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Kitame numeryje:
• Helmutas Šabasevičius. Baleto metraštininkė.

• Danutė Paulauskaitė. Eilėraščiai.

• Stasys Goštautas. Užrašai iš provincijos (XIV).

• Vytautas Visockas. Amžinas rūpestis.

Pastabos pačiam sau

Atraskime nežinomus Lietuvos turtus – tris nuostabius Eduardo Fran-
cua Andrė parkus prie Vilniaus – kviečia Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos parodų salėje surengta dailės ir fotografijos darbų

paroda, savotiška menininkų ataskaita už trejetą metų paeiliui rengtą tęs-
tinį tarptautinį plenerų ciklą. Tai E. F. Andrė klubo Lietuvoje ir Trakų istori-
nio nacionalinio parko direkcijos bendras projektas, kuriuo siekiama popu-
liarinti žymaus prancūzų landšaftininko ir botaniko projektuotus Trakų Vo-
kės, Lentvario ir Užutrakio grafų Tiškevičių parkus. Rengėjai nori, kad ir vi-
suomenė prisiimtų atsakomybę už istorinio paveldo išsaugojimą, už istori-
nės aplinkos pritaikymą šiuolaikinėms reikmėms.

Pirmasis pleneras prieš trejus metus buvo skirtas paminėti 165-ąsias E.
F. Andrė gimimo metines. Antrasis – kvietė prisiminti Andrė kaip pasaulyje
garsų botaniką ir priminti, kad šalia Vilniaus esančiose buvusių dvarų sody-
bose yra išlikęs tarptautinės reikšmės kraštovaizdžio architektūros pavel-
das. Praėjusių, 2007 metų, pleneras buvo pavadintas „Parkų meno meta-
fizika” ir priminė E. F. Andrė garsų veikalą „Sodų menas”.

Dailininkų darbai atlikti įvairiomis technikomis: aliejumi, pastele, akva-
rele, pieštuku, anglimi. Juose atsispindi ežerų ir tvenkinių paslaptingas gro-
žis, tolumoje baltuojantys rūmai, tilteliai, grotai, skulptūros. Meninėse foto-
grafijose užfiksuoti netikėti parkų kampeliai...

Rūta Ambrasiūnienė

Žmonės ir asmenybės

Visos revoliucijos kyla dėl socialinės atskirties. Senovės Ro-
moje buvo vergai ir vergvaldžiai. Feodalizme – baudžiau-
ninkai ir dvarininkai. Kapitalizme – proletarai ir milijo-

nieriai. Socializme – darbo liaudis ir partinė nomenklatūra. Mū-
sų naujojoje Lietuvoje sugalvoti nauji terminai: „runkeliai” (su-
prask – kaimiečiai) ir elitas. Žmogui prigimta pavydėti už jį tur-
tingesniam, protingesniam, apsukresniam, talentingesniam. Pa-
vydas yra antrasis „aš”, nematomas žmogaus šešėlis. Prieš 20
metų, brandaus socializmo saulėlydyje, kone visi mes buvome
„runkeliai”, t.y. darbo liaudis, nes visi vienodai skurdome (no-
menklatūra mito iš savo privilegijų). Griuvus socializmui ir jo
planinei rinkai, „laisvoji rinka” išlaisvino galimybę vogti, „prich-
vatizuoti”. Drumstame pertvarkos vandenyje ėmė plaukioti di-
deli ,,karosai”... Ir tie, kurie mokėjo ir nesidrovėjo prisivogti, ne-
jučia tapo elitu. Apie juos, tuos apsukruolius, įvairiais keliais
tapusius milijonieriais, ėmė rašyti laikraščiai, stilingi žurnalai
ėmė spausdinti jų ir jų ponių nuotraukas – prieš balių, baliaus
metu, po baliaus. Jie tarsi pasakų pelenės virto asmenybėmis.

Stop! O kas tai yra žmonės, ir kas – asmenybės? Lietuvoje
leidžiamas toks žurnalas ,,Žmonės”. Dideliu tiražu. Pelningas.
Jis mirga marga visokiomis ,,asmenybėmis” – iš verslo pasaulio,
pramogų pasaulio, naujosios politikos pasaulio… Tai kas, kad tie
žmonės nemoka sklandaus lietuviško sakinio pasakyti. Kam
jiems mokytis gražiai lietuviškai kalbėti, jei už juos kalba pinigai.
O pinigai į priekį išplukdo neskoningas balines sukneles, įmant-
rias pozas ir šukuosenas, dirbtines šypsenas priešais fotoobjekty-
vą. Pinigai daro „asmenybes”, pavadintas „žmonėmis”.

Bet ar ne žmonės yra ir tie mėlynanosiai, kurie prie krau-
tuvių kaulija centų bokalui alaus – atsipagirioti. Žmonės ir
tie, kurie pluša laukuose nuo tamsos iki tamsos. Ir tie, ku-

rie saulėkaitoje tiesia kelius, skaldo akmenis, krauna sunkve-
žimius. Jie nepretenduoja į „asmenybes”, kaip, beje, ir tikrosios
asmenybės, kurios yra mūsų krašto garbė ir pasididžiavimas –
mokslininkai, menininkai, rašytojai... Pagaliau – mokytojai,
gydytojai, kurie pelno žmonių pagarbą savo sąžiningu ir kūry-
bingu darbu. Tik mūsų laikas jiems nėra palankus. Jei anie, iš
„runkelių” išlindę (yra tokia patarlė: neduok, Dieve, iš mužiko
ponas), tampa blizgiųjų žurnalų „asmenybėmis”, tai šie, tikrieji
asmenybės vardo turėtojai, lyg bevardės pelenės pluša kiekvie-
nas savo srityje, Lietuvai pelnydami vardą ir šlovę. Ir žurnalistams
jie nelabai įdomūs, nes nemoka honorarų už jų vardo garsinimą
(sako, kuo didesni pinigai, tuo didesnė nuotrauka blizgančio žur-
nalo viršelyje), ir į politiką tokių neprakiši. Štai anie, iš TV ekra-
nų neišlipantys, pasišovę prikelti tautą savo partijų dėka, būsimuose
rinkimuose tai sublizgės... Pamatysime tokius politinius spektak-
lius, kokių dar nemokėjo parodyti visokie paksai ir uspaskichai.
Čia tai bus asmenybės, į kurias vėpsos vargšai „runkeliai” – ir
pavydės, ir žavėsis, ir pyks, ir apkalbės, bet balsą į urną įmes tam,
kuriam reikia, Čia išrinktieji tikrai pasistengs... C’est la vie.

Marius Simaniškis

Gintautas Trimakas. Užtrakio parke.



– Ką veiksi šį vakarą? – klausia
mano sena bičiulė stomatologė Ada.

– Nežinau... Truputį vaidmens
tekstą pasimokysiu, skalbsiu, va-
kare... gal eisiu į bažnyčią...

– Juk vakar buvai! Vėl eisi? –
net piktoką žvilgsnį įremia į mane
Ada.

– Ar geriau vėl su tavim plepė-
ti? (Ada niekad neįsižeidžia. Ji už-
siplieskianti, bet geraširdė, tuoj vis-
ką atleidžianti ir užmirštanti.) Ei-
nu kada noriu, kartais tris dienas iš
eilės, kartais... vieną per savaitę, bū-
na, kad ir nė vieno. Retai.

– Eik tu sau! Rodos, esi meni-
ninkė, apsiskaičiusi... na, gerai...
Suprantu, kažkaip pasukai į tikėji-
mą... na ten... amžinybė, Jėzus, dar
ten kas... Bet lakstyti į bažnyčią?!

– Aš nelakstau. Tiesiog einu.
– Eik tu sau! Tas pat per tą pa-

tį, kunigai be klausos, pamokslai
primityvūs – be jokio intelekto...
Negaliu, mane nervuoja...

– Ir mane kartais nervuoja, –
sakau, – nusiramink. – Adai šalikas
nuslinko nuo galvos, geltonos da-
žytos garbanėlės išsidraikė, skruos-
tai paraudo. Žinau, ji norėtų, kad
ateičiau pas ją, gertume arbatą ir
plepėtume. Ada neištveria vienat-
vės. Išsiskyrusi. Būtinai turi būti
su kažkuo, net vilkšunio, seno Gur-
do, jai nebeužtenka.

– Ada, neateisiu šį vakarą, visą
dieną plepu. O dėl kunigų... Tai ma-
no bažnyčia, visokia, su kvailais ku-
nigais ir protingais, talentingais ir
ne, dorais ir nelabai... Ir žinai, kuo
skurdesnė bažnytėlė, kuo primityvesnis moterėlių
chorelis, kuo nuoširdesnis ir paprastesnis kunigas, tuo
man graudžiau ir šviesiau sieloje. Užvis labiausiai
myliu ne didingas katedras, iškilmingas, turtingas
ceremonijas, Mišias su aukščiausiais hierarchais, o tas
mažas, primityviai išpuoštas bažnytėles su kvailais
juokingais Kristaus ir Marijos atvaizdais, netikrom
gėlėm, nedarniu giedojimu... Tai – mano bažnyčia.

– Bet sakei, kad miške, gamtoj melstis...
– Sakiau, – nutraukiu, nes jau noriu eiti, – ir tai

tiesa, Ada, vienumoj malda teikia daugiau gilumos,
bet ne tai svarbiausia.

– Tai kas? Sėdėk prie ežero ir melskis!
– Reikia ir bažnyčios, Ada. Yra skirtumas. Klau-

syk, kiek jau mes apie tai kalbėjom? Pavargau tau aiš-
kinti, ateis laikas, pati susivoksi...

– Tai jau ne! – juokiasi, tyčia erzina, – tu privalai
man padėti, juk tai tavo, brangute, pareiga. Aš – pa-
klydusi avis!

