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Šiame „Kultūros” numeryje spausdinamas Stanislovo
Abromavičiaus interviu su Egle Wittig-Marcinkevičiūte
norom nenorom verčia manyti, kad autorė pasakė ne-

mažą dalį karčios tiesos. Ir apie mūsų menininkus, ir inteli-
gen tiją, ir kultūros kaip savotiškos prieplakos prie ideologi-
nio valdžios mechanizmo, o ne atskiros srities, atsakingos už
žmo gaus pilietinę ir estetinę brandą, įsivaizdavimą.

Jeigu menininkui politika neįdomi, jis anaiptol neturėtų
tuo girtis. Tai joks privalumas. Tai – didelis trūkumas. O kad
daug menininkų iš tiesų neskiria vienų ar kitų politikų ver-
ty bių, tai gal ir pats menininkas jų nebeskiria. Bet kažkodėl
neretas menininkas vis dar manosi esąs atsakingas už tiesą
ir idealus. Kokius – taip ir norisi paklausti.

Ar tuos, sovietmečio, kai pinigus gaudavo iš valdžios ir
nereikėjo dėl jų sukti galvos ir jų skaičiuoti, todėl dar ir šian-
dien toks gajus ir iš menininkų sąmonės neišmušamas kultū -
ros kaip socialiai remtinos srities statusas? Kad kultūrai rei-
kia pašalpų ir labdaros? Kad menininkas – kažkoks neįga lus
asmuo, nesugebantis blaiviai protauti, o tik plaukiojantis įsi-
vaizduojamame dvasingume kaip kisieliuje?.. (Šitas įsivaiz-
duojamas dvasingumas šiandien pakeitė ideologinę partinę li-
niją). Kodėl tada reikia piktintis blaiviai mąstančiais ekono-
mistais, kurie sako, kad menininkas – veltėdis ir sėdi kitiems
darbštiems piliečiams ant sprando?..

Aišku, aš šiek tiek perdedu. Sutirštinu spalvas. Nemaža dalis meni-
ninkų nei taip mano, nei taip elgiasi. Nei sėdi kam ant sprando. Tačiau ši
tendencija – kalbėti apie praėjusį laiką kaip „dvasingą”, kai galėjai kon-
cent ruotis į meną, o pinigų skaičiuoti nereikėjo, ypač jeigu buvai malo-
nus ir mielas valdžiai – šiandien pastebima ir neretai išlenda iš vyres-
niosios kartos kūrėjų sąmonės. Gal ir nesąmoningai, gal ir jiems patiems
to nenorint – bet pasirodo.

Tai liudytų, kad toji karta iš tiesų yra, kaip Eglė Wittig rašė, nueinan -
čioji, pasitraukiančioji, nepajėgi būti atvira naujai kartai ir jos iššū-
kiams. Žinoma, yra išimčių (viena iš jų – profesorius Vytautas Landsber -
gis ir jo čiurlioniana, pradėta tyrinėti, kaupti ir skleisti dar gūdžiame so-
viet  metyje). Bet tokių asmenybių per mažai, kad būtų galima kalbėti
apie išskirtinį asmeninį kultūrinį savarankiškumą. 

Pritariu straipsnio autoriui, kad kairiosios srities ekspertų pas mus
tik rai yra visose srityse. Dabar pagrindinis jų uždavinys – rūpintis pa-
pras tu žmogumi. O ką gi tai reiškia? Kad žmogui nestigtų duonos ir žai-
dimų. Ypač – žaidimų. Dainų, šokių, pigių juokelių. Cirko ir estrados. Rū-
pintis žmogaus pilietine ir estetine branda, pagaliau kad žmonės išmoktų
blai viai ir kritiškai mąstyti – ne jų prerogatyva, nes visa tai paprasčiau-
siai kada nors gali atsisukti prieš juos pačius. 

Štai todėl jiems labai pravartu, kad blaiviai nemąstytų ir kultūri-
ninkai. Tegu prašo, tegu būna nuolankūs, tegu džiaugiasi išlaikytinių sta-
tusu. Nes reikalauti to, kas iš tiesų priklauso kultūrai, reikštų ne ką kita,
o cirko užsklandos nusileidimą.

Barbora Pelėdaitė 

KULTŪRA
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Ar kultūrai reikia nepriklausomybės?

PASAKA KITAPUS PUPOS

pupą kvailys pasodino nes žvaigždė viršum
kvailio galvos šalia kvailio pupa delnus
kvailys pasispjaudęs rankoves pasiraitojęs
į žvaigždę pupa kopia

prikopia kvailys paukščių lizdus gyvulių
visokių vabalų daug sutinka ir angelą
įsitvėrusį pupos ne vieną regėjo
patenkintas kvailys kopimu

kopia kvailys kopia pupa auga greičiau
negu kopia kvailys žvaigždė tolsta greičiau
negu auga pupa

papupėj stovime mes sapnuodami žiūrime
et vis mažėjam mažėjam

Aidas Marčėnas

Algis Griškevičius. Medėjanti. Sidabro medalis Kanados Caroun fotografų klubo surengtame kasme -

ti niame tarptautiniame meninės fotografijos konkurse



Vokietijoje gyvenančios Eglės Wittig-Mar-
cinkevičiūtės išleista knyga „Nacionalinės
etikos griuvėsiai, arba kaip nužudyti vals-

tybę jos intelektualų rankomis” (Kultūros barų lei-
dykla, 2013) įnešė tam tikrą sumaištį tarp Lietuvos
intelektualų. Autorė atvirai, tačiau argumentuo-
tai ir, kaip sako Lietuvoje, nevyniodama žodžių į
vatą, vertina mūsų filosofų ir pseudofilosofų pasi-
sakymus apie pokario peripetijas ir nūdienos ak-
tualijas, išvedžiojimus apie žlungančią Vakarų de-
mokratiją, chaosą, kurio patys gal ir norėtų. 

