievus 

iš dangaus, atvėrė kalnus, įveikė 
piktąsias dvasias

nuoliai, kurie vėliau paliko ne
išdildomus pėdsakus literatū
ros baruose - V. Mačernis, A. 
Nyka-Niliūnas, K. Bradūnas,
B. Krivickas, M. Indreliūnas, 
K. Umbrasas, G. Jokimaitis, Č. 
Grincevičius ir kiti.

V. Kazokas 1936 m. debiutavo 
savo pirmaisiais poetiniais ban
dymais moksleivių spaudoje. 
VDU atsivėrė platesnės gali
mybės jo poezijos paukštei iš
skleisti sparnus. 1938 metai 
pradėjo bendradarbiauti Atei
ties žurnale (nuo 1939 redak
cinės kolegijos narys). Rašė 
trumpas recenzijas, straipsnius 
apie įžymius pasaulio meni
ninkus - Seimą Lagerliof, Sig- 
rid Undset ir kt. Uoliai bendra
darbiavo, spausdino savo kūrybą 
Darbininke, Pavasaryje, Stu
dentų dienose ir kitoje spau
doje.

1939 m. atgavus Vilnių, jis 
persikėlė studijuoti į sostinę, 
tačiau 1941 m. vėl grįžo į Filo
sofuos fakultetą, Kaune. 1943- 
1944 m. dirbo Centrinėje vals
tybinėje bibliotekoje, kurioje 
tuo pat metu dirbo ir jam be ga
lo brangus draugas, jo sielai ar
timas poetas A. Nyka-Niliūnas. 
V. Kazokas gilinosi į literatūrą, 
skaitė pasaulinio mąsto klasikų 
knygas, domėjosi Vakarų kultū
ra. Susižavėjęs Rilkės poezija ir 
Roden kūryba, nusprendė ra
šyti diplominį darbą apie šiuos 
menininkus....... renku medžia
gą savo diplominiam darbui, 
kuris vadinsis ‘Rilke und Ro- 
din’. Jų abiejų santykiai ir 
Rilkės kūryba Rodin įtakoje. 
Tema gana rimta, bet blogiau
sia, kad aš tiek maža turiu 
medžiagos. Atsimenu, Tu ka
daise man minėjai, turįs apie 
Rilkę knygą prancūzų kalba. 
Puolu Tau į kojas ir meldžiu: 
surink viską, ką turi apie tuos 
du žmones ir drauge visą lite
ratūrą, 19 a. pabaigos skulptū

rinį ir poetinį meną ir siųsk 
man”, - rašo 1942 laiške A. Ny- 
kai-Niliūnui.

Gyvenimas karo metais buvo 
persmelktas netikrumo ir laiki
numo jausmo, tačiau kūrybin
giems jaunuoliams rūpėjo me
ninis žodis, literatūros vakarai. 
Bendraminčius suburdavo me
dicinos studentas, tuomet pra
dedantysis, o vėliau talentingas 
rašytojas Julius Kaupas. Jis su
rengdavo literatūros vakarus, 
kuriuose savo kūrybą skaitė ir 
Vincas Kazokas. (Iš Vytauto 
Aleksandro Jonyno prisimi
nimų). Artėjant antrąjai rusų 
okupacijai, daugelis jaunuolių, 
suvokdami grėsmę, traukėsi į 
provincijos miestelius, tarsi no
rėdami „pralaukti” neramumus. 
Istprinė situacija darėsi ne
nuspėjama, saugumo jausmas 
vertė kūrybingą jaunimą pasi
rinkti kelionę tuščiomis ranko
mis į nežinią, tačiau su laisvu 
žodžiu širdyje ir lūpose. „Ap- 
leidžiam Sargėnus. Tolimas 
fronto griaustinis jau čia pat. 
Mes išeiname šį rytą į verandą 
ir kaip kūdikiai, laukdami 
kažko baisaus, susikaupę klau
some. (...) Mes girdim atskirus 
sviedinius lekiant ir kažkur 
mieste švintant... (...) Mes išsi
žadėjom, mes apleidom, mes 
bėgam. Aš pažiūriu į pakelės 
medžius, storus ir giliai įau
gusius į gimtą žemę, - ak, aš 
jiems baisiai pavydžiu. Aš pats 
norėčiau būti medžiu, būti 

medžiu ir pasilikti ištikimu sa
vai žemei”, - savo dienoraštyje 
1944.07.28 rašė V. Kazokas.

Kaip ir daugelis išeivių, V. 
Kazokas atsidūrė Vokietijoje. 
Pirmieji priverstinės tremties 
metai buvo sunkus išbandymas 
daugeliui kūrėjų. „Mano nuo
latinis ir gyvas troškulys - su
rasti ramybę ir duoti savo dva
siai be rūpesčio ir skausmo 
atsikvėpti. Gal dėl to aš bena
mis ieškojau sau namų ir bega
linio ilgesio genamas ieškojau 
jų... Gerai, kad aš moku valdy
tis ir sunkią valandą šypsotis”, 
-rašo jis 1945.05.19 Vokietijoje.

V. Kazokas gilinosi į savo vi
dinį pasaulį, bandė išspręsti 
žmogaus būties problemas cha
otiškų istorinių įvykių sujauk
tame pasaulyje. Žmogus yra lyg 
kokia prizmė, pastatytis geomet
riniame taške, kur kryžiuojasi 
praeitis ir ateitis. ‘Dabar’ nėra. 
Žmogus priešais mato iliuzijas 
ir turi už savęs atsiminimus. 
Jis yra prizmė, kuri galimybės 
spindulius verčia tikrove. Jis 
gyvena kažkokia nerealybe. 
Nes jame tebėra iliuzijos ir at
siminimai. Laiko atžvilgiu jis 
yra „vakar ir rytoj”. Būties 
atžvilgiu jis yra galimybė ir tik
rovė, Yra kažkokia jėga, kuri 
viską nuo mūsų atima. Mums 
palieka tik stebėtojo rolė ir 
kūrėjo”. - rašė 1945.10.06 die
noraštyje.

V. Kazokas pajuto žodžio 
galią. Jis suvokė, kad likimas 
jam suteikė „stebėtojo ir kūrėjo 
rolę”. Žodis tapo burtas, kurio 
pagalba galėjai prikelti, suteik
ti vilties ją praradusiems. 
1946—1947 m. dėstė vokiečių 
kalbą Reutlingeno lietuvių gim
nazijoje. Atkūrus Rašytojų drau
giją tremtyje, aktyviai įsijungė 
į jos gretas. Svarbiu įvykiu 
tremtyje buvo stambaus lite
ratūrinio almanacho Tremties 
metai parengimas ir išleidimas

1946 m. Didžiausias nuopelnas 
čia tenka iniciatyvinei grupei: 
S. Santvarai, A. Nykai-Niliū- 
nui, B. Gražuliui ir V. Kazokui. 
Almanachą redagavo Bernar
das Brazdžionis.

Gyvendamas Vokietijoje, V. 
Kazokas studijavo Tiubingeno 
universitete. 1945-1950 m. čia 
mokėsi per 250 lietuvių stu
dentų. Jie buvo susibūrę į dvi 
pagrindines organizacijas - 
ateitininkus ir šviesininkus. V. 
Kazokas dalyvavo visuomeni
niame bei kultūriniame jauni
mo gyvenime. Jis buvo iš
rinktas ateitininkų pirminin
ku. Daug laiko skyrė kultūros 
reikalams, rašė straipsnius, re
cenzijas, skelbė savo poeziją ne 
tik Šviesoje, Žiburiuose, Aiduo
se, bet ir kitoje tremties spau
doje. Vienintelis daugiau dėme
sio literatūrai skyręs leidinys 
prancūzų zonoje buvo akademi
nio jaunimo to paties vardo 
sambūrio leistas žurnalas 
Šviesa (1946-1949 m. pasirodė 
7 numeriai). Čia savo kūrybą 
spausdino Julius Kaupas, Vin
cas Kazokas, Albinas Morkus ir
kt.

