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Štai visiškai netikėtai „Facebooke” aptikti P. Vailokaičio žodžiai, parašyti
be  veik prieš šimtą metų. Netikėtumas tas, kad atrodo rašyta šiandien ir ati-
tinka šiandienos emigracijos situaciją – gal ne visu šimtu procentų, nes juk

ir laikmetis kitas, ir emigracijos priežastys (bent taip jau bando mus įtikinti),
tačiau nemaža dalis tiesos čia yra. 

Cituoju šiuos žodžius tokius, kokius radau:
,,O tai juk amžinai žalias tautos medis, pati viltis, visa ateinanti karta, žo -

džiu visa tauta. Jų, išeivių, vaikai gi, Amerikoje užaugę, jau išdrįsta pavadinti
Lie tuvą „ubagų šalimi” ir, žinoma, nei girdėti nenori privedžiojimų apie sugrįži -
mą jon. Gal tai tėvų bloga įtaka, nemokėjimas auklėti, bet taip ar šiaip, o antro-
ji „amerikontų” karta suvis yra žuvus Lietuvai. 

Jaunuomenė – tautos padaigai. Paūgėję, jie patys persisodina į svetimą dir -
vą ir ten keroja. O kaip su Lietuva? Mūsų tvirtesnės spėkos nyksta ir vysta: iš -
ties, graudu žiūrėti į mūsų kaimo jaunimą: tai vis neužaugos, o ir jų vienintelė
sva jonė tėra patekti Amerikon, nes „ten tėvynė, kur pinigų yra”. Reikia būtinai
gy dyti žaizdą, nes jei tik dar daugiau užleisti, ji pereis į votį ir visas tautos kū -
nas gali sumerdėti. Kaip tatai daryti, iš kokio galo griebtis? Manau, kad tas klau-
si mas reikalauja netiek teoretinių gvildenimų, kiek praktikinio darbavimosi. P.
Vai lo kaitis” (1916 m. lietuvių kalendorius).

„Ten tėvynė, kur pinigų yra...” Tiesą pasakius, negaliu teisti tų, kurie išvažiuoja dėl pi -
ni gų. Tokia jų valia. Pagaliau visada, nuo seniausių laikų, buvo ir bus žmonių, kurie ištirps-
ta ir išnyksta kitose šalyse, tautose, ekonomikose, nepalikdami jokio individualaus pėdsako
– masė jo ir negali palikti, kokia ekonomiškai laiminga ji bebūtų. Tegu sau būna laiminga,
pamiršusi kalbą, tapatybę, papročius ir istoriją – tokios laimės aš jiems nepavydžiu. Tik šitie
laimingieji neturi jokios teisės „ubagų šalimi” vadinti Lietuvos, menkinti ją, niekin ti, vadin-
ti kvailiais visus, kurie dėl kažkokių priežasčių neišvažiuoja. Tie, kurie neišvažiuoja, žino,
dėl ko jie pasilieka. 

Tik kodėl neretai vis dar tenka klausytis įvairių dejavimų, rypavimų, skundimosi iš kai
kurių emigrantų, kodėl tie emigrantai ir emigravę nepalieka Lietuvos ramybėje, vis kažko
reikalauja iš jos, o negavę – dergia ir šmeižia? Gal todėl, kad neretas iš jų – paprasčiausias
ne  vykėlis, nerealizavęs savo sugebėjimų Lietuvoje, o gal ir emigracijoje. Talentingi, darbštūs
ir įdomūs žmonės, emigrantai ar ne emigrantai, veikiausiai niekada dėl savo nepasisekimų
nekaltintų savo Tėvynės, atvirkščiai – jaustų dėkingumą šaliai, kuri juos pagimdė, išaugino,
kuri yra jų talento, kūrybingumo, intelekto pradžia. Tačiau tas, kuriam svarbiausi yra mate-
ri a liniai dalykai, neturi jokios teisės niekinti Lietuvos, nes ne Lietuva, o pinigai yra jo tėvy-
nė. 

Žinoma, jeigu skirstytume emigrantus į sluoksnius, rastume jų visokių – nevienalyčių,
spalvingų, net paradoksalių (pvz., yra kriminalinių emigrantų, yra benamių ir pan.). Kita
vertus, pasaulis – globalus, neuždrausi žmogui pagyventi kokioje šalyje ar net visai apsigy-
venti. Gal jis, ten gyvendamas, gali būti naudingesnis Lietuvai, nei pasilikdamas Lietuvoje,
ga li būti Lietuvos pilietis, Lietuvos patriotas, bičiulis, draugas, ir žodis „emigrantas” čia
būtų beprasmis. O jeigu jam gėda Lietuvos ir jis te trokš ta greičiau amerikonizuotis ar angli-
zuotis – tegu, matyt, jis to ir vertas. Tik nereikia tokių žmonių priskirti kažkokių tragiško li -
kimo emigrantų bangai, neva iš Lietuvos juos išvarė valdžia, politika ar kaimynų pavydas –
tai jau tampa ne tik politine, bet ir kitos rūšies populistinio kalbėjimo atmaina. Žodį „išvary -
ti” galima perskaityti ir kitaip: tą perskaitymą sufleravo ir Mariaus Ivaškevičiaus „Iš va ry -
mas”, deja, jis buvo suprastas daugiausia pažodžiui. O juk „išvaryti” jaunimo slengu reiškia
iš lėkti, išdumti, ir dar ne bet kaip, o bravūriškai, su vėjeliu, garsiai trenkiant durimis. Ne gi
pa miršome žodelį „varom”? Argi jis netinka daliai emigrantų, bent jau tų jaunuolių, kuriuos
P. Vailokaitis vadina „kaimo jaunimu”?..

Sakoma, kad nereikia personifikuoti abstrakčių sąvokų, tačiau vargu ar Lietuva yra
abstrakti sąvoka. Jeigu ji būtų žmogus, ar ilgai galėtų iškęsti niekinimą, apkalbas, panieką?..
Tur būt – vargiai, jei to neatsvertų meilė ir pagarba tų, kuriems Tėvynė brangi. O kad ji jaus-
tųsi ori, reikia ją ginti nuo paniekos ir žeminimo. Visomis dvasios išgalėmis, visais jos ištek-
liais – protu, sąžiningumu, kūryba. 

Eleonora Šiaurytė

EILĖRAŠTIS APIE NAMUS

Dabar aš noriu šlovinti pasaulį,
vienintelį viršum tamsaus chaoso,
ne netvarką, ne sumaištį, ne siaubą,
o žiedą balų žydinčio lotoso,
ne Indijoj, o baloj, o namie,
kur žemė nederlinga, bet rami,
pilna šaknų, pilna švenčiausių syvų,
man pranašauja vėl gegužį gyvą.

Pagarbinti aš noriu tuos miškus,
kur karves ganėme, mėlynės ten žydėjo,
ten pilna buvo lengvo, šilto vėjo,
beržai siūbuodavo, o girių ežerai
žiūrėdavo taip paslaptingai ir tyrai.

Pagarbinti aš noriu tuos laukus,
kur, būdavo, perėjo vieversiai,
kur čirškė šarkos staigiai, atgrasiai,
kurapkos dėjo kiaušinius dirvone,
trobelė alksnių prieglobsty – malonė!

Dabar tenai jau baigia tirpti sniegas,
upeliai žliogia šlaitais – ežeran,
ir nieks nežino, nesapnuoja niekas,
kokia brangi gimtinė mano – man,
sniegai, miškai, laukai... Dangaus mėlynės,
atodūsis iš skaudančios krūtinės.

Padėk man, die... Dabar nenoriu mirti,
tik skauda, gelia mano vargšę širdį.

Sigitas Geda
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Vieškelis į Verkius. XIX a. pab. S. F. Fleury nuotr.



Žvarbus sausio 17-osios rytas iš už Atlanto at -
plukdė „kraujo putą”... Čikagos priemiestyje
Le monte, savo tėvų namuose, užgeso trapi, di -

dingos sie los KŪRĖJA: Liūnė Sutema – Zinaida Na -
gytė Ka tiliškienė. 

Ar egzistuoja žodžiai, nusakantys praradimo
gė  lą, žodžiai, įvardijantys atsivėrusią tuštumą ir
žeidžiančią aštriabriaunę tylą? Nėra, neturiu jų...
Tik žinau, kur dabar surasti galiu: jie glaudžiasi
vie  nas prie kito tyliame Žemyne, vardu Sutema.
Be  veik prieš 50 metų Žemynu įvardijusi savo arti-
mą draugą poetą Algimantą Mackų, tarsi įvardijo
ir save... Taiklesnio žodžio nebėra... 

„Emigruosiu į šalį, kurios dar nėra / ir duosiu
jai vardą SUTEMA, / ir ji bus nepriklausoma / nuo
dangaus ir žemės, / neperkama, neparduodama, / ir
ne pasaka – kai Didysis Magas / ranka debesį pa lies,
upelė Liūnė sroventi pradės, / Nusinešdama vi sus
pa  skendusius – / emigruosiu į šalį, / kuri vieną kart
bus...” 

Zinaida Nagytė gimė 1927 metais Mažeikiuose,
tačiau savo gimtaisiais namais laikė tėvo Au gus -
tino ir jo sesers Mortos tėviškę – Buknaičius. 1944
me tais kartu su senele Emilija, motina Antanina ir
tėvu Augustinu antrosios sovietų okupacijos buvo
išstumti iš Lietuvos. Broliai Henrikas ir Martynas
Na giai pasitraukė anksčiau. Septyniolikmetė išvy-
ko iš Lietuvos, nešina Jono Kossu-Aleksandriškio
ir Rainerio Marijos Rilkės poezijos tomeliais, o į
maišelį pasisėmė Lietuvos žemės: „...aš jų pasi-
ėmiau ties Raseiniais iš vieno rugių lauko.<...> Aš
gerai prisimenu, kaip žmonės šypsojosi man imant
žemę ir sakė, kad dabar ne laikas bet kokiems senti-
men tams. Bet ar tai buvo sentimentalu, jeigu aš no -
rė jau nors trupinį pasiimti to, kas man brangiausia
– gal – nežinau. Žinau tik, kad man kiekvieną kar  tą
taip ramu ir gera, kai paimu į rankas šitas ke lias
dulkeles mūsų žemės,” – rašė Česlovui Grin ce vičiui
į Zalcburgą.

Vokietijoje Z. Nagytė baigė gimnaziją, studija-
vo Insbrucke, Freiburge. 1949 metais atvykusi į
Ame   riką gyveno Maine valstijoje, o tų pačių metų
pabaigoje ištekėjo už rašytojo Mariaus Katiliškio
New Yorke, vėliau persikėlė į Čikagą. Lemonte M.
Ka  tiliškis pats pasistatė namą, čia pat šalimais įsi-
kūrė ir Zinos tėvai. Katiliškiai augino du vaikus:
Sauliuką ir Agnytę. Likimo Laumės, sergėjusios ir
glo bojusios ją, švelniai vedusios per gyvenimą,

Amerikos žemėje apleido. Jos daliai teko vienas po
kito sunkūs kirčiai: tėvų ir brolių dvynių mirtys,
skausminga vyro liga ir mirtis, staigus dukters ir
vienintelio neįgalaus sūnaus praradimas. Net Ma -
riaus statytą namą sugriovė jos penėtas nevykėlis
meškėnas... tad glaudėsi tėvų namuose... Ag ny tės
vai kai Marius ir Erikas tapo Zinos džiaugsmo spin-
duliais, ištirpdančiais jos žvarbią vienatvę. 