Tapo įprasta pilietiškumą atskirti nuo politiš-
kumo. Kai kam to reikia, kad atsirastų daugiau
kal bančių: „Esu pilietiškas, patriotas, bet į politi ką
ne si kišu”. Tačiau autorė teigia, kad žvelgiant iš
lingvistinių pozicijų, tai identiškos sąvokos. Tai
ko dėl kažkam vis niežti liežuvis pilietiškumą
įsprausti į rėmus?

Klaidingai teigiama, jog tapęs čekistu (kagė-
bistu), toks būsi visą amžių. Tokiai sentencijai rei-
kėtų esminio pataisymo, nes tapęs čekistu, juo vi-
sada būsi, jei atgailos nepadiktuos sąžinė, o ne išo-
riniai veiksniai, ir kai suprasi, jog tai buvo tavo gy-
venimo klaida. Lietuva po nepriklausomybės at-
gavimo lemiamu momentu buvo atiduota į mūsų
elito, praėjusio „sovietinę mokyklą”, rankas. Štai
mūsų bėda ir priežastis, dėl ko nuėjome šunkeliais,
skirtingai nei Estija ar Čekija. R. Ozolo, A. Šlioge-
rio ir kitų filosofų postringavimai apie Vakarų ci-
vilizacijos žlugimą žaidžia su mumis, ieškodami
tik gražių žodelių pagrįsti faktą, kad Lietuvą jau
praradome. Kad buvę komunistai valdžioje, kad
renkame į aukščiausiąją valdžią LKP CK narius,
ideologus, kurie mūsų valstybę veda į išnykimą,
tarsi ir nieko blogo. Štai A. Juozaitis – V. Landsber -
gio, o ne A. M. Brazausko, sovietinių ideologų vado,
kuris iki paskutinės minutės nenorėjo nepriklau-
somos Lietuvos, išrinkimą AT pirmininku vadino
istorine klaida. Kitas, dabar Briuselyje sėdintis fi-
losofas L. Donskis rėžia dar giliau: „Atsiskleidė,
kad buvę kompartijos nariai kartais parodo didesnį
socialinį jautrumą ir net politinę nuovoką nei ... tar -
si iš kitos epochos atkeliavę jų oponentai” (suprask,
Sąjūdis, partijos, išskyrus, žinoma, socialdemok-
ratus?). Ir dar išrėžia, kad ne politinė lyderystė svar-
biausia mūsų gyvenime, o žmogiškumas, gyvenimiš -
ka išmintis. Ir visa filosofija, visas mūsų nuodiji-
mas per tuos 50 metų nurašytas? Na ir kas? Ar ir to-
liau šitie „filosofai” postringaus ir nuodys mūsų są-

mones? Deja, taip... Dar daugiau: po Eglės publika-
ci jų viename iš tinklalapių visuomenės veikėjai
Kęstutis Nastopka, Arūnas Sverdiolas ir Saulius
Žu kas viešai pareiškė, kad jos rašinys ne tik aki-
vaiz džiai neatitinka tikrovės, bet ir prasilenkia su
elementaria etika. Tai ar pas mus įsigalioja taisyklė,
kad rašyti savo nuomonę apie buvusiųjų komunis-
tinių šulų pozicijų silpnumą, mūsų filosofų nusi-
kalbėjimus pažeidžia jų pačių nustatytą etiką? 

Pasak Eglės Wittig-Marcinkevičiūtės, libera-
lizmo propaguotojų norai panaikinti ribą tarp kai-
riųjų ir dešiniųjų nieko bendro neturi su tikruoju,
vakarietišku liberalizmu. Kai liberalioji inteligen-
tija 1990 metais apsisprendė palaikyti okupaciniam
rėžimui tarnavusį LKP CK elitą, balsavusi ir agi-
tavusi ne tik už Brazausko, Beriozovo, Juršėno, Še-
pe čio, Kirkilo ir dešimtis to sovietinio fronto narių,
argi jie neturėtų dabar likti politikos užribyje? O
gal gerai sako Darius Kuolys, teigdamas, kad libe-
ralizmas Lietuvoje susidėvėjo?

Žinoma, Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė, užėmusi
bekompromisę poziciją, nenuolaidžiaudama, ne-
pataikaudama Lietuvos „elitui”, susilauks ne vieno
kritinio straipsnio, negražių žodžių, todėl mes, no-
rėdami suprasti ir išgirsti, paprašėme jos atsakyti
į kelis rūpimus klausimus.

Kai kuriuos Jūsų biografijos faktus radome interne -
te. Ten rašoma, kad baigėte Lietuvos muzikos akademiją,
Islandijoje studijavote politiką doktorantūroje, dabar gy-
ve nate Vokietijoje. Tai kokia dabar situacija: ar disertaciją
rašot, ar baigėt, o gal apsigynėt?

Filosofijos doktorantūrą Islandijos universite te
esu praktiškai baigusi, disertacija seniai parašyta,
gynimas buvo suplanuotas šiemet, bet turbūt teks
atidėti kitiems metams, nes disertacijos apim tis di-
džiulė ir mano profesūra nespėjo perskaityti.