1947 m. V. Kazokas sukūrė 
šeimą, vedė gydytoją Genovaitę 
Budreikaitę. Bėgant laikui ir 
nesikeičiant istorinei situacijai, 
jaunuoliai suprato, kad galimy
bė grįžti į tėvynę nusikelia ne
ribotam laikui, tad reikia kurti 
savo gyvenimą saugesnėje vie
toje. Tarsi nuspėdamas savo atei
tį, jis 1945 m. gegužės 10 d. 
įrašė dienoraštyje: „Manęs dau
giau neapgaudinėja netikra vil
tis. Mano iliuzijų laivai virpa 
uoste ant inkarų ir laukia mo
mento išplaukti. Ir vieną dieną 
mes išplauksimą, toli ieškoti, 
keistų ir nuostabių salų”.

1949 m. visa Kazokų šeima 
persikėlė gyventi į Australiją, į 
Sidnėjų, kuriame buvo didžiau
sias lietuvių telkinys. Atvykę 
lietuviai šiame kontinente be
veik neberado lietuviškos veik
los. Nepaisant sunkių gyveni
mo sąlygų, fizinio alinančio 
darbo, naujai atvykę imigrantai 
būrėsi į draugijas, kūrė chorus, 
pradėjo leisti laikraščius, ruošė 
koncertus, puoselėjo lietuvišką 
literatūrą ir kultūrą. Po Antro
jo pasaulinio karo Australijoje 
atsidūrė apie 50 rašytojų. Pir
masis lietuvių laikraštis Aus
tralijos lietuvis išėjo 1948.09.01, 
spausdinamas rotatorium. 1950 
m. prie Australijos lietuvio atsi
rado priedas „Literatūra”, ku
riame bendradarbiavo V. Kazo
kas, V. Doniela, J. A. Jūragis, 
J. Tininis, A. Krausas ir kt. V. 
Kazokas redagavo žurnalą Užuo
vėja (1950 m. išleido 22 nu
merius). 1949 m. pradėjo eiti 
laikraštis Mūsų pastogė. V. Ka
zokas nuo pat pirmųjų numerių 
pradėjo bendradarbiauti jame, 
o vėliau daugiau nei dvidešimt 
metų laikė redagavimo vairą 
savo rankose. Jis dirbo, ne
gailėdamas savęs, aukodamas 
laiką, skirtą kūrybai. Dirbo, 
turėdamas tikslą - išsaugoti lie
tuvišką žodį, lietuvišką kultūrą 
tolimame kontinente. Šio laik
raščio redakcija buvo įsikūrusi 
Kazokų namuose, vėliau sodyba 
tapo savotišku kultūros centru 
ir praminta „Kazokyne”. „Vinco 
gyvenimas ir jėgos buvo skirti 
Lietuvai, jis netaupė savo svei
katos ar laiko. Jis vienas, įsi
dėmėkite - vienas - visą laik
raštį prirašydavo, koreguodavo 
ir paruošdavo spaudai. Mėgo 
naudoti slapyvardžius, kad atro
dytų mūsų daugiau. Bendruo
menė neturėjo lėšų samdyti ko
rektorių ar mokėti jam kokį ho
norarą. Nepaisant jo pasišven
timo laikraščiui, jis dalyvavo 

beveik visose kultūrinėse or
ganizacijose, buvo nuolatinis 
paskaitininkas bei minėjimų 
rengėjas”. - (Iš G. Kazokienės 
laiško V. P.).

Rašydamas straipsnius, re
cenzijas jis pasirašinėdavo sla
pyvardžiais (VK, Dzūkaitė, Ra- 
dastinis, Radasta, Kikilis, Ku
ka ir kt.), tarsi norėdamas suda
ryti įspūdį, jog bendradarbių 
gretos platesnės. Puikus plunk
snos valdymas atsiskleisdavo 
straipsniuose, tačiau jo rašomi 
laikraščio vedamieji sužibo 
mažais perliukais. Jo vedamieji 
buvo skaitomi per Europos ra
diją ir perspausdinami lietuvių 
spaudoje Amerikoje. Glaustos, 
aktualios, informatyvios min
tys, perpintos filosofiniais ap
mąstymais, traukdavo skaity
tojų akį ir širdį.

Reikšmingus darbus V. Kazo
kas atliko Australijos lietuvių 
bendruomenėje. Nuolat buvo 
išrenkamas ALB Krašto tarybos 
atstovu. 1951-1953 m. ALB 
krašto valdybos kultūros ir 
švietimo vadovas. 1960-1962 m. 
valdybos vicepirmininkas. Nuo

Jos muzika pakelia iki dangaus
Rugsėjo 19 d. The Chicago 

Tribūne skyriuje, skirtame me
no, muzikos, pramogų recenzi
joms, labai šiltai atsiliepiama 
apie lietuvės pianistės, gyve
nančios Prancūzijoje, Mūzos 
Rubackytės naują trijų ilgo gro
jimo kompaktinių plokštelių (3 
CD) seriją, kurioje pianistė at
lieka Liszt „Annees de Pelerin
age”.

„Jokių eilinio grojimo žymių 
nerastume stebinančios ir poe
tiškos pianistės Mūzos Rūbač- 
kytės muzikoje”, — rašo žino
mas muzikos kritikas John von 
Rhein. „...Jos atlikimas tiesiog 

■ kvapą užima”, — sakoma kitoje 
Vietoje ir baigiama tarytum nu
siskundimu, kad „Rubackytė 
yra viena šių dienų svarbiausių 
pianisčių, žinoma visame muzi
kos pasaulyje, bet labai nedaug 
Čikagoje. <...> Galbūt šių nuosta
bių naujausių įrašų dėka, reika
lai pagaliau pasikeis”.

„CD French Review” — Pia
niste (July/August 2004; FR) 
Mūzos Rubackytės naujausiam 
įrašui taip pat negaili pagyrimo 
žodžių. Recenzijos autorius 
Alain Cochard rašo, kad „An
nees de Pelerinage (Liszt) „re
tai pasitaiko viename įraše. Iš 
tikrųjų, pastarųjų savaičių bė
gyje buvo išleisti du įrašai — visą jo komplikuotumą. Jau 
vienas paskui kitą. Nicholas 
Angelich (pirmojo įrašo pianis
tas. D.) atlikimas, nepaisant di
dingo skambesio, pasižymėjo

B. Marcinkevičiūtės „Antigonė”
Spalio 8-12 d. Maskvoje vyk

siančio tarptautinio vieno ak
toriaus spektaklių festivalio 
konkursinėje programoje bus 
pristatytas ir Lietuvos nacio
nalinio dramos teatro aktorės 
Birutės Marcinkevičiūtės mo-

Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Birutė Marcinkevičiūtė. 
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

1957 m. krašto kultūros tarybos 
nuolatinis narys. Jis norėjo pa
gyvinti kultūrinį gyvenimą, 
siekė įrodyti kitataučiams, kad 
Lietuvos kultūrinės tradicijos 
gilios ir prasmingos. Jis pasiūlė 
rengti iškilmingas Lietuvių die
nas, kurių metų vyktų meno 
parodos, šokių, dainų, lite
ratūros vakarai. Jis norėjo, kad 
Lietuvių dienos taptų spalvin
gomis šventėmis sielai. Šiam 
sumanymui buvo pritarta ir stato žmogų, ieškantį tiesos ir 
nuo 1960 m. iki dabar vyksta 
Lietuvių dienos Australįjoje.

Dideliu rūpesčiu jam buvo 
kūrybinio žodžio išsaugojimas 
svetur. 1953 m., kartu su ki
tais, įkuria „Plunksnos klubą”, 
o nuo 1956 m. iki pat mirties 
jam pirmininkauja. Jis priklau
sė Sidnėjaus literatų būreliui. 
Aktyviai rengė įvairius minė
jimus, literatūros vakarus, ku
riuose dalyvavo ne tik Australi
joje gyvenantys rašytojai, bet ir 
atvykstantys iš Amerikos, Ka
nados.

