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Katedros slėpinys

idžiosios savaitės pradžioje užsidegė Paryžiaus
Dievo Motinos katedra. Pasaulis į šį gaisrą reagavo
labai emocingai – fb mirgėte mirgėjo nuo vaizdelių
ir su liepsnojančia katedra, ir su komentuotojais, kurie
kažkada įsiamžino šios katedros – tada dar sveikutėlės –
fone. Žinoma, buvo pilna įrašų, kuriame pro aikčiojimus,
leipėjimus ir šūksnius „kur ritasi pasaulis” prasimušė ir
populiariausių sąmokslo teorijų atspindžiai, ir apokaliptiniai rypavimai, ir blaivų pragmatizmą įkūnijantys pasiūlymai.
Man labiausiai įsiminė įrašas, kuriame į mus, paikus
žiūrovus, vėpso katedros sfinksas ir rodo liežuvį. Prisiminiau Axelį Munthe, kurio „Knygoje apie San Mikelę”
yra eilutės apie šiuos sfinksus, spoksančius į Paryžių,
nuodėmių miestą, iš aukštybių. Munthe, gydydamas isteriškas Paryžiaus poniutes, matė šio miesto tamsiųjų
pusių tikrai kur kas daugiau, nei turistinių lankstinukų
kūrėjai, ir frazė „Paryžius – meilės miestas” veikiausiai
priverstų gydytoją ironiškai nusišypsoti.
Įsiminė ir vienos moters komentaras: o ar to gaisro
metu žuvo nors vienas žmogus?.. Jeigu nežuvo, tai reikia
lengviau atsikvėpti. Juk žmogaus gyvybė brangesnė už Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros chimeros
gotikos skliautus. Kaip toji jau pamiršta ir fb džiunglėse
pamesta moteris – regis, nelabai ir išsilavinusi, nes rašė su klaidomis – šiuo
atveju solidarizuojasi su mano mylimu G. K. Chestertonu, filosofu ir dailininku, sakiusiu, kad vieno žmogaus dvasios ramybė brangesnė už visus gotiPastatė sodo gilumoj
kos skliautus!..
Jie
marmurinę deivę gerąją, –
Žinoma, bepigu taip teigti, turint omeny, kad daugelis katedros meno šeIr negaliu sugrįžt namo,
devrų buvo išgelbėti. O jei ne?.. Nežinau. Nežinau, į kurią pusę svirtų svarsNei krist į prarają.
tyklės.
O štai pirmąją Šv. Velykų dieną Šri Lankoje įvykdyti sprogdinimai bažnyčiose ir viešbučiuose fb nė iš tolo nesulaukė tokios reakcijos, kaip gotikos šePlona, apakusia mintim
devro gaisras. Sprogdinimų metu žuvo daug žmonių, dar daugiau sužalota. Ir...
Ateina patefono adata
ir nieko. Daugiau nei trys šimtai žuvusių žmonių – tai šimtai sugriautų uniIr griežia skambančia širdim
kalių katedrų, kurių neatstatys jokie milijardierių paaukoti pinigai.
Ir širdį bado tą.
Šie du įvykiai verčia mus pamąstyti, kas gi yra Bažnyčia – pastatas ar bendruomenė, materija ar dvasia. O gal visai be reikalo čia įpainiojamas tas prieIr ima muzika gražiai
šinamasis „ar” – nors pasaulis dažniausiai dalijasi į dvi stovyklas, į du polius,
Kankint beprotę statulą.
tačiau nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja ir jungtukas „ir”, kuris jungia. ŽiGelsvos kančios maži lašai –
noma, jis netinka didžiosioms dvasinėms kategorijoms – tiesai ir melui, gaiĮ žalią patalą.
lesčiui ir žiaurumui, kvailumui ir išminčiai, godumui ir dosnumui, meilei ir
neapykantai jungti, nes jos yra giluminės priešybės. Tačiau jis tinka jungti maŠikšnosparnio švelniais, minkštais
žesniems dalykams, kurie dabar be reikalo atidalijami kaip priešybės, nors jie
Skridimais skausmas nusidangino.
tokie nėra. Pavyzdžiui, kas yra žmogus – vyras ar moteris? Jungtukas „ir” čia
Mirties nėra. Šviesa ateis.
puikiausiai tinka. Kas yra Bažnyčia? Pastatas ir bendruomenė. O kai įvyksta
Ir juokas angelo.
ši jungtis, prisijungia ir dar kažkokia trečioji dalis, slėpinys, paslėpta prasmė.
Ir kartais mums suteikiama malonė ją suprasti.
Henrikas Radauskas
Renata Šerelytė
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Leonas Peleckis-Kaktavičius

eodoras Kilikevičius nesulaukė nė keturiasdešimties. Pirmą kartą viešai jo vardas ištartas
1991 m. gruodžio 21 d., kai Vilniaus arkikatedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje už jį ir dar dvylika Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos auklėtinių buvo
aukojamos šv. Mišios. Keturis jų – Tauro apygardos
partizanų Geležinio vilko rinktinės Vytenio būrio narius – sušaudė Vilniuje raudonieji okupantai, trys žuvo
pokario kovose, du mirė iš bado Magadano lageriuose. Dar keturi mirė jau paleisti iš lagerių. Tarp pastarųjų – ir T. Kilikevičius, 1968-ųjų pavasarį iš gyvenimo pasitraukęs pats ir atgulęs amžino poilsio nesvetingoje Rusijos žemėje. Yra ir kita versija – daug
kančių patyręs lietuvis mirė ne savo mirtimi. Tik kas
ją bepatikrins?
Apie ryšius su mišku žinojo tik mama
Ant rašomojo stalo paskleista tai, kas Teodoro seseriai šiaulietei Birutei Kilikevičiūtei-Šiurkienei, dabar gydytojai, primena brolį: pluoštas nuotraukų ir
pusšimtis laiškų iš Vorkutos, Vladimiro kalėjimų,
Taišeto lagerių. Užrašų knygelė, kurioje prirašyta
trumpų eilėraščių, daugiausia ketureilių, čia ir
įžymių žmonių sentencijos. Nemažame voke, vis dar
dvelkiančiame tabaku, jau šių laikų dokumentuose
– Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pasirašytas pažymėjimas, kad T. Kilikevičius „neteisėtai represuotas ir buvo laisvės atėmimo vietoje Komijos ATSR, Irkutsko sr. nuo 1948
m. spalio 12 d. iki 1957 m. lapkričio 23 d.”
Kalbėdama apie brolį, sesuo jaudinasi. Ji pradeda nuo svarbiausio: niekada sau neatleis, kad neišsaugojo iš Vorkutos persiųsto, vieno paleisto kalinio išnešto iš kalėjimo Teodoro storo eilėraščių sąsiuvinio. Galbūt jis dingo kraustantis iš vieno buto
į kitą, o gal tuo pasirūpino ir kažkas iš artimųjų, pabijojęs laikyti namuose tokį archyvą. Atrodo, kad pastaroji versija tikriausia, – artimas žmogus Šiaulių
miesto vykdomajame komitete užėmė aukštas pareigas.
Ketureiliai, kurie išliko užrašų knygelėje, vienas
kitas posmas, įterptas laiškuose, rodo, kad tai buvo
talentingo žmogaus kūryba. Kas gali būti baisesnio
– užrašius laisve degančius žodžius, išsaugojus juos
už kalėjimo sienų, sužinoti, kad jie pradingo taip mylėtos tėvynės žemėje?
Gimnazijoje Teodorą vadino Puškinu. Žinoma,
ne tik dėl garbanotų plaukų.
Neišliko pirmieji eilėraščiai. Seseriai nežinomi
ir tie, kurie, partizanų prašymu parašyti, buvo atspausdinti miško brolių laikraštėlyje.
– Kaip ir dauguma bendraklasių, įsitraukęs į pogrindžio veiklą, ją slėpė nuo aplinkinių, ypač nuo manęs, jaunėlės sesers. Tačiau mama viską žinojo, – prisimena ponia Birutė.
Nežinojo šito ir jo mylimoji Danutė, apie kurią
iš Vladimiro kalėjimo savo mamai Teodoras rašė:
„Būna minučių, kai žmogus atsiduri ant prarajos
krašto, gyvenimas tampa nepakeliamas. Tokių minučių pergyvenau ir aš. Ir vienintelis žmogus, kuris mane sulaikė nuo kvailų poelgių (žinoma, laiškais), buvo Danutė”.
Jie drauge mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, kurios suoluose vis atsirasdavo lapelių, raginančių nestoti į komjaunimą, kur vieną rytą atėję į klasę gimnazistai rado peiliu suraižytą Sovietų sąjungos herbą. Po pasikėsinimo į vieną aktyvistę Teodoras
buvo sulaikytas. Išgelbėjo akistata, kurios metu
buvo pasakyta: „Ne tas”. Tačiau NKVD pradėjo lipti ant kulnų, ir septintoką Teodorą jo motina, pasitarusi su savo broliu, perkėlė mokytis į Kauną. Nežinojo apie tai net Danutė. Savo mylimajai, jau ištekėjusiai už jo draugo, pirmąjį laišką Teodoras parašė likus beveik porai metų iki išėjimo į laisvę. Prašė laukti sugrįžtant.
Daug metų su vaikystės drauge Danute buvo nutrūkę ir Birutės ryšiai. Dabar jie vėl atnaujinti. Ne

Teodoras Kilikevičius viršutinėje eilėje pirmas iš kairės. Vorkuta, 308 kolona. 1956 m. sausis.
Nuotraukos iš Leono Peleckio-Kaktavičiaus asmeninio archyvo
tik laiškais, telefoniniais pokalbiais, bet ir susitikimais. Ir kalba, kalba susitikusios gimnazijos draugės... apie Teodorą.