Politika – nelabai dėkingas dalykas. Jūsų knyga – ty -
ra ir iš sielos ateinanti, tačiau gal sulaukėte iš oponentų
kažkokių priekaištų, gal net užgauliojimu iš tų, kurie nori
vie no paminklo stribams ir partizanams? Juk argumentų
prieštarauti knygoje išdėstytoms mintimis tarsi ir nėra?

Oponentai iš tiesų pasirodė nepajėgūs kont-
rargumentuoti, todėl, matyt, ir griebėsi užgaulioji -
mų. Šiam oponentų neįgalumui aptarti „Kultūros
barų” vyr. redaktorė Laima Kanopkienė, beje, yra
skyrusi labai gilų straipsnį. (http://www.delfi.
lt/news/ringas/lit/laikas-gincytis-pasitelkiant-ar-
gumentus-dar-neatejo-kanopkienes-atsakymas-
knastopkai-asverdiolui-ir-szu kui.d?id =56033171).

Tačiau paminėtini yra ne patys užgauliojimai,
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o tai, kad jie išsiliejo ne „Lietuvos ryte” ir ne delfi.lt
o krikščioniškame portale bernardinai.lt. Dar įsta-
biau tai, kad užgauliojimais užsiėmė ne kokie ”pijo-
kėliai”, o čionykštės profesūros žvaigždės. Kliuvo,
beje, ne tik man, bet ir visai šauniai ,,Kultūros barų”
redakcijai. Dėl mano ,,paskvilio” publikacijos Leoni -
das Donskis šį žurnalą netgi apkaltino „verbaliniu
ka nibalizmu” bei „psichologinio teroro orgijomis”.
(http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ldonskis-apie-
so vietu-sajungos-ilgesi-gali-veikti-stokholmo-sind-
ro mas.d?id=58626023#i xzz2efQNcw5x) 

Beje, Jūsų spėjimas yra tikslus. Tikrai yra pa-
grindo teigti, kad užgauliotojai buvo iš tos visuome-
nės grupės, kuri trokšta bendro paminklo partiza-
nams ir stribams. Antai vienas iš užgauliotojų, Na-
cionalinės premijos laureatas Kęstutis Nastopka,
„rezistentais” tiesiai šviesiai vadina net du kolabo-
rantų elito augintinius – Aleksandrą Štromą ir Tomą
Venclovą. Pastarasis po nepriklausomybės atkūrimo
garsėjo savo ryškiai reakcionieriška pozicija.

( ht t p : //ei a . l i bi s. l t : 8 0 8 0 /a rchyva s /vi e -
sas/20120615095206/http://www.culture.lt/lme-
nas/?leid_id=3370&kas=straipsnis&st_id=19397)

Kaip Jums atrodo, kokią įtaką lietuvio sąmonėje palie -
ka visuomenės informavimo priemonės, viską nušviečian-
čios juodomis spalvomis, pagal sugalvotą sentenciją „visi
mes vagys”? Ir gudrų ar tiesmukišką nuteikimą apie taria -
mą pokario metų patriotų banditizmą? Tad jau ne tik stri-
bai, KGB agentai, bet ir okupanto kareiviai gynėsi nuo
„ban ditų”...

Nepriklausomą Lietuvą ir lietuvių tautą šian-
dien šmeižia tie, kurie mano, kad sovietmečiu buvo
geriau. Ši grupė žmonių šiandien dar labai įtakinga,
todėl ji labiausiai ir girdima. Blogiausia tai, kad joje
itin gausu žymių mokslo ir meno žmonių, kurie la-
bai įtakoja nuotaikas visuomenėje. Antai perskai-
čiau velionio kinematografininko Arūno Žebriūno
interviu, kuriame jis dėsto, kaip sovietmečiu kino
kūrėjams nereikėjo vaikytis pinigų, tad buvo galima
susikoncentruoti į patį filmą. (http://lzinios.lt/lzi-
nios/Kultura-ir-pramogos/a-zebriunas-geru-scena-
riju-truko-ir-sovietmeciu-taciau-dabar-truksta-ir-pi-
nigu/29365) Nerasime ten jokių apmąstymų apie tai,
koks didžiulis progresas per pusę šimtmečio vyko
neokupuotų Europos valstybių kine ir kaip Lietuvos
kinematografinė kultūra per tą laiką buvo galėjusi
pažengti. Kad negailėta pinigų A. Žebriūno serialui
„Turtuolis vargšas” – tuometinės sovietinės propa-
gandos šedevrui – tai juk nestebina. Išties, tarp lie-

Eglė Marcinkevičiūtė studijų Islandijoje metu

Nukelta į 3 psl.



Šių metų rugsėjo 12 dieną Vil-
niuje, kino teatre „Pasaka” įvy -
ko trijų dalių dokumentinio fil -

mo „Lūžis prie Baltijos” premjera (re-
žisierės – Agnė Marcinkevičiūtė ir
Gra žina Ručytė-Landsbergienė). Tai
filmas apie didįjį istorijos virsmą –
Lie  tuvos atgimimą ir išsilaisvinimą
iš sovietų politinės ir dvasinės vergo-
vės, o įvykių sūkuryje – Vytautas
Lands  bergis, muzikas, tampantis vie -
šu politiku ir kovos už Nepriklauso-
mybę strategu. Filmo autorės kruopš -
čiai rinkosi Vytauto Landsbergio veik-
 los epizodus  ir  skelbtus  jo  požiū-
rius.