Pradėjęs kurti eilėraščius 
gimnazijoje, pirmą išleido tik 

Pianistė Mūza Rubackytė. 

pernelyg dideliu ramumu ir 
man paliko norą išgirsti kažką 
daugiau. Mūzos Rubackytės 
versija mane tiesiog parbloškė. 
Tai nepamirštamas grojimas, 
kurį verta iškalti baltame ak
menyje. <...> Rubackytė įvei
kė šį sunkų muzikos kurinį nuo 
pradžios iki galo, perprasdama

trečius metus iš eilės ji mums 
pažėrė magiškus ir muzikinius 
burtus, pakviesdama į Du 
Grand Art puslapius.

nospektaklis „Antigonė”.
Vieno aktoriaus spektaklių 

festivalį rengia tarptautinio 
teatro instituto Rusijos nacio
nalinis centras. Pernai pastaty
ta „Antigonė” bus vaidinama 
festivalio atidarymo dieną 

1953 m. Čikagoje, mistišku pa
vadinimu Sapnų pėdomis. Šio 
je knygoje didesnė dalis eilėraš
čių subrandinta karo metu Vo
kietijoje. Dienoraštyje jis įra
šęs, „kad žmogus gimsta ir 
užauga, o knyga užaugusi 
gimsta”. Literatūros kritikai 
jau anksčiau palankiai vertino 
jo kūrybą. Julius Kaupas Vo
kietijoje, Šviesoje, rašo, kad V. 
Kazokas savo kūrybos centre 

gyvenimo prasmės, ne meilės, 
laimės. Ryškus amžinybės ilge
sys... J. Aistis, recenzuodamas 
jo pirmą knygą Aiduose parašė 
- kad knygoje stinga įvairumo, 
tačiau ji kupina nuostabios 
poezijos”.

Vincas Kazokas mirė staiga 
1984 m. spalio 30 d. Ant stalo 
liko neatsakyti laiškai, nepa
rašyti straipsniai, neužbaigtas 
vedamasis... Spalio mėnesį 
bus 20 metų, kai jis iškeliavo 
Anapilin, tačiau V. Kazokas 
savo gyvenimu įrodė, „kad 
žodis - jėga, žodis - burtas, tu
rintis magišką galią”.

Panašiai apie M. Rubackytės 
naujuosius įrašus atsiliepia ir 
kitas prancūziškas „CD Re- 
view” — Classica (autorius Phi- 
lippe van den Bosch). Jis savo 
recenziją baigia šiais žodžiais: 
„Pianistės prisilietimas ir įra
šai pakelia mus iki dangaus”.

Mūza Rubackytė. Listz: An- 
nees de Pelerinage (Years of Pil- 
grimage); Lyrinx Records — 
LYR 2216, 3 Discs — Duration: 
2 hours, 50 minutes.

Maskvos teatro centro „Na 
Strastnom” scenoje.

Garsiąją Sofoklio tragediją B. 
Marcinkevičiūtė vaidina viena. 
Aktorė įkūnįja daugelį tragedi
jos personažų — Antigonę, le
menę, Kreontą, Haimoną, sar
gybinį, Teiresijų.

Režisierės ir aktorės bendrau- 
toriai — kostiumų dailininkė 
Jolanta Rimkutė ir vaizdo pro
jekcijų autorius Andrius Ja
kučionis.

Poetė, aktorė ir režisierė B. 
Marcinkevičiūtė su monospek- 
takliais „Žodžiai smėlyje”, „Mei
lužis”, „Antigonė” bei kitomis 
aktorinėmis programomis daly
vavo daugelyje teatro festivalių 
pačiose įvairiausiose pasaulio 
šalyse — Armėnijoje, Slovaki
joje, Vokietijoje, Kolumbijoje, 
Baltarusijoje, Taivane, JAV ir 
kitur, ne kartą buvo apdovano
ta pagrindiniais festivalių pri
zais.

(Elta)
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Nebėra to begalinio laiko jausmo

Alis Balbierius.

Alį Balbierių, aukštaitį, poe
tą, eseistą, fotografą, gamti
ninką, baltos vasarinės kepurės 
su snapeliu nešiotoją Vilniuje, 
Rašytojų sąjungos kavinaitėje 
„Trečias brolis”, kalbina Ri
čardas Šileika.
- Sveikas, Ali, liepos 29-ąją 

pasivaidenęs Vilniuje, sutik
tas prie Rašytoju sąjungos 
rūmo. Sakyk, kokie keliai ir 
kokie reikalai atvedė Tave 
per patį atostogmetį čionai?
- Kai ilgokai nedirbi jokio ofi

cialaus darbo, tik kūrybinį, tai 
atostogos yra labai reliatyvi 
sąvoka. O, eidamas pro šalį, vi
sada užeinu į Rašytnamį. Ką 
tik, prieš penkias minutes „san
tykiavau” su pačia etiškiausia 
(o man pasigirdo, su pačia pa
tetiškiausiai žurnaliste Audra 
Baranauskaite.
- Ar dažnai užsuki čionai - 

buvusian „Suokalbin”, esa- 
man „Trečian brolin”? •
- Kai atvažiuoju iš provinci

jos, iš tėviškės, kur praleidžiu 
didesnę laiko dalį. O taip pat 
būdamas Vilniuje, kada turiu 
reikalų (dažnai vaikštau į lei
dyklas), lankau draugus, einu 
fotografuoti Vilnių, aš būtinai 
ateinu kartą kitą išgert kavos. 
Kartais dar užeinu į ŠMC, dar į 
vieną kitą vietą. Bet čia yra 
tradicinė kavos gėrimo vieta. Į 
Šitą kavinę sovietų laikais, kai 
aš atsikėliau gyvent į Vilnių, 
(tai buvo, berods, 1981 ar 1982 
metai) pirmąkart mane atvedė 
Valdas Kukulas. Pro čia įvedė į 
literatūros pasaulį, nes pro čia į 
jį įeinama (juokiasi). O aš pir
mąkart atvedžiau Raimondą Jo
nutį, irgi po pusmečio atsikėlusį 
į Vilnių. Šioje kavinėje užsimez
gė visos literatūrinės ir kitokios 
draugystės. Čia visada malonu 
sutikt kolegas, ypač kai ilgesnį 
laiką nebūnu Vilniuj.

Man tėviškė yra geras 
laukas

- Sakai, kad septynias
dešimt procentą savo laiko 
praleidi Biržuose? Vadinasi, 
kad Tavyje daugiau provin
cijos, daugiau kaimo. Ką 
Tau reiškia ta vieta, kur ra
dijas kalba latviškai?
- Latviškai radijo aš nesi

klausau, nes latvių kalbos taip 
ir neišmokau. Nors gimimo vie
ta yra 17 kilometrų nuo Latvi
jos sienos. Aš tais senais laikais 
norėjau turėti sodybą Dzūkijoj, 
bet šeima buvo alergiška se
niems namams, ir šitą mano 
idėją baisiai sukritikavo. Da
bar, artėdamas prie pirmo su
mauto jubiliejaus, į savo protė

vių sodybą ir žemę, kurios kaži 
kiek paveldėjau, pradėjau žiū
rėt labai teigiamai. Ir noriu tą 
sodybą minimaliai susitvarkyti 
(optimaliai neišeina dėl finansi
nių dalykų). Noriu turėt bazę, 
kurion panorėjęs nuvažiuočiau 
geram mėnesiui net žiemą. Tar
kim, su nešiojamu kompiuteriu 
ar fotoaparatu. Va, tokį tikslą 
turiu. Man tėviškė yra geras 
laukas. Juk tai yra archetipinė 
vieta. Aš anksčiau netgi negal
vojau, kad tuo palikimu naudo
siuos, maniau, gal tik nuva
žiuosiu savaitei ar porai. Bet 
dabar mane tai ėmė dominti. 
Norisi susikoncentruot, gal pa
vargau nuo to šurmulio. Vis 
tiek laikas dirba jau ne mano 
naudai. Nebėra to begalinio lai
ko jausmo, kaip kad jaunystėj 
būna: viską dar suspėsiu pada
ryti - ir tą, ir tą. Nebėra šito.