Vaikystės ir jaunystės draugą ir bendražygį
prisimena Edmundas Simanaitis
Buvusio Teodoro moksladraugio ir rezistencinės
kovos dalyvio Edmundo Simanaičio, Marijampolėje
gyvenusio toje pačioje Aušros gatvėje, taipogi nebėra gyvųjų tarpe – mirė 2017 m. vasario 27 d. Jam likimas buvo lėmęs ne tik sulaukti Nepriklausomybės,
bet ir tapti Jonavos meru, Krašto apsaugos viceministru. Šių eilučių autoriaus užrašuose išliko pokalbis su juo. E. Simanaitis pasakojo, jog kartu su
Teodoru jie ir pirmąją Šv. Komuniją priėmė, artimai
draugavo. Teodoras buvęs labai švelnios sielos žmogus. E. Simanaitis buvo skaitęs ir pirmuosius T. Kilikevičiaus eilėraščius, todėl neabejojo, jog, „jei ne
‘vaduotojų’ teroras, jei ne genocido nelaimė, lietuvių
poezijos Olimpe tarp daugelio spindėtų ir Teodoro
vardas”.
„Leisk, – pavirsiu dulke, vandeniu Nevėžio,
Kad per amžius plakčiaus į tamsius krantus.
Leisk žibėt nuo saulės, verkt nuo irklo dūžių,
Leisk, na, leisk gi, Dieve, grįžti į namus...” –
citavo E. Simanaitis Teodoro eilėraščio, atsiųsto
1954 metais kartu su laišku motinai, ištrauką ir pažymėjo: „Tada šio jaudinančio šauksmo Viešpats neišgirdo. Ir ne tik Teodoro balso, bet ir šimtų tūkstančių kitų balsų”. E. Simanaitis sakė, jog jaučiasi
esąs skolingas tiems, kurie nesulaukė Atgimimo.

„Aš nekaltas, kad gimiau žmogum
su nepalaužiama dvasia”
Žemės ūkio akademijoje Teodoras studijoms
buvo pasirinkęs miškininkystę. Kartu su seserimi Birute gyveno pas mamos brolį Vydūno alėjoje. Tik po
lemtingos kratos ir suėmimo sesuo sužinojo, kad Teodoras ir Kaune tęsė pogrindžio veiklą, kad sandėliuke
buvo laikoma rašomoji mašinėlė. Ir dabar jos akyse
tebestovi klaikus vaizdas jų kambarėlyje, kurį išvydo
sugrįžusi iš paskaitų 1948 m. spalio 12 d.
Iš Kauno po kelių dienų Teodorą nuvežė į Marijampolės saugumą. Ten žiaurumu garsėjęs stribas
Svieskis išmušė priekinius dantis, juos Teodoras išspjovė ant delno. Budelis daužė ir šaukė: „Čia už tavo
tėvą!” Mat T. Kilikevičiaus tėvas buvo 1918 metų savanoris. O paskui reikalavo išduoti bendražygius, susitikimo vietas, slapyvardžius.
– Visa grupė gavo po dvidešimt penkerius metus,
tik vienas septynerius, – liūdną praeitį prisimena sesuo. – Ne visi ištvėrė enkavedistų kankinimus.
Dvidešimt penkeriems metams be teismo nuteistas T. Kilikevičius iš Taišeto lagerio rašė: „Aš nekaltas, kad gimiau žmogum su nepalaužiama dvasia.
Ir prieš nieką aš savo garbanotos galvelės nenu-

lenksiu”. Laiškuose yra ir liūdnesnių eilučių. Štai
metus prabuvęs garsiajame Vladimiro kalėjime neslėpė: „Dvasia aš niekuomet nepasikeisiu, bet fiziškai tik šešėlis grįžo, kuris prieš metus išvažiavo iš
Vorkutos. Taip, kalėjimo požemiai per metus paliko
gilius pėdsakus mano sveikatoje”. „Mano gyvenimas
niekada nebus suprantamas tiems, kurie čia nepabuvojo. Įsivaizduok – anglių kasyklos, kilometriniai
požeminiai urvai, kuriuose Tavo jaunystės dienų
draugas su lempute prie apsauginės kepurės rausiasi
akmenyse, nebežinodamas, kada visa tai baigsis”, –
tai ištrauka iš 1954-ųjų spalį rašyto laiško gimnazijos draugei Danutei.
Teodoras turėjo ir dailininko gabumų. Yra nupiešęs ir atsiuntęs nemažai atvirukų, kurių kitoje pusėje būdavo paties sukurti posmai. O kartais ir ne.
Štai iš kalėjimo atsiųstame piešinėlyje pavaizduotas
paminklas su vainiku ir kaspinu, kuriame užrašyta: „Nuo niekšų rankos kritusiems broliams. Jūsų
mirtis nebus užmiršta. 1955.9.28. Makaras Jonas. Jokubauskas Jonas”. Atviruko apačioje nupiešti Gedimino stulpai. Gal kas iki šiol tebeieško šių savo brolių ar sūnų?

Vienas iš daugelio Teodoro laiškų seseriai*
Taišetas,
57.IV.7
Ačiū, Birute, už laišką. Pasiekė jis mane vakar.
Gi šiandien gavau nuo mamos; ir vėl bara mane. Bara
mama, bara viršininkai, visur ir visiems amžinai užkliūvu. Ir taip jau devyneri meteliai. Amžinai girdžiu
tik: „negalima”, „nepriklauso”, „fašiste” ir t. t. Ką gi,
reikia kentėti, sako – kenčiančių dangus.
Štai vakar gavau ir nuo dėdienės. Truputį užsimena ir apie mano meilę, vedybas. Girdi, vedybos –
dalykas rimtas, jei čia pasikarščiuosi, jau dešimtimis
metų neišsipirksi. Sutinku, ji teisi. Bet iš jos laiško
išeina, kad per savo kvailą galvą aš bereikalingai kenčiu dešimt metų, išperku kažkokią kaltę.
Žinai ką, sesule, lai neišdrįsta laisvėje niekas man
taip pasakyti!
Aš nevogiau, arkliams uodegų nepjausčiau ir kenčiu todėl, kad „kiekviena kova reikalauja aukų”. Jeigu ji kam atrodo kvaila, beviltiška, tai tegul tą savo
nuomonę pasilaiko prie savęs. Kodėl tada, kai liejos
kraujas, kai dešimtys gulėjo ant gatvių, tie protingieji
mus – paprastus mužikų sūnus – nepamokė? Šiandien
visi protingi... Gi aš priešingai: šiandien aš jau
kvailas, nes išsibaigė nervai. Bet tada – ačiū Dievui,
kad nepasukau kitu keliu, kad buvau protingas. Galų
gale apie tokį reikalą, už kurį pralieta tiek kraujo, ašarų, paaukota tiek tūkstančių gyvybių, geriau visiškai nekalbėti, jei negalima ar nenorima teigiamai.
Birutėle, tik Tu nieko jai (dėdienei) nesakyk, ir
aš jai nieko nerašiau dėl to. Neverta. Gi aš truputį susierzinau ir todėl rašau.
Nukelta į 8 psl.
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Kauno fotograﬁjos galerijos
40-mečio proga
– „Inventorizacija”
Algis Vaškevičius
Šiemet balandį sukanka lygiai 40 metų, kai Kauno senamiestyje, priešais Arkikatedrą baziliką buvo atidaryta pirmoji šalyje ir didžiausia Fotografijos galerija. Minint šią sukaktį, balandžio 18ąją galerija pakvietė lankytojus į neįprastą parodą, pavadintą „Inventorizacija. 1979–2019”.

G

ausiai į jubiliejines iškilmes susirinkę fotografai, fotografijos
meno mėgėjai šįsyk buvo nustebinti tuo, kad juos pasitiko tuščios Fotogalerijos sienos, o apie keturių dešimtmečių istoriją pasakojo salės centre įrengti stendai, priminę įdomiausių
ir daugiausia vertinimų sulaukusių
parodų afišas, nuotraukas ir filmuotą
medžiagų iš įvairių renginių.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos
Kauno skyriaus valdybos pirmininkas
Gintaras Česonis sakė, kad toks ir
buvo sumanymas – visus lankytojus,
fotografijos mėgėjus pakviesti savo
nuotraukomis iliustruoti keturių dešimtmečių galerijos istoriją. Tad atidarymo metu pristatyta nenauja medžiaga, nors daugeliu atvejų ji eksponuojama pirmą kartą, kurios pagalba
sukurta erdvė naujai suvokti ir permąstyti savo asmeninį santykį su
Kauno fotografijos galerija ir įvertinti jos padėtį platesniame kontekste.
„Siekdami surinkti kuo platesnę
medžiagą, kviečiame lankytojus prisidėti prie inventorizacijos, kurią galite vykdyti ir savo namuose ir aplinkoje, nes galerijos patirtis nėra apribota tik jos fizine erdve. Savo atradimais kviečiame dalintis iki gegužės 12
d. Kauno fotografijos galerijoje – Vilniaus g. 2, Kaunas arba info@kaunasgallery.lt. Kiekviena fotografija,
atvirukas, mintis, komplimentas ar
nuoskauda yra svarbi vykdant inventorizaciją”, – paskelbė jubiliejinės parodos rengėjai.
Panašios fotografijos galerijos iki
šiol neturi nė viena kaimyninė šalis.
Apie tai, kaip kilo idėja atidaryti šią
galeriją, su kokiais sunkumais buvo
susidurta, kokių linksmų ir liūdnų nutikimų patirta renginio atidarymo
metu pasakojo garsus Lietuvos fotografas, Lietuvos nacionalinės premijos
laureatas, 35-erius metus Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriui
vadovavęs Aleksandras Macijauskas.
Jis pelnytai laikomas ir vienu iš šios
galerijos krikštatėvių kartu su architektu, restauratoriu Žibartu Simonaičiu ir fotografu Viliui Jasinevičium.
Šie metai išties neeiliniai fotografijos menui – sukanka 180 metų,
kai buvo išrasta fotografija, prieš 50
metų buvo įsteigta Lietuvos fotomenininkų draugija. Prieš 45-erius metus
savo veiklą aktyviai pradėjo Kauno
skyrius, o 1979-aisiais čia duris atvėrė iki šiol didžiausia šalyje fotografijos galerija, įkurta dar XVI amžiaus
buvusiuose pirklio namuose. Tokią išvaizdą, kokia yra dabar šis pastatas
įgavo maždaug 1853 metais.
Pastato restauracija tęsėsi beveik
penkerius metus, ir Fotografijos ga-

A. Macijauskas (kairėje) ir G.Česonis prisiminė įdomius įvykius iš praeities

Galerijos sukaktį paminėjo gausus būrys fotografijos meno mylėtojų.
A. Vaškevičiaus nuotraukos
lerija buvo atidaryta 1979 m. balandžio
6 dieną. Ta proga čia surengta fotomenininko Antano Sutkaus fotografijų paroda. Iš viso patalpos užėmė
apie 800 kvadratinių metrų, be pagrindinės parodų salės buvo dar keturios
salės pastato rūsiuose, kur eksponuotos drąsesnės fotografijos.
Jau kitą dieną po atidarymo rūsius užsėmė ir teko skubiai gelbėti A.
Sutkaus darbus – sprogo šalia buvusio
restorano ,,Gildija” siurblys ir vanduo
užliejo keturias sales. Dabar čia įsikūrę nuomininkai, o fotomenininkų
darbai puošia pirmojo aukšto salę, į
kurią galima patekti iš Vilniaus gatvės.