Aš tau šimtą kartų sakiau: nors bažnyčioje sunku
susikaupti, nors tave blaško kunigas be klausos, mo-
terėlė, uoliai ir siaubingai garsiai atsakinėjanti prie
pat ausies, koks nors diedukas, vis šnypščiantis nosį...
nors, nors... Vis tiek aš einu į savo bažnyčią! Noriu ei-
ti. Reikia eiti. Ten – žmonių ašarų, ilgesio, atgailos,
maldavimo vieta; ten sienos, skliautai... viskas... yra
kupina dešimtmečius, šimtmečius trukusių maldavi-
mų, tikėjimo, troškimų būti geresniems, būti be nuo-
dėmių, būti laimingiems... Ten yra Kristaus aplanky-
mo vieta. Ten Jis – komunijoje...

– Eik tu sau! Čia jau niekad nepatikėsiu. Fan-
tazijos!

– Ada, kodėl tu kasmet, per savo sūnaus Romuko
metines, merki gėles, pasidedi nuotrauką, degi žvakę,
skaitai jo laiškus? Tu matai jį gyvą. Jis – čia, dabar, bū-
na su Tavim...

– E, tai tik vaizduotė... – nuliūsta Ada. (Sūnus
prieš dešimt metų nuskendo jūroje.)

– O kas yra ta vaizduotė? Ar ne ta pati realybė?
Rodos, Einšteinas pasakė: „Tarp realybės ir vaizduo-
tės nėra skirtumo.” Tai tas pats gyvenimas, tik kitoj
egzistencijoj. Taip ir komunija, tie du tūkstančiai me-
tų nieko nereiškia. Buvo – vadinasi, yra, yra ir bus am-
žinai. O bažnyčia – lyg tiltas į tą kitą egzistenciją.

– Aš galiu ir be to tilto...
– Och, Ada, nieko tu dar negali... Man reikia eiti.

Klausyk (kažko pasidaro jos gaila, stovi liūdna, galvą
nuleidusi), kai tau bloga, tu šaukiesi „greitąją”, ir tau
visai nesvarbu, koks daktaras atvažiuoja: storas ar
plonas, gražus ar ne. Tau svarbu, kad jis suleistų vais-
tų, numalšintų skausmą ir nuvežtų ten, kur yra spe-
cialistai, chirurgai ir t. t. Ir bažnyčia yra tiltas, per ku-
rį einame aukštyn. Ritualą reikia vykdyti. Ne aklai, ne
mechaniškai, bet pažįstant savo prigimtį, žinant, kaip
greit siela, širdis, Dvasia apkerpėja, aptingsta (lygiai
kaip nemankštinamas kūnas), kartais reikia ir prisi-
versti.

Mano bažnyčia kviečia mane. Ir aš einu. Kartais
nenorėdama, nes aš žinau, kad be bažnyčios, be išpa-
žinties ir komunijos, be nusižeminimo savyje, nepa-
kilsiu net ir gražiausiame gamtos kampelyje. Iki, Ada.
Neliūdėk. Rytoj susitiksim. Gavau vakar po koncerto
didelę dėžę brangių saldainių, ateik pavakary, gersim
arbatą! �
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Aistė Gabrielė Černiūtė. Skudutiškio madona. Šilkas, aliejus. 2007.

Iliustracijos iš parodos ,,Lietuvos laikas.’’

Doloresa Kazragytė Dvi noveletės

Mano bažnyčia

Doloresa Kazragytė –
aktorė ir rašytoja. Baigusi
Valstybinę konservatoriją

(dabar – Muzikos
akademija), dirbo

Nacionaliniame dramos
teatre Vilniuje (1967–1969)

ir Kauno dramos teatre
(1969–2006). Šiuo metu

dirba pagal sutartis.
Išleido knygas: Tiltas be

turėklų (1986), Gyvenimas
prieš gyvenimą (1995),

Kasdienybės rožinis (1999),
Lengvi vienatvės atodūsiai

(2006).

Rašydama tarsi įsileidžiu
šviesą, pačiai pasidaro geriau.

Dabar ir smulkmenose įžvelgiu
šviesą. Žinau, kad jei atlaikai

sunkiausius išbandymus,
pragiedrėja. Supratau, kad

kančia nuskaidrina, atveda prie
Dievo. Dievas gal neturi kito

būdo, kaip žmogų atgręžti?
Kada man blogai, esu arčiau

Dievo, jaučiu jį.

Pažiūrėkit, kaip žmonės
vieni kitiems padeda, kai

įvyksta karai, žemės drebėjimai.
Kaip jie viskuo dalijasi.

Neturint turto, nebelieka
gobšumo. Seniausiais laikais

Dievas privalėdavo kaukštelėti
žmonėms per galvas, kai jie

imdavo pernelyg ištvirkauti,
nutoldavo nuo jo. Nelikdavo

kitos išeities, kaip tik marą ar
badą užleisti. Tik pagerėja, ir

vėl žmonės bėga nuo Dievo.
Kančia žmogų priverčia

pasijusti silpną, o silpnumas
naikina išdidumą, egoizmą,

savimeilę.

(Doloresa Kazragytė – iš
interviu)
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Valdonija Sausaitytė-Karaliūnienė. Žiūrėjimas. Drobė, aliejus. 2007

Prieš keletą metų gavau pranešimą iš pašto
– siuntinys. Čia dabar. Nuėjau – ogi iš Ameri-
kos! Parsinešu (sunkokas), atplėšiau – knygos.
Kažkokio pono, sakykim, R. P. (tos knygos da-
bar kažkur rūsy) ir visos autobiografinės: apie
vaikystę, apie studentavimo Kaune laikus, bėgi-
mą iš Lietuvos į Vokietiją karo pabaigoje, apie
gyvenimo pradžią Amerikoje, apie darbą ce-
mento fabrike ir t. t.... Pavarčiau, paskaitinė-
jau... Bet kodėl man atsiuntė? Gal jis iš Mosė-
džio? Ten mano tėvų jaunystės ir meilės vieta.
Parašiau tam ponui laišką, padėkojau ir prašiau
paaiškinti, kodėl man atsiuntė. Laukiu atsaky-
mo. Praėjo metai. Nesulaukiau.

O po pusantrų metų... skambutis iš Čika-
gos. Prisistato ponas R. P., sako greit atvažiuo-
siąs į Lietuvą, nori susitikti.

O Dieve, galvoju, į namus tai jau nekviesiu:
remontas šimtą metų nedarytas, vonia įgeltusi,
grindys – kartono plokščių, šlykščios rudos spal-
vos, durys išklibusios... Bet gal čia koks pokš-
tas?

Po trijų savaičių vėl skambutis – šį kartą iš
Vilniaus, ponas R. P. jau Lietuvoje. Prašo atva-
žiuoti į Vilnių. Ačiū Dievui! Važiuoju. Jaudinuo-
si. Mąstau: tas ponas jau kokių septyniasdešim-
ties metų ar daugiau, sakė vaikų neturi, o gal...
(krizenu tyliai) man kokį palikimą paliks? Ot
būtų laimė: galėčiau gyventi kaime, važinėti po
pasaulį ir nieko nedirbti.

Susitikome ištaigingo viešbučio vestibiuly-
je. Pietavome restorane. Ponas R. P. – žilas, sim-
patiškas, kad ir keista, liesas, gražiai išsilaikęs
septyniasdešimt dvejų! (jis pats pasisakė) metų
vyriškis. Ir dar – maloniai kvepiantis brangiais

kvepalais.
Paslaptis atsiskleidžia: kažkada, seniai se-

niai, prie didelio akmens Mosėdžio pievose per
gegužinę jis pabučiavo mano mamą. Bet mama
įsimylėjo mano tėvą. O ponas R. P. išvyko į Kau-
ną.... ir į Ameriką. Seniai našlauja, sūnus žuvo
avarijoje, anūkų neturi, nieko neturi. O mano
adresą sužinojo iš „Gimtojo krašto” laikraščio,
kai aš ieškojau dėdės Povilo artimųjų Ameriko-
je. Artimieji taip ir neatsiliepė.

Gėrėme brangų raudoną vyną, pasirodo,
abu jį mėgstame, pasakojo apie jaunystę, apie
savo vienišumą, apie knygas ir šunis (pasirodo,
ir ponas R. P. myli šunis).

Pažvelgiau į laikrodį, sakau, kad mano pas-
kutinis autobusas tokią ir tokią valandą. O jis:

– Užsakysiu jums taksi. Pabūkite dar va-
landėlę, aš užmokėsiu.

Žinoma, buvau labai labai labai maloniai
nustebinta. Vėl šnekučiuojamės. Aš vis sten-
giuosi paslėpti savo apkramtytus nagus. O jis
staiga:

– Neslėpkite rankų, Doloresa, mano žmona
irgi kaip pašėlusi kramtė nagus. Buvo nuosta-
bus žmogus, geras, išmintingas mano draugas,
ilgai liūdėjau.

Išgėrėm dar vyno. Staiga išgirstu:
– Supratau, kad esate gan laisvas žmogus,

taigi... jei neturite kokių svarbių reikalų, kvie-
čiu kitą savaitę skristi į Romą.

Kuuur? – netekau amo.
Į Italiją, – šypsosi, o išblukusios mėlynų vo-

silkų akys kibirkščiuoja, – savaitei, galime
skristi poryt.