Kūrybinio kelio pradžia paženklinta 1941 me -
tais Kėdainiuose. Vokietijoje, pasirinkusi Liū nės
Su te mos slapyvardį, padėjo lygybės ženklą tarp kū -
rybos ir gyvenimo: „Gimdau eilėraščius tam, kad
gy -ven čiau...” Kartu su poetu Algimantu Mackumi
ta po „bežemių”, „neornamentuotos kalbos” kūrė-
jais. Bežemių karta neturėjo tiesioginio ryšio su
Ne pri klausomos Lietuvos kultūros tradicijomis, jų
intelek tualinis brendimas ir savo literatūrinio ke -
lio su radimas vyko jau visiškoje svetimoje kultūri-
nėje ap linkoje. Izoliuota nuo lietuviškos aplinkos,
Zi na brandino savo erdvę, kūrė savitą lietuvišką žo -
dį. „Neaprėpiamai daug reikalinga būti tvirtu žmo-
gumi – ir kada pamatai; kad toks neesi atsiveria šir-
dyje, lyg prarastų namų durys, meilė gyvenimui – ir
ta da nedrąsiai įžengi į juos ir džiaugiesi, kaip vai-
kas, kad vėl esi namuos, savo namuos – gyvenime –
ir puoši juos sudedi juose viską ką turi gražaus ir
ran  komis nušluostai visas dulkes ir purvą – ir gyve-
ni taip, nereikalaudamas nieko iš gyvenimo laukda-
mas, tik laukdamas, kad jis pats ko nors paprašys,
ir duo di tada jam su džiaugsmu, nes žinai, kad jis
di desnis už žmogų ir daug, daug nelaimingesnis...”
– ra šė Zi na.

Liūnės Sutemos Žemyne glaudžiasi jos mums
pa liktos dovanos: septynios poezijos knygos bei dvi
rinktinės. Čikagoje išėjo Tebūnie tarytum pasakoj
(1955); Nebėra nieko svetimo (1962); Bevardė šalis
(1966); Badmetis (1972), už kurią paskirta Vinco
Krė  vės vardo literatūrinė premija; Vendeta (1981),
už kurią paskirta Lietuvių rašytojų draugijos pre-
mija; Graffiti (1993) už kurią paskirta JAV Lietuvių
Bendruomenės literatūros premija. Poezijos rinkti-
nė (1992), rinktinė Sugrįžau (2009) ir knyga Tebūnie
(2006), už kurią paskirta Lietuvos Nacionalinė me -
no ir kultūros premija, išleistos Lietuvoje. Lietuvių
spau doje, leistoje Vokietijoje ir Amerikoje – Žibu -
riuose, Margutyje, Metmenyse, Naujienose, Nepri -
klau somoje Lietuvoje, Dirvoj, Užuolankoje – paskel-
bė straipsnių literatūros, dailės temomis, rašė re -
cen  zijas apie vokiečių kūrybą, publikavo vertimus
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iš vokiečių ir latvių kalbų. Jos straipsniuose ir re -
cenzijose gili psichologinė įžvalga susipina su jaut-
riu lyrizmu. Kūrėja nemėgo ir vengė viešumos, gal
kiek plačiau atsiskleidė Metmenų žurnalo veikloje,
buvo redakcinio kolektyvo narė. 

2009 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla iš -
leido pačios Liūnės Sutemos sudarytą antrąją rink-
tinę Sugrįžau. Knygoje paskelbti eilėraščiai iš de -
biu tinės knygos Tebūnie tarytum pasakoj, išleistos
1955 m., iki 2009 m. parašytų eilėraščių. Nau jieji
septyniolika kūrinių pateikti skyriuje po Tebūnie.
Ši rinktinė tapo testamentine kūrėjos va lia. 

Poetės eilėraščiai pakeitė lietuvių literatūroje
su siformavusį požiūrį į jausmingą, sentimentalų
moters kūrėjos pasaulio suvokimą. Poezijos ašimi
tapo metafizinė moters kūrėjos likimo problema.
Mo  ters, praradusios gimtąją žemę ir jos besiilgin-
čios; moters, svetimoje žemėje saugančios, brangi-
nančios, puoselėjančios atsineštą lietuvišką žodį;
mo   ters, trokštančios švelnios meilės, jaukumo,
žmo giškos šilumos, paprasto saugumo, t. y., viso to,
kas užtikrintų ir įprasmintų egzistenciją. Ypatingą
reikšmę poetė teikė eilėraščio estetikai, grožio
sampratai, kurios jai buvo neatsiejamos nuo žmo-
giškų moralės normų. Ypač reikšminga tapo bibli-
nė tematika, simbolika.Tai buvo daugiau nei tikėji-
mo esmė. Verlibru besiliejančiuose dienoraščio, už -
rašų, laiško, sapno formos eilėraščiuose meistriš-
kai įpynė meno, muzikos elementus, suformuoda-
ma savitą, unikalų stilių. Ji savo kūrybą iš dalies
sie jo su Aukščiausiojo valia: „Kai aš rašau, man at -
rodo, kad ne aš rašau. Jis sako, kad jis rašo, o aš tik
už rašau. Aš niekad negalvoju, kad man dabar rei-
kia rašyti. Aš tiesiog jaučiu.” 

Knyga Tebūnie tapo išskirtine lietuvių moterų
kūrybiniame pasaulyje. Šioje knygoje, apgaubtoje
paslaptingos mistikos skraiste, įkūnytas ne tik jos
pa čios, bet ir daugelio moterų praradimų, netekčių
skausmas. Kalbėdama apie mirtį, ji iškėlė gyveni-
mą virš trumpalaikiškumo ir net pačios mirties,
pa   teikė naują žmogaus išgyvenimų suvokimą. Per
kūrybos žodį, per jo santykį su aplinka kūrė naują
erdvę, naują žemyną. Metafizinės vilties vaizdas ei -
lė raštyje audžiamas iš tylių sąskambių, paprastų
žodžių. Lietuviškas žodis nuo švelnaus ir lyriško
transformuojamas iki skausmu nugludinto papras-
to „neornamentuoto”. Gyvenimo akistatos su lem-
ti mi, pasak Zinos, „užgrūdino”. Su kaupu buvo iš -
mė  ginta tikroji dvasios tvirtybė. Dažniausiai mir-
tis sunaikina pačius stipriausius, galingiausius, o
kartais išlaisvina sielas, kurios iš pirmo žvilgsnio
atrodo trapios. Zina, praradusi viltį, nustojo bijoti.
Baimės jausmo nebeliko – juk nieko nebeliko. Iš si -
vadavusi nuo jos dar tvirčiau poetiniu žodžiu pra-
kalbo Liūnė Sutema. Išlaisvintiesiems lieka kažkas
geresnio, sunaikintiesiems – nieko: pražūva ir ge -
ra, ir bloga. Liūnė Sutema kūrė, rašė tiems, kurie
ken  čia ir nepajėgia išsivaduoti. Joje glūdėjo kan-
čiai nepasiduodanti siela. Įgavusi pasitikėjimo
spar  nus, pakilo virš žemiškų rūpesčių. Iš širdies
gel mių plaukė šilti ir mistiškos gyvybės kupini žo -
džiai. Su švelniu jautrumu į poetinę dirvą sėjo ma -
žus grūdelius, iš kurių išaugo „Gyvybės medis”.
Tai viena stipriausių poetės metaforų: Gyvybės –
Saulės medžiu teka Liūnės Sutemos kūrybos krau-
jas, pulsuoja lietuvių liaudies dainų fragmentai,
leliojimai, raudos, maldos, litanijos, švyti simboli-
nė pasakų poetika, persipynusi su saulės, mėnulio,
žalčio, ugnies, dievybių simboliais. Suformuota mi -
to  loginė sąmonė suteikė vidinį pasitikėjimą. 

Liūnė Sutema yra ne tik pašauktoji – apdova-
notoji žodžio jėga, bet ir iš pašauktųjų išrinktoji,
kuriai lietuvių literatūros istorijoje moterų kūrėjų
gretose tenka išskirtinė vieta. Jos poezija savita,
ke rinti švytinčiu paprastumu. Apie tokius kūrėjus
sakoma: gimė „mūzos paženklinti”. Kūrėja iki pa -
sku tinių dienų puoselėjo lietuvišką žodį. Tie, ku -
riems Dievo duota pajusti žodžio magišką galią,
bus už burti ir metafizinės būties plukdomi į pul-
suo jančią Liūnės Sutemos poezijos šalį. 

/Pašaukite mane atspėję vardą, / ir aš žiemosiu
jumyse, / Saulės Medžio šaknis glausdama – / ir aš
pa vasarėsiu jumyse / Saulės Medžio lapus skleisda-
ma – / būsiu tyli, nematoma, – / tik atspėkite vardą
/ ir priimkit mane. 

Liūnės Sutemos Žemyne atrasime ypatingas
dvasines dovanas. Ilgai vaikščiojusi klaidžiais „pel-
kių, dykumų, kalnų keliais”, poetė sugrįžo į savo
gim  tąją žemę, į pasakų namus. Jau iš Anapus
žvelg  dama į mus kartoja: „Tebūnie...”

Virginija Paplauskienė

„...ir duosiu jai vardą SUTEMA...”
In memoriam: Zinaida Nagytė-Katiliškienė

Liūnė Sutema Jono Kuprio nuotr.



Rimantas Vanagas. Avižienio algoritmas ir kiti nutiki  -
mai. Petro ofsetas, Vilnius, 2012. Kietais viršeliais, 564 psl.

Perskaitęs šią knygą, mąsčiau, kaip pavadinti
jos apžvalgą. Norėjau užgriebti kažką, susi-
jusį su nenusėdimu, lakumu ir galvon atėjo

gyvsidabris. Gyvsidabris – tai cheminis elementas,
blizgantis metalas, kambario temperatūroje la kus
ir skystas. Aukštesnėje temperatūroje garuoja ar
net verda. Lakus – taip! Skys tas? Tikrai ne Al gir -
das Avi žienis. Juk jis yra in -
for ma  tikos mokslų daktaras,
pro fesorius, Vytauto Di džiojo
universiteto rektorius, žino-
mas vi suo menės veikėjas.

Galvojau ir apie kitas ga -
limybes, bet apsistojau prie
mo  zaikos. Knyga – tai tikra jo
gyvenimo mozaika. O mozai-
ka yra paveikslas, kuriamas
iš įvairių medžiagų, panašios
formos ir tekstūros gabaliu-
kų. Šie sutvirtinami skiedi-
niu, vašku, mastika, klijais ir
pan. Paprastai mozaikos da -
romos ant didelių plokščių
pa viršių. Taigi jos turi plotį ir
ilgį. A. Avižienio atveju reikė-
tų dar pridėti ir aukštį, tad
gau  name trijų matmenų mo -
zai ką.

Knygos autorius publicis-
tas Rimantas Va na gas kviečia susipažinti su feno-
menaliu mokslininku, organizatoriumi, šeimos
galva, skautu ir šiaip įdomiu, linksmu, iššūkius
mėgstančiu žmogumi. Knygos metrikoje rašoma,
kad pasaulinio garso lie  tuvio mokslininko išradi-
mai ir darbai panaudojami kosminiuose laivuose
ir lėktuvuose, aukštai įvertinti NASA, tarptauti-
nių kompiuterių mokslo organizacijų. ,,Spalvinga
pagrindinio veikėjo giminės paletė, benamio
paauglio kelias per karo griuvėsius, drastiškos
kūrybinės, šeimyninės, organizacinio darbo patir-
tys, gausūs, daugeliui dar nežinomi Č. Milošo
sugrįžimo į Lietuvą, VDU atkūrimo bei kiti svar-
būs mokslo, kultūros, istorijos faktai, unikalios
fotonuotraukos turėtų pasitarnauti ge riau suvo-
kiant talento, asmenybės saviraiškos ir pripažini-
mo kainą, su lietuvybe bei dvasingumu susijusias
šiandienos aktualias.” 