F

otografijos galerijoje kasmet surengiama apie 20 parodų, o savo
darbus čia eksponavo ne tik Lietuvos geriausieji, bet ir fotomenininkai iš kitų Europos šalių: žymus XX a.
fotografas ir moderniosios fotožurnalistikos kūrėjas Henri Cartier-Bresson, avangardinis tapytojas, skulptorius, baldų ir teatro dizaineris, konstruktyvizmo meno srovės atstovas
Aleksandras Rodčenka ar vienas garsiausių XX a. prancūzų fotografas ir
tapytojas Jacques-Henri Lartigue. Šiose erdvėse vyko ir tebevyksta daug
įvairiausių renginių, kurie sulaukia
daugybės lankytojų, itin populiarūs
yra „Kaunas Photo” renginiai.
Iki šiol prisimenama fotografijų
paroda ,,Žalgirio vyrai”, eksponuota
1987 metais – tada per Kauno senamiestį nusidriekė ilga žiūrovų eilė, kurie po kelias valandas spaudžiant šalčiui laukė, kad pamatytų tas nuotraukas.
Fotografijos galerija mena ir laikus, kai iš tuometės Vokietijos Demokratinės Respublikos atkeliavo
aktų paroda, pristačiusi ir moterų, ir
vyrų aktus. Vilnius šios parodos net
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čiasi parodomis, leidžia įvairius fotografijos renginius bei juos pristato
Lietuvoje ir užsienyje. Dar 1992 metais
čia buvo atidaryta septynių JAV Santa Monicos koledžo fotografijos specialybės dėstytojų darbų paroda. Sėkmingas buvo šios galerijos publikacijų pristatymas 2016 metų rugsėjo mėnesį
vykusioje vienoje didžiausių pasaulyje New Yorko meno knygų mugėje,
kur kauniečiai pristatė per 40 skirtingų Lietuvoje leistų albumų. Albumai pristatyti mugių metų Austrijoje,
Vokietijoje, Suomijoje ir kitose šalyse.
Šių metų balandį Kauno fotografios galerija pirmą kartą dalyvavo ir
JAV Los Angeles meno knygų mugėje (LA Art Book Fair, LAABF), kur
JAV auditorijai pristatė Lietuvos fotografų leidinius. Renginys vyko „The
Geffen Contemporary at MOCA” šiuolaikinio meno erdvėje balandžio 11–14
dienomis, jame dalyvavo 390 dalyvių
iš 31 šalies, Kauno fotografijos galerija
buvo vienintelis leidėjas iš Baltijos šalių.
Kauno fotografijos galerijos leidiniai jau spėjo pelnyti daugybę apdovanojimų ir nominacijų, o mugėse
pristatytos fotoknygos tapo atspirties tašku naujoms parodoms. Siekiant tęsti šią veiklą, galerija plečia ir
leidinių pristatymo geografiją. Kaip
teigia galerijos atstovai, dalyvavimas
Los Andželo meno knygų mugėje –
svarbus žingsnis siekiant plačiame
kontekste pristatyti Lietuvos fotografijos leidybą ir šalies fotografinį
lauką.
Kauno fotografijos galerijos stende Los Angeles knygų mugėje buvo
pristatyti Lietuvos autorių A. Sutkaus, Rimaldo Vikšraičio, Virgilijaus Šontos, A. Macijausko, Vito Luckaus, Vytauto V. Stanionio ir kitų fotografijos albumai. Ši mugė Los Angeles vyksta nuo 2013 metų, tai yra
New Yorko meno knygų mugės seserinis renginys. Šios „Printed Matter”
leidybinės iniciatyvos organizuojamos mugės yra atviros visuomenei ir
nemokamos, jos laikomos lyderiaujančiais tarptautiniais renginiais,
skatinančiais meno leidybos sklaidą
ir pristatančiais platų leidybinių praktikų spektrą. Mugę kasmet daugiau
nei 35 tūkstančių lankytojų – menininkų, kolekcionierių, profesionalų
knygų gerbėjų. q

neįsileido, o Kaune ji susilaukė aršios
reakcijos – būta dorovingų moteriškių,
kurios net sudaužė lauke stovinčią
skelbimų lentą, suplėšė nuogos moters
fotografiją, vėliau net samdė vietos girtuoklius, kad šie niokotų fotografijos
galerijos turtą. Skelbimų lentą teko pagaminti iš neperšaunamo stiklo, nors
tokių reakcijų į parodas jau seniai nebūna.
2009 metais čia buvo eksponuota
paroda Romualdo Požerskio fotografijų paroda ,,Degantis žmogus”, pasakojanti apie Nevados dykumoje Jungtinėse Amerikos Valstijose vykstantį
garsųjį festivalį – parodoje nestigo nuogo kūno,
bet ji buvo priimta labai
ramiai ir niekas jau neprotestavo, o pasižiūrėti
amerikietiškų atlaidų,
kaip juos pristatė autorius, žmonės į galeriją
plūdo tiesiai iš bažnyčios. Šiandien jau sunku
įsivaizduoti, kokia nuotrauka dabar galėtų nustebinti arba šokiruoti
visko mačiusi ir laisvai
mąstantį žmogų.
Savo prisiminimais
apie galerijos įkūrimą
pasidalino ir fotografas V.
Jasinevičius, daug prisidėjęs, kad ji čia atsirastų.
Sukakties proga buvo išleistas ir specialus leidinys, kuriame sudėti įdomiausi per keturis dešimtmečius spausdinti
straipsniai spaudoje apie
šią galeriją ir jos veiklą.
Dabar Kauno fotografijos galerija ne tik rengia parodas, bet ir bendradarbiauja su kitų šalių fotomenininkais, kei- Jubiliejaus proga – prisiminimai apie 40 metų veiklą
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Kotryna Zylė

K

Jūratės Leikaitės-Aškinienės iliustracija iš knygos „Taip Laima lėmė”

otryna Zylė – rašytoja ir dailininkė, kurianti mitologijos temoms. Jos debiutinė knyga „Milžinas mažylis” buvo įtraukta į geriausių 2014 m.
knygų vaikams penketuką; „Didžioji būtybių knyga”
Knygos meno konkurse apdovanota kaip gražiausia
2016 m. knyga vaikams. „Sukeistas” – pirmoji autorės
knyga jaunimui. Pateikiame ištrauką iš šios knygos,
pavadintos mistiniu romanu.

5 SKYRIUS
vasario 12 d., pirmadienis
oro temperatūra – 12 C°
vėjo greitis 13 m/s, gūsiai iki 20 m/s
krituliai 15 mm
sniego danga 63 cm
„Vėjas ir toliau stiprės, jutiminė oro temperatūra gali pasiekti net -22 laipsnių ribą. Numatomi
gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Dėl intensyvaus
snygio galimi eismo sutrikimai. Hidrometeorologijos tarnyba pataria pasirūpinti tinkama apranga,
silpnesnės sveikatos žmonėms rekomenduojama likti namie.”
Kramtydama pusryčių sumuštinį viena ausimi
klausiausi per televizorių orų prognozės. Man patinka šaltis ir sniegas. Tokių dienų paskutinėmis žiemomis pasitaikydavo ne tiek ir daug, todėl lauke
siaučianti pūga džiugino. Būtų dar geriau, jei užgriūtų 30 laipsnių šaltis, kai visi mokiniai atleidžiami nuo pamokų. Galėčiau drožti tiesiai į Naujamą ir tapyti ten visą dieną. Taip jau buvo nutikę
pirmąją žiemą įstojus.

•
Mokykloje pamokos tempėsi vėžlio žingsniu. Temos išpuolė nykios, mokytojai patys atrodė pervargę
ir nelaimingi, tik ir ieškantys, prie ko prisikabinti. Išdalintų testų rezultatai nenudžiugino. Visą dieną nieko nekonspektavau. Keitėsi tik sąsiuviniai, kurių paraštėse paišiau. Sėdėjau galiniame suole su
vaikystės drauge – klasės pirmūne, todėl į mane niekas per daug nekreipė dėmesio.
Septintą pamoką smegenys jau suko savo filmą,
nepastebėdamos to, kas vyksta aplink. Visą dieną
po rytinio sumuštinio neprisiverčiau nieko suvalgyti. Skrandis rodė špygą. Gerklė iš jaudulio tiesiog
užako. Nesinorėjo to pripažinti, bet, regis, kūnas išsiderino vien nuo minties, kad šiandien neišvengiamai sutiksiu Gedą. Po valandos! Tirpau iš
džiaugsmo ir alpau iš nerimo. Ta neaiški situacija,