Beje, visas tris filmo dalis šių me -
tų rugpjūčio 23-ąją, Juodojo kaspino ir
Baltijos kelio dieną, turėjo progos iš-
vysti LRT ir LRT Kultūros kanalų žiū-
rovai. Ne veltui būtent šią atmintiną
dieną – Baltijos keliui ir slaptųjų Ri-
bentropo ir Molotovo protokolų išvie-
šinimui filme skirta nemaža vietos. O
filmo pavadinimas ne tik simboliškai,
bet ir daugeliu temų bei faktų siejasi
ir su Vytauto Landsbergio politine
monografija „Lūžis prie Baltijos” (Va -
ga, 1997).

Į filmo premjerą rinkosi iškilūs,
Lietuvos laisvei daug nusipelnę žmo-
nės: Česlovas Stankevičius, Kazimie-
ras Motieka, Virgilijus Čepaitis, Anta -
nas Terleckas, rašytojas ir Nepriklau-
somybės akto signataras Kazys Saja,
kiti žinomi šiuolaikiniai politikai,
prie filmo prisidėję ir padėję jį kurti
žmonės. O jų būta daug, ir visi buvo
palydėti nuoširdaus Gražinos Ručy-
tės-Landsbergienės padėkos žodžio.
Buvo prisimintas ką tik anapilin iš-
ėjęs kino režisierius Arūnas Žebriū-
nas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės na-
rys. 

Nors filmas sudarytas iš trijų da-
lių, o kiekviena truko beveik po va-
landą, žiūrėti neprailgo. Nesu kino ži-
novas, todėl negvildensiu specifinių
kino dokumentikos klausimų, tik no-
rėčiau pridurti, kad režisierė Agnė
Marcinkevičiūtė – žinoma dokumenti -
ninkė ir savo darbą išmano, o jos do-
ku mentinių filmų kraitis – įspūdin-
gas. Todėl ir šį filmą buvo nenuobodu
žiūrėti, nes aiški ir palyginti paprasta
buvo jo struktūra, autorės žinojo, ko
imasi ir ką reikia į šį filmą sutalpinti. 

Filmas sudarytas iš trijų dalių.
Pirmoji – „Vytautas Landsbergis: nuo
Čiurlionio į Sąjūdį”, antroji – „Bunda
Bal tijos dvasia”, trečioji – „Baltijos
ke liu į Nepriklausomybę”. Pirmojoje
atveriamos laisvės ištakos: laisvė iš-
saugota kultūroje ir grįžtanti per kul-

tū rą. Profesorius V. Landsbergis
skam bina nežinomus M. K. Čiurlio-
nio kūrinius, kalbasi su muzikologe
Ona Narbutiene, klausosi paukščių
balsų su kompozitoriumi Broniumi
Kutavičiumi Dzūkijos kaime, pietauja
sovietmečio laikų bistro su madingu
tais laikais keraminiu pano ant sie-
nos. 

Antrojoje dalyje Sąjūdis grindžia
kelius į valstybės atkūrimą, o trečio-
joje – vykdo nusibrėžtą demokratinės
valstybės kūrimo programą, nuosek-
liai ir atkakliai, nors ir nujausdamas
komunistinių jėgų revanšą. Čia daug
ne tik politinės veiklos epizodų, tuo-
mečių politikų pasisakymų, tačiau ir
tokios dokumentikos, kurią bežiūrint
virpteli širdis – ne iš nostalgijos pra-
ėjusiam laikui, o atpažinus tam tik-
rus laikmečio ženklus kaip mūsų vi-
suomenės išsilaisvinimo, keitimosi
pradžią. Čia daug byloja netgi papras-
tos buities, kasdieninio gyvenimo de-
talės: gremėzdiškos rusiškos parduo-
tuvių iškabos, indų surinkėja, stum-
danti savo vežimėlį po valgyklą – su
ba tais, panašiais į kaliošus ir galva be
šukuosenos, aprišta kažkuo, ką sunku
ir įvardyti – skarelė ne skarelė, rankš-
luostis ne rankšluostis...

Daugelis kadrų suteikia ne tik in-
formaciją – jie pasako kažką daugiau.
Bent jau man tokie pasirodė, pavyz-
džiui, kadrai vėlų vakarą prie KGB
rūmų – apačioje susibūrusi žmonių
minia ir už rūmų langų švystelintys
tų rūmų darbuotojų siluetai. Arba ma-
žutė Lietuvos trispalvė, besiplakanti
Baltijos pajūry, tarp bangų – bangos
gra sina ją užlieti, o ji, įnirtingai vėjo
plaikstoma, laikosi. Ir vaikai, vaikų
veidai. Daugelyje kadrų dalyvaujan-
tys mitinguose, protestuose, minėji-
muo se žmonės nešasi ar vedasi vai-
kus. Tų vaikų veidai tokie, kad nuo jų
akių negali atitraukti. Rimti, susi-
kaupę. Kantrūs. Gilūs. Ne veltui F.
Dos tojevskis sakė, kad jeigu ateitis pa-
remta nors viena vaiko ašara, tai jokia
tai ateitis. 