2012 m. liepos 14 d. Kaune, Vytauto Didžiojo
uni versiteto Botanikos sode, jaukiame bendramin-
čių ir bendražygių būryje prof. Algirdas Antanas
Avižienis įžengė į devintąjį savo amžiaus dešimt-
metį. Jis gimė Kaune 1932.07.08. Užuot priiminėjęs
dovanas, jis pats jas dalino, kiekvienam įteikda-
mas ką tik iš spaustuvės atvežtą Rimanto Vanago
knygą Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai. VDU
Ka talikų teologijos fakulteto prodekanas prel. Vy -
tautas Vaičiūnas stebėjosi jubiliato gebėjimu su  de-
rinti du dalykus: didelį mokslininką ir pa pras tą,
kuklų žmogų. Jubiliato giminės atstovė Ri ta Pakal -
kienė pranešė žinią apie mokslininkui suteiktą
,,Šli žių sodybos garbės piliečio vardą” – už tai, kad
sa vo giminei jis įteikė dalgius į rankas, užuot dova-
nojęs šieno (www.anykstenai.lt). 

Pati knyga suskirstyta į šešias dalis: Gentys ir
lemtys – Šuojos šalis; Gentys ir lemtys – Pašventupių
,,kelmas;” Nuo Anykščių iki Aikšteto ir Amerikos;
Ki tas krantas; Sugrįžimai ir Visas pasaulis! Apie
115 puslapių skirta nuotraukoms, dokumentams,
pa žymėjimams. Mįsle lieka priešlapiuose Mokslo
ir enciklopedijų leidybos centro parūpintas Ko -
nigsbergo apylinkių ir bendras Rytprūsių žemėla-
pis vokiečių kalba. Reikia manyti, kad žemėlapyje
ga lima atrasti vietoves, pro kurias Avižienių šei-
mai 1944 metais teko bėgti iš Lietuvos.

Knygoje pagarbiai cituojamas mano mamos
Rožės Kriaučiūnienės karo metu rašytas dienoraš-
tis. Karui pasibaigus likimas lėmė, kad Avižienių
ir mano šeima pateko į tą pačią pabėgėlių stovyklą,
knygoje vadinama Aikštetu (iš tikrųjų tai buvo
Eichstatt ir šalia esantis kaimas, vardu Rebdorf).
Ten kartu praleidome daugiau nei ketverius me -
tus, bet būsimas profesorius Algirdas buvo keletą

metų vyresnis už mane, todėl ir liko ,,vyresniuoju
bro liu”. Tačiau ėjo į vieną klasę su mano sesute El -
vyra. 

Gerai man žinomas jo šeimos įsikūrimas Ame -
rikoje. Tai mano kartos dipukų istorija. Kny goje ji
aprašyta dalykiškai ir įdomiai. Daug rašoma ir
apie Algirdo studijas bei mokslinius laimėjimus.
Už  tikau ir man mažai žinomų arba net nežinomų
faktų bei patyrimų. Maloniai nustebau, skaityda-
mas, kad Algirdas Avižienis buvo vienas pirmųjų
Ame rikos lietuvių, atsisukusių ,,veidu į Lie tuvą.”
,,Dabar Santara reklamuojasi, girdi, ji pirmoji pa -
skel busi tokį šūkį ir nusibrėžusi tokią veiklos

kryp tį, bet iš tiesų per daug ne -
si skubino, kai kurie skautai
bu vo pirmesni” (326 psl.). Dėl jo
pastangų kai kuri išeivijos
spau da netgi jį pra keikė už
,,rau  donumą” ir nepaklusnu-
mą. Tais laikais į so vietinę Lie -
tuvą galima buvo vykti tik kaip
turistui, aplankyti giminių, o

vie ši susitikimai, paskaitos, ki tokie ryšiai buvo
jau nusikaltimas, išdavystė.

Knygoje aprašomi ne tik moksliniai Algirdo
Avi žienio laimėjimai, bet ir jo asmeninis, šeimos
gy venimas, pilnas džiaugsmo, širdgėlos, nusivyli-
mų ir vilties. Atrodo, kad viskas aprašoma šviesiai
– tiesiai, be moralizavimo, be kaltinimų ar teisini-
mosi. 

Ypač įdomus Vytauto Didžiojo universiteto at -
kū rimo aprašymas – atkuriant VDU, Algirdas su -
vai  dino pagrindinį vaidmenį, tapdamas pirmuoju
rektoriumi. Jo rektoriavimo metu mano žmonai ir
man teko užsukti į VDU ir jo paieškoti. Kaip tik tuo
metu jis pirmininkavo senato posėdžiui, tačiau, su -
žinojęs apie mūsų užsukimą, jis mus pakvietė į po -
sė dį. Ten mus pristatė senatui ir dar įteikė po dova-
nėlę. Tai tik vienas jo draugiškumo pavyzdys, o jų
kny goje tikrai apstu.

Mažai kam žinomas Algirdo Avižienio vaid-
muo, susigrąžinant Lietuvon Česlovą Milošą. Tai
il gamečio žygio pastangos, vertos atskiros studi-
jos. Man visai nežinoma buvo Algirdo iniciatyva
įsteigti Rambyno skautų stovyklą San Bernardino
kalnuose Californijos valstijoje, apleistame aukso
kasyklų rajone. Per tam tikrą laiką stovykla buvo
tinkamai įruošta ir tebėra naudojama iki šių die -
nų. Visai kitokie vėjai padvelkė, skaitant apie
skau   tų padėtį Lietuvoje. Ir jų organizacijos atkūri-
mui Algirdas turėjo lemiamą vaidmenį. Štai jo ci -
ta ta: ,,Būti skautu – reiškia pasirinkti tam tikrą
gyvenimo būdą. O jeigu kadaise pasirinkai ir aug -
te suaugai su skautais, kaip gali juos pamiršti?”
(479 psl.). Atgaivinant skautų veiklą Lietuvoje, ne -
lauktai įsižiebė konflikto žarija. Knygoje rašoma,
kad su skautais Lietuvoje išėjo panašiai kaip su
par  tijomis: visi – asmenybės, visi nori vadovauti,
bū ti savarankiški ir pastebimi, juodą vagą arti ne -

labai yra kam. 
Kita Algirdo įžiebta liepsnelė – Mokslo ir kūry-

bos simpoziumai, pradėti Čikagoje 1969 m. ir tebe-
sitęsiantys iki šiol. Pirmąjį iniciatorių branduolį
sudarė profesoriai Algirdas Avižienis, Arvydas
Klio rė ir Vytautas Vardys. Vėliau į programos ko -
misiją ir organizacinį branduolį buvo įtraukti
prof. M. Gimbutienė, dr. R. Kriaučiūnas, dr. E. Vaiš -
nienė ir prof. R. Vaišnys. ,,Kruopštus, kryptingas,
tikslingas darbų dėliojimas vardan bendro labo,
sie  kiant numatyto finišo – dar vienas Avižienio al -
go ritmas, tik jau ne siauroj kompiuterinės aritme-
 tikos srity, o paties Gyvenimo verpetuose. Ši pa tir-
tis Algirdui didžiai pasitarnaus netolimoje ateity-
je, organizuojant stambius projektus, tarptautines
kon ferencijas, paramos fondus, netgi – istorinio
Lie  tuvos universiteto atkūrimą – trumpai ta rus, jį
leis būti pionieriumi, užimti tuščią ‘nišą’, išsi verž-
ti į priekį!” (335–336 psl.). 

Apskritai veržimasis į priekį nevyko atsitikti-
nai. Apie tai kalbėdamas, pats Algirdas prisipažįs-
ta, kad nuo mažens siekdamas vadovauti skau-

tams, sporto ar kitoje veikloje, nejučiomis tapdavo
pirmuoju. ,,Ką čia slėpti, man patiko būti prieša-
kyje, jaustis čempionu pionierium! Ne taip papras-
ta buvo vienam pirmųjų išeivijoje pasiryžti kelio-
nėms į sovietinę Lietuvą – ramiau, lengviau būtų
buvę lindėti kiaute (…) Kita vertus, patyriau ir
tiek nesėkmių, skaudžių praradimų, kad vadinti
ma ne laimės kūdikiu būtų tiesiog neobjektyvu.
Bet aš džiaugiuosi tuo, ką turiu, ką pavyko sukur-
ti, išsaugoti ir apginti” (528 psl.).

Tepaminėjau tik keletą atskirų pasiekimų,
įdomesnių atvejų, o šioje beveik 600 puslapių kny-
goje jų yra tikrai daug. Skaitymui kiek trukdė be -
sikeičiantis šrifto naudojimas. Kartais vienokiu
šrif  tu buvo pristatomos knygos autoriaus mintys
ir pastabos, o kitokiu – Algirdo Avižienio. Tačiau
ne kartą jie buvo kaitaliojami ir tiesiog trikdė skai-
tymo tempą ir ritmą. Aptardamas bet kokią Lie tu -
voje leistą knygą, visada pridedu savo neigiamą pa -
stabą apie tikrinių daiktavardžių darkymą. Man
at s akoma, kad tokia ten tvarka. Bet kokia tvarka
nė ra amžina, nors ir įstatymais aptarta. Manau,
kad mano pastabai pritartų ir gerbiamas bei mie-
las Algirdas. (Redaktorės pastaba: kadangi ši gerb.
R. Kriaučiūno pastaba apie Lietuvoje leidžiamas
kny gas yra nuolatinė, tik pridursiu, kad apie kalbos
dalykus turi spręsti kompetentingi tos srities specia-
listai, o ne mėgėjai ar entuziastai – R. Š.). Knygos
istorinę vertę menkina dokumentacijos ir pirmi-
nių šaltinių nuorodų stoka. Modernių technologi-
jų išlepintieji taip pat pasiges pavardžių ir vietovių
rodyklių, paprastai pateikiamų leidinio pabaigoje. 

Ačiū Rimantui Vanagui ir Algirdui Avižieniui
už trijų matmenų gyvenimo mozaiką. Tebūna tai
konkreti paskata, gražus pavyzdys visai Algirdo
Avižienio kartai nepasikuklinti ir, pasak Vinco Ku -
dirkos, palikti ,,ženklą, kad žmogumi buvęs.” �
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Romualdas Kriaučiūnas

Trijų matmenų gyvenimo mozaika su viršeliais

Prof. A. Avižienis Jono Kuprio nuotr.



Pradėkime nuo vaikystės.
Gimiau Puodžių kaime, Užpalių valsčiuje. Tai -

gi esu aukštaitis.

Kaip Jums atrodo gyvenimas iš 90 nugyventų metų
aukštumos?

Dabartinį gyvenimą valdo technika. Palyginti
su tuo, kai Vokietijoje gimnazijoje neturėjome pa -
kan  kamai nei popieriaus, nei pieštukų, viską rei-
kėjo labai taupyti, dabartinis gyvenimas – stebuk-
las. Ar ne stebuklas dabartinė medicina, interne-
tas?

Prisitaikėte prie šių dienų technikos stebuklų?
Nieko nepadarysi, tenka prisitaikyti. Tačiau

ko mpiuteriu naudojuosi tik ieškodamas teatro, ki -
no naujienų, paskaitau spaudą. Neturiu nei lai ko,
nei noro prie jo ilgai sėdėti.

Jūsų kelias į JAV buvo kiek kitoks, nei kitų išeivijos
lie tuvių. Pirmiausia buvo Kanada ir tik vėliau atvykote į
JAV?