– Bet aš... nežinau... aš... – mikčioju.
– Mieloji, – sako jis

taip ramiai ir švelniai,
– Jūs man kaip duktė.
Aš – senas, vienišas,

O buvo taip

„Lietuvos laikas“: pusiaukelė

Daug širdies ir darbo įdėjo
Julija Mušinskienė,
sudarydama tęstinės parodos

„Lietuvos laikas” katalogą. Jį
išleido Lietuvos dailės muziejus
(fotografijos Antano Lukšėno,
Danutės Mukienės, Dalios
Sirgedaitės ir parodoje
eksponuotų autorių kūrinių;
redaktorė Ema Kazlauskaitė).
Parodos rengimą ir katalogo leidybą
rėmė Čiurlionio galerija, Inc. Tai
Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio
premijų 2007 m. dailės kūrinių
konkurso parodos dalyvių ataskaita
Lietuvos ir išeivijos visuomenei.

Nors apie parodą jau buvo
rašyta, dar kartą priminsiu
laureatus. M. J. Šileikio premijos
pirmos vietos laimėtoja skulptorė
Asta Vasiliauskaitė, antra premija
paskirta tapytojai Jūratei
Bagdonavičiūtei, trečioji –
skulptoriui Leonui Striogai.

Teofilio Petraičio premijos
laureatai: grafikė Nijolė
Valadkevičiūtė (pirma vieta),
tapytojas Vitolis Trušys (antra
vieta), grafikė Birutė Zokaitytė
(trečia vieta).

Katalogo įvade Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romualdas
Budrys primena, kad šis penkių

dailės konkursų ciklas, skirtas
Lietuvos ir išeivijos menininkams
persirito į antrą pusę (jis apima
2005–2009 metus) ir kad jame
dalyvauja labai daug dailininkų iš
visos Lietuvos. Tuo pačiu
direktorius maloniai padėkoja
rėmėjams: Čiurlionio galerijos
valdybos pirmininkui Leonui
Maskaliūnui, valdybos nariams –
Magdalenai Stankūnienei, Daliai
Šlenienei, Domui Adomaičiui,
Vyteniui Kirvelaičiui. Beje, 2007
metų konkursas sutapo su
Čiurlionio galerijos
penkiasdešimtmečiu; galerijos
atsiradimą ir gyvavimo istoriją
trumpai primena jos valdybos
pirmininkas L. Maskaliūnas.

Parodos kuratorė ir katalogo
sudarytoja Julija Mušinskienė
atkreipia dėmesį, kad trečiojoje,
2007 m. konkurso, parodoje
dalyvavo 91 dailininkas (tai daugiau
negu pirmoje ir antroje kartu
sudėjus) ir kad 2008 m. konkursinę
parodą Lemonte vėl rengs
čikagiečiai, o baigiamąją vilniečiai
Radvilų rūmuose. Tai bus 2009
metais, kai Lietuva minės savo
vardo tūkstantmetį.

A. Ž.

turtingas, negalvokite, kad visi seniai turi blo-
gų tikslų. Aš jus kviečiu vardan to gegužės va-
karo, kai labai įsimylėjęs pabučiavau jūsų ma-
mą. Pasidariau sentimentalus. Senatvė. Tai
kaip?

– Gerai! Skrendu! Ir pakštelėjau ponui į
skruostą.

Važiavau į Kauną lyg sapnuodama, susi-
ruošiau per vieną dieną, pasiskolinau iš drau-
gės krepšį, rankinuką, švarkelį, nusipirkau
naujus džinsus ir...

Ne. Tai ne sapnas. Buvau Florencijoje, Ro-
moje, Pompėjoje... Gyvenau Romos senamiesty-
je. Nuo viešbučio terasos mačiau Sofi Loren te-
rasą, vis laukiau – gal pamatysiu ją ten vaikš-
tant. Deja.

O šedevrai! O muziejai! O Vatikanas! O Mi-
kelandželas! O Rafaelis! O! O! O! O naktys! Ko-
kia pasaka – Italijos naktys Romoje! Ponas R. P.
išsinuomojo mašiną ir važinėjom visur visur.
Kavinės, saldumynai, ledai – fantastiško sko-
nio. Tos šešios dienos pralėkė kaip sapnas apie
rojaus grožybes ir palaimą. Neatsimenu, kad
kada visą savaitę būčiau išbuvusi be jokių liūd-
nų minčių – vien džiugesys.

Grįžau į Kauną. Po poros dienų išlydėjau
poną R. P. Oro uoste sakėsi buvęs ir Mosėdyje,
trumpam, pievos su akmeniu nebėra. Visur na-
mai, namai...

Išskrido.
Tai štai kokia istorija. O juk šiandien, kai

rašau, – balandžio l-oji! Taigi, kaip supratote –
„O taip nebuvo...”

Iš tikrųjų gavau siuntinį su knygomis, iš
tikrųjų atsakymo į laišką negavau.

Buvo Roma, Florencija... bet ne su ponu R.
P., o paprasčiausiai kelionė, kurią organizavo
turizmo agentūra.

Mama yra pasakojusi apie kažkokį jauną
bernioką, kuris ją buvo įsimylėjęs ir pabučiavo
per gegužinę, o paskui išvažiavo į Ameriką.

Tai ir viskas.
Ir ko tik neprisigalvoji iš neturėjimo ką

veikti. �
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Mus pasiekė liūdna žinia, kad 2008 m. ba-
landžio 1 d. Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose, Čikagoje, eidamas 86-uosius metus

mirė vienas ryškiausių lietuvių išeivijos visuome-
nės ir kultūros veikėjų, žinomas gydytojas, dr. Ge-
diminas Konstantinas Balukas, inicijavęs, kad bū-
tų įsigytas, išsaugotas ir kaip Lietuvių Fondo (JAV)
dovana perduotas į Lietuvą vieno žymiausių lie-
tuvių dailininkų ekspresionistų Prano Domšaičio
kūrybinis palikimas.

G. Balukas gimė 1922 m. birželio 25 d. Alytu-
je. Baigęs Alytaus gimnaziją, ketverius metus stu-
dijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fa-
kultete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1947 m.
baigęs Insbruko (Austrija) universitetą, dirbo
Freiburge (Vokietija). 1949 m. persikėlęs į Jungti-
nes Amerikos Valstijas, tarnavo kariuomenėje ir
karinę tarnybą baigė turėdamas majoro laipsnį.

1963 m. išlaikęs reikalingus medicinos egza-
minus, specializavosi akušerijos ir ginekologijos sri-
tyje:. dirbo Čikagos Lojolos universiteto kliniki-
niu instruktoriumi, o 1980–1986 m. buvo Raudo-
nojo kryžiaus ligoninės Čikagoje akušerijos ir gi-
nekologijos skyriaus vedėjas, vėliau vertėsi ir pri-
vačia praktika. Jis buvo Amerikos Lietuvių gydy-
tojų sąjungos narys (1961 m. – pirmininkas), Pasau-
lio lietuvių gydytojų sąjungos narys (1963–1964
m. – sekretorius). Vedęs Vandą Kanytę (1923–2004),
užaugino tris vaikus – Andrių, Laimą ir Danutę.

G. Balukas buvo vienas iš Lietuvių Fondo
steigėjų ir visą gyvenimą aktyviai dalyvavo jo veik-
loje, – nuolat renkamas į Fondo tarybą, 1967–1971
m. jai pirmininkavo, o 1979–1983 m. buvo valdy-
bos pirmininkas. Nuo 1980-ųjų G. Baluko, kaip
Fondo įsteigtos Meno puoselėjimo komisijos pir-
mininko, veikla glaudžiai siejosi su nuosekliu rū-
pesčiu dėl dailininko Prano Domšaičio kūrybinio
palikimo išsaugojimo. Šis rūpestis buvo ne tik vi-
suomeninės veiklos sąlygotas. Jis atskleidžia Ba-
luko asmeninį, nuoširdų susižavėjimą dailininko
kūryba, tikėjimą jos neįkainojama verte. Kai Balu-
ko buvo klausiama, kaip atsitiko, kad gydytojas
susidomėjo daile, jis paprastai atsakydavo: „Mano
žmona yra menininkė, baigusi meno mokyklas Vo-
kietijoje ir Čikagoje, sūnus – architektas, taigi šei-
ma man padėjo priartėti prie meno” (Draugas,
2002. 10. 19). Nuo 1986 m. iki sveikatos pablogė-
jimo jis buvo Lietuvių dailės muziejaus Lemonte
tarybos pirmininkas.

Prisimindamas pirmuosius žingsnius dėl P.
Domšaičio kūrinių likimo, G. Balukas rašė: „Lie-
tuvių Fondo Meno puoselėjimo komisijos atsiradi-
mo pradžia sutampa su L. Fondo Tarybos posėdžio
data (1980. 03. 23), kuriame dail. Adolfas Valeška
pranešė apie galimybę nupirkti žinomo Mažosios
Lietuvos dailininko Prano Domšaičio paveikslų
kolekciją. LF Taryba, išklausiusi dail. A. Valeškos
ir adv. P. Žumbakio pranešimų dail. Prano Dom-
šaičio meno darbų reikalu, nutarė sudaryti Meno
puoselėjimo komisiją ir jai pavedė pradėti derybas
Domšaičio paveikslų įsigijimo reikalu su dailinin-
ko žmona Adelheid Armhold-Domšaitiene-Žviro-
niene. LF Taryba į Meno puoselėjimo komisiją pa-
skyrė šiuos narius: dr. K. Ambrozaitį, dr. G. Balu-
ką (pirm.), dr. J. Račkauską, dr. A. Razmą, P. So-
deiką, dail. A. Valešką ir adv. P. Žumbakį” (Lietu-
vių Fondas, Čikaga, 1983, p.147).