pati pradžios pradžia, tiesiog varė iš proto. Ėmiau
nerimauti, kad mūsų artumas buvo tik nemigos užtrumpintų smegenų klaida. Atsitiktinumas, kurio
Gedas nė neprisimins.
Storai apdrėbta sniegu pasiekiau naujamiestį.
Pirmiausia užsukau į duonbarį. Pati sau labiau patikau lyg niekur nieko pirkdama duoną (apie kurią
skrandžio špyga nenorėjo net girdėti), o ne tiesiu
taikymu varydama į klasę, kurioje Gedo galėjo dar
ir nebūti.
Nuo galvą spaudžiančio nerimo net pamiršau
už mokyklos durų laukiantį sargą. Mano didelei
nuostabai, įprastoje vietoje sėdėjo nematytas jaunas vyrukas. Senis susirgo? Apsivogė ir išėjo iš darbo, kad net sumaniusi jį apskųsti nebegalėčiau to
padaryti?
Nutirpusiom kojom ir kiek įmanoma ramesniu
veidu kilau į antrą aukštą. Net nežinau, ar palengvėjo, ar nepakeliamai apsunko ilgo koridoriaus
gale iškart pamačius Gedą.
Užsivožęs aukštą nematytą skrybėlę, plevėsuodamas gauruotais kailiniais, jis šokdino prie
strypo prikabintus griaučius. Skeletas buvo piešimo auditorijos „modelis”, dažnai išstumiamas
„prasiblaškyti” į bendrą koridorių. Visas šitas
veiksmas puikiai derėjo su ant palangių suguldytomis kaukėmis.
Gedas mane iškart pastebėjo. Paleidęs griaučius
jis sustojo, nusivožė cilindrą ir, priklaupęs ant kelio, ištiesė jį man.
Tiksliai nesupratau, ką toks gestas reiškia, bet
širdis šoktelėjo į gerklę. Rodėsi, jog gavau patvirtinimą, kad šeštadienis įvyko ne tik man, bet ir jam,
ir visa ta istorija turės tęsinį.
Norėjosi sviesti į šalį rankose gniaužiamą duoną ir pulti link jo. Bet ir toliau ėjau nė kiek negreitindama žingsnio, įsmeigusi žvilgsnį į tas keistas akis ir kupron sutrauktus plačius pečius.
– Panelė duobkasė. – Gedas tarp pirštų pervertė
skrybėlę ir pakilo tik tada, kai atsidūriau šalia. –
Baisiai malonu!
– Labas, – balsas netrūktelėjo, nuskambėjo ramiai, vis dar stovėjau ant kojų. Puiku.
Kartu įėjome į auditoriją. Gedas patupdė cilindrą ant daiktais nukrauto stalo. Šalia pypkės ir
grakštaus stiklinio grafino. Panašu, kad buvo įsisukęs į natiurmortams skirtą rekvizitą.
Strėla kurį laiką nesirodė. Be jo niekas nesiėmė eksponuoti kaukių. Visi tapėm, kaip tądien ir
priklausė. Gedas stojo prie gretimo molberto. Kaip
jis dirbo! Galėjai pamanyti, kad specialiai gadina
dažus ir didžiulius kartono lakštus. Pasiėmęs sie-

nų dažymo teptuką, išsispaudęs kalną raudonos, grubiai keverzojo be jokio eskizo ar pasibandymo. Po
penkių minučių dėjo „baigtą” darbą į šoną. O aš nusmailintu pieštuku preciziškai krapščiausi prie mažučių žmogelių minios. Šįkart – drobėje. Iš sąsiuvinių paraščių į ją kėliau man įdomiausius personažus. Žinojau, kad dirbu netaisyklingai: pradėjau piešti nuo vienos mažos nosies ir lyg dėlionėje lipdžiau
viską aplinkui. Galvoje vaizdas atrodė geriau, nei sekėsi komponuoti, bet tęsiau, ir tiek. Buvo pats metas
pabandyt nutapyti tai, ką įprastai piešdavau. Privalėjau pasirinkti baigiamojo darbo temą.
– Tau praverstų didinamasis stiklas. – Gedas, pabrėžtinai prisimerkęs, prisikišo prie pat mano drobės.
– O tau – šluota vietoj teptuko.
Nuo mano komentaro už nugaros prunkštelėjo Sigis. Jiedu su Gedu puikiai sutarė, bet tapė visiškai
skirtingai. Pirmąją atėjimo dieną kaip tik buvau apžiūrėjus Sigio darbus. Stebėjausi, kaip puikiai jam
sekasi atkartoti realybę. Nors, mano galva, tokiems
nuotraukos tikslumo vaizdams trūko prieskonių.
Gedo kūryba – atvirkščiai – buvo vien tik čili. Aitrumas, užmušantis visus skonius.
– Aš tapau haiku, o tu – telefonų knygą. – Šie Gedo
žodžiai buvo skirti man.
– Ak, haiku. Apie ką šitas? – Bedžiau pirštu į vieną keverzonę, ką tik atremtą pasienyje.
– Šitas apie tave.
– Taigi.
– Rimtai. Žiūrėk – trys akys. Visai kaip tavo. – Gedas pratrūko kvatotis. Taip drąsiai ir neaiškiai,
kad pasijutau panašiai kvailai kaip per pirmąjį
mūsų pokalbį duonos bare.
– Nesupyk tik. Supranti, aš fiksuoju viską, kas
šauna į galvą šią akimirką. Stengiuosi išvis negalvoti, tapyti tiesiai iš stuburo smegenų. Tavo gražios
akys, tai nupiešiau tris. – Kalbėdamas Gedas pačiupo
tą patį kartoną ir vėl užsikėlė jį ant molberto. – Blemba, nori, nutepsiu dar šimtą tavo akių?! Šito grožio
turi būti begalybė.
Spėjau tik žioptelėti ir pasirodė Strėla. Mokytojas kaip tyčia sustojo prie varvančių Gedo darbų ir
nusišypsojęs jam linktelėjo. Panašu, kad akių skaičius jį tenkino. Tada nužingsniavo į klasės priekį.
– Žmonės, jūs rimtai pavarėt. Šeštadienio rezultatai – puikūs. Nesitikėjau nė pusės to, kas dabar
palikta koridoriuje. Man garbė bendradarbiauti su
tokiais talentingais kūrėjais. Rimtai. Ką tik pusvalandį maiviausi prieš direktorių ir kitus mokytojus,
kad turiu visų laikų geriausią klasę.
Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iš 4 psl.
Marta kažką džiugiai šūktelėjo, o Benas sušvilpė.
– Tiksliau, kalbėjomės, ką dabar su jumis, tokiais
ypatingais, daryti. Jei dar truputį pasistengtumėt su
pavadinimais ir trumpais aprašymais, turiu nuojautą, kad šita chebrytė, – mokytojas mostelėjo galva į koridorių, – galėtų keliauti toli už mokyklos sienų. Į galerijas arba su jumis visais tiesiai j gatves! Tai,
ką jūs išdarinėjote naktį, buvo serija nerealių performansų. Ar patys suvokiate, kaip gerai viskas pavyko? Grėtė suplojo savo ilgom laibom rankom. Jai
pritarė ir kiti. Tiesą pasakius, visi džiaugsmingai susižvalgėme lyg vieninga, puikiai pasirodžiusi komanda.
– Tik kad j galerijas jau seniai niekas nebevaikšto, – drėbtelėjo Benas, aplink savo putlų pirštą sukdamas karolius. – Geriau eksponuokim kaukes kokiam prekybcentry. Va ten tikrai susirinks žiūrovų.
– Jo, – Grėtė jį pertraukė, – nusispjaut tiems tavo
žiūrovams ant mūsų meno. Jie išvis prekybcentriuose nepastebi nieko, kas nepažymėta akcijos lipduku.
Strėla nusijuokė.
– Aha, mąstot teisinga linkme. Tai žiūrėkit, dabar išdėliokim tas kaukes koridoriuose, o tada nuspręsim, kas toliau.
Visi buvome guglinę ir kalbėjęsi apie tradicinius
Užgavėnių personažus. Dabar kartu pabandėme
duoti vardus tam, ką pavyko sukurti patiems.
1. Radvilės kaukė iš sprogusio kamuolio. Dievas
Kamuolinis. Gal ir vidutiniška sąsaja su Užgavėnėmis, bet visus įtikino „krepšinio, kaip nacionalinės
religijos”, konceptas.
2. Ant trilitrinio stiklainio užmautas Onos mezginys labiausiai priminė ekscentrišką banko plėšiko maskuotę. Visgi tikrasis jos sumanymas buvo daugybės tautybių ir rasių suplakimas į vieną margą veidą. „Svetimų” visi bijo per amžius. Įskaitėm.
3. Gedo Velnias. Viskas aišku. Tai buvo pirmas
žodis, šovęs man į galvą, kai pamačiau jį rūsyje.
4. Sigio Ožio snukis, preciziškai suraišiotas iš plėšytų marškinėlių atraižų. Tiesiai į dešimtuką.
5. Martos tatuiruotėmis išsiuvinėtas reklaminio
tento veidas – šių laikų Ragana. Įtikina.
6. Grėtės Laumės „rinkinys” – nagai ir žemę siekiantis elektros laidų perukas. Atrodė šiurpiai. O gal
tiesiog man priminė tą siaubą, kurį patyriau įsivėlusi į istoriją su sargu. Rūsy atsidūriau bėgdama būtent nuo jos.
7. Beno nuotaka pelėdos kauke – tobula Giltinė.
8. Jai į kompaniją tiko ir mano Duobkasys. Tiesiog praktiška porelė – nugalabyk ir pakask.
9. Masteliu visas kaukes nustelbė riebi Jokūbo
More. Į ją, gulinčią ant žemės, šeštadienį kažkodėl neatkreipiau dėmesio. Įspūdingų formų matrona, susukta iš daugybės glamžytu popieriumi kimštų nailoninių pėdkelnių. Padegus išeitų fantastiškas žiemos išvarymo laužas.
Per valandą savo kūrinius išrikiavome ant skirtingo aukščio fanerinių pakylų. Beno ir Grėtės kostiumams atitempėm du plastikinius manekenus. Jų
apsilaupiusius veidus užtepėm storu baltų dažų
sluoksniu.
Koridoriuje ėmė buriuotis kitų auditorijų mokiniai ir mokytojai. Gedas netikėtai apkabino mane
per pečius. Jo megztinis kvepėjo sušilusiu kūnu, aliejiniais dažais ir terpentinu.
– Tai ką, einam atšvęsti?
Man rodos, tada MUS pirmą sykį pastebėjo klasiokai. Niekas nieko nepasakė, tik Grėtė reikšmingai atsikrenkštė, o Benas pasistiebęs link jos sučepsėjo lūpomis, tarsi lįstų bučiuotis. Jis mėgo taip
kabinėtis, pabrėždamas komišką jų ūgių skirtumą.
Palikome „genialią” kolekciją kitų apkalboms ir
būriu patraukėme į duonbarį.
Lauke vėjas tiesiog vertė iš kojų. Per pustomą
sniegą sunkiai matėsi toliau nei už poros metrų brendantys klasiokai. Nevalyta gatve lėtai slinko automobiliai, o perėjos dryžių neįžiūrėjau nė žymės.
Žengus porą žingsnių apėmė keistas jausmas, lyg
iš nugaros į mane kas artėtų. Tada pajutau šiurenimą virš pakaušio. Viena ranka kilstelėjau kapišoną
ir atsilošiau.
Į akį tėkštelėjo šilta košė, veidą ėmė plakti sparnai, o prie pat ausies pasigirdo skardus kudakavimas.
Iškart prisiminiau namus apdergusius balandžius.
Nesidairydama susiriečiau ir užsidengiau galvą
rankomis. Spėjau dar pajusti porą sparnų smūgių,
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tada Gedas pratrūko rėkti. Trepsėdamas ir plodamas
rankomis jis vijo mane puolančius paukščius. Aršus kvaksėjimas nutolo. Dar kiek pabuvusi lėtai atsitiesiau, atbula ranka valydamasi sulipusias blakstienas.
Priekyje ėję klasiokai apstulbę stebėjo mane iš kitos gatvės pusės. Radvile, praleidusi porą automobilių, atskuodė per perėją atgal prie manęs.
– Kas čia buvo? – paklausė prišokusi.
– Ką aš žinau, – atsakiau apžiūrinėdama gličiomis
dėmėmis nusėtą striukę. Kliuvo ne tik veidui, bet ir
kapišonui, pečiams, net užtrauktuku slydo bjaurus
išmatų dribsnis. – Pastaruoju metu nepatinku paukščiams, – niūriai pridūriau.
– Neįsivaizduoju, kas čia per šūdas. – Prie mūsų
sugrįžo Gedas. Atrodė sutrikęs. – Jauti, tave užpuolė VIŠTOS. Penkios ar šešios. Blemba, iš kur jos čia?
Mieste, vidury žiemos ir dar per tokią pūgą! Neapdraskė veido? Tik apšiko?
Sušalusia ranka jis suėmė mane už smakro ir ėmė
apžiūrinėti sukiodamas į šonus.
– Aha, TIK apšiko. – Nustūmiau jį. Jaučiausi šlykšti – per tą bjaurastį dar negalėjau normaliai atmerkti vienos akies.
Vėl ėmė purtyti drebulys. Namie – balandžiai. Dabar – vištos. Tai tikrai ne atsitiktinumas. Galvoje bandžiau dėliotis visokius paaiškinimus, bet nesurezgiau
nė vienos įtikinamos minties.
Veidą ir striukę nusiploviau duonbario tualete. Į
sieną atsirėmusi Radvile įdėmiai klausėsi mano pasakojimo.
– Žinai, mano draugę yra puolusios varnos, – prabilo, kai nutilau. – Net keletą kartų. Visad einančią
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Mūsų laikas dar labiau susitraukė. Iki trijų stotelių.
Troleibusas sunkiai yrėsi purvina sniego koše.
Vairuotojo kabinoje radijas komentavo grėsmingas
oro prognozes.
Išlipome kartu. Manęs laukė geras gabalas pėsčiomis, o Gedas gyveno kažkur čia pat, bet kur tiksliai – nežinojau.
– Kuris namas – tavo? – paklausiau.
– Galiu parodyti. Nori į svečius?
Ar norėjau? Pilve ėmė blaškytis drugiai. Susiėmiau ir ramiai linktelėjau.
– Bet nusiteik – mūsų name normalūs žmonės negyvena. Ir nėra jokio privatumo - valgome kartu su
kaimynais. Šikame kartu su kaimynais. Aš išvis neturiu atskiro kambario, bet neseniai užskvotinau tokius nebenaudojamus dušus. – Gedas truputį patylėjo. – Ir dar. Gali būti pelių. Labai šalta ir jos visos
susikraustė į vidų.
Įžengėm į apšiurusią laiptinę. Sienos buvo apipaišytos. Daugiausia – tagais ir primityviais grafičiais, bet dalis piešinių buvo stebėtinų mastelių ir atlikti nepriekaištingai.
Antrame aukšte tiesiog virė gyvenimas. Atrodė,
kad niekam neįdomu lindėti savo kambariuose. Vieni valgė, kiti riejosi, treti glamonėjosi čia pat, mūsų
panosėje, bendrame koridoriuje.
Gedas atidarė 203 numeriu pažymėtas duris.
– Sveika atvykus.
Kambarys buvo didesnis, tuštesnis ir tvarkingesnis, nei tikėjausi. Prie sienos stovėjo didelė lova.
Paklota. Šalia – masyvi spinta ir daugybė į ją atremtų
tuščių drobių. Ant žemės – nešiojama viryklė ir