Skvarbus analitinis žvilgsnis į is-
torijos pamokas būtinas kiekvienam
iš mūsų, kad būtume verti laisvės, iš-
kovotos taip drąsiai, su tokiu garbin -
go, oraus gyvenimo ilgesiu. Būtinas
ir praėjusio laiko prisiminimas, ob-
jek tyvus jo įvertinimas. Nes juk vi-
sada atsiras istorijos gražintojų, pud-
ruotojų, sakančių, kad gal toji sistema
ir nebuvo tokia bloga... Tokia tenden-
cija pastebima. Todėl šis filmas – ir jo
istorinės, ir buitinės detalės – yra pui-
kus priminimas, kokiame visgi laik-
metyje mes buvome panirę. Kodėl taip
troškome laisvės – netgi gyvybės kai -
na. �
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Antanas Čerpė

„Lūžis prie Baltijos”: 

Kokie buvome, kokie būsime
tuvių menininkų būta nemažai ta-
lentingų sovietinės sistemos propa-
gandistų. Stulbina tik tai, kad jie šian-
dien tuo nesivaržo girtis, vadina nuo-
pelnu Lietuvai…

Mane giliai liūdina tai, kad so-
vie tinėje sistemoje brendusi ir ją per-
gyvenusi Lietuvos inteligentų karta
nesugeba oriai išeiti. Man jų kažkaip
gaila, nes jų gyvenimo sąlygos išties
bu vo nepavydėtinos, o kai kurie suge -
bėjo pasiekti tikrai daug tas menkas
galimybes teturėdami. Man norėtųsi
tą suniokotą lietuvių inteligentų
kartą prisiminti su užuojauta ir su-
pratimu, kaip nors šiltai. Deja, švel-
nus palydėjimas tolydžio tampa neį-
manomas. O neįmanomas jis darosi
dėl to, kad paskutinis veiksmas, kurį
ši inteligentų karta nusprendė atlikti
prieš pasitraukdama Anapilin, yra ta-
rybų valdžios bei tarybinės sis-
temos pagarbinimas bei nepri-
klausomos Lietuvos kritika…

Pereinant prie antros klau-
simo dalies, dėl visa ko gal pri-
minsiu, kad būtinoji gintis yra
bet kokios jurisdikcijos pripa-
žįstama tik tuo atveju, jeigu ji
nukreipta prieš kažkieno netei-
sėtus veiksmus. Lietuvių anti -
sovietinė rezistencija buvo tei-
sėta pagal visus tarptautinės
teisės kanonus, tad stribų kova
su antisovietine rezistencija ne-
gali būti laikoma „gynimusi”.
Jeigu būtų kitaip, bet koks nu-
sikaltėlis galėtų išvengti lega-
laus arešto, aiškindamas, jog
„būtinoji gintis” leido jam nau-
doti jėgą prieš areštą vykdžiusį
policininką… Bet Jūs teisus,
nu sišnekantys istorikai tikrai
dažnai svečiuojasi lietuviškoje
,,paleckiavizijoje”. 

Jūs uždavėte jau antrą
klausimą, susijusį su pagrin-
dine mano knygos mintimi: vi-
suomenėje nustojo egzistuoti
esminių etinių ribų suvokimas.
Norima bendro paminklo stri-
bams ir partizanams bei įrodinėjama,
kad stribai turėjo teisę gintis ir t. t.
Etinių (beje, ir teisinių) ribų išnyki-
mas tokiose „diskusijose” yra itin
rimtas dalykas, nes jis ženklina poli-
tinės bendruomenės bei nacionalinio
identiteto mirtį. Už tai atsakinga ne
tauta, o šalies kultūrinio elito viršū-
nės. Grįžkim prie Nacionalinės pre-
mijos laureatų: antai neseniai rašy-
toja Vanda Juknaitė aiškino neįžvel-
gianti skirtumo tarp socialdemokratų
ir konservatorių vertybių. (http://
www. ber nar dinai. lt/straipsnis/2013-
08-28-vanda-juknaite-bernardinai-lt-
praradimas-butu-nebeatitaisomas-
smugis-visuomenei/106184) Prieš dvi-
dešimt metų aš tokiais atvejais siūly-
davau užsidėti akinius. Tačiau šian-
dien jau žinau, kad problema daug gi-
lesnė. Mū sų inteligentai iš esmės ne-
besuvo kia net skirtumo tarp Marijos
Melnikaitės ir Ninos Nausėdaitės…

Tokios knygos, kaip Jūsų, niekada ne-
gaus leidimui valstybės paramos. Iš kur tie
pinigai, jei pirmiausiai jų atseikėjame M.
Ivaš kevičiaus, M. Pociaus knygų leidi-
mams, jų vertimams į užsienio kalbas?
Kas gi atsitiko Lietuvoje, kad tiek daug val-
džioje kairiųjų ekspertų įvairiose komisijose
– mokslų daktarų, rašiusiųjų apie sovieti-
jos rojų?