- Manau, nepulsi aiškinti, 
jog savo sodyboj kiaurom 
parom medituoji, mokaisi jo
gos pratimų, be atvangos 
esi įkvėptas ir apspistas mu
sių, atsiprašau, mūzų. Juk 
prižiūri sodo ir daržo gėry
bes, mojuoji dalgiu, plaktu
ku, pjūkleliu?
- Tiksliai pastebėjai. Mūza, 

tas žodis yra truputį keiksma
žodis.

O šiaip gi ten darau viską. 
Kadangi motina turi daržus, tai 
tenka jai padėti, ir pačiam kai 
ką daryti. Aš visus tuos darbus 
moku. Tenka kartais valandą 
ar dvi pakalti plaktuku, nes da
rau remonto darbelius. Tai yra 
maloniau, negu šiaip trintis.

- O kiaulės, aišku, neteko 
skersti...
- Ne, nors kiaulės skerdime 

esu dalyvavęs. Kai buvau orni
tologas, Ventės kaime kartais 
padėdavau kiaulę palaikyt. Įdo
mus tas kiaulės skerdimo ak
tas, lyg koks aukojimas, kaip 
dabar galvoju. Toj sodyboj, ku
rioj gyveno mano senelė, irgi 
buvo ūkelis. Taigi teko viską 
matyt ir pačiam išmokti. Ta 
prasme, aš vis tik esu vienkie
mio žmogus. Bet dabar esu kaž
koks kosmopolitas. 30 metų 
išgyvenęs mieste, dabar, ilgiau 
būdamas provincįjoj, stebiu tą 
gyvenimą ir matau jį kitaip. 
Matau gražiąsias puses ir liūd
nąsias. Visą nykumą ir buku
mą. Visko yra. Bet aš savo toj 
provincijoj stengiuosi būti dau
giau incognito, kad man niekas 
nelįstų į akis. Bendrauju tik su 
uždaru pažįstamųjų ratu.

- Dėl to ir mobilaus telefo
no ligi šiolei neturi?
- Tai toks keistas dalykas. 

Gal dėl to, kad jie ypač brangiai 
kainuoja - vieną litą (juokiasi). 
Kartais, aišku, jo prireikia, bet 
šiaip kas nori - suranda. Elek
troninis paštas yra gan patogus 
dalykas.

Susilaikymai nuo pagundų 
man įdomūs

- Sėdėdamas ant Knygrū- 
mio laiptų, lyg tarp kitko 
pratarei, kaip negerti yra 
gerai. Tad sakyk, ar seniai 
išsižadėjai „raganėlių aša
rų”? Ar lengviau dabar gyve
ni, ar lengviau įveiki viso
kias kliūtis, tarp jųjų ir dva
sines?

- Šis tavo klausimas šiek tiek 
kvailas. Per daug tų „dvasių”. 
Tiesiog ateina metas, kada, 
kaip tu žinai ir daugelis mūsų 
aplinkos brolių, turi pasirinkti 
- ar toliau sėdėsi prie stikliuko, 
ar prie rankraščio. O kadangi 
metai nebe tie, tų malonių pro
cedūrų ištvermė irgi nebe ta, 
todėl tenka pasirinkti. Žinai, vi
durinėj mokykloj sportavau, lai
kiausi griežto režimo. Ir susilai
kymai nuo pagundų man įdo
mūs. Jau daug metų aš daryda
vau nemažus periodus, kai vi
siškai negerdavau jokio alkoho
lio. Be to, manau, jog aš savo 
porciją išgėriau. Per tuos bohe
minio gyvenimo metus buvo la
bai įdomių dalykų, teko ben
draut su įvairia publika. Bet pa
jutau, kad tai man pradeda 
trukdyti. Pasidarė gaila laiko. 
Yra ir bioliginis dalykas: turi 
mėnesį nevartot gėrimų, kad 
smegenys būtų visiškai blaivios. 
Aš tiesiog sugrįžau į tą jau
nystės būseną, kai sportuoda
vau. Ir tikrai yra gerai. Gali 
daug ką suplanuoti...

Dabar labai madinga yra 
garbės nemokėti honorarų

- Gal ir nenorėdamas pri
sipažinai, kad vis stingi pi
nigėlių. Jau keleri (ar kelio
lika) metų neturi jokios tar
nybėlės. Gedimino prospek
te Tavęs elgetaujančio irgi 
neregėjau. Ką darai, kad vil
kas būt sotus ir avis sveika?

- Pinigų stinga visą laiką. 
Net jeigu dabar turėčiau mili
joną, žinočiau, ką su juo daryti. 
Ir tu žinotum. Čia yra elemen
tarus dalykas. Ypač pinigų rei
kia kūrybos projektams vykdy
ti. Tarkim, jeigu būtų pinigų, 
nereikėtų laukti ministerijos 
paramos, kurią aš, ačiū Dievui, 
gaunu ir už tai galiu dėkoti. Ga
vau ir paskutinėms trim kny
gom, ir stipendiją periodiškai 
gaudavau. Skųstis tikrai nega
liu.

Jeigu būtų pinigų, tarkim, 
galima būtų sugalvoti įvairių li
teratūrinių ir fotografinių pro
jektų, individualių ir kolektyvi
nių. Pristinga pinigų ir elemen
tariai - užeina kelių njėnesių 
tikrai gilios krizės, kai užsiimi 
vien kūrybiniu darbu. Be to, da
bar labai madinga yra garbės 
nemokėti honorarų. Menu, se
nais laikais sutiktam Jurgiui 
Kunčinui sakau: einu į leidyklą 
honoraro. Jurgis antrina: aš irgi 
einu, bet einu lyg koks pra
šytojas. Tai dabar labai dažni 
reiškiniai. Gal tik 30-40 pro
centų tų leidinių ir redakcijų el
giasi kultūringai ir garbingai. 
Esi užsidirbęs pinigų, o negali 
jų laiku gauti. Kartais jų pris
tinga labai rimtai, o kartais - 
platesniam kontekste. Mes su
vokianti tuos pinigus Lietuvoj 
dar kažkaip primityviai - pa
valgyt, apsirengt, taurelę iš- 
lenkt, nuvažiuot kur nors. O iš 
esmės jų dažnai stinga visai ki
tiems kontekstams. Na, aišku, 

jeigu mūsų pragyvenimą lygin
sime su europiniu vidurkiu, tai 
mes atrodom labai biedni. O iš 
kitos pusės, jeigu apžvelgsim 
visą nepriklausomybės laiką, 
tai kontrastas yra didžiulis: 
tarp provincijos vargšo ir Vil
niaus vidutinioko piliečio. Visgi 
mes turim pripažint, kad Lietu
voj yra didžiulis pagerėjimas, 
nepaisant visokių politikos skan
dalų, nepaisant žiaurios visuo
menės poliarizacijos tarp skur
do ir turto. Vyksta didžiulis pro
cesas, kuris po dešimt, po pen
kiolikos metų, jeigu nebus ka
taklizmų, virs labai sparčia 
pažanga. Tai vizualiai matoma 
daug kur. Aš galvoju optimis
tiškai, nors iš esmės daugeliu 
požiūriu esu negatyvistas.

Kūryboj visą laiką esi 
amžinas mokinys

- Esi rašantis, bet esi ir fo
tografuojantis. Kaži kodėl 
paprasčiau yra kalbėti apie 
vaizdą negu apie raštą. Sa
kei, kad Tavo fotoarchyvas 
virsta iš stalčių. Tad vis 
neištveri nespaudęs fotoapa
rato užrakto mygtukėlio. 
Koks pasaulis Tau yra jau
kesnis - spalvotas ar juodai 
baltas?
- Ir tas, ir tas yra jaukus. 