Jūratės Leikaitės-Aškinienės iliustracija iš knygos „Taip Laima lėmė”
pro tą patį medį. Ji tada taip nieko tiksliai ir neišsiaiškino. Nusprendėm, kad gal jos šukuosena primena lizdą ar ką panašaus.
– O kodėl lizdą reikėtų pulti?
– Nežinau. Gal galvojo, kad kažkas pavogęs nešasi
jų namus?
Abi nusijuokėme.
– Aha. Bet aš tai neįtinku skirtingiems paukščiams. Ir vieta visai nesvarbi. Išvis, gali patikėti, kad
ten buvo vištos?!
Gal aš staiga ėmiau skleisti kvapą, nuo kurio norisi pulti? Ar kokį ultragarsą? Žinai, man rimtai darosi šiurpu.
Gąsdinančios istorijos intriguoja tol, kol jas pasakoja kažkas kitas. Kai tokie dalykai nutinka pačiam,
kūną ir mintis ima nuodyti siaubas.
Duonbary beveik nebuvo lankytojų. Tik kažkokią
liaudies dainą pusbalsiu repetuojančių moterų būrelis. Rodėsi matytos. Greičiausiai – vietinės aplinkinių namų gyventojos.
Ir mes neužsibuvome. Švęsdami naktinių dirbtuvių sėkmę simboliškai sulaužėme didelį kepalą duonos, per rankas leisdami vieną puodelį arbatos. Toks
buvo mūsų improvizuotas ritualas.
– Namo? – Pamatęs, kad atsisveikinu su Radvile, Gedas atsiskyrė nuo Martos ir Jokūbo, su kuriais
lūkuriavo lauke.
– Turbūt. (Nenoriu nė pajudėti. Likim čia, kur stovim.
Arba grįžkim atgal į auditoriją tapyti dviese. Galim ir nieko neveikti – tik sėdėti koridoriuje kalbėdamiesi. Arba lįskim į artimiausią daugiabučio laiptinę. Prašau, darykim bet ką, tik neikim namo.)
– Gal pavažiuojam trūlu? Tokia pūga.
– Aha.

puodas. Toliau – pora kartoninių dėžių su knygomis.
Rašomasis stalas. Ant jo – kompiuteris ir projektorius.
Viena siena aptaškyta dažais. Priešais ją – molbertas,
o šalia – praviras, spalvotų aliejaus tūbelių pilnas lagaminas. Vienintelis sujauktas dalykas kambaryje –
čiužinys prie pat durų.
Be žodžių klestelėjome ant jo. Tarp miego kvapo
prisigėrusių Gedo pagalvių.
Mano širdies dūžiai turbūt girdėjosi net koridoriuje. Sustingę žiūrėjome vienas kitam į akis. Nebegalėjau kvėpuoti, buvome taip arti, kad dalinomės vienu oru. Gedas dar labiau susikūprino ir bauginamai
įsistebeilijęs ėmė linkti prie manęs, kol veidu pajutau jo odos šilumą. Žalia ir mėlyna. Tos akys buvo ne
tik skirtingos, bet ir labai skaidrios. Kaip vanduo. Nuo
to mano oda tik dar labiau šiurpo.
Staiga su baisiausiu trenksmu atsilapojo kambario durys. Abu krūptelėjom. Priešais mus išdygo
smulki, ryškiai raudonu chalatu susisiautusi bobelė. Jos viršugalvyje, lyg kiškio ausytės, styrojo galvą
juosiančios skarelės kampai.
– Kad jį kur! Ne laiku pataikiau. Geduti, kur tėvai?
Susimėčiusi pašokau nuo čiužinio.
Moteris įsmeigė į mane juodas akutes. Jos žvilgsnis tiesiog sukaustė.
– Ooooi, mergyt. Vargšele mano, kaip čia dabar
tau teko tokia niūri palyda?
– Baba Jadze, – Gedas irgi atsistojo ir koja sustabdė beužsiveriančias duris, – tik ne šiandien! Jau
vakar man visai sumaišėt protą. Aš pasiduodu, tik negąsdinkit dar ir kitų žmonių. – Jis smakru mostelėjo mano pusėn. – Perduosiu tėvams, kad ieškojot, – pridūrė.
Nukelta į 8 psl.
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Vilniaus Freudo palikimas
Nikolajaus Krainskio tekstai

P R I E D A S

sidirbti, o ne į mokslus eiti ir nieko neveikti. Staiga aplink mergaitę pradeda
vykti keisti dalykai – kaimynų šuniukui išdurta akis, vaikui išnarinta ranka, niekas neranda nusidėjėlio, tad apkaltinta lieka mergaitė. Jos ,,laukinio”
vaiko psichologiją ir virsmą į žmogų,
kuriuo ji tampa, galima interpretuoti
kaip nužmogėjimą ir išprotėjimą arba
kaip visuomenės aplaidumą, nesuvokiant vaiko norų ir reikmių.
Tai tikriausiai ir yra pats įdomiausias knygos aspektas – tai, kad
skaitoma istorija gali turėti daugybę
įvairių ir skirtingų prasmių, viskas
priklauso nuo to, kaip siužetą ir vei-
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kėjus perpras skaitytojas, skaitydamas
kūrinį. Vienas sakinys, kuris bus perskaitytas kitaip, gali reikšti du visiškai skirtingus istorijos vingius ar veikėjų charakterių savybes. Nuo skaitytojo požiūrio priklausys, kuris veikėjas – ligonis ar gydytojas – yra blogas, o kuris tėra nekalta sistemos
auka. Tad knygoje klausiama – kur yra
riba tarp mokslo visagalybės ir beprotybės? Kas skiria Naujosios Vilnios
psichiatrinės ligoninės pacientą ir jo
gydytoją, apleistą mergaitę, benamį
šunytį ir juos stebintį psichiatrą, minios garbinamą herojų ir puolusį žmogų?