Ne kartą Meno puoselėjimo komisija P. Dom-
šaičio kūrinių vertę aptarinėjo su kitais lietuvių
ekspertais, meno žinovais amerikiečiais. Buvo su-
burta lietuvių dailininkų grupė, kurią sudarė A.
Valeška, Romas Viesulas, Bronius Murinas, Vanda
Balukienė, Pranas Lapė. Grupės sudėtis keitėsi,
tačiau visi nariai pritarė P. Domšaičio kūrinių pir-
kimui. Pasak G. Baluko, „L. Fondo taryba buvo
įtikinta ir paskolino LF Meno puoselėjimo komisi-
jai pinigus (pagal sutartį) dail. P. Domšaičio meno

paveikslams pirkti. Dailininkų Adolfo Valeškos ir
Romo Viesulo rekomendacijomis 1980 metais Me-
no puoselėjimo komisija įsigijo dail. Prano Dom-
šaičio šešiasdešimt penkių paveikslų kolekciją, o
po metų nupirko ir likusį pomirtinį meno paliki-
mą” (Lietuvių Fondas, Čikaga, 1983, p. 149). Iš vi-
so buvo įsigyta per 800 P. Domšaičio kūrinių.

1982 m. Čiurlionio galerijoje Čikagoje buvo
surengta įsigytų P. Domšaičio kūrinių paroda, tu-
rėjusi didelį pasisekimą. Būtent šios parodos pro-
ga Čikagos universiteto meno profesorius Harol-
das Heydonas pasakė garsiuosius žodžius: „Slen-
kant amžiams, valstybės ir tautos pasilieka la-
biausiai žinomos pagal tai, kas buvo jų menininkai
ir kokia buvo jų kūrybos vertė. Laimingi tie, kurie
gali savintis P. Domšaitį, nes jisai, nors ir giliai
pasinėręs į savo laikmečio meno srovių sūkurius,
niekuomet neatitrūko nuo lietuvių meno tradici-
jų. P. Domšaitis liko lietuvių dailininku, kadangi
menininkai, sykį subrendę, nešasi su savimi sa-
vąją tautybę, nežiūrint kur jie beatsidurtų.”

Tačiau P. Domšaičio kūrinių įsigijimas buvo
tik pusė darbo. G. Balukas nenuilstamai rūpinosi
tolesniu kolekcijos likimu, siekdamas, kad ji nebū-
tų išskaidyta, kad LF įsigyti paveikslai nebūtų iš-
pardavinėjami ar dovanojami. Jis siekė, kad kūry-
binis dailininko palikimas būtų perduotas Lietu-
vai. Meno puoselėjimo komisijos teiginys, kad
„Turėdami tokią meno darbų kolekciją, galėtume
naudoti lietuviškai dailei reprezentuoti JAV, Ka-
nados, ir kitų Vakarų kraštų galerijose, o sąly-
goms pasikeitus, perkelti į nepriklausomos Lietu-
vos muziejus” 1981 m. daugeliui atrodė kaip graži
vizija. Tačiau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę
P. Domšaičio galerijos idėja įgijo realų pagrindą. G.
Balukui tarpininkaujant, 1989–2001 m. Lietuvos
dailės muziejui buvo perduoti 530 Prano Domšai-
čio kūriniai, Lietuvių Fondo dovana. Meno globos
komiteto reikalais G. Balukas dažnai lankėsi Lie-
tuvoje, rūpindamasis, kad paveikslai saugiai pa-
siektų muziejų, 1989 m. jis asmeniškai atvežė pir-
muosius paveikslus.

2001 m. birželio 26 d. Klaipėdos paveikslų ga-
lerijos patalpose atidaryta didelė, nuolat veikianti

P. Domšaičio kūrinių ekspozicija. G. Balukas daly-
vavo jos atidaryme. Tai buvo diena, kai išsipildė jo
dar 1982 m. išsakyti žodžiai „Šiandien P. Domšai-
tis jungiasi kartu su kitais didžiadvasiais Mažosios
Lietuvos atstovais, kurie kūrė mūsų raštiją, poezi-
ją ir kultūrą, kaip Mažvydas, Donelaitis, Vydūnas
ir kt.” Už nuopelnus puoselėjant lietuvybę, ypač
vertingą visuomeninę kultūrinę veiklą 2002 m. dr.
Gediminas Balukas buvo apdovanotas Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.

Ir po P. Domšaičio nuolatinės ekspozicijos ati-
darymo G. Balukas nenustojo rūpintis dailininko
kūriniais. Teko nemažai bendrauti laiškais ir tele-
fonu. Jis domėjosi kiekviena smulkmena, rinko ir
siuntė medžiagą apie P. Domšaitį iš Čikagos: iškar-
pas iš spaudos, senų leidinių kopijas, katalogus.
Pasidalijus žinia apie galimybę surengti P. Dom-
šaičio parodą Vokietijoje, Diuseldorfe, vėl, kaip bu-
vo pratęs, energingai ėmėsi veiklos ir parūpino
Lietuvių Fondo paramą parodos organizavimui.
Apie save nemėgo pasakoti – P. Domšaičio kūryba
buvo jam vienintelė ir neišsenkama pokalbių, ku-
rių metu jis demonstravo subtilų ir gilų meninin-
ko kūrybos pažinimą, tema.

Dėl ligos G. Balukas nedalyvavo paskutiniame
Lietuvių Fondo posėdyje, sprendžiant likusių 135
P. Domšaičio darbų perdavimą Lietuvai (tai Fondo
taryba nutarė 2006 m. pabaigoje). Naujai gautų P.
Domšaičio kūrinių parodas surengus Lietuvos dai-
lės muziejuje Vilniuje ir Nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, jie atkeliavo į
Klaipėdą, Prano Domšaičio galeriją, ir dabar
pristatomi visuomenei parodoje „Amžinieji kelei-
viai”, kuri veiks iki rudens. Vėliau aliejiniai pa-
veikslai, pastelės, akvarelės ir piešiniai papildys
nuolatinę dailininko ekspoziciją.

Lietuvos dailės muziejuje saugomi 665 P.
Domšaičio kūriniai, neįkainojama moderniosios
dailės kolekcija. G. Balukas yra pasakęs „Esu lai-
mingas, kad atradau Praną Domšaitį”. Kuo dau-
giau jis dirbo dėl P. Domšaičio, tuo labiau mylėjo ir
vertino jo kūrybą. Nugyvenęs aktyvų, gražų gyve-
nimą, G. Balukas išėjo Anapilin, atlikęs savo di-
džiąją misiją. �

Atradęs Praną Domšaitį
KRISTINA JOKUBAVIČIENĖ

Gediminas Balukas Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje.
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Nijolė Jankutė-Užubalienė

Rašytoja. Gimė 1929 m. Panevėžyje,
vaikystę praleido Kupiškyje, kur pradėjo
lankyti gimnaziją, kurią 1949 m. jau
baigė Diepholz‘o mieste, Vakarų
Vokietijoje. Tais pačiais metais atvykusi į
Čikagą studijavo verslo administraciją De
Paul universitete, o lituanistiką
Pedagoginiame lituanistikos institute
(1968), įgydama teisę dėstyti lietuvių
literatūrą aukštesniojoje litunistinėje
mokykloje. Baigusi medicinos asistentės
kursus (1976 m.), dirbo ligoninės
raštinėje, o nuo 1987 m. dienraščio
„Draugas” administracijoje.

Prieš keletą metų persikėlė į
Australiją, Sydney priemiestį, kur šiuo
metu gyvena Lietuvių sodyboje.

Periodikoje pradėjo reikštis novelėmis
nuo 1950 metų. Vaikams ir jaunimui yra
išleidusi septynias knygas (Žebriuko
nuotykiai miške: [pasaka]. – Chicago,
1963; Danutė stovyklauja: [apsakymai
vaikams]. – Chicago, 1966; Kaip
Algiukas vėjo ieškojo: [pasakėlės]. –
Putnam, 1967; Šamo ežero sekliai:
[apysaka]. – Chicago, 1972; 1988;
Vilnius, 1991; Kelionė į septintą stotį:
[pasaka]. – Chicago, 1973; Nuo devynių
iki pirmos: [apysaka jaunimui]. –
Chicago, 1973; Karilė ir jos draugai:
[pasakos]. – Chicago, 1990). Pirmoji
jau ne vaikiškų apsakymų knyga
Saulėgrąžų tvanas išėjo tik 1990 metais
Čikagoje.
Spaudoje paskelbė novelių, eilėraščių,
kelionių įspūdžių, parašė straipsnių,

recenzijų. Sukūrė libretą A. Jurgučio
operetei „Kūlgrinda”.

Už kelionių dienoraštį „Atvirukai”
(1999) apdovanota Lietuvių rašytojų
draugijos premija; dvi Nijolės Jankutės
knygos vaikams („Šamo ežero sekliai” ir
„Kelionė į septintą stotį”) išleistos
Lietuvoje.

Aktyvi Lietuvių skautų sąjungos narė,
apdovanota ordinais – „Už nuopelnus”,
„Lelijos” ir „Padėkos”.

– Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvos ir lietuvių
kultūrą? Ar ji pakankamai gyvybinga, kad atsilaikytų
prieš jos krantus ardančią kosmopolitinę kultūrą,
apsemiančią vis daugiau pasaulio?

–Nors esu ilgametė JAV pilietė, šiuo metu gy-
venanti Australijoje, niekada nesijaučiau visiškai
priklausanti tiems kraštams, nepaisant, kad juos
gerbiu ir labai vertinu jų gerąsias demokratines
savybes. Visa savo esybe esu lietuvė, todėl viskas,
kas Lietuvoje yra gero, mane džiugina, o tai, kas
bloga, ne tik liūdina, bet ir labai gąsdina. O gąs-
dina besaikis Lietuvą valdančiųjų egoizmas ir pa-
čios tautos vis didesnis pasidavimas kosmopoliti-
nei kultūrai. Suprantama, kad tauta, išsilaisvinusi
iš Sovietijos kalėjimo, trokšta pažinti ir pasinau-
doti laisvuoju pasauliu, bet didelė jos dalis tuo pa-
sauliu mėgaujasi be atrankos ir net negrįžtamai
įsilieja į svetimų kraštų kultūras.