Paskutiniais metais aš ban
džiau, ką galiu padaryti su spal
va. Vaizdas traukia tuo, kad 
nuotrauka yra daiktas. Inter
pretacijų galimybės gal yra 
mažesnės negu žodžio. O žodį, 
Dieve mano, kaip gali interpre
tuoti - be variantų. Aš fotogra
fuoju visokių atsitiktinių ir 
neatsitiktinių fotografijų. Daug 
jų yra prispausdinta įvairioj 
spaudoj. Bet dar daugiau yra 
niekur nerodytų ddlykų. Jie ne
įvesti į jokį kontekstą, nežinia, 
jie būtų atmesti, ar priimti. 
Mane tai truputėlį slegia. Aiš
ku, jeigu turėčiau nemažų pi
nigų, pabandyčiau ką nors iš
leisti. Ieškoti rėmėjų dabar ne
turiu sveikatos ir nusiteikimo.

Bet fotografinis užsiėmimas 
mane įtraukė. Jis yra magiškas. 
Aš dabar savarankiškai studi
juoju netgi visokias dailės sri
tis. Internete - nors ten apstu 
šlamšto - išlandžiojau kiek 
įmanoma fotografijų. Aš žiūriu į 
labai platų kontekstą. Kūryboj 
visą laiką esi amžinas mokinys. 
Ir rašyme, ir kitose srityse. Vis 
kažką turi išmokt, suprast. Ei
nantys gyvenimo metai tą su
pratimą daro kitokį. Pagaliau - 
tai net įdomu. Žinai, pasižiūriu, 
pavyzdžiui, prieš šimtą metų 
paprastai nufotografuotą vieto
vę - visiškai ne kokio fotomeni
ninko - kaip įdomu! Dabar aš 
nemažai kur nors pasibastau, 
taip pat fotografuoju įvairias 
vietoves. Ir kaupiasi toks archy
vas.

Kiek Tau, kuriančiam 
žmogui, reikalinga komu- 
nikacįja? Ar gali vienas su 
savimi dalytis tekančia ener
gija? Tave vienatvė guodžia?
- Mano ženklas yra svars

tyklės. Vienu metu man reikia 
triukšmo, galybės draugų ir jų 
dėmesio. O kitą dieną ar už 
kelių valandų aš turiu būt vie
natvėj. Esu nuotaikos žmogus. 
O šiaip nuo vaikystės turiu po
linkį net į tam tikrą eskapizmą 
- užsidaryti į kambarį, kažką 
skaityt ar daryt. Kur nors išeit į 
gamtą. Ir eskapizmas, ir bo
heminis šurmulys man yra vie
nodai artimi.

Iš esmės visi orai yra geri

- Aš tikiuosi, kad nekeiki 
lietingos vasaros, nes neįsi
vaizduoju Tavęs dykaduo-

Bernardinų kapinėse Vilniuje. Alio Balbieriaus nuotraukos.

niaujančio Palangos paplū
dimio žarnyne. Kaži koks 
liežuvis yra pafilosofavęs, 
kad nėra prasto oro, yra tik 
prasta nuotaika ir netole
rantiški žmonės. Ką pasaky
tum, Ali?
- Aš dabar pagalvojau: orai 

gali atspindėti ir pasaulio, ir 
žmogaus nuotaikų reliatyvumą. 
Iš esmės visi orai yra geri. Bet 
vienas dalykas, kai tu žiemą no
ri šilto oro, o per karščius nori 
žiemos, irgi pakankamai žmo
giška, ar ne? Bet jeigu nori 
kažką daryti, susijusiu su oru, 
tarkim, imtis omitologįjos, kai 
tau oras trukdo stebėt paukš
čius, trukdo fotografuot. Ypač 
kai dėl to tikslo specialiai būna 
nuvažiuota. Tada, aišku, bjau
ru. O šiaip man ir lietus patin
ka. Gal nepatinka kaitra ir la
bai grynas dangus, spengiantis 
mėlynumas. O orai atspindi ir 
mūsų dūšios permainas. Žiūrėk, 
kažkur vaivorykštė išlenda, ap
siniaukę, debesėlis baltas plau
kia kaip angeliukas.

Knygos tampa labiau 
koncentruotos

- Šį pavasarį „Vagos” lei
dykla išleido Tavo naują 
poezįjos knygą (beje, ilius
truotą Tavo paties fotogra
fijomis) Strazdo anatomiją. 
Ką Tau reiškia Tavo nauja 
knyga? Ką Tau reiškia Tavo 
knygų vis didėjanti krūvelė?
- Eilinė ta knygelė, daug eilė

raščių palikau už borto. Gerai, 
kad gavau finansinę paramą 
leidybai, nes penkeri metai ne
buvo nieko leista. Kai kas pa
rašyta per tą laiką. Keli eilė
raščiai sudėti iš labai senų lai
kų, nes atitiko kontekstą. Neži
nau, gal man tą knygelę reikėjo 
leist plonesnę. Kadangi man ar
tima bičiulio Mariaus Lugailos 
grafika, ir aš su juo kalbėjau, 
kad ši knyga būtų iliustruota jo 
darbais. Bet leidykla norėjo, 
kad būtų autoriaus nuotraukos. 
Tai man teko be jokio išanks
tinio pasirengimo siūlyt kelis 
variantus. Neturėjau jokio su
manymo. Todėl išėjo gana atsi
tiktinės fotografijos.

Ką man ji reiškia? Tos gro
žinės literatūros išleidęs esu 
šešias. Iš tų šešių gal tik ketu
rias galima vadint normaliomis. 
Nes viena - Tekstai apie nieką 
ir viską - su išlygomis - tarp 
eseistikos ir eilėraščių proza. 
Vieną Vyturyje esu išleidęs lyg 
ir vaikams. Ir paradoksalu, ten 
buvo tokių skaidrių gamtinių 
eilėraštukų. Tai jokiu būdu nė
ra rimta poezijos knyga. O kai 
kur net pedagogai ją laiko ge
riausia knyga. Nes lengviausia 
skaityti, yra šiek tiek patoso, 
patriotinė, nors išėjusi sovietų 
pabaigoje. Dar dvi esu išleidęs 
ekologine tematika. Kai pagal
voji, nieko iš tos krūvelės ir 
nėra. Kitas reikalas, kad nuo tų

krūvelių niekas nepriklauso. Iš 
esmės gal ta aprimusi knygų 
leidyba, kai reikia reikalaut pa
ramos, arba negauni jos - auto
riams kartais išeina ir į naudą. 
Knygos tampa labiau koncen
truotos. Nes tais laikais, kai aš 
pradėjau leist, buvo dideli hono
rarai rubliais: už išleistą poezi
jos knygą buvo galima beveik 
metus pragyventi.'’ Matyt, tų 
knygų būtų buvę prileista daug 
daugiau.

Ką reiškia išleista knygelė? 
Kiekviena išleista knyga reiškia 
tavo praeitį, ir ką tu padarei - 
gerai ar blogai ar vidutiniškai. 
Ir nieko neišbrauksi. Nors kar
tais norėtųsi. Rašymą bandžiau 
ne kartą rimtai mesti, bet nepa
vyko. Žinau, kad daugelis no
rėjo mesti. Bet dabar aš susitai
kiau su tuo, kad vis to rašymo 
niekaip nemesiu. Gal nieko ge
resnio ir nepadarysiu, bet vis 
tiek kažką darysiu, turiu idėjų 
ir norų. Net azarto dar yra. Dar 
norisi ką nors eksperimentuoti. 
Pradedu senti, tai traukia eks
perimentai.