1944 metų vasarą po kautynių Sedoje pasitrau -
kėme į Vokietiją – Rytprūsius. Vėliau mūsų dali-
niui pavyko persikelti į Daniją. Pasibaigus karui,
gyvenau Liubeke (Lubeck) ir mokiausi gimnazijo-
je, kurią, išlaikęs eksternu egzaminus, baigiau
1947 m. Tuo metu prasidėjo emigracija iš Vo kie ti -
jos. Vieni važiavo į Angliją, kiti – į Australiją, o aš
iš vykau į Kanados miškus. Pasibaigus 10 mėnesių
sutarčiai su bendrove, atvežusia mane į Kanadą,
išvykau į Torontą. Išbandžiau įvairius darbus fab-
rikuose, statybose. 1954 m. pradėjau studijuoti To -
ron to universitete (University of  Toronto). Ten ap -
sigynęs bakalauro ir magistro laipsnius nutariau
tęsti mokslą doktorantūroje. Atvažiavau į Fila del fi -
ją (Philadelphia). Pensilvanijos universiteto (Uni -
ver sity of  Pennsylvania) Baltų-slavų skyriuje, ap -
gyniau daktaro laipsnį. Tuo pačiu metu universite-
te dėsčiau rusų kalbą. Taip buvęs Kanados pi lietis
ta po amerikiečiu.

Kodėl pasirinkote studijuoti slavistiką?
Visada mėgau literatūrą. Kai pradėjau galvoti

apie studijas, bandžiau studijuoti psichologiją, ku -
ri tuo metu buvo populiari, tačiau man nepatiko.
Ta da maniau imtis vokiečių literatūros, bet gavau
pa siūlymą studijuoti rusų kalbą ir literatūrą, esą
JAV reikia šios srities specialistų, kas reiškė – bus
lengviau rasti darbą.

Magistro tezė buvo ,,Jurgis Baltrušaitis – rusų
simbolistas”, o daktaro disertacijos tema – ,,Jurgio
Baltrušaičio lietuviškosios poezijos kalba”. Darbo
va dovas buvo profesorius Alfredas Sennas, o vie-
nas iš dėstytojų – profesorius Antanas Salys.

Paskui keliai nuvedė į Lafayette College?
Lafayette College dirbau 21 metus – nuo 1963

iki 1984 metų, kol išvažiavau į Čikagą. Buvau rusų
li teratūros docentas, o 1975 m. man buvo suteiktas
pro fesoriaus vardas, dirbau Užsienio kalbų fakul-
teto dekanu (1966–1981). Lafayette College turėjau
tikrai gerą ir įdomų darbą, tačiau mane visą laiką
domino lietuvių literatūra, jau tada rašydavau šios
srities straipsnius.

D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S 2013 SAUSIO 26 D.4

Dirbdamas su universitetiniu jaunimu net 
nepastebėjau, kaip atėjo mano 90-metis

Išvykimas į Čikagą susijęs su PLB Lituanistikos ka -
ted ros įsteigimu UIC?

1984 m. gavau pasiūlymą eiti PLB Litu a nis ti -
kos katedros vedėjo pareigas Ilinojaus universitete
Čikagoje (UIC – University of  Illinois at Chicago).
Nors ir žinojau, kad darbą reikės pradėti nuo nu -
lio, apsisprendžiau važiuoti. Sudariau magistran-
tūros ir doktorantūros programas. Tiesa, lietuvių
ba kalauro programos šiame universitete buvo įs -
teigtos anksčiau ir formaliai nepriklausė Litu a -
nis tikos katedrai, tačiau įsteigus katedrą ir jos bu -
vo jai priskirtos. Šiai programai vadovavo dr. Vio -
leta Kelertienė. Čikagoje daug laiko teko pa švęsti
ad ministravimo darbams ir dėstymui, tad laiko
moksliniam darbui liko mažai.

Darbas buvo sunkus, bet malonus. Dirbdamas
universitete kaip laisvas klausytojas galėjau daly-
vauti seminaruose, skirtuose režisūrai, vaidybai,
postmoderniam teatrui. Dalyvavau JAV etninių
te a trų ir baltų dramų projektuose bei konferenci-
jose.

Tad katedros kūrimasis ir darbas joje nebuvo vien tik
sunkumai?

Žinoma, ne. Didžiausias džiaugsmas – katedra
grą žino mane prie lietuvių literatūros. Visada bu -
vau atsidavęs Lietuvai, ir štai atsivėrė tokios gali-
mybės – visas jėgas galėjau atiduoti lietuvybės ug -
dy mui.

Ar negaila, kad katedros magistrantūros ir doktoran -
tūros programos užsidarė?

Žinoma, skaudu. Kai katedrą įsteigė, buvo kal-
bama, kad ji gyvuos visą laiką. Gal dabar, kai gali-
ma važiuoti studijuoti į Lietuvą, sumažėjo studen-
tų? Be to, steigiant katedrą niekas nenumatė, kad
Lietuva kada nors bus laisva. Buvo galvojama dau-
giau apie išeivijos jaunimą – kaip išmokyti jį kal-
bos, kaip paruošti lietuvius mokytojus, spaudos
dar buotojus, kaip parengti juos moksliniam dar-
bui išeivijoje.

Atrodo, kad šiuo metu katedros reikalai gerėja?
Tiesą pasakius, esu atitrūkęs nuo katedros rei-

kalų. Būtų gerai, jei ji atsigautų.

Iš kur Jūsų meilė literatūrai?
Nežinau. Vaikystėje mėgau skaityti. Paauglys -

tėje skaičiau viską, kas tik pakliūdavo po ranka.
Net ardamas, sustabdęs arklį keletui minučių,
įnik   davau skaityti. Vakare užgesinus šviesą, pasi-
slė pęs po anklode, pasišviesdamas skaitydavau.
Rin   kau periodinę spaudą, knygas.

Atrodo, kad didelė Jūsų gyvenimo meilė yra Jurgis
Baltrušaitis?

Taip. J. Baltrušaitis – įdomi asmenybė. Jis bu -
vo įsitraukęs į rusų literatūrinį bei kultūrinį gyve-
nimą, net lietuvių kalbą buvo primiršęs, tačiau
grį   žo tarnauti Lietuvai ir į lietuvių literatūrą. Jis
gali būti pavyzdžiu panašaus likimo išeiviams. 

Su J. Baltrušaičio rusiškąja poezija susipaži-
nau Toronto universitete. Kai reikėjo pasirinkti
temą magistro darbui, pagalvojau, kad labai tiktų
rašyti apie lietuvį rusų literatūroje.

O kaip gimė meilė teatrui?
Tai taip pat sunkiai paaiškinamas dalykas. To -

ronto universitete įsigilinau į rusų dramaturgiją:
N. Gogolio, A. Ostrovskio, o ypač A. Čechovo. Per
dramos studijas susipažinau su rusų teatralų-reži-
sierių darbais: Konstantino Stanislavskio (1863–
1938), Vsevolodo Mejerholdo (1874–1940), Jev ge ni -
jaus Vachtangovo (1883–1922). 

Pennsylvanijos universitete, nagrinėdamas J.
Bal trušaičio ryšius su rusų teatralais, sužinojau,
kad jo draugu buvo Balys Sruoga. Pradėjau domėtis
B. Sruogos dramomis ir lietuvių teatru. Var ty da -
mas lietuvių išeivijos XIX ir XX a. spaudą, nustebau
rengtų vaidinimų gausumu. 1979 m., pašventęs va -
sa  rą medžiagos apie išeivijos teatrą rinkimui, už -
baigiau studijėlę apie pirmąjį lietuvių išeivijos te -
atro dešimtmetį ,,JAV lietuvių teatro pradžia (1889–
1899)”. Nuo to laiko vis dar tebesidomiu lietuvių iš -
ei  vių teatrine veikla.

Ar esate susipažinęs su Lietuvos teatru? Kokia Jūsų
nuomonė apie jį?

Taip, esu neblogai susipažinęs. Tiek gyvenda-
mas Kaune, tiek Vilniuje domėjausi lietuvišku teat-
ru. Dabartinis lietuvių teatras stebina pasaulį. Yra
trys-keturi režisieriai, kurie Europoje laimi kon-
kur sus, juos priima žymūs teatrai. Lietuviškas teat-
ras yra įdomus savo kūrybingais pastatymais.

Gyvenimo keliai vėl atvedė į Lietuvą?
Nuo 1957 m. palaikiau ryšius su broliu, gyve-

nusiu Vilniuje. Gaudavau iš jo naujausias knygas.
1965 m. tėvams grįžus iš Sibiro tremties, lankiausi
Vilniuje, bet į tėviškę nuvažiuoti man neleido. Vė -
liau stažavausi Vilniaus universitete. 1989 m. balan-
džio 26–29 dienomis dalyvavau konferencijoje, ku -
rioje buvo atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas.
Buvau išrinktas į universiteto Atkuriamąjį se na tą,
kasmet atvykdavau į posėdžius. 1992 m. atvykau į
VDU vieneriems metams kaip vizituojantis pro fe-
so rius. Jie nusitęsė iki 18-kos, tiek išdirbau uni ver-
sitete. Jau dveji metai, kaip jame nebedirbu, bet su
VDU dar sieja įvairūs reikalai.

Kokie didžiausi sunkumai buvo pradėjus dirbti VDU?
Kokie džiaugsmai aplankė?

Pirmiausia nuo džiaugsmų. Džiugu matyti jau-
nus, entuziastingus žmones, žiūrinčius į ateitį atvi-
romis akimis. Tai kelia nuotaiką. Dirbdamas su
uni  versitetiniu jaunimu net nepastebėjau, kaip atė -
jo mano 90-metis. Esu dėkingas likimui, kuris lė mė
prisidėti prie VDU atkūrimo ir tolimesnių jo dar bų.

O kliūčių, sunkumų buvo – nors vežimu vežk.
Ypač sunkūs buvo keletas pirmųjų atkurto univer-
siteto metų. Tiesiog teko kovoti dėl išlikimo – tarp

Keletas enciklopedinių žinių apie dr. Bronių Vaškelį: ,,Teatrologas, literatūrologas, profesorius Bro -
nius Vaškelis Pensilvanijos universitete rusų kalbos dėstytojas (1962–1963), 20 metų dirbo La -
fayette College Eston, Pensilvanija (Eston, PA), Ilinojaus universitete – lietuvių literatūros profeso -

riumi ir PLB Lituanistikos katedros vedėjas (1984–1992). 1992 m. ėjo Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Humanitarinių mokslų fakulteto dekano, prorektoriaus, 1993–1996 m. – Rektoriaus pareigas.
1997–2003 m. – Menų instituto Teatrologijos katedros įkūrėjas ir vedėjas, nuo 2009 m. – profesorius
eme  ritas. Atkuriamojo Senato (1989–1996) ir Senato (1996–2010) narys. Už nuopelnus Lietuvai apdo-
vanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu, 2003 m. už nuopelnus Lietuvos te -
at rologijos mokslui jam įteikta Balio Sruogos premija.” 

Tačiau mane šis žmogus sužavėjo ne savo titulais ir pareigomis. Dirbdama ,,Drauge”, keletą kartų
su  tikau profesorių, renkantį žinias savo būsimai knygai, o prieš Naujuosius redakciją pasiekė naujausia
jo knyga – ,,Žvilgsnis iš atokiau” (III dalis). Pavarčiusi knygą, panorau pakalbinti gerb. profesorių, juolab
kad 2012 m. lapkričio 19 d. jis atšventė gražią savo 90-ojo gimtadienio sukaktį. Tokio malonaus pasi-
kal bėjimo jau seniai neturėjau. Mane stebino profesoriaus jaunatviškumas, jo žinios apie teatrą ir lite-
ratūrą, jo su ge bėjimas bendrauti, domėjimasis šiandiena. Sveikinu gerb. profesorių su gražia sukaktimi,
linkiu jam dar ilgai išlikti jaunatvišku, o mūsų pasikalbėjimą siūlau ,,Draugo” skaitytojams. 