Vlado Jakubėno draugijos vairą
perėmė muzikologė B. Baublinskienė
Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninė

Ieva Marija Mendeikaitė

niuje Nikolajus Krainskis išleido sukrečiančio turinio dramą ,,Nakties
Lietuvoje pamažu vis daugiau kalbant tamsybėse” – neįprasto žanro dokuapie psichikos ligas ir jų stigmas, no- mentinę apysaką, ,,laukinio” vaiko
rėjau pasidalinti prieš šimtą metų ra- psichologijos tyrimą, apie kurį plačiau ir pakalbėsime.
šytais Nikolajaus Krainskio tekstais.
Kai XX a. pradžioje Vilniaus psiNors šių tekstų pagrindas yra grožinis, chiatrijoje pamažu pradėjo skleistis
,,Vilniaus Freudo” pseudonimą autorius progresyvumo, liberalumo ir pokyčių
pelnė ne veltui.
dvasia, šalia jos buvo galima stipriai
pajusti ir mistinę artėjančios nelaimės
. Krainskis (1869–1951) gimė Uknuojautą, nerimą bei grėsmę, tvyranrainoje, studijavo psichiatriją čią ore. Būtent tokią dostojevskišką ir
Charkovo ir Maskvos universi- lovecraftišką nuojautą bei gyvenimo litetuose, už savo mokslinius tyrimus goninėje dualizmą autorius bando perbuvo gausiai apdovanotas ir pripažin- teikti savo kūrinyje ,,Nakties tamsytas tuometinės visuomenės psichiat- bėse”. Pati knyga yra padalinta į kelias
rijos specialistas. Taip pat buvo pa- istorijas, kurios daugiau primena steskirtas eiti paties pirmojo direkto- bimą spektaklį, o ne skaitomą siužetą.
riaus pareigas Naujosios Vilnios psi- Pirmajame tekste pasakojama apie
chiatrijos ligoninėje, tiesa, šias parei- žmogžudystę, įvykusią psichiatrijos
gas ėjo tik metus laiko. Nors šio dak- ligoninėje, kurios pabaiga palieka dautaro biografija yra labai spalvinga ir gybę interpretacijų pačiam skaitytojui.
pilna įvairiausių patirčių, apkeliautų Nors ir jaučiame tvirtą grožinės ir
šalių (nuo Šveicarijos iki Mandžiūri- mistinės fantazijos pagrindą, nuolatos
jos) ir nors autorius yra sukūręs dau- neapleidžia keistas neįsitikinimas, ar
gybę psichologijos studijų, ypač in- tai, ką skaitai, yra tiesa. Šioje aprašotensyvus jo tyrimų ir kūrybos laiko- moje istorijoje susipina itin skirtingų
tarpis buvo būtent Vilniuje.
tipų charakteriai, visiškos vienas kitos
Taip pat autorius yra laikomas priešingybės – uždarytas ligoninės
gana prieštaringa figūra, nors yra pa- karceryje ypatingai pavojingu laikokankamai liberalus; baisėjęsis anti- mas, tačiau protingai ir racionaliai kalhumaniška valdžios prievarta, po re- bantis Žukovskis, nesąmones šnekanvoliucijos staiga tapo imperinės galios tis, tačiau nepavojingu laikomas ir
garbintoju. Lietuvoje rašytojo idėji- laisvai po ligoninę galintis vaikščioti
nis palikimas pradėtas tyrinėti tik pa- Beprotis, jauna, gera, patikli, ką tik į
starojo dešimtmečio literatūrologų ir ligoninę darbui priimta medicinos semenotyrininkų darbuose. 1912 m. Vil- suo ir jau seniai nusivylę esama sistema sargai – Ivanas ir Piotras
bei kiti. Istorijoje yra aiškus
siužetas, tačiau skaitant neapleidžia jausmas, ar tikrai
yra taip, kaip tu skaitai? O gal
knygos herojus yra visai kitoks, nei supratai iš pradžių,
galbūt jis tik dedasi besąs geras ir nekaltas, o iš tikrųjų
visą laiką buvo beprotis? O gal
atvirkščiai?
Antras knygos tekstas apima pasakojimą apie mergaitę, kuri nuo pat mažens neturėjo tėvų ir buvo našlaitė bei
išlaikoma tų, kurie norėjo jai
gero (tačiau ar tikrai?). Nuo
pat vaikystės dirbusi aukle
bajorų šeimose, mergaitė nepažino, nei kas yra žaidimas,
nei kaip reikia skaičiuoti, nei
rašyti, tačiau turėjo įgimtą
auklės talentą. Ir aplinkiniams nerūpėjo ją išmokyti,
Nikolajus Krainskis. Nakties tamsybėse: neatrasti juk, jų nuomone, mergaitei
svarbu yra pragyvenimui užVilniaus tekstai. – Vilnius, Odilė, 2018

N.

Kompozitorius Vladas Jakubėnas

Beata Baublinskienė

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno
draugija atnaujina veiklą. 1993 m.
įkurta asociacija išsirinko naują pirmininkę – ja tapo muzikologė Beata
Baublinskienė. Žymaus tarpukario ir
išeivijos kompozitoriaus, publicisto, vieno iš muzikos modernizmo
pradininkų Lietuvoje Vlado Jakubėno draugijos tikslas – rūpintis šio menininko kūrybos palikimu ir sklaida.

kad nuo 1949 m. Čikagoje gyvenusio
kompozitoriaus kūrinys nė karto
nebuvo atliktas. Prikelti „Vaivos
juostą” sceniniam gyvenimui padėjo kompozitorius Marius Baranauskas, parengęs baleto orkestruotę, muziką atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno.
Draugijos veikla kiek nuslopo
netekus ilgametės asociacijos pirmininkės Irenos Skomskienės (1937–
2016). Naująja draugijos pirmininke
išrinkus muzikologę Beatą Baublinskienę, tikimasi plėtoti jau pradėtas ir inicijuoti naujas veiklos
kryptis.
B. Baublinskienė yra aktyvi muzikinio ir kultūrinio gyvenimo dalyvė, muzikos kritikė ir publicistė.
1997 m. baigusi Lietuvos muzikos ir
teatro akademiją, 1998–2008 m. dirbo muzikos redaktore ir laidų vedėja LRT radijo „Klasikos” programoje, 2005–2016 m. buvo operos žurnalo „Bravissimo” redaktorė, 2006–
2016 m. organizavo tarptautinius
operos kritikos seminarus Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre. Nuo 2004 m. su pertraukomis
bendradarbiauja su tarptautiniu
šiuolaikinės muzikos festivaliu „Gaida”. Kaip sudarytoja išleido knygas
„Vilniaus intermezzo. Chopinas ir
Lietuva” (2012), „Opera naujųjų medijų amžiuje” (2015), „Šiuolaikinis
operos teatras: tradicijų sandūroje”
(2016). Šiuo metu B. Baublinskienė
vadovauja LMTA viešųjų ryšių skyriui, aktyviai reiškiasi kultūrinėje
spaudoje, yra įvairių vertinimo komisijų narė.
Į vieną savo pirmųjų renginių,
skirtą Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms, atsinaujinusi draugija kviečia gegužės 14 d. 6 val. v.
Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). Įėjimas laisvas.

P

er 26-erius Vlado Jakubėno
draugijos Vilniuje gyvavimo
metus nuveikta prasmingų darbų, grąžinant į Lietuvos kultūros
erdvę po karo emigravusio į JAV
kompozitoriaus muziką. Išleista
natų, knygų apie V. Jakubėną (pvz.,
„Dokumentai, laiškai, straipsniai,
atsiminimai, kūrybos apžvalga”,
sud. Irena Skomskienė, 1999). Suorganizuota V. Jakubėno muzikos koncertų, kuriuose kompozitoriaus muziką atliko tokie kolektyvai kaip
Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras, Šv. Kristoforo kamerinis
orkestras, Kauno valstybinis choras,
Valstybinis Vilniaus kvartetas, Fortepijoninis trio „Kaskados” ir kt.
Kompozitoriaus kūrinius fortepijonui skambino pianistai Jurgis Karnavičius, Kasparas Uinskas, Andrius Vasiliauskas, Živilė Karkauskaitė ir kiti, J. Jakubėno dainas atliko garsūs vyresniosios ir jaunesniosios kartos Lietuvos dainininkai. 2004 m. draugija svariai prisidėjo organizuojant Vlado Jakubėno
(1904–1976) šimtmečio minėjimą Vilniuje, 2012 m. surengė V. Jakubėno
muzikai skirtą konferenciją „Muzikos šviesa”.
Draugijos veiklos kulminacija
tapo 2014 m. pirmą kartą pastatyto
V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta”
premjera Vilniuje (Baltijos baleto
trupė, choreografė Marija Simona
Šimulynaitė). Šį baletą V. Jakubėnas
pradėjo kurti 1939 m. Kaune, tačiau
dramatiški istorijos verpetai lėmė,

Vlado Jakubėno draugijos inf.
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Renata Šerelytė

Loreta Liutkutė (k.) ir Renata Šerelytė I. Kanto bibliotekoje

P

KLAIPĖDOS IMANUELIO
KANTO BIBLIOTEKA
rie didelių atstumų įpratusiam žmogui kelionė
iš Vilniaus į Klaipėdą pasirodytų vienas juokas
– galima nulėkti per geras tris valandas. Bet kai
gyveni sėslų gyvenimą ir esi prisirišęs prie rutinos,
kiekviena išvyka atrodo tarsi būtų kelionė į kažkur.
Tiesą pasakius, taip ir yra. Ir nesvarbu, į Klaipėdą važiuotum ar į Žiežmarius.
O taip atsitinka todėl, kad keliauji taigi ne pas ką
kita, o pas skaitytojus. O jie – toks savitas žmonių porūšis, kuris visada nustebina. Užtat viešėdama Klaipėdos miesto viešojoje bibliotekoje, neseniai pavadintoje Imanuelio Kanto vardu, žiūrėjau į žmonių veidus ir galvojau, koks vis dėlto keistas, koks savotiškas rašytojo darbas. Ir kai man reikia papasakoti, kaip
aš rašau, ką aš galvoju, visada sunku tai paaiškinti,
nes visa tai ateina tarsi iš nieko. Kaip H. Radauskas
rašė – o eilėraštis gimsta kaip vėjas – iš nieko...
Malonioji bibliotekininkė Loreta Liutkutė, puikiai moderavusi mūsų pokalbį, pristatė ir mano
kasdienybės akimirkas, ir parašytas knygas, ir apdovanojimus, ir visa kita. Pirmoje eilėje sėdėjo jauna moteris su dviem berniukais – visi trys, pasirodo,
mano kūrybos gerbėjai. Vaikai skaitę visus „Krakatukus”, o jų mama – bene viską, ką aš esu parašiusi...
tokį štai skaitytoją kai sutinki, tai tada supranti, kad
viskas, ką darai, yra ne veltui.
Būna tokių akimirkų. Knygų mugės srovė neša
pro prekystalį minias žmonių, stoviu visa pajuodus,
nes ką tik mane kažkokia neišprususi moteriškė supainiojo su pardavėja, ir staiga žmogienos srovė
priplaka prie prekystalio nejauną ir kiek liūdnoką
moterį, tokią keistoką... ji pakelia akis, pamato
mane, atpažįsta, nušvinta visa ir tyliai sako: „Oi... aš
jus mėgstu”.
Dėl to verta būti rašytoju. Ir važiuoti pas tokius
žmones, nesvarbu, kur jie begyventų.