O paukščiai yra nostalgija

- Koks Tavo, Ali, nūdienis 
ryšys su paukščiais?
- Beveik trečdalį savo gyveni

mo - nuo šeštos ar septintos 
klasės - domėjausi ornitologija, 

O paukščiai yra nostalgija... V. Maželio nuotrauka.

tos mano svajonės buvo rimtos. 
Net kurį laiką studijavau bio
logiją. Dirbau ornitologu: ste
bėjau paukščius, tyrinėjau, ra
šiau mokslinius straipsnius. Po 
to trejus metus dirbau Gamtos 
apsaugos komitete (dab. minis
terija) gamtosaugininku. Trejus 
metus aktyviai dalyvavau Ža
liųjų judėjime, kuris dabar'Ap'-' 
nyko. Aš viską išbandžiau, pa
mačiau perspektyvas, tačiau 
pasirinkau rašymą ir fotografa
vimą. O paukščiai yra nostalgi
ja. Aš užmiršau kai kuriuos 
paukščius, nes jų specialiai ne
stebiu. Kai kurios rūšys yra bai
siai sunkiai atskiriamos. Viso
kių niuansų yra. Aišku, ir bal
sai, bet mano klausa prasta, tai 
mano silpniausia vieta. Yra nos
talgija, kai supranti, jog tai yra 
tas dalykas, kurį galėjai daryti, 
išsiskleisti. Bet visko ne
aprėpsi. Ta patirtis buvo malo
ni. Į gamtą aš dabar žiūriu la
biau iš kultūrinių pozicijų. Ta 
ekologijos sąvoka yra begalinė, 
aprėpianti visas sritis.

- Dabar esi pats sau gam
tininkas, neoficialus, bet 
toks pat tikras.
- Jeigu pavasarį būnu kaime, 

tai iš seno rūsio ištraukiu 
skiauterėtuosius tritonus, įrašy
tus į Lietuvos raudonąją knygą, 
ir išleidžiu neršti į tvenkinį. Ir 
varlę kūmutę. Pasižiūrėjus įdo
miau, tenai yra visokios faunos.

i
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Knyga skirta lietuvių literatūrai

Knygos sutiktuvėse Lietuvių išeivijos institute. Iš kairės: dr. Aleksandras Guobys, prof. Violeta Kelertienė, dr. 
Indrė Žekevičiūtė, prof. Bronius Vaškelis, prof. Egidijus Aleksandravičius.

Rugsėjo 30 d. Lietuvių iš
eivijos institute buvo pristatyta 
nauja profesoriaus Broniaus 
Vaškelio knyga Žvilgsnis iš ato
kiau. Joje surinkti išeivijos ir 
Lietuvos periodikoje spausdinti 
profesoriaus straipsniai įvairio
mis lietuvių literatūros temo
mis. Knygoje spausdinami 
straipsniai, skirti Jurgio Bal
trušaičio kūrybai ir diplomati
nei veiklai, pateikiama jo poezi
ja, draminė kūryba, pasisaky
mai bei prisiminimai apie šį lie
tuvių poetą ir diplomatą. Ki
tuose knygos Žvilgsnis iš ato
kiau skyriuose apžvelgiama se
nosios lietuvių literatūros dra
maturgija, objektyviai, ven
giant ideologizuoto požiūrio, 
analizuojama sovietmečio lite
ratūra, taip pat rašoma apie eg- 
zilio literatūrą. Knyga baigia
ma pokalbiais su jos autoriumi 
apie literatūrą ir jos paties as
menybę..

Broniaus Vaškelio asmenybės 
išskirtinumą Lietuvos kultūros 
plėtotėje ir jo mokslinės veiklos 
svarbą pabrėžė profesorius Egi
dijus Aleksandravičius, pasvei
kinęs visus, kurie pasibaigus 
vasarai, po pirmųjų rudens 
liūčių vėl susirinko į Lietuvių 
išeivįjos institutą. Jam pritaikė 
ir kiti naujosios knygos prista
tymo metu pasisakę renginio

Leidiniai
Kitokia knyga apie 

Mariją Pečkauskaitę
Marija Pečkauskaitė, rašiusi 

Šatrijos Raganos slapyvardžiu, 
užima savitą vietą mūsų lite
ratūroje. Apie ją yra parašyta 
nemaža knygų. Tad dr. Stasė 
Dzenuškaitė savo naujos kny
gos pradžioje savęs klausė, ar 
apie ją reikalinga dar viena 
knyga. Ji atsakė teigiamai. Ma
rįja Pečkauskaitė yra ne tik 
rašytoja, bet ir kilni, šventa as
menybė. Ji rašė tą knygą kitu 
tikslu, negu jau parašytų kny
gų autoriai, būtent, „pateikti 
visuminį Marijos Pečkauskaitės 
krikščioniškosios meilės vaizdi
nį” (p. 7-8). Dėl to ir pati kny
ga yra pavadinta Krikščioniš
kosios meilės ženklai Marijos 
Pečkauskaitės tikrovėje. O tuos 
meilės ženklus parodyti ji išdrį
so skatinama šių priežasčių.

Pirma, autorė tvirtina, kad 
šių laikų žmonėms reikia „ryš
kių krikščioniškų asmenybių 
pavyzdžių, kokia ir yra Marija 
Pečkauskaitė. Jos meninės, švie
tėjiškos, karitatyvinės veiklos 
pamatas, jos dvasinės stiprybės 
šaltinis - tikėjimas, meilė Die
vui (...) Jos veikla, įskaitant ir 
literatūrinę kūrybą, - tarnystės

Prof. Bronius Vaškelis, knygos Žvilgsniai iš atokiau autorius.

dalyviai: Vytauto Didžiojo uni
versiteto Lietuvių literatūros 
katedros vedėja dr. Indrė Že- 
kevičiūtė, Ilinois universiteto 
Lituanistikos katedros vedėja 
profesorė Violeta Kelertienė bei 
dr. Aleksandras Guobys.

Dr. Indrė Žekevičiūtė, save 
vadinanti profesoriaus Bro
niaus Vaškelio mokine, kaip 
vieną svarbiausių knygos verty
bių pabrėžė objektyvų auto
riaus požiūrį į analizuojamus 
lietuvių literatūros reiškinius 
ir teigė, kad „Knygoje aiški au

Dievui ženklas” (p.8).
Antra, autorei rūpi ir tai, kad 

„pradėjus rūpintis Marijos Peč
kauskaitės beatifikacija, svar
bu, kad žmonių sąmonėje įsi
tvirtintų ne tik jos - talentin
gos rašytojos, pedagogės, altru
istės, bet ir Marijos Pečkaus
kaitės - šventosios įvaizdis” (p. 
9). Taigi, dr. Dzenuškaitė šioje 
knygoje siekia atskleisti Mari
jos Pečkauskaitės šventumą.

Trečia, kadangi kai kurie au 
toriai Mariją Pečkauskaitę ne
teisingai buvo vadinę „davat
ka”, dr. Dzenuškaitė pasiryžo 
šioje knygoje atskleisti jos tik
rai gilų, sąmoningą religin
gumą, o ir ji pati bodėjos davat
kiškumu ir buvo viena švie
siausių mūsų tautos inteligen
čių.

Dr. Dzenuškaitė pasirenka 
kun. dr. Antano Paškaus kny
goje rastą krikščioniškosios 
meilės struktūrinį aptarimą: 
„Krikščioniškoji meilė yra tarsi 
trikampis, kurį sudaro trys šo
ninės: 1. Dievo meilė žmogui, 2. 
žmogaus atsakas į tą meilę 
(žmogaus meilė' Dievui) ir 3. 
žmogaus meilė žmogui” (.Žmo

toriaus asmenybė, bet asme
niškumo nesijaučia”. Kita svar
bi knygos savybė, jos nuomone, 
yra platus tematinis laukas, 
todėl knygos pavadinimą 
Žvilgsnis iš atokiau dr. Indrė 
Žekevičiūtė interpretavo kaip 
„žvilgsnį iš paukščio skrydžio, 
horizontą, kuris leidžia pama
tyti, kur susilieja išeivių ir čia 
Lietuvoje mūsų rašyta lite
ratūra”.

Su knygos išleidimu profeso
rių Bronių Vaškelį sveikino jo 
kolegė profesorė Violeta Keler

gaus meilės, p. 109).
Kiekvienai iš tų trijų meilės 

šoninių skiriama viena knygos 
dalis, kuri pavadinama atitin
kamu trumpu Šventojo Rašto 
teiginiu. O kiekviena dalis dar 
daloma į penkius skyrius, ku
riais atskleidžiamas atitinka
mas, ypatingas meilės aspek
tas.