Nukelta į 5 psl.

Prof. Bronius Vaškelis ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Nuostabioje Monsalvat aplinkoje ,,Barn”
(Dar žinės) galerijos erdvėje išvydau žavin-
gą spektaklį: poetė Lidija Šimkutė skaitė

savo kūrybą, skaitymus lydėjo Anitos Hustas kont-
raboso muzika. Šimkutė, pristatydama savo poezi-
ją lietuvių ir anglų kalba, paliko neužmirštamą
įspūdį – tarsi perkėlė klausytojus į nepaprastą erd -
vę, sukurdama lietuvišką archajinį, amžiną, bet
kar tu ir šiuolaikinį įvaizdį. Hustas suteikė vienti-
są kontraboso foną, sklindantį nuo gilaus aidančio
boso intonacijos iki melodingos dainuojančios
har  monijos, protarpiais primenantį tradicines lie-
tuviškas sutartines. Visi pateikti eilėraščiai buvo
iš Šimkutės poezijos rinkinio „Mintis ir uola”, ku -
riems ypatingą foną suteikė kontraboso improvi-
za cijos. 

Eilėraščių skaitymas prasidėjo antikos grai-
kų poetės Sapfo citata: „Žodžiai, kuriuos tariu, yra
tik oras”. Šią subtilią metaforą Anita įaudė į tvir-
tą, energingą ritminį ostinato, kaip įvadą pirmie-
siems Šimkutės eilėraščiams, pradedant eilėmis
,,Ru gių laukų veidai”. Poetė šiose eilėse išaukština
Žemaitijos moterų sugebėjimą paversti amžinus
že mės darbus į dainą. Dinamiškumas pereina į
kon  templiacijos erdvę Cikadų tylos ciklui, kuriam
Hustas kontrastingai sukėlė rėžiantį skambesį su
plaukiančia harmonija, prieš tai vientisai suderin-
dama gaidas.

Kai saulėtos dienos // verčiasi kūliais / nuo am -
žino spindesio / į abejingumą // netikėtas / peteliš-
kės skrydis / suderina kalbą // ir žodžiai ima švytė-
ti.

Erdvė suteikia žodžiams garsą – toks požiūris

suteikė abiems atlikėjoms tyro paprastumo, atviro
nuoširdumo, kai kontraboso garsai rezonavo vasa-
ros karštyje, delikačiai įrėmindami tekstą. O De -
besų mintis klausytojus nuskraidino į šviesų dan -
gų elegantiškais ilgais lanko brūkštelėjimais, ku -
riuos atliko Anita.

L. Šimkutė visus eilėraščius skaitė lietuvių ir
anglų kalbomis, suteikdama klausytojams galimy-
bę išgirsti jos kūrybos skambesį abejomis kalbo-
mis bei subtilius frazių ir reikšmės polinkius.
Pagalvojau apie mėlynas gėles, dengiančias pasaulį
– jos įkvėpė Anitą be pastangų skleisti savo instru-
mentu drąsias melodijos frazes, prieš sugrįžtant į
gilų, išmintingą minimalizmą: Mėnuliui pakilus //
alsuosiu / tavo danguje.

Skaitymo nuotaika, palydima muzikos, perėjo
į šiurpą, atitinkantį kito eilėraščių ciklo „Medžių
kaulai” nuotaiką. Šaižios kontraboso dejonės ir
klaikus jo girgždesys nuskambėjo kaip įvadas
eilėms „Neono klyksmai”. Išgirstame šmėklišką
dejavimą ir barškėjimą , „kopiant kalno kaulais” ir
nužengiant į plunksnos virpesį „Kai mirštame”. 

Paskutinis eilėraščių ciklas „Mintis ir uola”
(toks ir knygos pavadinimas) sugrąžino klausyto-
jus į reflektuojantį pastoralizmą. Hustas vėl įplau-
kė į jausmingas ilgas natas, prieš atskleidžiant
žais  mingą pizzicato, sukaupiantį šviesos taškus
nakties danguje Šimkutės eilėms „Žvaigždės įsilie-
ja”. Galutinis abiejų menininkių apibendrinimas
įgy ja erdvės žodžiuose: 

Uolos atodūsis

susilieja
su laiko tėkme
jūroje

Phil Bywater
(Iš anglų k. išvertė L. P)

Lidijos Šimkutės poeziją lydi Anitos Hustas kontraboso muzika

Anita Hustas ir Lidija Šimkutė

Lietuvos universitetų buvo nemaža konkurencija.
Tačiau bene sunkiausia man buvo suprasti užkuli-
sius, susidūrus su sovietiniu palikimu administra-
ciniame darbe.

VDU įkūrėte Teatrologijos katedrą?
Lietuvoje nebuvo galimybių tęsti teatro studijų

magistrantūroje ir doktorantūroje. 1996 m. įsteigė-
me magistrantūros, o po metų – doktorantūros stu-
dijas. Nesant kandidatų, laikinai
ėmiausi eiti katedros vedėjo parei-
gas, tikėdamasis, kad greit surasi-
me vedėją. Deja, užtruko šešerius
me tus, kol užsiauginome pamainą.
Nuo 2003 m. katedros vedėja dirba
prof. Jurgita Staniškytė. Čia apgin-
tos jau šešios daktaro disertacijos.
Teatrologijos katedra aktyviai da -
ly vauja tarptautinėje veikloje, yra
stipri, vakarietiška.

Kas svarbiau dėstytojui: ar augti
pa  čiam, ar auginti studentus?

Savaime suprantama, kad uni-
versiteto pagrindinis darbas yra
stu  dentų mokymas. Tačiau dėsty-
tojas, pateikdamas žinias, duoda studijų kryptį, ir
tai yra esminis dalykas dėstyme. Žinoma, jei stu-
dentas rimtai nedirba, jo neišmokysi. Bet koks ma -
lo numas, kai tavo studentas baigia studijas, arba
net tęsia tavo pradėtus darbus!

O paties dėstytojo augimas turi būti nuolatos
kiekvieno dėstytojo akiratyje.

Ar skiriasi Lietuvos studentas nuo amerikiečio?
VDU dirbau su magistrantais ir doktorantais.

Pradžioje keletą metų buvo sunkiau studentus
įtraukti į diskusijas. Jie buvo įpratę klausyti ir ne -
kel ti klausimų. Bet jau apie 1995 metus nepastebė-
jau, kad jie kuo nors skirtųsi nuo studentų Ame ri -
koje.

Kažkada po viešnagės Lietuvoje rašėte: ,,Tokia atstu-
miančiai svetima tuštuma.” Ar ta tuštuma išnyko?

Tai žodžiai, užrašyti 1992 metais aplankius bu -
vusios tėviškės laukus. Pradžioje sunku buvo nu -
statyti, kur stovėjo sodyba. Vietoj trobesių, sodybos
medžių tūnojo nublankusios ražienos, skubotai su -
versti arimai. Vietoj pusiau apjuosusio sodybą upe-
 lio – grėsmingai platus melioracijos griovys. Niūri
rudens prieblanda, tik retkarčiais suklykdavo koks

paukštis. 
1992 m. atvykėliui nelengva buvo ir Kaune.

Daž  nai nebūdavo karšto vandens, butas šaltas, ne -
sant rūsio, po grindimis vaikščiojo vėjai ir katės.
Par duotuvėse ir net restoranuose sunku buvo gauti
geresnio maisto. Dvejus metus, kol atvyko žmona,
gy venau vienas. Tačiau nenusiminiau, vaikščiojau
po Kauną, Vilnių ir džiaugiausi, kad tai mano Lie -
tu va, sava! Mėgstu JAV, bet tai ne gimtasis kraštas.

Neseniai leidykla ,,Versus aureus” iš l eido Jūsų kny-
gos ,,Žvilgsnis iš atokiau” III tomą. Apie
ką ši knyga?

Tai – straipsnių rinkiniai. Pir -
mas tomas (2004) skirtas literatūrai.
Antrasis (2008) – lietuviškojo teatro
JAV raidai. Rašant paskutinę knygą
(2012) labiausiai rūpėjo žinomas išei-
vijos teatro aktorius ir režisierius
Sta   sys Pilka. Teko ilgokai pasėdėti
ar    chyvuose. S. Pilka buvo vienas tų
te  at  ro žmonių, kuris visą savo gyve-
ni  mą pašventė tik teatrui.

Be to, kilo mintis parašyti 100
me  tų JAV išeivijos teatro apžvalgą.
Šiek tiek vietos skyriau teatrinei
veik  lai Vokietijoje, yra literatūros
skyrelis. Dar prisidėjo keletas saki-

nių iš asmeninio gyvenimo
pa tirties.

Ar rašote atsiminimus?
Apie atsiminimus dar

ne galvojau. Norėtųsi pa nag-
rinėti Jono Kelečiaus, Gas -
paro Veličkos ir Elenos Dau -
guvietytės teatrinę veik   lą.

2012 m. birželį Jūsų ir Jū -
sų žmonos Stasės filantropinė
veikl a buvo įvertinta Ga brielės
Pet   kevičaitės-Bitės atminimo
medaliu ,,Tarnaukite Lie tuvai”.
Už ką skiriamas šis apdo vanoji-
mas?

Medalis yra Seimo pa -
skatinimas už filantropinę
veikl ą, ypač jaunųjų kūrėjų
skatinimą ir rėmimą. Mums
su žmona teko pa remti stu-
dentus, patekusius į finansi-
nius nepriteklius. Suteikiau
finansinę paramą 2008 m.

įsteigtam Broniaus Vaškelio literatūrinės kompara-
tyvistikos centrui, kuris padeda išleisti magistran-
tų ir doktorantų monografijas, nes jauniesiems
mokslininkams ne taip lengva spausdintis. 2011 m.
įsteigiau tris stipendijas studijuojantiems lietuvių
literatūrą ar teatrologiją. Gyvendamas Kaune įstei-
giau studentams valgyklą, kurioje sočias sriubas
vi rė darbščios ,,Caritas” darbuotojos. Mano žmona
daug prisidėdavo, rinkdama aukas tarp Floridos
(St. Peters burg) lietuvių. Jų su aukotus pinigus, ku -
rie buvo panaudoti lietuviams studentams šelpti,
pradžioje ne taip lengva būdavo nuvežti į Lietuvą.
Iki šiol priklausome tai Floridos lie tuvių ben druo-
 menei, ir žmona tebesirūpina šalpa. Iš viso Floridos
lietuviai paaukojo apie 400 000 dol. 

Be to, kai gyvenome Kaune, žmona ne kartą ir
asmeniškai rūpindavosi vienu kitu studentu.

Kas Jus labiausiai džiugina ir kas liūdina šiandien?
Džiugina jauni žmonės, o liūdina politika Lie -

tuvoje. Iš 90 metų aukštumos matau, kad pasirin-
kau teisingą gyvenimo kelią. Mano gyvenimas bu -
vo įdomus. 48 metus dirbau su universitetiniu jau-
 ni mu tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. Tie metai yra
patys įdomiausi ir bene prasmingiausi.

Prof. B. Vaškelį kalbino
Laima Apanavičienė

Atkelta iš 4 psl.