Nepamirškite pridėti ir liūdnai
pagarsėjusio naujojo mūsų „keturių
komunarų” veikalo, matyt, per klaidą
pavadinto „Lietuvos istorija”... Vals-
ty  bės institucijų kaltinti, mano galva,
nereikėtų, nes jas verčia platinti tik tą

li teratūrą, kurią rekomenduoja mūsų
intelektualinio–kultūrinio elito „žie-
das”. Situacija, kuria aprašote, yra
dėsningas mūsų istorijos rezultatas.
Sovietinis genocidas, kaip visi pui-
kiai žinome, buvo ir tautinis, ir klasi-
nis, t. y., jis stengėsi sunaikinti lietu-
vius kaip tautą, naikindamas tas so-
cialines grupes, ant kurių laikosi eu-
ropietiška tautų raida, politinės ben-
druomenės ir valstybės steiga. Nai-
kinta ir sunaikinta pasiturinti ir kles-
tinti vidurinioji klasė, prakutę mies-
tiečiai, laisvi ūkininkai bei inteligen-
tija – žinių ir kultūros elitas. Atsivė-
rusią tuštumą pildė inteligentai, ku-
rių „apdorojimui” sovietai skyrė
daug dėmesio. Esama įvairių priemo -
nių, kaip kovoti su genocido ir demo-
ralizavimo padariniais. Lietuviai nė -
ra vieniši, tereikia pasidomėti, kaip
ki tos valstybės kovoja su panašiais
praeities reliktais. Tačiau visų tų ap-

sivalymo priemonių lietuvių inteli-
gentija išdidžiai atsisakė. Taigi dės-
ninga, kad praėjus beveik ketvirčiui
amžiaus po nepriklausomybės atkū-
rimo, daugybė lietuvių inteligentų
tiek į Lietuvos istoriją, tiek į nepri-
klausomos valstybės ateitį tebežiūri
stribo žvilgsniu. 

Turite rašytojos gyslelę, kaip ir mums
visiems žinoma jūsų sesuo Birutė Mar.
Kaip su kūrybos planais, ką rašote, ar tu-
ri te mums džiugių naujienų? Šiuo metu gy-
venate Vokietijoje. Ar Jūsų darbas susijęs
su politika ir pilietiškumu?

Mano darbas per pastaruosius
penkiolika metų buvo daugiausiai su-
sijęs su filosofine-tiriamąja veikla bei
su pedagogika. Tame darbe susijun-
gia daug sričių, tokios kaip valstybės
ir politinė filosofija, etika, teisės filo-
sofija, žmogaus teisių bei tarptauti-
nės teisės filosofiniai pagrindai. Visa
tai turi daug bendra su politika ir pi-
lietiškumu, bet labiau teorine pras -
me. Džiaugiuosi, kai tą teorinio darbo
patirtį pavyksta priartinti prie kas-
dieninių problemų. Knygoje, regis,
man tai pavyko dėl pasirinkto žanro,
kuris yra artimas socialinei kritikai.
Įvykius ir politinius procesus Lietu-
voje sistemingai stebiu, tad manau,
kad ateityje tikrai savaime atsiras
kaž kokios temos, kuriomis dar norė-
siu parašyti.

Ačiū už pokalbį, geros kloties dar-
buose. �

Vito Luckaus nuotr.

Atkelta iš 2 psl.



Pirmą kartą Vilniuje surengta „Europos
literatūros naktis” žadėjo neįprastą
nuotykį su tam tikromis žaidimo tai-
syklėmis. Rugsėjo 12 dienos vakarą
vilniečių laukė aštuonios Vilniaus erd-
vės su aštuoniais jose sėdinčiais, sto-
vinčiais arba judančiais skaitovais,
rankose laikančiais aštuonis skirtin-
gus Europos literatūros kūrinius. Kiek-
vieno jų skaitymas truko tik penkiolika
minučių, po to galima buvo arba pasi-
likti penkiolikos minučių pertraukai ir
toliau klausyti nutrūkusio pasakojimo,
arba keliauti į kitą Vilniaus mies to
erdvę klausytis naujo kūrinio.

Pasirinkau ne sėdėti, o keliauti
po Vilniaus senamiestį išsi-
barsčiusias kultūrines saleles

ir galimybę iš aštuonių pasiūlytų kū-
rinių išgirsti penkis. Tad per dvi su
puse valandos – tiek truko renginys –
išklausiau penkių kūrinių ištraukas:
Jenso Christiano Gr�ndahlio „Spalio

tylėjimas”, Hertos Müller „Amo sū-
puok lės”, Magdalenos z Nałęcz-Gors-
kich Komorowskos „Sugrįžimas į Že-
maitiją”, Marcelio Prousto „Prarasto
laiko beieškant. Svano pusėje” ir Da-
vi do Mitchello „Debesų atlasas”.

Savo kelionę „Literatūros nak-
tyje” nusprendžiau pradėti nuo dar Iš-
eivijos lietuvių teatro festivalyje, vy-
kusio Čikagoje, susipažinto kino reži-
sieriaus Gyčio Lukšo ir jo skaitymo
galerijoje „Meno niša”, esančioje vos
keli žingsniai nuo Pylimo ir J. Basa-
navičiaus gatvių sankryžos. Atvykau
anksčiau, nes nenorėjau nusižengti
rengėjų pasiūlytoms žaidimo taisyk-
lėms – visi skaitymai turėjo prasidėti
ir baigtis tuo pat metu, antraip žaidi-
mas, netekęs jį rišančio siūlo – tiksliai
į penkiolika minučių ir pusvalandžius
sukarpyto laiko, būtų pabiręs lyg
stiklo karoliukai. 