Š E Š TA D I E N I N I S
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atsitinka jau ne vieną sykį. Ir ačiū Dievui, nes jeigu
taip nebūtų, ko gero, pavirsčiau viską žinančia nuobodyla ir net pati sau mirtinai įsipykčiau.
Filmo tema – psichinė žmogaus sveikata. Tema,
žinoma, madinga, galima ją pavadinti ir aktualia, ir
kokia tik nori. Bet iš esmės tema niekuo dėta. Viskuo
dėtas yra talentas. Talentingas žmogus temos nesugadins. Net jeigu ji būtų banali. Marija Kavtaradzė,
filmo režisierė, neabejotinai talentinga. Be to, ji tikriausiai žino, kad ši tema sena kaip pasaulis – todėl
ir nesiverčia per galvą, ieškodama to, ko nereikia, o
tiesiog daro filmą iš to, kaip rašytojas rašo – tarsi iš
nieko.
Filmas paprastas, sąžiningas, nuoširdus, žmogiškas, juokingas. Ir liūdnas, žinoma. Maniau, kad
bus daugiau jaunatviškos bravūros ir bajeriukų. Bet
jų buvo tiek, kiek reikia. Dialogai tokie, kokių reikia –
nei literatūriškai išpūsti, nei perdėm prifarširuoti
slengo. Ir jauni žmonės tokie, kokie ir turi būti – nei
labai protingi, nei labai gražūs, nei kažkuo ypatingi. Sujaudino Pauliaus Jurkevičiaus vaidyba. Puiki,
tiesiog puiki.
Kai grįžau namo, ilgai kalbėjau su dukra. Apie
visa tai, ką mačiau filme, ką jaučiau, ką išgyvenau,
kai mirė mano brolis, sirgęs depresija. Kas mes esame, kodėl mes tokie – tai save pervertinantys, tai nuvertinantys, puolantys į kraštutinumus, į paribius...

Ė

jau į šio filmo seansą skeptiškai nusiteikusi, mat
ne iš vieno jaunuolio buvau girdėjusi, kaip man
pasirodė, nesantūrių panegirikų šiam filmui.
Netgi buvau piktai pagalvojusi – na na, filmas taigi
apie jus, besidraskančius pasaulio sielvarte, tai
kaipgi jūs jo negirsit.
Tiesą pasakius, galbūt nieko nėra geriau, kai kūrinys sudaužo visas išankstines nuostatas. O man tai

sidėjo nuo „Kosminės trilogijos” – pirmąjį jos tomą
„Toli nuo tylinčios planetos” man įteikė leidyklos vadovė, sakydama, kad galėčiau ką nors parašyti apie
šią knygą spaudai. Paėmiau, nenuvokdama, ką imu
ir į kokius spąstus įkliūsiu.
Kokia palaima, kad leidykla nemarinavo kitų
tomų leidybos ir netrukus pasirodė dvi kitos dalys.
Nes aš jau buvau ne juokais įkliuvusi. Prarijusi ir
jas, vaikščiojau kaip apsisapnavusi. Man atrodė, kad
aš kaip koks viduramžių žmogus staiga suvokiau,
kad žemė ne plokščia, o apvali. Kad Marsas, Venera,
Saulės sistema, visata yra galbūt visai ne tokios, kokias matome ir žinome.
O paskui buvo kitos Lewiso knygos, jo didžio proto, išminties, malonės ir humoro pripildytos. „Tiesiog krikščionybė”, „Kipšo laiškai”, „Keturios meilės”, „Didžiosios skyrybos”, „Kančios problema”,
biografinės „Apstulbintas džiaugsmo” ir „Ištverti
sielvartą”, galiausiai – ir „Narnijos kronikos”...
Aš manau, kad skaitymas yra ne tik informacijos rinkimas, laisvalaiko praleidimas smegenų
mankšta ar dar kas nors. Ko gero, egzistuoja dar ir
teksto suvokimo malonė – teksto apreiškimo stebuklas. Ir aš juos abu patyriau, skaitydama Lewiso
knygas.

PAŠNEKESYS M.MAŽVYDO
BIBLIOTEKOJE: MYLIMI AUTORIAI

Bigliukas Vaflis skaito knygą

IR, ŽINOMA, PAVASARIO MISTERIJOS

Kadras iš kino filmo „Išgyventi vasarą”

„SKALVIJOS” KINO TEATRAS.
„IŠGYVENTI VASARĄ”
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S. C. Lewiso
„Kosminė trilogija”

u Vilija Baublyte šnekėjomės apie mylimus
autorius, o mūsų pašnekesį filmavo Agnė Marcinkevičiūtė. Sakiau, kad mylimiausių trejetukas – Tolkienas, Chestertonas ir S. C. Lewisas. Bet
pirmieji jau nuo seno pažįstami, o štai Lewisą atradau palyginti visai neseniai. Ir taip džiaugiuosi atradusi šį autorių, kad apsakyti negaliu. O viskas pra-

Prieš pat Šv. Velykas kad plūstelėjo šiluma, kad
pašvietė saulytė, kad užčiulbo paukščiai ir kad užkvipo po lietaus žalia žole ir žeme – apėmė toks baisus tobulumo ilgesys, kad nieko nelaukusi įnikau į
internetu parduodamų augalų puslapius. Visa laimė, kad jų buvo tokia gausybė, kad tiesiog pasimečiau tarp tų visų iškilmingai skambančių pavadinimų ir pavargau knaisiotis. Užsisakiau raudoną
krūminę rožę, įvairiaspalvių astilbių ir alūnių,
melsvąjį eraičiną, paprastąjį melesą ir dar du tokius
augalus – Lysimachia ciliata ir aster dumosus, abu
pasirodė labai gražūs. Dabar atrodo, kad mažai užsisakiau. Reikėjo dar paimti kininį miskantą ir mergautinį jazminą. Ir dar kurią nors iš mėlynųjų rožių.
O paskui, jau tikrai ruošdamasi didžiajai pavasario žemės darbų misterijai, išpuoliau į kiemą su
kastuvu, dar nežinodama, ką darysiu. Na, bet greitai sugalvojau: persodinau tris rododendrus ir vieną rožę. Iš paskos išpuolęs bigliukas nuoširdžiai neatsiliko: iškasė dar vieną duobę, o kai nusiaviau batus, norėdama iš namų atsinešti vandens laistymui,
nudžiovė vieną ir pasidarė sau smagaus žaidimo:
jam atrodė, kad labai linksma, kai šeimininkė jį vaikosi ir rėkauja, norėdama batą atimti.
O jau varnėnai, o voveraitės ligoninės parke, o
mažytis špiciukas, bėgantis gatvele į apačią – visi tokie triukšmingi, žvitrūs, pilni gyvybinės energijos!..
Kaip ten rašė Kazys Binkis – ir jau toks pasiutimas
apima visuotinis, kad neimsi perneval trūnyti ir senti...

TEODORAS
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D RAU G O

Teodoras Kilikevičius – studentas. Didieji išbandymai dar
prieš akis
Atkelta iš 2 psl.
Geduti, o tu nematai? Nuskriaust tai gal ir nenuskriausi, bet ar apsaugosi nuo Šitos? - Senė dūrė
pirštu į tuštumą šalia manęs. –Aišku, nieko nematai. Kur tu matysi. Neklausai manęs. Taip užsispyręs ir dramblio po nosim nepastebėtum. Nors ir pats
esi ano pasaulio sutvėrimas. Kaip tu savų nematai?
Ji gal parašė visiškai nieko nepagalvojus, ne iš
blogos valios. Aš nepykstu, bet man skaudu širdyje.
Liepi saugoti nervus. Kam, patark, kaip juos saugoti, kada jau beveik visiškai perdžiūvo? Gerai, saugosiu.
Birute, Tu mane ne taip supratai laiške. Gyvenimo, koks jis bebūtų ateityje, aš absoliučiai nesibauginu. Tik aš jo nebranginu. Štai ir viskas.

SUKEISTAS

Atkelta iš 5 psl.
– Dievuliau, tokioms mergaitėms
dar visai ne laikas. Negaliu žiūrėt. Ko
ta Nelaba prie tavęs pristojo. – Baba nė
nemanė išeiti. Ji keistai išsprogino
akis ir ėmė suktis aplink mane vis pamojuodama rankomis.
– Baba, čia jau nebe jūsų reikalas.
Niekas nieko nesiruošia skriausti. Eikit ir duokit mums būt, gerai? – Gedas
ėmė kelti balsą.
Beviltiškai žvilgtelėjau į Gedą. Nesupratau, kas vyksta. Jadzė toliau
trepsėjo aplink mane ir staiga ėmė
murmėti:
Lenkiuos, Giltinėle, šalin eik,
Gerbiu, Nelaboji, traukis,
Nebus taip, kaip nori, šalin eik, Dar
tau ne laikas, traukis!
Ir vėl iš pradžių. Murmėjo ir sukosi. Man darėsi nejauku. Tiesą pasakius – norėjau verkti. Gedas babą ėmė
tiesiog stumti iš kambario.
Tada įvyko neįtikėtinas dalykas.
Būčiau galėjusi prisiekti, kad sekundės
dalį vietoje senos moteriškės pamačiau
katę. Neturiu jokio supratimo, dėl ko
taip nutiko. Tai buvo lyg 25 kadras filme – per trumpas, kad suprastum, į ką
tiksliai žiūri, bet neabejotinai įsiterpęs
įprastų vaizdų virtinėje. Pasitryniau
akis.