Ne mums, Antrojo pasaulinio karo siautėjime
bėgant nuo sovietų ir Sibiro tremties, po visą pa-
saulį pasklidusiems ir šiame svetimame pasaulyje
pasenusiems, ieškoti atsakymų, kodėl tiek daug
lietuvių palieka ją, trečiąkart gimusią (I-asis gi-
mimas – su karalium Mindaugu, II-asis – su XIX
a. šviesuoliais ir Vasario 16-ąja, III-asis – su Balti-
jos keliu, Sąjūdžiu ir V. Landsbergiu) ir laisvą.
Dabarties pasaulis iškreipia ir nuvertina tai, kas
buvo suprantama Antrosios Lietuvos gimimo tė-
vams ir Trečiosios buvusiems tremtiniams, Sausio
13-osios aukoms. Tikroji laisvė, deja, tik taip ir
pasiekiama. O nelaisvė šiais laikais nebeatrieda
tankais, bet suvilioja nelaisvės nepatyrusių kraš-
tų, „rojaus obuoliais”, už kuriuos nebe eurais rei-
kės sumokėti, bet balta išnykimo dėme ant margo
Žemės veido...

Kaip trijų milijonų tautai, kuri kasmet sve-
timiesiems kraštams praranda po keliasdešimt
tūkstančių žmonių, atsilaikyti prieš tą kosmopo-
litinę kultūrą, ypač kada dar „demokratiškos Ru-
sijos” peilis Karaliaučiaus srity įsmeigtas į jos šo-
ną, yra gyvybinis klausimas. Tačiau pesimizmui
pasiduoti negalima. Ačiū Dievui, Lietuvoje dar yra
optimistų: sąžiningųjų, darbščiųjų, nesavanau-
džių, suprantančių, kad norint išlikti, kaip V.
Landsbergis jaunesnysis rašo, reikia tapti savimi
ir tvarkytis patiems, jei dar yra pajėgumo! O A.
Juozaičio įsitikinimu, kuriam aš visa širdim pri-
tariu, lietuvio išlikimas – lietuviška kalba. Kaip jis
„Metų” žurnale rašė: „Gal nebūtų baisu, jei ant
lietuvių kalbos pamato būtume pastovėję tris
šimtmečius ilgiau... Kad iš XXI a. išeitume gyvi,
reikia Evangelijos pagal Lietuvą!”

O Evangelija, kaip žinome, reiškia Gerąją
Naujieną. Taigi, Lietuva, Maironio žodžiais ta-
riant, pasiliks dar gyva! O pasiliks gyva, jei naujoji
jos karta išmoks save ir savuosius gerbti. Tokių
žmonių Lietuvoje yra. Duok Dieve, kad jų daugiau
atsirastų!

– Kas Jums šiandien atsispindi Jūsų vaikystės
veidrodyje, ką ilgiausiai išsaugojote iš jos kaip savo
gyvenimo esmę?

– Mano vaikystės veidrodis gana turtingas,
nes jame ryškiai atsispindi net labai ankstyvi ma-
no metai. Tai gimtasis Panevėžio miestas ir Moky-
tojų seminarija, kurioje direktoriaus pareigas ėjo
mano tėvas. Šiltas medinis namas su veranda ir
pasakiškas sodas su rožėmis, akacijomis ir net šil-
tų kraštų spygliuotomis agavomis. O tame sode
gyveno dėdės nuo medžiotojų išgelbėta stirnaitė ir
prijaukinta voveraitė (žiemą ji kartais miegodavo
tėvo kailinių kišenėje!), na, ir gudri katė, kuri mū-
sų verandon, pačiupusi už kaklo, kartais atves-
davo dukart už save didesnę kalakutę iš gretimo
vyskupijos kiemo. Žinoma, Kicė gaudavo pylos, o
kalakutė, gyva, bet labai pasimetusi, su atsiprašy-
mais būdavo grąžinama vyskupijos paukštidėn.
Dar ryškesni atminty liko vysk. Paltaroko apsi-
lankymai švenčių metu, kada reikėdavo dailiai
kluptelėti ir pabučiuot į jo didelį žiedą.

Vėliau, su pradžios mokykla, man „atsivėrė”
Kupiškis, mano tėvų miestelis, nes abu buvo gimę
artimose apylinkėse. Ten mano pasaulis įgavo for-
mą ir veidą, perėjo visą vaikiškų žaidimų ir išgyve-
nimų gamą. Kadangi abu tėvai buvo mokytojai,
namai buvo pilni pieštukų, sąsiuvinių ir knygų,
knygų, knygų! Tada buvo nuostabūs, dabarties
vaikams nebesuprantami laikai, kada švenčių ir
vardadienių proga vaikams būdavo dovanojama
knyga. Ir ta knyga buvo skaitoma. Tai buvo nepa-
kartojami laikai be televizijos ir interneto, kada
spausdintas žodis galėjo užburt, ugdyt fantaziją,
norą išmokt „eilutę mintinai”, norą pačiam imti ir
rašyti ŽODŽIUS!

Tokioje aplinkoje augant, noras reikštis raštu
augo taip pat. Bet pirmiausia buvo žaidimai: per-
skaitytų ar tėvų, giminių pasektų pasakų insce-
nizavimai su draugėmis vaidinant raganas, lau-
mes, o dar vėliau į „kiemo teatrą” perkeliant ir
neatpažįstamai perkeičiant žymių rašytojų kū-
rybą, kaip Vienuolio „Paskenduolė”. Toji tragiška

paskenduolė paskatino mane išdrįst ir parašyti
laišką pačiam Vienuoliui, prašant rašytoją „su-
kurt apysaką su laiminga (!) pabaiga”. Į tą vaikiš-
ką laiškelį rašytojas geraširdiškai atsakė, paaiš-
kindamas, kad gyvenimas nėra labai linksmas, to-
dėl ir jo kūryba esanti liūdna. Žymaus rašytojo
laiškas man padarė neišdildomą įspūdį. Gimė di-
delis noras pačiai rašyti. Į šį vaikystės veidrodį
dažnai pasižiūriu. Jis atspindi norą gyvent ir veik-
ti, nepaisant vėliau įvykusių baisių išgyvenimų
okupacijų ir bėgimo nuo sovietų metais, ypač koš-
mariško pusantrų metų vegetavimo rusų zonoje,
Pomeranijos krašte. Gilus tėvų bei giminių tikėji-
mas ir patriotizmas suformavo mane kaip asmenį
ir kaip lietuvę. Jaučiu, kad mano knygos, ypač
skirtos vaikams, turėjusios didelį pasisekimą li-
tuanistinėse mokyklose (o dabar pora jų išleista
Lietuvoje), nors šiek tiek prisidėjo prie to, ką va-
diname Teigiamu-Geru-Šviesiu. �

Mažoji „Kultūros“ anketa



Apie Vytautą V. Landsbergį, kaip apie ypatingos
sielos kūrėją, žinojome dar jam bestudijuojant
Vilniaus universitete. Tuomet jis rašė eilėraš-

čius. Bet, kaip ir dera talentingam menininkui, jis
neapsiribojo vienu žanru: netruko praeiti, kai jis pa-
saulio matymą pradėjo skleisti ir kino, ir teatro kal-
bomis. Šiandien būtų sunku nubrėžti griežtą ribą,
kur buvo tik studijiniai, o kur profesionalūs jo dar-
bai. Svarbu tai, kad kiekvienas naujas šio menininko
darbas yra ne vien tąsa ar eksperimentas, bet naujų
idėjų generatorius. Neabejoju, kad šiandien ir pats
rašytojas, režisierius nesistengia sugraduoti savo
veiklos. Jam buvo ir išlieka svarbi ne tiek išraiškos
forma, bet ir mintis. „Ką” pasakyti – tarytum misija,
intervencija į žmogaus pasąmonę.

Todėl nieko nuostabaus, kad tarp pačių įvai-
riausių temų ar net taip gražiai išrašytų pasakų jau
kelintame darbe V. V. Landsbergis prisiliečia prie Lie-
tuvos istorijos.

Neseniai įvykusio filmo „Kai aš buvau partiza-
nas” (studija „A Propos”) premjeros tema iškelta į
patį filmo pavadinimą. Įsivaizduoju, kokią ugnį šis
pavadinimas nukreipė į save. Juk dabar Lietuvoje ta-
po norma valstybines šventes švęsti „pagal protoko-
lą”, visa kita daugiausia nukreipta į destruktyviuo-
sius pradus. Istorinė atmintis nėra išsilavinimo
ženklas, o ir pats istorijos mokslas pamažu tampa
laisvų interpretacijų rinkiniais.

„Kai aš buvau partizanas” – mistinė pasaka, ku-
rios pabaiga – sukrečianti dokumentinė istorija. Prie
jos artėjama nuosekliai, nesiblaškant, nors ir pačiais
grubiausiais potėpiais. Šiame filme nerasi jokios lini-
jos – visa drobė nutapyta ekspresionistiniais potė-
piais, šuorais.

Filme trys pagrindinės linijos: herojaus vizitas
pas psichoanalitiką ir jo pasąmonės kelionė į praeitį,
teatro teatre linija ir 1948 metų lietuvių partizaninės
veiklos nuotrupos. Kino scenaristikoje atskirų temų
jungtys – įprastas reiškinys. Tačiau toks šio filmo su-
skirstymas yra ne tiek dėl siužetinės intrigos, kiek
dėl dar kito – ketvirtojo faktoriaus atsiradimo. Fil-
mas, rėždamas per istorinę atmintį, labai tiksliai pa-
taiko į žmogaus sąmonę, ir tampa svarbu ne tiek fak-
tai, kiek kaitos ir evoliucijos neišvengiamumas. Gy-
vendami okupuotos sąmonės būsenoje žmonės dar il-
gai bus nusikaltėlių ir nusikaltimų apsupty.