„Kažin, ar skaitovai kaip nors ypa-
tingai ruošiasi šio vakaro skaity-
mams,” – galvojau važiuodama trolei-
busu į „Meno nišą”. Atsakymą nugir-
dau netyčia. „Nespėjau šiandien net
nu migti, – lyg ir pasiskundė Lukšas
vie  nai savo pažįstamai, – bet tai nie -
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Dalia Cidzikaitė

Trumpa literatūros naktis Vilniuje

Rytis Zemkauskas Vilniaus universiteto P. Smuglevičiaus bibliotekoje

Aktorė Dalia Michelevičiūtė skaito „Su grį -

 žimą į Žemaitiją”

Literatūrinės nakties žemėlapis

Režisierius Gytis Lukšas skaito ,,Spalio tylėjimą”. Dalios Cidzikaitės nuotraukos

ko.” Tai, kad skaitovai „Literatūros
nak čiai” ruošėsi iš anksto, bylojo ir
kiekvieno jų skaitomose knygose
įterp ti įvairių spalvų ir dydžių lape-
liai, žymintys tas ištraukas, kurias jie
paruošė šiam vakarui. Tiesa, Lukšas
leido pasirinkti: išgirsti jo iš anksto
numatytas ištraukas arba, kaip jį mo -
kė geras bičiulis a. a. Marcelijus Mar-
tinaitis, tiesiog besti pirštu į bet kurią
eilutę knygoje. „Juk Gr�ndahlio rašy-
mas – kaip upė, į kurią įbristi gali bet
ku rioje vietoje”, – patikino susirinku -
sius skaitovas. Vis dėlto nusprendėme
pasitikėti pačiu Lukšu, juo labiau,
kad jam Gr�ndahlio romanas „Spalio
ty lėjimas” pažįstamas iki kaulų sme-
genų – pagal šį kūrinį jis yra parašęs
filmo scenarijų. 

Po penkiolikos minučių jau sku-
bėjau Trakų gatve link kitos vietos –
Žydų kultūros ir informacijos centro,
kurio rūsyje tarp plikų, baltų ir šaltų
sienų, šalia aštriai spiginančios, į
klausytojus nukreiptos tardančios
lempos sėdėjo poetas, dramaturgas
Mindaugas Nastaravičius. Pasirinkta
erdvė nekėlė jokių abejonių – tai Her-

tos Müller romano „Amo sūpuoklės”
apie penkerių metų darbą sovietų la-
geryje, už kurį autorė buvo apdova-
nota Nobelio literatūros premija,
skaitymo vieta. Skaitovas puikiai per-
teikė Müller romanui būdingą dėmesį
pavienėms darbo ir buities detalėms
bei jose atsiskleidžiančią asmeninę
pagrindinio veikėjo patirtį.

Link trečios skaitymo vietos –
Vilniaus paveikslų galerijos Didžio-
joje gatvėje – keliavau jau ne viena.
Priešais mane ir už manęs gatvėje
šurmuliavo tuo pačiu žaidimu užsi-
krėtę žmonės. Žaidimo sąmokslinin-
kai garsiai svarstė, kurias vietas dar
verta aplankyti, kuriuos skaitovus
vertėtų išgirsti. Vilniaus paveikslų ga-
lerija Magdalenos z Nałęcz-Gorskich
Komorowskos „Sugrįžimui į Žemai-
tiją” pasirinkta neatsitiktinai – ištai-
ginga, minkštais barchato baldais, pa-
auksuotais šviestuvais ir laikrodžiais
apstatyta salė, nuo spindesio ir bliz-
gėjimo vertusi net prisimerkti, išties
priminė knygos autorės aprašomą gy-
venimą Žemaitijos Šaukėnų ir Džiu-
ginėnų dvareliuose. Jos prisiminimus
apie tuos gražius ir, žinoma, šiandien
nostalgija dvelkiančius bei gerokai ro-
mantizuojamus laikus su neišnyks-
tančia šypsena veide skaitė aktorė Da-
lia Michelevičiūtė. 

Vos perėjusi gatvę ir pakilusi į
antrą Prancūzų kultūros centro aukš -
tą, patekau į tvankų ir ankštoką (tie-
siogine šių žodžių prasme) prancūzų
klasiko Marcelio Prousto pasaulį. Jo
centre prie nedidelio stalo sėdėjo lite-
ratūrologas, vertėjas, semiotikas prof.
Kęstutis Nastopka. Atmosfera buvo
pri tvinkusi ne kam kitam, o ištrau-
kai iš antrosios romano „Svano pusė -
je” dalies, dar vadinamos Svano mei-
lės ir pavydo studija.

Išėjusi į gatvę pastebėjau, jog dan-
gus jau sutemo, todėl nusprendžiau,
jog pats laikas būtų skubėti į rene-
sanso skliautų apgobtą, žvaigždėmis
nusagstytą Vilniaus universiteto bib-
lio tekos Pranciškaus Smuglevičiaus
salę, kurioje žurnalistas Rytis Zem-
kauskas skaitė fantastinį Davido Mit-
chello kūrinį „Debesų atlasas”. Beje,
tai vienintelis šio vakaro kūrinys, dar
neišleistas lietuvių kalba, todėl šį va-
karą girdėjome tik vieną Laimanto
Jonušio išverstą romano ištrauką.
Tiesą sakant, sėdint senovę menan-
čioje salėje ir klausantis „Debesų at-
laso”, net neprireikė lakios vaizduo-
tės, kad prie didelio stalo, apšviesto
stalinių lempų, susėdusius klausyto-
jus palaikytumei senų laikų studen-
tais, paskubomis užsirašinėjančiais
tai, ką jiems skaito profesorius – Zem-
kauskas. 