Š E Š TA D I E N I N I S

P R I E D A S

Sesute, Tu klysti. Aš niekuomet nepasakysiu
„dar ne visas gyvenimas praėjo tenai”. Nebent girtas... Gi jei kuomet ir bus mano pastogėje šviesesnė
minutė, tai bus ne gyvenimas, o jo trupiniai. Ir skūpūs trupinėliai...
Klausyk, aš gaunu nuo pasiliuosavusių draugų
laiškus. Ar Tu žinai, koks jų gyvenimas? Ne, nežinai. Į juos kaip žiūri tėvynėje? Kodėl beveik visi grįžta savanoriais į čia?!
Ne, apsiriboti vien savo asmeniška laime aš niekaip nepajėgiu, neužtenka valios. Užtai turbūt
mane ir laiko kvailiu.
Sesute miela, Tu mane taip ramini, guodi! Ačiū
Tau! Sakai, nereikia su baime žiūrėti į laisvą gyvenimą, ateitį. Klausyk, Birutėle, juk aš visiškai ramiai į ateitį žiūriu. Kostiumų nešioti aš nepapratęs
ir nemoku jau. Gi vatinukė, tokios pat kelnės, po pažastim kepaliukas duonos – man ne naujiena. Ko gi
aš galiu bijoti? Darbo? Galėsiu – dirbsiu, neužteks
jėgų – ieškosiu kitos išeities. Prisimeni, sesute, Tu
man rašei, kad aš per daug fantazuoju gyvenimą.
Bet, atrodo, kad Tu daugiau jį fantazuoji, kaip aš. Savąjį gyvenimą aš matau tokį, koks jis ir bus. Ir jis
manęs nei baugina, nei jaudina, nei ramina. Dar būdamas laisvėje aš puikiai žinojau, kad arba gausiu
kulką į kaktą, arba teks aplaistyti ašaromis šiaurę.
Laisvėje, aš žinau, kad ko jau ko, o juodos duonelės tai niekuomet netruks. Gi šiandien? Štai metus laiko prasitrankiau po kalėjimus ir kiek kartų
sapnavau, kad su pasigardžiavimu valgau... juodą
duoną!!! Kodėl sapnuodavau? Todėl, kad alkanas buvau. Arba štai, atvažiavau į čia. Gerai, kad yra tautiečių, kurie apie mane truputį girdėję iš kitų, tai padėjo pradžioje ir dabar, kai pradėjau eiti į darbą. Truputį pinigų atsivežiau (atsiuntė į kalėjimą draugai),
tai pirkau žuvies taukų. Na, pradėsiu gauti algą, tai
maistui pakaks. O uždirbsiu nuo 60 iki 80 rb. O daugiau niekam ir nereikia: nerūkau, pas panas neinu.
Tiesa, užsiminei, sesut, apie atvažiavimą. Na, tik
nesiskubink. Kai pasiliuosuosiu, tuomet pakalbėsime, o šiandien ir negalvok. Mano gyvenimas
toks: šiandien čia, ryt – gal už tūkstančio kilometrų. Ir iš viso, pasimatymai tokioje padėtyje dėl manęs visiškai nepageidautini. Jie tik galutinai pakerta
nervus, padidina skausmą, ilgesį.
Birute, Tu užsiminei apie dėdienės pažintis. Nežinau, kokios jos ten, bet aš tokių „pažinčių” su stambiom žuvim prisibijau. Kai kada jos labai brangiai
atsieina. Na, jums ten geriau matyti. Tik, sesute
mano miela, atmink: savo garbiniuotos galvutės aš

– Geduti, nelaimėliai judu. Vaikeliai, kaip aš jums bepadėsiu. – Paskutinius žodžius Jadzė ištarė jau už durų.
– Eina šikt. Ir kas jai užėjo? Pastaruoju metu visai pasimaišė. Išsigandai? - Gedas atrodė rimtai supykęs.
Aišku, nesąmonė, kad apskritai tave
čia parsivedžiau. Renkis, palydėsiu
namo.
Netikėtai grubiai į rankas gavau
striukę. Segiausi užtrauktuką, žvilgsnį įsmeigusį į guolį, kuriame ką tik sėdėjome.
Ėjome kartu, bet Gedas rodėsi lyg
nesavas. Be to, prie Meno centro sutikome kažkokį jo draugą, tįsiantį du
knygų prikrautus krepšius. Jis paprašė padėti. Gedas klausiamai atsisuko į mane. Supratau, kad toliau eisiu
viena. Truktelėjau pečiais. Tiek kartų
pasikeitus planams, šiandien supratau
išnaudojusi visas nusivylimo „gyvybes” ir nieko nebejaučiau.
– Paskambinsiu ryt.
– Tu neturi mano numerio, – kreivai šyptelėjau.
– Tiksliai. Tai ir neduok. Susitikim
ketvirtą prie angelo. Tinka?
– Rimtai?
– Rimtai. Nevėluosiu.
Be garso linktelėjau ir apsisukau
eiti. Ką dar galėjau padaryti?
Namie visi kalbėjo apie orą. Pūga
grėsmingai stiprėjo ir, svarbiausia,
nė nemanė liautis. Radijas, televizija,
naujienų portalai buvo pilni pranešimų apie stichiją ir nelaimes.
Dėl neišvažiuojamų kelių kilo baisios spūstys, stojo įprastas gyvenimas
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niekam nenulenksiu. Tikiuos, supratai mane.
Žinai, vakar atsitiko stebuklas: gavau ir nuo Algės laišką. Padėjau kaip relikviją. Ne juokai: per septynerius metus pirmas! Parašiau atsakymus ir
joms.
Klausyk, kam siunti vaistus? Galų gale, jei
siunti, tai geriau B-12. Žinoma, kai tik ateis – sunaudosiu, neišmesiu. Sveikata pasitaisys...
Na, einu gulti, vos bepasėdžiu. Mat, dirbti nepratęs (juk du metus nedirbau ir plius – metus kalėjime), sunku. Pareinu, kaip musė iš išrūgų ištraukta. Niekis, priprasiu. Tiesa, skundies, kad šešiolika žilų plaukų rado Bolius. Daug! Įdomu, ką Tu
pasakytum, jei mane pamatytum.
Linkėjimai visai Tavo šeimai!
Tavo brolis Teodoras
* Laiško kalba netaisyta.

Likus dvidešimčiai metų iki Atgimimo
„Kai lekia į tėviškę gervės, plasnoja,
Kai bunda iš miego melsva pašilė,
Kai vielos prie vieškelio vėtroje groja, Nemoku, nemoku, nemoku tylėt...” –
užrašyta viename gimtinėn atsiųstų atvirukų.
Jautrios sielos žmogui, paleistam iš lagerio, buvo
ne ką lengviau. Iš pradžių neleido grįžti į taip išsiilgtą Lietuvą. Sukūrė šeimą. O grįžęs į tėvynę, pasijuto visai nereikalingas, svetimas, nesuprantamas.
Po dešimties metų kančių Teodorui tai buvo naujas
smūgis, šįkart – į pačią širdį. Vos metus su trupučiu pagyvenęs tėvynėje, sugrįžo atgal.
– Aš stovėjau Sibire prie raudoname karste
(anuomet Rusijoje tik raudonai dažydavo vadinamuosius karstus – L. P. K.) gulinčio ramaus, besišypsančio brolio ir galvojau: „Kodėl?” – prisimena
Birutė Kilikevičiūtė-Šiurkienė.
Ištvėręs nežmoniškas kančias lageriuose, Teodoras palūžo vos pabuvęs tėvynėje. Sesei jis buvo rašęs ir pasakojęs, kad laisvas tarp laisvųjų jaučiasi
tik taigoje, kur mėgdavo medžioti. Taigoje ir palaidotas. Likus dvidešimčiai metų iki Atgimimo.
Žmona su dviem mažais sūneliais grįžo į Lietuvą. Arūnas ir Ričardas amžiumi jau vyresni už
tėvą. Vienas gyvena Šiauliuose, kitas – Panevėžyje.
Sulaukę nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, jie
gali didžiuotis, kad turėjo tokį tėvą. q

ir produktų tiekimas į parduotuves. Išsigandę žmonės ėmė tuštinti prekybcentrių lentynas. Kai kur jau trūko būtiniausių prekių.
Mano keturi seneliai (kiekvienas
savo ruožtu) spėjo apkeliauti visas artimiausias maisto krautuves ir aprūpinti mus negendančiomis atsargo-

mis. Sprendžiant iš kiekio, neišeidami
ramiai galėjom sulaukti vasaros.
Net tėvai sutarė, kad keliauti į
darbą – nesaugu, ir ryt planavo likti namie.
Niekam nieko nesakiau, bet tupėti namie tikrai neketinau. Ryt mieste
turėjau labai svarbių reikalų. q

Kultūros kronika

Kovo pradžioje Prancūzijos knygynuose pasirodė Jurgos Vilės ir Linos Itagaki grafinė novelė „Sibiro haiku”. Knygą išleido leidykla „Sarbacane” (vert. Marielle Vitureau,
vertimą parėmė Lietuvos kultūros instituto vertimų skatinimo programa). Trečiadienio
popietę knyga buvo pristatyta viename Paryžiaus vaikų knygyne „Sardine à lire”. Renginyje dalyvavę mažieji prancūzai kartu su lietuviais mokėsi pasakyti „ačiū” ir „prašau”, dainavo lietuviškas daineles. Jurga Vilė supažindino prancūzus su tremties istorija, pasakojo rašiusi knygą pagal savo tėčio prisiminimus. Kūrybinėse degtukų dėžučių dirbtuvėlėse vaikai kūrė laiškus degtukų dėžutėse pagal specialiai dirbtuvėms
Jurgos Vilės prancūziškai parašytus haiku eilėraštukus.