Paradoksas: „Kai aš buvau partizanas” – filmas
apie žmogaus tragediją, bet „pats iš savęs” jis labai
šviesus. Režisierius yra nepakeičiamas pasakų kūrė-
jas, todėl ir šią pasaką suaugusiems jis papasakojo su
tam tikru naivumu, paprastumu, kūrybai neišven-
giamais atsitiktinumais, kurie kartais labiau nujau-
čiami, kartais plika akimi matomi. Bet ta filmavimo
laisvė visą kūrybą paverčia organišku reiškiniu.

Jau vien tai, kad filmas nufilmuotas per dvylika
pamainų, išnaudojant patį mažiausią filmo biudžetą,
rodo, kad ir „partizaniniu” būdu įmanoma kurti rei-
kalingus filmus. „Kai aš buvau partizanas” – tai atvi-
ra kario pozicija, kino žanro forma išreikšta mintis,
jog ne vien stribai ir jų kūryba šiandien klesti aplink
mus. Lietuviai mokėjo kovoti, ir savo pilietišku-mą
jie turi išlaikyti kasdien. Tokia metodiška filmo eks-
pozicija jo nepadaro statišku, deklaratyviu. Anaiptol,
regime pulsuojantį nervą, kada atkuriama atmintis
tampa brandos ženklu. Partizanai – Ramanauskas,
Dzūkas, Daumantas – ne vien didvyriai magnetai, tai
yra gyvi eilėraščiai, kurių perskaitymui įmanomos
pačios įvairiausios interpretacijos. Todėl ir šiame fil-
me svarbu tampa ne sąvoka „partizanas”, o kelias,
tapsmas juo. Šiandien ne ką svarbiau yra būti parti-
zanu, nei 1948-aisiais. Todėl kai aristokratas – Algi-
manto Masiulio žiniuonis – finale pasirodo su savo
lazda, jis tampa panašus ne į iš istorijos atklydusį ša-
maną, o į linksmą burtininką, kuriam lazda reikalin-
ga naujų vizijų išskleidimui.

Kelionė į ,,anderseno” pasaką prasidėjo kibire–
šuliny pametus raktus. „Cheminiu”, dirbtinu būdu
sustabdytas skubantis šiuolaikinis žmogus. Rimtes-

nė filmo intriga užsimezgė veiksmą perkė-
lus į teatrą. Vėliau mes matome stribų kan-
kinamą Lietuvą, jos iki skausmo atpažįs-
tamą peizažą: styrančius brūzgynus, nuo
vėjo nulinkusius medinius kryžius… Lietuva
ir šiandien pasikeitė dar labai nedaug.

Mažas vaikas, žiūrėdamas į nušautą
tėvą, šoko būsenoj, be lašelio jaudulio klau-
sia: „kodėl jis guli visą dieną ant žemės?”
Filmo tariama ramybė įkaitina sąmonę. Mes
visi suprantame, kad isterijos priepuoliai
yra paprastesnės emocinių išgyvenimų fa-
zės. Tyla, mažakalbystė, iš visiškos nevilties
besimarkstančios vaiko akys – gražiausi fil-
mo kadrai. V. V. Landsbergis yra tikslus psi-
chologas, išmanantis ne tik sudėtingiausias
žmogaus būsenas, bet ir kinematografines
jungtis, kaip laike skylanti pasąmonė vėl at-
randa sąlyčio taškus: berniuko ir pagrindi-
nio herojaus būsena filme tampa svarbiau-
siu faktoriumi. Ar jų vaidinamas Vilius yra
tas pats žmogus, ar tai tik istorinė karma?

Berniuką suvaidinęs Vincas Ramelis –
didelis atradimas, ypač lyginant su dažnai
filmuose „naudojamais” vaikais. Tai ypa-
tingos organikos jaunas aktorius. Ryški,
nesuvaidinta jo žmogiškoji pozicija. Nors ir jaunas, jo
pozicija prieš okupantus aiški, jo vaikiškas žaidimas
„į karą” yra daugiau nei realus. Jis su pilna sąmone
kovoja prieš tai, kas, rodos, neįveikiama didelės ar-
mijos. Prisiminimai ir pasąmonė kankina labiau, nei
realios fizinės kančios. Nukirstas liaunas medis, ku-
ris turėjo nors trumpam sustabdyti stribų kelionę
per Lietuvą, filme tapo tragedijos pradžia. Režisie-
rius taikliai masiniam procesui priešpriešina vieną
jauną žmogų. Ir jis laimi. Režisierius tiki pergale, jis
tiki šviesa, kad ir kokie kankinami prisiminimai be-
būtų.

V. V. Landsbergis taikliai derina maksimalius pa-
saulius su minimaliais: miškai pritvinkę besislaps-
tančių partizanų ir savo keiksmais springstančių sve-
timtaučių, o čia pat aklinoj tamsoj, prožektoriaus „akis”
vedžioja po partizanų šeimos relikvijas, detales, ku-
rios jau seniai prarado bet kokį prasmingumą. Karas
suryja visas gyvenimo detales. Spintoj rastas Lietu-
vos karininko kostiumas išprovokuoja berniuką „šauti”
į dienos šviesą ir pačiam tapti tuo šviesos šaltiniu –
vedliu – kariu šioje viską maitojančioje kovoje.

Šiame filme labai svarbūs patys žmonės, jų pra-
eities gyvenimas, mąstymas. Garsioji Rūta Staliliū-
naitė viso gyvenimo darbais, skaitovine veikla įrodė
savo žmogiškąją poziciją tėvynės atžvilgiu. Jos kelio-
nės kartu su Dalios Grinkevičiūtės kelionėmis yra
istorinis įvykis. V. V. Landsbergis, pasikvietęs Stali-
liūnaitę į šį filmą, kartu su ja tęsia skausmingų prisi-
minimų prasmingumą. Užtenka aktorės žvilgsnio,
suspaustų lūpų, skvarbaus žvilgsnio ir viską nupjau-
nančios tylos…

Algimanto Masiulio personažas įkūnija aktoriui
labai svarbią tiesos ieškojimo temą. Su metais šis ak-
torius tarytum atsisakė savo giliai dramatiškų pradų
– dabar jo veidas spinduliuoja dvasinę ramybę ir švel-
numą.

Birutės Mar žvilgsnis sutapatintas su Joanos
Čižauskaitės žvilgsniu. Tam tikra prasme sudvejin-
tos moterys sustiprina filmo psichoanalitinį lauką.
Alberto Vidžiūno, Jūratės Vilūnaitės, Dariaus Auže-
lio ir kitų aktorių vidinės gyvenimo nuostatos reži-
sieriui buvo ne mažiau svarbios už jų profesinį išma-
nymą.

Didžiausias vaidmuo atiteko Gediminui Stor-
pirščiui. Teatrinė šio aktoriaus karjera keista. Sim-
boliškai pradėjęs Fiodoro Dostojevskio „Broliuose
Karamazavuose”, vėliau daugiausia buvo kviečiamas
dėl faktūros. Visi teatrai turi po tokį gražuolį, kurie
taip ir nesulaukia brandžių vaidmenų. Šiame kon-
tekste G. Storpirščio vaidmuo filme „Kai aš buvau
partizanas” yra vienas iš didžiausių. Apskritai, lietu-
viško kino kontekste dramatiško likimo žmogaus
portretas yra ne tik įtikinamas, bet profesionaliai su-
kurtas. Storpirščiui ypač pavyksta perteikti siaubo ir
atminties kankinamas akimirkas. Režisierius ta-

rytum nuvalo nuo Storpirščio apnašas, palikdamas
jame grynakraujį, į viską atviru jausmu reaguojantį
žmogų. Daugiabriauniui personažui yra paliktos
įvairios traktuotės, įvairios jo kelionės pabaigos, ku-
rias jau pasirenka ne filmo kūrėjai, o žiūrovas. Pa-
sibaigus sceniniam gyvenimui, Aktoriui lieka tuš-
tuma.

Režisierius taikliai naudoja krepšininko Ser-
gejaus Jovaišos autentiškas mimikrijas, jo
tam tikrą sceninį neišmanymą, kuris pasitar-

nauja maloniai šleikščiam jo personažui: nenuspė-
jamai slidus tipas, kurio banditiška fizionomija bet
kokiu atveju pranašauja artėjančią mirtį. Filme Jo-
vaiša nieko nesimbolizuoja, jis gyvas, reaguojantis.
Net pirmuose kadruose prie vaiko galvos padėtas
obuoliukas daugiau primena nuodus ar sprogmenį,
nei pažinimo vaisių.

Filme labai svarbūs „gyvenimiškieji” persona-
žai. Vienas iš jų yra Titas Varnas. Teatras jam turė-
tų mokėti už sugebėjimą tylėti. Režisieriaus asisten-
tas šiame filme taip pat atlieka režisieriaus asisten-
to vaidmenį. V. V. Landsbergiui pakanka pareigingo
žmogaus, kad jis būtų organiškai integruotas į jo ku-
riamą pasaulį.