Pirmoji dalis pavadinta „Die
vas mus pirmas pamilo” (1 Jn 
4, 19). Autorė parodo, kaip toji 
Dievo meilė apsireiškė jos ap- 
rašamoje herojėje: 1. jos Dievo 
ilgesyje, 2. jai suteiktoje jaut
rioje sieloje, 3. patiriamuose 
skausmuose, 4. sąlytyje su Die
vo sukurta gamta ir 5) religinio 
turinio sapnuose ir išgyveni
muose.

Antroji dalis - M. Pečkaus
kaitės meilė Dievui: „Tu žinai, 
kad tave myliu” (Jn 21, 15). Čia 
svarstomi jos gilus tikėjimas, 
jos pareigingumas, jos dėmesys 
amžinybei, Dievo valios vykdy
mas ir nepaliaujamas dėkingu
mas.

Trečioje dalyje atkreipiamas 
dėmesys į M. Pečkauskaitės 
meilę artimui: „Mes turime my
lėti vieni kitus” (1 Jn 3, 11): 1. 
jos meilė lietuvių tautai, 2. jos 
labdaros darbai ir noras tapti 
gailestingąja seserimi, 3. jos 
pastangos kitus nuteikti 
džiaugsmu, 4. jos dvasinio po
būdžio draugystės su ypatin
gais bičiuliais (Povilu Višins
kiu, kun. Pranu Augustaičiu, 
kun. Kazimieru Bukantu) ir 5. 

tienė. Ji džiaugėsi ne vien nau
jo leidinio pasirodymu, bet ir jo 
autoriaus moksline veikla Lie
tuvoje, tuo, kad profesorius „iš 
arti” mato ir todėl gerai pažįsta 
Lietuvos kultūrą bei daro jai 
įtaką, dėstydamas studentams 
ir prisidėdamas prie jaunosios 
lietuvių inteligentų kartos ug
dymo.

Dr. Aleksandras Guobys ver
tindamas knygos Žvilgnis iš 
atokiau svarbą lietuvių teatro- 
logijos mokslui, prisiminė so
vietmečiu galiojusius teatro is
torijai skirtos literatūros su
varžymus, neleidusius objekty
viai rašyti apie Lietuvos teatrą 
ir profesorių Bronių Vaškelį va
dino vienintele „dorosios” teat- 
rologijos viltimi. Jo veiklą Vy
tauto Didžiojo universitete dr. 
Aleksandro Guobys siejo su 
profesoriaus Balio Sruogos pra
dėta tradicija, kuris dar 1926 
m. Vytauto Didžiojo universite
to Humanitarinių mokslų fa
kultete įkūrė Teatro seminarą. 
Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę profesoriaus Broniaus 
Vaškelio dėka Vytauto Didžiojo 
universitete įkurta Teatrologi- 
jos katedra, kurioje mokslų dak
taro laipsnį įgijo pirmieji Lie
tuvos teatrologai-teoretikai. 
Taigi, dr. Aleksandro Guobio 
teigimu, profesoriaus Broniaus 
Vaškelio veikla yra labai svarbi 
teatrologijos mokslo plėtotei 
Lietuvoje. Jis tikėjosi, kad atei
tyje knyga Žvilgsnis iš atokiau 
bus ypač naudinga, rašant tik
rąją, ideologinės cenzūros ne
iškreiptą, Lietuvos teatro isto
riją.

Profesoriaus Broniaus Vaške
lio kruopštumu, rengiant straips
nius, stebėjosi knygos sudaryto
ja dr. Dalia Kuizinienė. Svei
kindama profesorių, ji vėlgi pa
brėžė ypač platų knygos auto
riaus profesinių interesų lauką, 
kurį parodo ir įvairi jo straips
nių tematika. Dr. Dalia Kuizi
nienė sakė, kad profesorius 
Bronius Vaškelis jau rengia 
teatro istorijai skirtų straipsnių 
rinkinį ir linkėjo sėkmingai 
užbaigti šį darbą, tikėdamasi, 
kad netrukus Lietuvių išeivijos 
institute vėl bus galima sureng
ti dar vienos prof. Broniaus 
Vaškelio knygos pristatymą.

Tomas Pabedinskas

nuoširdus pedagoginis darbas 
tarp jaunimo, ypač mergaičių, 
skiepijant tikėjimą ir krikščio
nišką kilnumą.

Kiekvienam krikščioniškos 
meilės aspektui atskleisti dr. 
Dzenuškaitė plačiai naudoja 
Marijos Pečkauskaitės gyveni
mo epizodus, jos (ypač auto
biografinio pobūdžio) raštų bei 
laiškų ištraukas, o taip pat su 
ja bendravusių asmenų liudiji
mus. Be to, knygoje ji plačiai 
naudoja kitų autorių pavyz
džius ir teiginius. Ji pati prisi
pažįsta: „Rėmiausi Šventuoju 
Raštu, Katalikų Bažnyčios Ka
tekizmu, II Vatikano Susirinki
mo dokumentais, kai kuriomis 
Jono Pauliaus II enciklikomis 
bei apaštaliniais laiškais, reli
ginės, filosofinės ir psicholo
ginės literatūros įžvalgomis, be- 
sisielojančiomis su gvildenama 
tema, norėdama, iš vienos pu
sės, tarsi patikrinti Marijos 
ženklų krikščioniškumą, iš ki
tos - pasitikrinti, ar teisingai 
atrenku ir įvertinu tuos ženk
lus. Sąmoningai daug cituoju, 
norėdama, kad apie krikščio
niškąją meilę kuo daugiau kal
bėtų pati Marija ir krikščio
niškosios meilės liudytojai” (p. 
9-10). Taip, 160 knygos pusla
pių knygoje - 508 išnašos.

Šitokiu sklandžiu ir pagrįstu 
knygos išdėstymu autorė pa
siekė savo tikslą. Ji parodė: 1. 
kilnų Marijos Pečkauskaitės 
pavyzdį, 2. jos šventumą ir 3. 
jos giliu tikėjimu pagrįstą gyve-

Sūduvos krašto literatai, dainininkai, rašytojai.

Mes - iš Sūduvos
Į sostinėje esantį Rašytojų 

sąjungos klubą sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., buvo suvažiavęs 
gausus neįprastų svečių būrys 
- Sūduvos krašto literatai, dai
lininkai, rašytojai. Tai šiuo 
metu viena iš tradicinės Vil
niaus miesto šventės sudėtinių 
dalių. Renginyje dalyvavo per

Svarsto lietuvių kalbos ateitį
Vytauto Didžiojo universite

tas buvo atkurtas 1989 metais. 
Nuo tų metų yra leidžiamas 
mėnesinis laikraštis (žurnalas): 
Universitas Vytauti Margni. Šis 
leidinys šiemet švenčia 15 metų 
sukaktį!

Š. m. 5-me numeryje pasiro
dė naujas skyrius, vadinamas 
„Kultūros alėja”. Jo pirmasis 
klausimas yra toks:

Lietuvių kalba Lietuvoje: 
dukra ar podukra.

Šio leidinio redakcija keliems 
VDU dėstytojams ir studen
tams pateikė tokį klausimą:

Ką jūs manote apie dabar
tinę lietuvių kalbos padėtį 
Lietuvoje?

Atsakymai į šį klausimą už
ėmė 7 šio žurnalo puslapius, ir, 
aišku, visų jų čia persispaus
dinti neįmanoma, bet iš kiek
vieno atsakymo parinksime du 
dalykus: atsakymo pavadinimą 
ir vieną — mūsų nuomone įdo
mią mintį iš pačio atsakymo.