Prof. A. Avižienis (k.) ir prof. B. Vaškelis (v.) VDU Garbės daktaro regalijų įteikimo
prof. A. Kelletat šventės metu, 2010 m.



giau sias, darbščių tėvo ir motinos rankų prižiūri-
mas. Užauginti devynis vaikus taip pat buvo me -
nas. Padėjo močiutė Grasilija Sala džiu vienė. Mus
auklėti ir išleisti į mokslą šeimai
tapo lengviau, kai į Vyžuonų mo -
kyklą mokytojauti persikėlė mo -
ti nos sesuo Uršulė Saladžiūtė.
Pra  džios mo kyk loje mane ir se -
su tę Rožę 4 metus mokė Va len ti -
nas Sala džius. Visi jie ir buvo di -
džiausi mo kytojai. Iš baigusių
Vyžuonų pradžios mokyklą bu -
vau antrasis mokinys. Gavau do -
vaną – pirmąją savo gyvenime
kny gą ,,V. Šeks pyro raštai jauni-
mui”. Man nežinant, teta Uršu -
liu tė parašė prašymą Saulės gim-
nazijai Utenoje. Ga vusi sutikimą,
kartu su motina pasikvietė mane
ir išdėstė, kad turiu stoti į gimna -
ziją. Ne si priešinau, bet bijojau.
1934-aisiais persikėliau į nuomo-
jamą kambarį Utenoje. Naujoje
vietoje greitai pripratau, pamė-
gau sportą, chorą. Utenoje mo -
kiausi iki 1937 metų, kol, tėvui
su  sirgus, tu rėjau padėti ūkio dar-
buose. So vietų Sąjungai okupa-
vus Lietu vą, 1940 m. mūsų  na -
muose buvo su imtas dėdė Pranas
Saladžius, Lie tuvos šaulių sąjun-
gos vadas. Vyžuoniškiai bolševi-
kai tyčiojosi ir iš manęs: pavogė
tetos dovanotą parkerį, veidrodė-
lį ir šukeles. Nepaklusau verčia-
mas šlovinti Sta liną, jaučiau,
kad esu vietinių sekamas. Rei kė -
jo kur nors dingti, nes miestelyje
darėsi vis nejaukiau. Išgir dau per radiją, kad iš
visos Lietuvos kvie čiami no rintys mokytis Vil -
niaus amatų mo kykloje. Man tai buvo ideali vieta.
Apsigyvenau ben drabutyje, vėl ak tyviai sportavau
– buvau krepšinio komandos kapitonas, dalyvavau
bėgimuose. 

Skaudžios gyvenimo patirties atnešė karas: vokiečių
buvote paimtas į frontą, pabėgęs tapote Vietinės rinkti-
nės savanoriu, dalyvavote kautynėse, vėl buvote suim-
tas, išvežtas į Vokietiją ir vėl siunčiamas į frontą, kalėjo-
te. Draugų žūtis mūšyje, nelaisvė svetimoje šalyje, nuo-
la   tinė nežinia dėl rytdienos... Kas suteikė jėgų nepalūž-
ti?

1943 m. kovo pabaigoje bendrabučio vedėjas
Blins trubas pranešė, kad mokytis Vilniaus amatų
mokykloje toliau nebegalėsiu, nes mano amžiaus
vyrus vokiečiai pradėjo rinkti į kariuomenę. Vie -
ną rytą su geru pažįstamu sutarėm eiti nusipirkti
laik raštį ir sužinoti apie tai daugiau. Vos pasukus
link kiosko, kuris buvo apie 200 metrų nuo bendra-
bučio, už kampo nustebom patekę į vokiečių žan-
darų rankas. Taip ir baigėsi mūsų mokslas. Pa -
tekau į Panevėžį, vėliau į Pajuostę. Ten buvo vo kie-
čių suorganizuotas II statybos batalionas. Vi si jo
ka reiviai ir vadai buvo lietuviai, paklūstantys
vokiečių įsakymams. Batalionui išvykus į Ru siją,
likau Pajuostėje surašyti turto, laukti iš ligoni nės
grįž tančių kareivių ir palaikyti ryšio su vokiečių
komendantūra. Vėliau laukė kelionė gyvuliniuose

va gonuose Rusijos link per Daugpilį, Pskovą, Lu -
gą. Po trijų parų išlipome Tolmačevo sto telėje, ku -
rią puošė didelė meškos skulptūra. Ne toliese buvo

ir bataliono štabas. Čia buvau pa -
skirtas puskarininkiu, nes reikėjo
pakeisti sun kiai sužeistą kitą pus-
karininkį. Mokymuose man buvo
lengviau, nes vokiškai supratau.
Taip prabėgo metai, teko trauktis
nuo fronto. Pskovas, Estijos stotelė
Ir bosk... Iš Turmanto pro Salaką
pa  likęs tarnybą pabėgau. Kartu su
dar dviem grupės vyrais Utenoje
tapome Vietinės rinktinės 308 ba -
ta  liono savanoriais. Kariavome
prieš Armiją Krajovą. Mūšyje prie
Graužiškių ir Ašmenos 21 iš mūsų
žuvo, 16 buvo sužeista. Visi iš dvie-
jų bataliono kuopų, prie Ašmenos
apsuptų vokiečių esesininkų, bu -
vo me suimti ir nuvežti į Kauno VI
fortą, o iš ten išvežti į Vokietiją.
Rei kėjo būti stipriam, taupyti jė -
gas. Troškimas pamatyti laisvą
Tė  vynę ir savus padėjo nepalūžti.
Man pavyko to sulaukti.

Dėl brolio Juozo atsisakėte gali-
my   bės pabėgti iš vokiečių nelaisvės.
1948-aisiais judu drauge pasiekėte
Australiją. Nuolatinis rūpestis ir broliš-
kas supratimas lydėjo Jus iki pat bro-
lio mirties 1991 m. Ką Jums reiškė šio
žmogaus buvimas šalia?

Vokiečiams mus vežant iš Aš -
menos į Kauną, pakeliui siūliau
bro liui Juozui šokti iš sunkveži-
mio į šalia esančius krūmus. Jis

atsisakė, matyt, bijojo. Negalėjau pa likti jaunesnio
brolio. Ką bū čiau sakęs tėvams? Taip ir neišsisky-
rėme visą gy venimą, mūsų likimas tapo vienodas.
Sulaukėme karo pabaigos, kartu mokėmės po karo
Niur tin geno gimnazijoje, vienoje komandoje žai-
dėme krep šinį. Vėliau abu įstojome į lietuvių inži-
nerijos kuopą amerikiečių kariuomenėje Frank -
fur te. Aus tralijoje kartu dvejus metus dirbome pa -
gal sutartį su vietos valdžia. Po to gavome leidimus
gyventi šioje šalyje ir dirbti ten, kur norime. Brolis
Juozas man buvo artimas ir brangus. Jo pelenus
par vežiau į Lietuvą ir palaidojau šeimos kapavie-
tėje Vy žuonose.

Australijos lietuviams Jūs žinomas kaip vienas iš la -
biausiai nusipelniusių lietuviškajai spaudai žmonių – lei-
dyklos ,,Mintis” vadovas. Kaip nusprendėte imtis šios
veik los?

Visa ,,Minties” spaustuvės veikla – įvairių
knygų ir laikraščių leidimas – man buvo įdomi ir
miela. Visi šie darbai buvo skirti lietuvybės išlai-
kymui Australijoje. Tuo dabar labai didžiuojuosi,
nors maža dalele galėjęs pasitarnauti Lietuvai.
1977 m., man pasitraukus iš spaustuvės vadovo pa -
reigų, visus darbus perėmė ir iki spaustuvės gyva-
vimo pabaigos ja rūpinosi mano žmonos brolis Zig -
mas Kyzelis ir jo žmona Lorna. Jie man perdavė
visus spaustuvės dokumentus. Šiandien džiau-
giuo si jais praturtinęs ir Lietuvos nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos fondus. Čia saugomi ir mano

draugo poeto Juozo Almio Jūragio
įvai riomis progomis man rašyti pos-
mai ir eiliuoti sveikinimai.

1951–1976 m. leidykla ,,Mintis” iš -
lei do 85 knygas, 953 savaitraščio ,,Mūsų
pastogė” numerius, laikraštį ,,Mūsų ke -
liu”. Didžiąją spaustuvės išleistų knygų
dalį – net 54 – sudaro knygos latvių kal -
ba. Kuo pelnėte latvių simpatijas?

Po Antrojo pasaulinio karo į Aus -
traliją atvyko apie 10,000 lietuvių.
Ma  no žiniomis, latvių į Australiją at -
vyko dvigubai daugiau. Tarp jų bu vo
daug rašytojų, žurnalistų. Todėl ir jų
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Savo atsiminimų knygoje ,,Gyvenimo vingiuose”
esa  te rašęs: ,,Nežiūrint kada, kur gyvenau, visuomet at -
mintyje nešiojausi Lietuvos kaimą...” Koks jis išliko Jūsų
prisiminimuose?

Gimiau 1923-aisiais Vyžuonų valsčiuje, Ute -
nos apskrityje, Teofilijos ir Kalmano Nagių šeimo-
je. Gimtasis kaimas man liko visam gyvenimui
toks, koks buvo tada, kai vaikas bėgiojau po lau-
kus, pievas, tėvų vienkiemį supusius beržynus,
alks  nynus, kuriuose nuo saulės kaitros slėpėsi
besiganantys gyvulėliai, grybavau pušyne, šeimos
,,kurortu” vadinamame, maudžiausi Vyžuonoje,
klausydavausi po namų stogu čiulbančių paukšte-
lių. 28 hektarai Degsnių vienkiemio žemės dalijo-
si įvairių spalvų vasarojų laukais. Menu ir netoli
namų pievoje pastatytą krepšinio lentą. Visi devy-
ni vaikai – nuo didžiausio iki mažiausio – vis mė -
gin davom įmesti į krepšį dėdės dovanotą kamuolį.
Slėpynės, ,,pleikų” lošimas, laipiojimas po me -
džius buvo mūsų užsiėmimas. 1944 m. komunistų
valdžia sunaikino gimtąją sodybą: šeimą išvarė,
pastatus nugriovė. Mudu su broliu Juozu buvome
vi sam gyvenimui atskirti nuo šeimos, vokiečių
internuoti ir išvežti darbams į Vokietiją. Nuolat
ly  dėjo tėvų, brolių ir seserų ilgesys, bet laiškų ra -
šyti negalėjome, kad nepakenktume
artimiesiems. Liko tikėtis ir laukti
Lie tuvos laisvės. Ir dabar, grįžęs iš
ilgų gyvenimo kelionių svetimose ša -
lyse, nešiojuosi širdyje brangų gim tą-
 jį kai mą, kurį per prievartą seniai
bu vau palikęs.

Šviesiai prisimenate vaikystę tėvų
na  muose, Vyžuonų pradžios mokyklą,
nuo  tykius Utenos gimnazijoje, savaran-
kiš  ko gyvenimo pradžią Vilniaus amatų ir
technikos mokykloje. Ką šiandien pava-
din tumėte didžiausiais savo gyvenimo mo  -
kytojais?

Degsnių vienkiemis visoje apy-
lin kėje buvo gražiausias ir tvarkin-

,,Visas dienas gyvent visa širdim...”
Visuomenininko, spaustuvininko, Vietinės rinktinės savanorio Prano Nagio 90-mečiui
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Nagių šeima prie gimtojo namo 1939 m. Pirmoje eilėje iš
kai rės: Stasys, Aloyzas, Antanas, Kazys; antroje eilėje iš
kairės: Kazytė, motina Teofilija Saladžiūtė-Nagienė, tėvas
Kal manas Nagys, Juozas; trečioje eilėje iš kairės: Marytė,
Ro zaliūtė, Pranas.

,,Minties” spaustuvėje 1959 m. Iš kairės: spaustuvės vadovas P. Nagys, ,,Mūsų pastogės”
redaktorius Julius Vėteikis, Elena Nagienė ir Juozas Nagys.

P. Nagys apdovanotas Lietuvos ka -
rių veteranų sąjungos ,,Ramovė”
gar bės nario ženklu, Vietinės rinkti-
nės, Lietuvos kariuomenės kūrėjų
sa vanorių ir Lietuvos šaulių sąjun-
gos medaliais.