Filmas – pasaka. Susapnuota ar išgyventa? O gal
tai priešnuodis destrukcijai, kuria persisunkusi dau-
gelio kūrėjų kūryba? Mokėjimas reaguoti, rodos, į
pačius kraštutiniškiausius gyvenimo įvykius – didelė
Dievo dovana. Savo „trečiąją” matymo akį režisierius
atidavė operatoriui Audriui Kemežiui. Sukūręs ne
vieną įsimintiną filmą, Kemežys vėl demonstruoja
savo kinematografines drobes. Viena kamera vedžio-
jant po atviras ar uždaras erdves, jis lyg detektyve
stabteli tai prie netikėto objekto, tai „išportretuoja”
žmogaus vidų. Jis ir mirusiam žmogui suteikia
neįtikėtino grožio. Ištrintos atminties nebūna. Ke-
mežys tarytum restauruoja tai, kas mums gali padė-
ti apsivalyti. Tai nėra haliucinacijų pasaulis, greičiau
teisingų sprendimų atradimai. Visas filmas sukurtas
su meile ir pagarba. Suprantama, kad filmą išsklei-
dus dar plačiau, leidus jam laisviau kvėpuoti laike,
būtų lengviau jį sumontuoti, jis taptų vientisesnis.
Bet jo fizinis minimalizmas atskleidė kūrėjų po-
tencialą, mokėjimą minimalistine forma pasakyti
pakankamai daug, ypač šalia „moderniųjų” filmų,
kurie yra tariamai protingi, nors iš esmės yra apie
nieką, primenantys šiuolaikinę muziką, kurią gali
perklausyti tik vieną kartą ir kokio nors koncerto
metu.

Dariau eksperimentą: kelis lietuviškus filmus
peržiūrėjau po pora kartų, ir šis, lyg už borto likęs
filmas, antrą kartą žiūrėjosi ypač gerai. Tobulai pa-
pasakotas sudėtingas turinys. Tai ir nulėmė šio raši-
nio atsiradimą. �
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Laikas, kuriame gyvenome

Kadras iš filmo.



Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį butą-
muziejų Vilniuje aplankė Akvilė Galvosaitė
ir jos vyras Bautista Serigos – svečiai iš to-

limos Argentinos. Jie į ispanų kalbą išvertė ir mu-
ziejuje pristatė Balio Sruogos knygą „Dievų
miškas”. Renginio vedėjas, lietuvių kalbos moky-
tojas ekspertas Marius Mikalajūnas pasidžiaugė,
kad „Dievų miško” vertimų daugėja. Jau turime
vokišką, anglišką vertimą, o dabar dar ir, pasak M.
Mikalajūno, egzotiška ispanų kalba.

Kaip atsirado šis vertimas, papasakojo A. Gal-
vosaitė. Tai ir reikšmingas jos gyvenimo faktas.
Lietuvaitė Akvilė, kilusi iš Širvintų rajono, Vil-
niaus universitete studijavo vokiečių kalbą ir lite-
ratūrą. Baigiantis studijoms, išvyko tobulinti ger-
manistikos mokslų į Leipcigo universitetą. Ten
pabandė ir vertėjos duonos – vertė lietuvių litera-
tūrą į vokiečių kalbą.

„Norėjau išmokti ir ispanų kalbą, o tame uni-
versitete sudarytos palankios sąlygos. Studen-
tams, norintiems išmokti kitos šalies kalbą, sutei-
kiama galimybė ir paslauga susitikti su svetimša-
liais studentais, bendrauti ir mokytis jų kalbos.
Ten susipažinau su būsimu savo vyru Bautista,
kuris buvo taip pat atvykėlis iš Argentinos – stu-
dijuoti teisę ir literatūrą. Pagal išsilavinimą jis
filologas. Aš ėmiausi ispanų kalbos, vyras – lietu-
vių”.

Akvilė pastebėjo, kad užsieniečiams labai sun-
ku išmokti lietuvių kalbą. Na, o „Dievų miško”

vertimo istorija prasidėjo kur kas anksčiau, negu
Akvilė atsidūrė Buenos Aires.

Argentinoje gyvena Balio Sruogos brolio Adol-
fo Sruogos vaikaičiai. Vienas jų – Aleksandras
Sruoga seniai puoselėjo mintį išversti į ispanų kal-
bą „Dievų mišką”. Mat ši knyga į ispanų kalbą jau
buvo išversta anksčiau Maskvoje, tačiau tai buvo
prastas vertimas su išbraukytu tekstu. Todėl A.
Sruoga norėjo dar kartą išversti knygą ir atstatyti
išmestą tekstą.

Naujos knygos pasirodymą lėmė dar vienas
įdomus faktas. Argentinoje gyvena leidėjas, nedi-
delės leidyklėlės savininkas Hektoras Dinsmanas,
kurio tėvas žydų kilmės buvęs biržietis. Hektoras
turi sentimentų Lietuvai, kartais atvyksta pasi-
svečiuoti, yra pažįstamas su A. Sruoga. Abu jie ieš-
kojo vertėjų, kurie galėtų išversti knygą, ir gali-
mybių ją išleisti. Iš pradžių paramos kreipėsi į Lie-
tuvos diplomatinę atstovybę Argentinoje, bet ten
paaiškino, kad lėšų spaudai skirti nėra galimybių.
Tad reikalai sustojo.

Atvykus į Buenos Aires Akvilei su vyru ir tar-
pininkaujant Lietuvos ambasadai, susitiko visos
trys suinteresuotos pusės aptarti, kaip išversti ir
išleisti „Dievų mišką”.

„Mes su vyru ėmėmės vertimo darbo, kuris
truko maždaug pusantrų metų. Bautistai tai buvo
pirmoji knyga, kurią jis skaitė apie koncentracijos
stovyklą”, – sakė Akvilė Galvosaitė.

Paklaustas, ką kitatautis, nežinantis lietuvių
tautos istorijos, jautė skaitydamas ir versdamas
šią knygą ir kaip ją išgyveno, B. Serigos sakė, kad
koncentracijos stovyklų tema suprantama visoms
tautoms. Sunkiau knygą būtų pristatyti skaityto-
jui, jeigu ji būtų parašyta vien istorine tema. Kny-
gą jis vertina ir kaip literatūrinį, ir kaip dokumen-
tinį kūrinį. Jam labai imponuoja literatūrinė ver-
tė, nes skaitydamas kiekviename sakinyje jautė,

kad ją parašė poetas.
Pasak vertėjų, argentiniečiai –

žmonės smalsūs, viskuo domisi,
tad neabejojama, kad knyga bus
populiari. Kad pasiklausytume,
kaip lietuviškas tekstas skamba is-
paniškai, vertėjai susirinkusiems
vakaro svečiams paskaitė ištrau-
kas abiejomis kalbomis. Jau minė-
jau, kad knygą jie vertė maždaug
pusantrų metų, jos tiražas – 1,500
egzempliorių. Susirinkusieji teira-
vosi, ar įdomi ši knyga bus išei-
viams iš Lietuvos, kurie seniai pa-
liko tėvynę, ir jų vaikams?

Anot, Akvilės Galvosaitės, vy-
resniųjų tautiečių jau nėra tarp gy-
vųjų, o jų vaikai ir vaikaičiai jau
beveik nemoka lietuviškai. Lietu-
vių palikuonys ieško ryšių su savo

šaknimis, jie nesuvokia, kodėl jų tėvai nemokė
kalbėti lietuviškai, o dabar jiems labai sunku iš-
mokti šią kalbą. Beje, Akvilė susipažino su Kons-
tantino Jablonskio anūke Natalija Jablonskyje,
kuri susigiminiavusi su Sruogomis.

„Dievų miškas” yra pirmoji lietuvių literatū-
ros knyga, išleista Lotynų Amerikoje. Šios knygos
oficialus pristatymas numatomas liepos mėnesį,
kai į Argentiną atvyks Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Valdas Adamkus. Platindami knygą, lei-
dėjai išnaudos pažintį ir su vieno Buenos Aires
priemiesčio lietuvių kilmės meru Ričardu Ivoška,
kuris sudarė bendradarbiavimo sutartį su Alytaus
miestu. Ši knyga keliaus ir į Ispaniją.

„Labai puiku, kad ‘Dievų miškas’ išverstas į
ispanų kalbą. Dabar reikia knygą perskaityti ir ta-
da galėsiu įvertinti, kaip jiems pasisekė tai pa-
daryti”, – sakė pristatyme dalyvavusi rašytojo B.
Sruogos duktė Dalia Sruogaitė.

Atsisveikindama Akvilė Galvosaitė trumpai
papasakojo apie savo kelionę į Lietuvą ir ateities
planus. Buenos Aires ji gyvena jau penkeri metai,
su vyru Bautista. Serigos augina dvi mažametes
dukreles Laurą ir Aistę. Vyras dirba Aukščiausia-
me Teisme. Anksčiau Akvilė dirbo žurnaliste vo-
kiškame laikraštyje, šiuo metu niekur nedirba,
augina dukras, retkarčiais vertėjauja. Mėnesį
viešėdama gimtinėje, domėjosi, kaip čia surasti to-
kį darbą, kurio atlyginimas leistų išlaikyti šeimą.
Atkreipė dėmesį, kad tai padaryti nelengva, tam
reikia daug laiko. Išvyko su mintimi, kad būtinai
sugrįš į Lietuvą. �
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GERDA GUDJURGIENĖ

Balio Sruogos „Dievų miškas“ – ispaniškai

Mažoji V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus salė ir jos auditorija.

Iš k.: vertėjas Bautista Serigos, Akvilė Galvosaitė, Marius Mikalajūnas.

Akvilė Galvosaitė svajoja grįžti namo.
Ulos Zaleskytės nuotr.
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VYTAUTAS VOLERTAS

In memoriam

Iš savo kelio
nesitraukęs
Anatolijus
Kairys

Tylomis išėjai, Anatolijau. Buvai ramybės
pasiilgęs? Galbūt. Juk Tavo gyvenimas
garsiai subildėdavo plačioje aplinkoje, o

retkarčiais ir Tavo paties sielą skauduliu sudir-
gindavo. Palikai daug artimų žmonių? Tavo darbo
vaisiai yra daug gausesni už bičiulius.