Prof. Rūta Marcinkevičie
nė, Lietuvių kalbos katedros 

nimą, akivaizdžiai priešingą 
davatkiškumui. Knyga įtiki
nančiai parodo, kad šios asme
nybės gyvenime, veikloje ir 
kūryboje yra labai daug aiš
kių ir konkrečių krikščioniškos 
meilės ženklų. Tai, ką dr. Dze
nuškaitė plačiau gvildeno šioje 
knygoje, suglaustai randame 
kun. Stasio Ylos sukurtoje mal
doje, kuria užbaigiama pati 
knyga:

„Marija Pečkauskaitė. Trapi 
siela, Viešpatie, kuri išaugo 
Marijos žemėje, kuri šiuo vardu 
buvo pakirkštyta, pasidarė vi
siems brangi, o jaunoms šir
dims ypatingai. Ne dėl to, 
Viešpatie, kad tu buvai davęs 
jai talentų, bet dėl to, kad tais 
talentais ji kūrybiškai pasinau
dojo jaunoms širdims auklėti 
mokyklose ir savo raštuose. Gė
rio ilgesys, kuris spindėjo iš vi
sos jos būtybės, darbo ir kūry
bos, paliko mumyse neišdildo
mus palaimingos įtakos pėdsa
kus. Viešpatie, leisk šiai sielai 
veikti ir toliau nuostabiu savo 
spindėjimu iš anapus. Leisk jai 
veikti tas sielas, kurios bus rei
kalingos Tavo pagalbos! Amen”, 
(iš maldyno Tikiu Dievą, p. 
601-602).

♦ * ♦
Stasė Dzenuškaitė. Krikš

čioniškosios meilės ženklai Marįjos 
Pečkauskaitės tikrovėje. Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos leidi
nys. Vilnius, 2003. 160 puslapių.

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

20 Šakių, Marįjampolės, Kazlų 
Rūdos bei kituose miestuose 
gyvenančių sūduviškių, o taip 
pat trys — Lietuvos rašytojų 
sąjungos nariai iš Vilniaus — 
Antanas Bieliauskas, Nijolė Au- 
gustinavičiūtė, Selemonas Pal
tanavičius. Salė buvo išpuošta 
šių metų tarptautinio daili- 

vedėja.
A. Kalbos prestižas yra viena 

svarbiausių jos išlikimo sąlygų.
B. Iš esmės viskas priklauso 

nuo požiūrio į savo kalbą, o per 
jį ir į save. Sociolingvistai tei
gia, kad kalbos miršta tuomet, 
kai tampa visai nesvarbios gim- 
takalbiams” (p. 19).

Prof. Egidijus Aleksandra
vičius, VDU senato pirminin
kas.

A. Jokie kalbininkai negali 
nurodyti, kaip žmonės turi kal
bėti.

B. „Vis dėlto aš kol kas nema
tau jokio ypatingo pavojaus lie
tuvių kalbai” (p.20).

Prof. Leonidas Donskis, Fi
losofuos katedros vedėjas.

A. Anglų kalba yra tapusi 
vienijančia kalba, be kurios ne
įmanomas tarptautinis intelek
tualinis gyvenimas.

B. „Lietuvių kalbos galimas 
išstūmimas iš kai kurių gyveni
mo sričių nėra fantazija, ji vyk
sta ir tai kelia pagrįstą susi
rūpinimą”. (p. 21).

Prof. Kęstutis Pūkelis, 
Tarptautinių ryšių prorekto
rius.

A. Ateityje bus viena tauta, 
vardu žmonįja.

B. „... dabar lietuvių kalbą gi
na valstybinis kalbos įstatymas, 
vadinasi, egzistuoja tam tikra 
kontrolė, kad lietuvių kalba bū
tų saugoma ir puoselėjama” (p. 
21).

Doc. dr. Virginija Vasi
liauskienė, Lietuvių kalbos ka
tedros docentė.

A. Pasauliui mes įdomūs, tuo 
kad esame — saviti.

B. „Tikrai geras bet kurios 
kitos kalbos, taip pat ir anglų, 
mokėjimas — didžiulis kiekvie
no iš mūsų turtas. Man visada 
kelia abejonių lietuvio anglų 
kalbos tobulumas, jei jis negali 
normaliai suregzti sakinio lietu
viškai” (p. 22).

Doc. dr. Antanas Kula
kauskas, Politikos mokslų ir 
diplomatijos instituto direkto
rius.

A. Viskas priklauso nuo to, 
ar mes norime būti atsakingi 
už savo kalbos padėtį.

B. „Tai priklauso nuo to, kaip 
pati tauta ir ją sudarantys žmo
nės apibrėžia savo tapatybę ir 
ar jie laiko kalbą pagrindiniu tą 
tapatybę apibrėžiančiu elemen
tu” (p. 22).

Doc. dr. Kristina Levišaus- 
kaitė, Finansų katedros vedė
ja.

A. Mums, mokslo žmonėms, 
anglų kalbos vartojimas profe
sionalioje veikloje šiandien tam

Algimanto Žižiūno nuotrauka, 

ninku plenero Gelgaudiškyje 
sukurtais darbais. Daugelio 
literatų rankose - atsivežtos sa
vos kūrybos ir savo rūpesčiu iš
leistos knygos. Prie mikrofono 
iš lapelių ir iš knygų jie skaitė 
savo poeziją bei prozą, o pauzių 
metu skambėjo gitaristo Arūno 
Danieliaus atliekamos dainos.

Algimantas Žižiūnas

pa būtinybe.
B. „Aš esu už lietuvių kalbos 

gryninimą ir saugojimą, tačiau 
nereikėtų į tai žiūrėti perdė
tai” (p.23).

Robertas Keturakis, poetas, 
VDU leidyklos vyriausias re
daktorius.

A. Gimtoji kalba atleidžia vis
ką — net ją išduodantiems.

B. „Pasaulio bendrijai esame 
ir būsime reikalingi tik savuoju 
savitumu, kuris be gimtosios 
kalbos neįmanomas...” (p. 24).

Dr. Egidija Ramanauskai
tė — Kiškina, Etnologuos ir 
folkloristikos centro vadovė.

A. Turino universiteto biblio
tekoje visi kompiuteriai „kalbė
jo” itališkai.

B. „Kompiuterių programų 
užrašai turėtų būti lituanizuo
ti, tačiau labai sunku priprasti 
prie kalbininkų siūlomų atitik
menų” (p.24).

VDU studentai:
Svąjūnė: „Manau, kad iš tie

sų reikėtų labiau susirūpinti 
lietuvių kalba, nes ji dabar ter
šiama angliškais žodžiais, kaip 
anksčiau rusiškais” ( p. 25).

Marius: „Manau, kad lietu
vių kalba rūpinamasi net per 
daug” (p. 25).

Gražina: „Dabar man iš 
tikrųjų atrodo, jog ta kalba yra 
įdomi, tik tiems žmonėms, ku
rie su ja glaudžiai susiję, pir
miausia, žinoma, filologams” (p. 
25).

Mantas: „Reikia tiesiog pa
bandyti ramiai suprasti, kad 
kitų kalbų, o ypač anglų ‘verži
masis’ į mūsų kalbą yra natū
ralus, neišvengiamas procesas” 
(p. 25).

Miki Kitamura, Baltijos stu
dijų programos studentė iš Ja
ponijos: „Japonijoje gatvės, 
laikraščiai ir kasdieninis gyve
nimas yra užtvindytas ne tik 
angliškais pavadinimais, bet ir 
kitais tos kalbos žodžiais” (p. 
25).

Mūsų išvados:
1. Visi pašnekovai yra susi

rūpinę lietuvių kalbos ateitimi 
— vieni daugiau, kiti mažiau.

2. Visi pripažįsta anglų kal
bos svarbą ir įtaką kai kuriose 
srityse.

3. Atrodo, kad šie žmonės per 
daug nebijo anglicizmų antplū
džio. Tarkim, angliškos par
duotuvių iškabos Kaune, Lais
vės alėjoje ir Vilniuje, Gedimi
no prospekte, galį būti tik ma
dos maniera.

4. Kai kurie pokalbininkai 
pabrėžia lietuvių kalbos svarbą 
lietuvių tautai.

5. Didelės baimės lietuvių 
kalbos likimu dar nematyti.

Antanas Klimas
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