Sausio 28-ąją sukanka 90 metų, kai Vyžuonų
vals čiuje gimė žymus Australijos Lietuvių
Bendruo menės veikėjas, ilgametis Sidnėjaus

,,Min ties” spaustuvės vadovas, Vietinės rinktinės sa -
vanoris, rezistentas Pra nas Nagys. Savo gyvenimo
odi sėją nuo gimtųjų Degsnių vienkiemio iki tolimojo
Sid nėjaus Jis išpasakojo atsiminimuose, tėvynės ilge-
sį išliejo eilėraščiuose, garbios savo šeimos istoriją
įpy nė knygon ,,Vyžuonos: kraštas ir žmonės”. 1994-
aisiais Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai
perduota P. Nagio kruopščiai surinkta ir išsaugota
įvai rių Australijos lietuvių organizacijų ir draugijų,
,,Min ties” spaustuvės steigimo ir veiklos dokumentų
kolekcija. Ligšiol P. Nagys dalyvauja Vietinės rinkti-
nės Vilniaus skyriaus veikloje. Metų našta Jo, regis,
nė kiek neslegia: tai žvalus, besišypsantis, įdomiai ir
mie lai bendraujantis pašnekovas, gyvenimo credo
atskleidęs viena savo eilėraščio eilute: ,,Visas dienas
gyvent visa šir  dim...” Jubiliejaus išvakarėse apie vi -
sas visa širdimi gyventas dienas su P. Nagiu kalbėjo-
si JoLANTA MATUzAITĖ. 



veikla šioje srityje buvo aktyvesnė, buvo išleista ir
daugiau knygų. Kai latviai pasistatė bendruome-
nės na mus, kasmet jų salėje vykdavo bendri pabal-
tiečių deportacijos minėjimai, skambėdavo lietu-
vių, latvių ir estų chorų dainos. Man, spaustuvės
,,Min tis” vadovui, bendrauti su broliais latviais ir
spaus dinant jų knygas, ir asmeniškai, buvo malo-
nu ir smagu.

Greta leidyklos ,,Mintis” darbų buvote ir aktyvus
Aus   tralijos Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, daly-
vavote Sydnėjaus lietuvių klubo veikloje, daugelį metų
kar tu su žmona Elena dainavote chore ,,Daina”. Kuri
veik  la teikė Jums didžiausią pasitenkinimą?

Į Australijos Lietuvių Bendruomenės valdybos
rinkimus patekau iš Sydnėjaus apylinkės kandida-
tų sąrašo. Nesitikėjau, tačiau buvau išrinktas ir
1955–1956 m. ėjau šias pareigas. Vėliau tapau val-
 dybos iždininku: tvarkiau ,,Mūsų pastogės”, Kraš -
to valdybos ir kitus administracinius reikalus, su -
si jusius su iždu. Daug prisidėjau steigiant Syd -
nėjaus lietuvių klubą, keletą metų buvau klubo
val dybos vicepirmininkas. Negalėjau atsisakyti ir
dalyvavimo Sydnėjaus ,,Dainos” chore. Sutikome
kartu su žmona Elena. Chore dainavome 27 metus.
15 metų buvau choro valdybos pirmininkas. Visa
tai buvo skirta lietuvybės išlaikymui, ir tai buvo
sma giausi mano darbų metai, kuriais patyriau
cho ristų, dirigentų paramą ir malonumą dalyvau-
ti tarp jų, išsaugoti lietuvišką dainą tolimoje Aust -
ralijoje. 

Prieš dešimtmetį, 2002 m., išleidote savo poezijos
knygelę ,,Gyvenau tėvynės ilgesiu”. Jūsų posmuose –
nos  talgija paliktai tėviškei, dedikacijos artimiesiems ir
draugams. Kas skatino kurti? Galbūt pradžios mokykloje

pirmoji dovanų gauta ,,V. Šekspyro raštai jaunimui” kny-
gelė? Ar kas iš šeimos narių dar kuria eilėraščius?

Mano poezijos knygelė ,,Gyvenau tėvynės il ge-
siu” išėjo visai netikėtai. Nebuvau numatęs jos iš -
leisti. Bet, grįžęs gyventi į Lietuvą, tarp kitų rank-
raščių radau pavienių eiliuotų rašinėlių, ku riuos
surinkau ir sugalvojau sujungti į knygelę. Dau gu -
ma jų parašyti Australijoje. Nuo pat vaikystės lie-
tuviškas žodis man buvo reikšmingas, patiko dek-
lamuoti eilėraščius. Pradžios mokykloje gauta
kny  gelė man įtakos neturėjo. Dar gimnazijoje mo -
kytojas skyrė užduotį parašyti rašinį laisva tema.
Mano rašinį jis perskaitė visai klasei ir įvertino
aukščiausiu pažymiu. Jaučiausi esąs geriausias
mo kinys. Besimokydamas Utenos gimnazijoje,
nuo  mojamame bute eilėraščius kurdavau priete-
moje, taupydamas elektrą. Keletą eilėraštukų vė -
liau esu pasiuntęs žurnalui ,,Žvaigž dutė”. Gavau
re  daktoriaus atsakymą, kad pirmuo sius eilėraš-
čius atsiuntusių Prano Nagio ir Henriko Nagio
kūryba bus išspausdinta kituose žurnalo nume-
riuose, bet jų rasti nepavyko. Iš šeimos narių poe-
zijos rinkinėlį yra išleidęs brolis Alo yzas, eilėraš-
čius kuria ir paveikslus piešia bro lio Kazimiero
žmona Nijolė. Esu dėkingas duk terėčiai Zitai Na -
gytei-Kasauskienei, skyrusiai man savo eilėraštį ir
iliustravusiai mano knygas. 

Daug šiltų žodžių ir vietos savo atsiminimuose ski-
riate nuostabiai moteriai, šviesaus atminimo savo žmo-
nai Elenai Kyzelytei-Nagienei. Kokia buvo tokio gražaus
ir darnaus Jūsų gyvenimo pradžia?

Su Elena Kyzelyte susitikome Sydnėjuje. Abu
mes buvome atidirbę pagal dvejų metų sutartį su
Australijos valdžia: Elena – mergaičių gimnazijos
val  gykloje, aš – cukranendrių, vynuogių plantaci-
jose, girininkijoje. Elena su tėvais ir seseria daly-

vavo lietuvių surengtame 1951-ųjų metų sutikime.
Taip susipažinome ir vėliau bendravome su ėji-
 muo se po lietuviškų pamaldų. Po aštuonių mė ne-
sių apsivedėme. Ji buvo ne tik mano žmona, bet ir
kruopščiausia pagalbininkė, bendramintė vi suose
mano visuomeniniuose darbuose. Visi, mus paži-
no ję, gerbė ir mėgo. Po sunkios ligos žmonai mi -
rus, palaikus parvežiau į Lietuvą ir palaidojau jos
iš sirinktoje vietoje Vyžuonų kapinėse.

1997-aisiais grįžote gyventi į Lietuvą. Ar pasiteisino
Jūsų lūkesčiai ir viltys toje šalyje, kurios nuolat ilgėjotės
ir kuriai skyrėte daugelį savo darbų?

Esu labai laimingas grįžęs gyventi į Lietuvą.
Buvau Vietinės rinktinės savanoris, apdovanotas
Lietuvių karių veteranų sąjungos ,,Ramovė” gar-
bės nario ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa -
vanorių, Lietuvos šaulių sąjungos, Vietinės rinkti-
nės karių medaliais. Dar dalyvauju Vietinės rink-
tinės susirinkimuose. Brolis Juozas taip pat gavo
savanorio pažymėjimą po mirties. Mano žmo na
Ele  na, kilusi nuo Zapyškio, amžinąja poilsio vieta
taip pat pasirinko Lietuvos žemę. Abu mes gyveno-
me ir dirbome Lietuvai. Mūsų darbus tolimojoje
Aus tralijoje tegul vertina kiti.

Ko palinkėtumėte šiandien sau ir mums visiems Lie -
tuvoje?

Aš pats sau linkėčiau sveikatos, laimės tęsti
dienas Tėvynėje ir dar sulaukti mums visiems lai-
mingesnės ateities. Visi lietuviai, tikėkite laisve, ją
gerbkite ir mylėkite, nes nėra pasaulyje lietuviui
ki tos šalies, kurioje jis būtų laimingas. Tik Lie tuva
yra ir bus Jūsų visų laimė ir gyvenimo džiaugs-
mas, jei Jūs ją išlaikysite ir dėl jos likimo dirbsite
ir aukositės. Visiems linkiu geros ateities.

Dėkoju Jums už pokalbį.

Tęsinys. Pradžia 2013 m. sausio 12 d.,,Kultūroje”

„Rašau, kaip jaučiu bei žinau, ir basta...”

„Rašytojas rašo, – kaip, kompozitorius kompo-
nuoja, o dailininkas tapo. Tačiau jis šis tas daugiau
nei raštininkas. Tačiau rašo eilėraštį, novelę, ro -
ma ną, dramą ir tiek. O literatūra yra literatūra, –
nei daugiau, nei mažiau. Ji nėra vadovėlis, trakta-
tas, pamokslas idėjos broliams ar savo nepriete-
liams, o tuo labiau ne Dievo žodis,” – atsakydamas
į „Metmenų” žurnalo apklausą, teigė Ostrauskas.
Kū ryba jam buvo susiejama su egzistencine išeivio
situacija: „Jeigu neturėčiau savo rašinėjimų, būtų
visai riesta. Toji kūryba iš tiesų gelbsti – paskęsti
joje, užsimiršti. Tikra terapija.” (1997 V 1). Per kū -
rybą kompensuojama Tėvynės prarastis: „pasiimti
lyrą, ba ji yra balzamas”. Rašytojas nesiekė tikslo
spausdinti pirmuosius kūrinius. Tai paliudija ir jo
parašyti komentarai. Apie savo dramą Dvilypės šir-
dys, parašytą apie 1943 m., Ostrauskas sako: „Tai
ne tik pirmoji mano drama, bet apskritai pirmasis
„kū rybinis veikalas” (tad ne eilės ar šiaip sau
proza).” Jo jaunystės kūrinių dalį sudaro dar viena
pjesė, parašyta Lietuvių vidurinėje mokykloje Liu -
bec ke, Vokietijoje, bei keletas ankstyvųjų eilėraš-
čių, iš kurių keletas buvo išspausdinti emigrantų
žurnaluose Vokietijoje. Apie 3 veiksmų dramos
vaiz  delį Voras (1945 09 05) rašė: „Štai dar vienas
jaunystės „šedevras”. Pradėtas dar Lietuvoje, baig-
tas Liubecko lietuvių gimnazijoje, Vokietijoje, o
vėliau (1946–1947) prie jo dar šiek tiek krapštytasi
Pabaltijo universitete, Augsburge ir Pinnenberge.
Išspausdinta ištrauka iš to vaizdelio universiteto
skau tų žurnale Sciential et artibus, 1946 m. Nr. 2.
Taip, aišku, nespausdinta.” (2005 09 12) 