Neseniai 2008 m. birželio 9 d. į amžinuosius
namus iškeliavęs rašytojas ir visuomenininkas
Anatolijus Kairys visą savo ilgą amžių, beveik 93
metus, sunkiai, bet energingai grūmėsi su gyve-
nimo kliūtimis ir jų sukeltais įvairiais nepatogu-
mais. Mažažemių ūkininkų vaikas kelerius metus
tarnavo pas svetimus piemenuku. Didelėmis pas-
tangomis baigė suaugusiųjų gimnaziją. Pats pel-
nydamasis pragyvenimą ir 1942 m. gavęs pedago-
go diplomą Vilniaus universitete, dvejus metus
direktoriavo Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mo-
kykloje. Kairio mokymuisi ir studijoms reikėjo
daug ryžto, energijos ir užsispyrimo. Jis iš tikrųjų
ir buvo energijos, ryžto ir užsispyrimo sklidina
statinė. Jį pirmąkart pamačiau Kempteno DP
stovykloje 1945 m. rugpjūty, atvykęs dirbti gim-
nazijoje. Tarp nepažįstamų į akis greitai krito
jaunas, bet jau subrendęs vyras, pažastin įsi-
spraudęs portfelį, vikriai, vos ne bėgtute, po sto-
vyklos koridorius ir kiemą kažkur skubąs. Ir taip
kiekvieną dieną. Tai buvo Anatolijus Kairys, sto-
vyklos švietimo vadovas. Susipažinus paaiškėjo,
kad šis vyras nesnūduriavo nei savo žingsniuose,
nei mintyse.

Gyvenau viename kambarėlyje su a. a. Ceza-
riu Surdoku, o jis Kairį pažinojo nuo studijų lai-
kų. Todėl Anatolijus dažnokai užeidavo pas mus
atsikvėpti nuo savo stovyklinių darbų. Šiuose po-
kalbiuose jis energingai dėstydavo mintis bei
svaidydavosi idėjomis tarsi krepšininkas sviedi-
niu aikštėje. Ir beveik kiekvieną kartą atsargiai
atverdavo slaptą planą – per Geležinę uždangą
grįžti į Lietuvą. Anatolijų graužė didelis nerimas
dėl Lietuvoje likusios žmonos ir dviejų vaikučių.

Matėme, kad su šiuo rūpesčiu jis kovojo dieną ir
naktį. Kažkuriuo metu jau net sakėsi šį planą bai-
gęs išvystyti ir užmezgęs kažkokius ryšius su Len-
kija. Bandėme jį raminti, bet Anatolijus į pašalai-
čių patarimus visada mažai kreipdavo dėmesio.

Kempteno stovykloje, matyt, jam atrodė per
ankšta. 1946 m. buvo pakviestas į Nuertingeno
stovyklą. Ten vicedirektoriavo gimnazijoje ir ėmė-
si redaguoti „Tremtinių mokyklą”, pedagoginį
žurnalą. Jame davė pakankamai vietos lietuvių li-
teratūros temoms. Tai šiame žurnale, redaktoriui
sutinkant, pasigirdo pirmieji kieti išsitarimai išei-
vijoje prieš vyresnius lietuvius kūrėjus, ypač poe-
tus (pvz., Stasį Santvarą), ir prieš retorinę patrio-
tinę kūrybą. Redaktorius tam sukeltam triukš-
mui pritarė, bet nenujautė, kad tos pačios ar pa-
našios akėčios vėliau darbuosis ir po jo kūrybą.

Čia A. Kairys išbuvo vos vienerius metus, nes
1947 m. balandį išvyko, – tik ne į Lietuvą, bet į
JAV. (Petrapily gimęs anksti gavo vizą.) Iš Ameri-
kos tuojau pat laiške išdėstė pirmuosius įspū-
džius: Čikagoje didelė netvarka, šalia ištaigingų
dangoraižių šiukšlės ir šiukšlės... Sunkiame dar-
be, kaip buvo lemta daugumai naujakurių, jis il-
gai neužsibuvo. Amerikon plaukiant vis dides-
niam ir didesniam skaičiui buvusių dypukų, jis
Čikagoje atidarė svetainę su barais, orkestrais ir
šokiais. Pasiklydę dypukai
čia sueidavo tartis apie dar-
bus, butus ir, žinoma, šiek
tiek atsigauti. A. Kairys šioje
svetainėje skaičiavo pini-
gus. Taigi vėl veikė jo nera-
mus ieškojimas, užsispyri-
mas ir rizika. Naujakuriams
įsitvirtinus, svetainėje triukš-
mas aprimo. Ją likvidavęs,
bandė savo apsukrumą na-
mų pardavime. Šiaip taip
vertėsi, tačiau nepraturtė-
jo. Išėjęs į pensiją guodėsi,
kad gyventi ir pragyventi
leidžia tik santaupos iš sve-
tainės laikų. Vertėsi kuk-
liai, visą laiką gyveno aske-
tiškai. Nei rūkė, nei gėrė,
nei kreipė dėmesį į patogu-
mus ar pasilinksminimus.

A. Kairio didybė tūnojo
ne duonos ieškojime. Jis
lyg briedis laužėsi per vi-
suomeninio gyvenimo tan-
kumynus ir literatūros dir-
vose plušo tarsi motorizuo-
tomis jėgomis. Jau Lietuvo-
je dirbo su pavasarininkais
ir ateitininkais. Vokietijos
stovyklose rūpinosi švieti-
mu, Amerikoje buvo atkak-
lus LB talkininkas: JAV LB
Tarybos ir Krašto valdybos
narys, pirmininkavo Kultū-
ros fondui ir Kultūros tary-
bai, suorganizavo ir vedė
penkis teatro festivalius.
Dirbo atkakliai ir neseniai
savo laiške rašė: „Triukš-
mo sukėliau daug, nesigi-
nu. Kiekvienas naujas už-
mojis pareikalauja daugiau
dėmesio iš ramiai miegan-
čių, todėl kritikos susilau-
kiau tiesiog baisios.” Taip, savo planuose jis buvo
užsispyręs, tačiau mudviem kurį laiką ben-
draujant LB namuose, susilaukdavau jo nuolai-
dų.

Apie A. Kairio literatūrinę veiklą baisu net
kalbėti. Jos tiek daug, tokios įvairios, kad ne-
lengva susigaudyti, ką liesti, ką palikti. Jau Lietu-
voje 1938 m. išleido dviejų veiksmų draminį kū-
rinėlį vaikams, suvaidintą keliose vietose. Didžioji
A. Kairio veržtis literatūron prasidėjo 1946 m. Vo-
kietijoje, Kemptene („Blaškomi lapai”, eilėraš-
čiai) ir tęsėsi iki jo mirties. A. Kairio kūrinių, iš-
leistų atskiromis knygomis, išspausdintų žurna-
luose arba paruoštų leidimui, yra daugiau nei
šimtas pavadinimų. Poezija, draminiai veikalai,

romanai, operų libretai, feljetonai, novelių rinki-
niai. Daug jų buvo premijuota, apie dvi dešimtis
išleista Lietuvoje. Kai kurie rankraščiai jo paties
rūpesčiu yra randami Lietuvos ir Pasaulio lietu-
vių archyvuose.

Savo literatūrinius darbus A. Kairys mėgo,
juos smulkiai katalogavo, rūpinosi jų išlikimu. Ta-
čiau kritikai ne visada pritardavo autoriaus sko-
niui. Jis buvo mokomas, baramas, neigiamas, ig-
noruojamas. Ypač daug kliuvo jo poezijai ir bele-
tristikai. Draminiai veikalai mažiau kentėjo, buvo
plačiai vaidinami, kai kuriuos vertintojai net būtų
turėję gerokai pagirti, tačiau tyčiomis nutylėdavo,
nes tai buvo A. Kairio darbai. Autorius kritikams
nepaklusdavo, spaudoje su jais pasibardavo ir sa-
vo darbą tęsė. Šie aršūs A. Kairio „priešai” dau-
giausia buvo kairiasparniai ir kietieji modernizmo
žmonės, kuriems anksti prabilti A. Kairys leido
„Tremtinių mokyklos” žurnale.

A. Kairio darbštumas stebina visus, kas tik su
šiuo jo darbštumu susipažino. Jis dirbo iki pasku-
tinių savo gyvenimo dienų ir jokiais sunkumais
nesiskundė. Prieš keletą mėnesių telefonu gyrėsi:
kasdien išeinąs ilgokai pasivaikščioti, negalavimų
nejaučiąs, tik klausa apsilpusi. Savo dienas jis lei-
do vienatvėje, retai kur visuomenėje pasirodyda-
mas ir nusiskųsdamas Čikagos lietuvių aplinka,

kuri esanti jam šalta. Tačiau laiške rašė: „Aš iš sa-
vo kelio nesitraukiau ir tuo džiaugiuos. Gal dėl vi-
sa to dabar leidžiu dienas laimingo žmogaus nuo-
taikoje.”

Tokios energijos, tokio darbštumo, pasitikėji-
mo savimi ir nepasiduodančio kuklumui žmogaus,
koks buvo A. Kairys, ieškant tektų pavargti. To-
dėl jo paliktas ženklas įsirašė lietuvių išeivijos is-
torijoje, o A. Kairys Lietuvos Respublikos Prezi-
dento dekretu 2005 m. buvo apdovanotas Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Kari-
ninko kryžiumi.

Prasidėjo, Anatolijau, Tavo naujas laikas. Be-
galinis Didžiagalybėje. Savo darbus, laikinumo
ženklais pažymėtus, atlikai... �

Anatolijus Kairys, 2007 m. Jono Kuprio nuotr.