Rekonstruojant rašytojo kelią galima teigti,
kad kūrybos pradžia – 1943-ieji, tačiau viešas kaip
dramaturgo debiutas įvyko tik 1954 m. Tų metų Li -
te ratūros lankų ketvirtajame numeryje pirmą kar -
tą buvo išspausdinta Ostrausko drama Pypkė, pa -
rašyta 1951 m. Joje ryškūs avangardizmo bruožai.
Pypkė išversta į anglų kalbą 1963 m. Re ži sie rius,
literatūros kritikas Jurgis Blekaitis apibūdino ją

kaip „moderniausių teatri nių
formų pionierę lietuvių teatre”,
o autorių – kaip „novatorių dra-
maturgijoje, siekiantį naujų iš -
raiškos formų ir naujų temų.”
Vienas iš svarbiausių li teratū-
ri nių žanrų, kuriame jis pro-
duk tyviai ir kūrybingai darba-
vosi, yra dramaturgija. Vie na
po kitos gimsta pjesės, dramos,
minidramos, jos spaus dinamos
žurnale Metmenys, imamos leis-
ti atskiromis knygomis. Os -
traus  kas buvo vienas iš nedau-
gelio išeivijos autorių (dar Al -
girdas Landsbergis ir Antanas
Škėma), savo kūriniams pritai-
kiusių avangardinius kalbos ir
formos eksperimentus. Vėliau
pasirodo Kanarėlė (1958). Žalioj
lankelėj: dvi vienaveiksmės
dra  mos (1963). Pjesė Gyveno
kar  tą senelis ir senelė (1963–
1969) laikoma pirmąja avangar-
do drama lietuvių literatūroje.
Šių pjesių mašinraščiai su pa -
taisymais saugomi rinkinyje.
Knygoje Kvartetas (1971) be

anks čiau paminėtųjų išspausdin tos pjesės Duob -
kasiai (į anglų kalbą išversta 1967); Kvar tetas (iš -
versta 1992) ir Me tai. Beveik visi Ostrausko veika-
lai kamerinio pobūdžio: taupūs veikėjų skaičiumi,
nedidelės struktūros. Vėlesnėje kūrybo je ryškėja
atviras sąlygiškumas. Ostrauskui rūpi žmogus ir
jo likimas. Veikėjų nedaug – trys ar keturi, veiks-
mas vyksta nedidelėje erdvėje. 1977 metais iš spaus-
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...originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija... (III)
Virginija Paplauskienė
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K. Ostrausko ,,Ars amoris” rankraščio  fragmentas
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Kultūros kronika

2013 01 25 Klaipėdos Žvejų rūmuose įvyko spektaklio
pagal Caryl Churchill pjesę „Top Girls (Neprilyg sta -
mosios)” premjera. Režisierius – Gytis Padegimas. Šios
garsios pjesės, įtrauktos į geriausių tūkstantmečio pje-
sių šimtuko sąrašą, pastatymai įvairiose pasaulio sceno-
se sulaukia nemažo atgarsio ir dėmesio dėl savo intri-
guojančio siužeto, veikėjų ir problematikos. Pasak reži-
sieriaus G. Padegimo, statant spektaklį, jam rūpėjęs
klau  simas – ar visada moteris, prisiimdama vyro vaidme -
nį, yra teisi? Spektaklio veikėjos dėl to nukenčia, bet kas
gi dėl to kaltas – vyrų valdoma visuomenė ar klaidin gas
moterų supratimas, kas yra jų laisvė ir laimė?

2013 01 20 Vilniaus senamiestyje vyko renginys – eks-
kursija ,,Daugiatautis Vilnius. Prancūzų palikimas
Vilniuje”. 1812 m. Prancūzijos imperatoriaus kariuome-
nė ties Kaunu peržengė Nemuną ir įsiveržė į Rusijos
imperiją, o po kelių dienų užėmė Vilnių. Napoleonas įsi-
kūrė tuometiniuose Vyskupų rūmuose ir Vilniuje pralei-
do 18 dienų. Be karinių, strateginių ir administracinių
problemų sprendimo, imperatorius rado laiko susitikti
su vietos diduomene, dalyvavo pokyliuose. Ekskursijos
metu gidas supažindino ne tik su tomis vietomis, kur
lankėsi Napoleonas, bet ir vietomis, susijusiomis su
frankų kultūra bei kapaviete, kur palaidota daugiau kaip
2,000. Napoleono kareivių palaikų.

2013 01 16 – 2013 02 02 Vilniuje, AV17 galerijoje, vyksta
jaunosios kartos juvelyrės Sandros Malaškevičiūtės
paroda „Plaukai ant irklų”. Menininkės kuriama juvely-
rika – konceptualūs bei organiški meno kūriniai, išsiski-
riantys originaliomis nuotaikingomis idėjomis ir neįpras-
ta dar bo medžiaga – organiniu stiklu. Autorė kuria ir
ma žosios plastikos objektus, jungdama organinį stiklą
su kitomis medžiagomis. Parodoje pristatoma gamtinių
objektų ko lekcija: sėklademidai, žolių tuneliai, betoni-
niai stiebai, laiko kankorėžiai, vaivorykštė – šaka, dantų
karoliai, bumbulų konservai, žali plaukai.

2013 01 15 – 2013 01 20 Vilniuje, Menų spaustuvėje vyko
renginys „Kitoks teatras vaikams”. Menininkų grupė
„Žuvies akis” pristatė interaktyvaus šokio spektaklį
„VVV+v”, fantastišką vaizduotės kelionę, kurioje vaikus
lydėjo du profesionalūs šokėjai; visi kartu bandė supras-
ti, ką reiškia virvė ir ką ji simbolizuotų, jeigu būtų jaus-
mas. Trupė iš Švedijos „Memory Wax” pristatė šokio
spektaklį „Šiukšlės”, kuriame mokoma, kaip vėl kūry-
bin gai panaudoti išmestus daiktus. „cezario grupė” pa -
rodė spektaklį „Superagentas 000”, kuriame išradingai
nu galimi piktadariai. Klaipėdos lėlių teatras atvežė
spektaklį visai šeimai „Raudonkepuraitė”, kuriame vei-
kia ne tik veltos pirštininės lėlės, bet „suveltas” ir pats
siužetas. Buvo ir kitų įdomių spektaklių.

2013 01 19 Vilniaus „Lėlės” teatre įvyko spektaklio „Bai -
siai graži pasaka” premjera. Spektaklis pastatytas pa -
gal lietuvių liaudies dainas ir mįsles, o paremtas viena
pa saka, kuri vadinasi „Apie tai, kaip ragana mergaitei
galvą nukando”. Scenarijaus autorė, režisierė ir dailinin-
kė – Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė. Naiviai paprastas,
rafinuotai siurrealistinis spektaklis atskleidžia raganos,
velnių ir kitų mitinių būtybių paveikslus, jų gyvenimo bū -
dą. Spektaklyje jungiamos įvairios plastinių menų ir „gy -
vo plano” vaidybos priemonės. Jo tikslas – ne tik lavin -
ti vaikų fantaziją, spalvų, formos ir erdvės suvokimą, bet
ir mokyti, kaip įveikti baimę ir suprasti pasakos simboli-
ką.

2013 01 20 Vilniaus rotušėje vyko nuotaikinga sekma-
dienio popietė su vokalo pedagogu Artūru Noviku ir jo
džiazo mokyklos auklėtiniais. Koncerto programoje
skam bėjo balsu meistriškai atliekamos džiazo ir populia -
riosios muzikos kompozicijos, aranžuotos lietuvių liau-
dies dainos bei sutartinės, vokaliniams ansambliams pri-
taikyti klasikos kūriniai. Ir visa tai buvo atliekama be
inst ru mentinio pritarimo, a – capella. Šis profesionalus
dai navimo būdas – A. Noviko džiazo mokyklos vizitinė
kor telė.

Atkelta iš 7 psl.

...originaliomis 
dramomis ugdoma
sava dramaturgija...

din ta ketvirtoji knyga – Čičinskas. Čia
gvil denamos meno ir kūrybos temos,
jas susie jant su mirties tema. 1983 me -
tais iš leista pjesė Gundymai yra politi-
nė satyra, far sas. Kritikuojamas 1968
metais Če kos  lovakijoje įvestas karinis
režimas bei veiksmai Afganistane po
1980-ųjų. Centrinė ašis – vyro ir moters
santykių destrukcija dėl karinių veiks-
mų įtakos. Tai di desnės apimties kūri-
nys, pasižymin tis veikėjų gausa. Pjesės
Eloiza ir Abelardas (1988) ir Ars amoris:
Histo riae sacrae et profanae (1991) pri-
klauso post modernistinei kultūrai. 

Ostrauskui kūryba – tai savęs išsa-
kymas tokiomis priemonėmis, kurios
at liepia rašytojo as menį. Ostrauskas
bu  vo puikiai susipažinęs ne tik su lietu-
vių literatūra, šiuolaikiniais autoriais,
bet ir su klasikais, antikos autoriais. Šį
platų kultūrinį akiratį patvirtina gau-
sūs jo dramų intertekstai, nuorodos ir
įvairios aliuzijos, citatos. Išskirtiniu jo
kū rybos bruožu yra tai, kad vietoj tra-
dicinių personažų jo kūryboje veikia
me taforinės figūros. Personažai: Romeo
ir Džuljeta; Salomė ir Jonas Krikš ty to -
jas; Francesca ir Paolo; Dzeusas ir He -
ra, Sapho, Markizas de Sade ir kt. „Žais -
damas” žinomų kūrinių tekstais, kūrė
postmodernizmo stilistikai būdingą
nenutrūkstamą sukurtų istorijų pa kar-
to jimo žaismą. „Sėsdamas rašyti, iš
anksto žinau, kad didžiajai visuomenės
daliai būsiu nepriimtinas. Tuo nenoriu
pasakyti, kad aš, girdi, mandras, o vi -
suo menė – kvaila. Anaiptol. Tačiau es -
mė ta, kad aš į daug ką žvelgiu kitaip,
kar tais net priešingai negu didžioji mū -
sų visuomenės dalis. Jeigu kreipčiau
per daug dėmesio į daugumos galvose-
ną ir pažiūras, tai tikriausiai iš anksto
susiparalyžuočiau savo kūrybiniame
dar be,” – rašė savito teatro kūrėjas,
krei piantis visos lietuvių dramaturgi-
jos raidą modernesnėmis kryptimis. Ne
kartą yra sakęs, kad dramaturgas gali
apsieiti ir be teatro: „Girdi, dramos
teks tas tėra tiktai skriptas spektakliui.
(Režisieriui, – tikrai ne dramaturgui).
Pra vartu prisiminti, kad drama, t.y. jos
tekstas, yra ir literatūra – vienas iš jos
žanrų. Reiškia, kaip tekstas, ji egzistuo-
ja ir be teatro. Žodžiu, drama yra gyva
ir be scenos. Kitaip tariant ji gali apsieti
be teatro.” Toks apibūdinimas atėjo
neatsitiktinai: jis žvelgė į savo minidra-
mas, pjeses kaip į atskirus, nepriklau-
somus meno kūrinius. Savo ypatingą
reiklumą kūrybai ne kartą yra pabrėžęs
laiškuose Šurnai: „[...] didėja ‘savikri-
tiškumas’ – vis daugiau braukai, kaita-
lioji... [...] Tačiau kol dar, nors ir vargais
negalais ‘tebesirašos’ ir esi daugiau ma -
žiau patenkintas rezultatu, tol kauniesi.
O kai pamatysiu, kad jau ‘gaunas’ birz-
galas, ‘veikalams’ padėsiu rie  bų tašką
(esu šventai įsitikinęs, kad pajėgsiu tai
suvokti ir taip pasielgti)” (1979 VIII 25).
Į išeivių teatrą žvelgė su tam tikru kri-
tiškumu: nemėgo lankytis savo pastaty-
mų premjerose, anot jo – „lie tuviai labai
konservatyvūs”, „kreivai žiūri į visa
tai, kas nauja ar kitaip, ne tik žiūri, bet
kartais tiesiog karingai kaunasi.” Kaip
lygiai sunkiai sekėsi pri imti viešą kū -
rybos kritiką, nuo to kių dalykų gynėsi
abejingumo kauke: „[...] atvirai pasaky-
siu, dėl to nesuku gal vos. Rašau, kaip
jaučiu bei žinau, ir basta.” 

Pabaiga kitame numeryje