Deja, tai būta paskutinės mano
sustojimo vietos šią neįprastą litera-
tūrinę naktį. Liko neišklausyti trys
kūriniai: Paolo Giordano „Pirminių
skaičių vienatvė” (skaitovas Rolan-
das Rastauskas), Giedros Radvilavi-
čiūtės „Šiąnakt aš miegosiu prie sie-
nos” (Nelė Savičenko) ir Ingos Ābele
„Ugnis nepabudins” (Alina Orlova).
Bet toks jau šis žaidimas – jei žaidei
pa gal pasiūlytas taisykles, visur su-
spė ti negalėjai. Bet to ir nereikėjo. Te-
palieka naujai sužadintas knygos
skaitymo ir klausymo alkis būsi-
miems susitikimams kitų metų ma-
giš koje literatūrinėje naktyje. �



Rugsėjo 13–14 dienomis Vilniuje vyko Vilniaus knygų festivalis. Vienas iš jau-
niausių festivalių – šiemet tik antrasis, tačiau jau susilaukęs vilniečių dėmesio
ir keliantis ambicingus tikslus. Kaip minėjo jo organizatoriai, tai savotiška al-
ter natyva Vilniaus knygų mugei, kurią neretas įvardija kaip komercinį renginį.
Vilniaus knygų festivalyje daugiau vietos skiriama rimtajai, intelektualiajai li-
teratūrai ir ją rašantiems autoriams, savitesnės raiškos diskusijoms.

Ne veltui ir tokia neformali erdvė pasirinkta šiam renginiui – paskaitos,
knygų pristatymai, susitikimai su autoriais, literatūriniai skaitymai ir
diskusijos vyksta ne tik Vilniaus Dailės akademijos dizaino ir inovacijų

centre „Titanikas”, tačiau ir kitose Vilniaus erdvėse: Prancūzų institute Di-
džiojoje gatvėje, knygyne „Mint Vinetu”, kavinėje „Sarkozy”, ŠMC kino salėje,
Rašytojų klube, bare „Bix” Vokiečių gatvėje. 

Žinoma, galima įsigyti ir knygų, o nuo jų gausos raibsta akys: ką tik die-
nos šviesą išvydusios knygos – karščiausios naujienos, įvairios akcijos ir nuo-
laidos, žanrų – daugybė, nuo kulinarinių knygų iki filosofinių, nuo poezijos iki
dailės albumų, nuo pripažintos klasikos iki modernių autorių. Kita vertus, Vil-
niaus knygų festivalis – proga pasirodyti mažesnėms, nekomercinėms leidyk-
loms, kurios leidžia įdomią, vertingą, „kitokią” literatūrą. Kai kurioms lei-
dykloms, pasak festivalio rengėjų, pasakoma „ne” būtent todėl, kad jų leidžia-
mos produkcijos kokybė neatitinka šio festivalio keliamų kokybės reikalavi mų.

Renginiai truko tris dienas, prasidėdavo 12 valandą dienos ir trukdavo iki
10–11 valandos vakaro. Jų būta įvairių ir įdomių: paminėsiu diskusiją ,,Vaiz-
duotė, kūrybiškumas, atmintis, arba kam reikalinga literatūra?”, pirmųjų
knygų serijos, leidžiamos Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje, pristatymas,
naktinė ekskursija ,,Senasis literatūrinis Vilnius” (beje, į ją susirinko didžiu-
lis būrys gražaus jaunimo, nepabūgęs netgi pradėjusio krapnoti lietaus), Ed-
wardo Lucaso knygos ,,Apgaulė” apžvalga ir diskusija tema ,,Koks bus kitas
Kremliaus politinis projektas Lietuvoje?”, poeto Aido Marčėno ,,menkosios
eseistikos” knygos ,,Sakiniai” pristatymas ir dar daug kitų įdomių renginių.

Beje, šiemet pirmą kartą buvo teikiama Naujojo knygnešio premija. Ji au-
toritetingos komisijos sprendimu atiteko poetui, vertėjui ir knygų apžvalgi-
ninkui Mariui Burokui (daug kas veikiausiai yra skaitę jo rašomas ,,Užkietė-
jusio skaitytojo kronikas” portale bernardinai.lt).

O šalia Dailės akademijos – neseniai vartus atvėręs atnaujintas Bernardi -
nų sodas. Irgi traukiantis – kaip įdomi atversta knyga. Taip ir norisi prisėsti
ant suoliuko ir, ošiant gelstantiems medžių lapams ir trykštant sidabriškam
fon tanui, atsiversti knygos puslapį. �
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Tomas Bekepuris

DAIVA ČEPAUSKAITĖ

EILĖRAŠČIAI
Ant sudrėkusio sapno peties
Surūdijusį skruostą padėsiu.
Nesiartink prie mano nakties –
Aš tave laukimu užkrėsiu.

Ir nuodingam rudens smaigaly
Nei tikri, nei geri nebūkim.
Tu apeiki mane, jei gali,
Surūdijusio sapno šukėm.

Mano akys ramybe rasos,
Aš bevardžiam lange stovėsiu.
Nesiartink prie mano šviesos –
Aš tave nuogumu užkrėsiu.

***
Pavadino mane krantu,
kad galėčiau skenduoliui padėti…
Pavadino mane šventu –
nepasakė, kur nuodėmes dėti.
Pavadino mane tiesa –
Nuėjau paskui kvailį jaunėlį.
Pavadino mane šviesa.
Neįspėjo, kad virsiu šešėliu.

***
Jau diena nuo laukimo užkimusi,
O sekundė tylos per ilga.
Tebūnie amžinybė – akimirksnis,
O pradžia tebūnie pabaiga.

Tebūnie. Ir po vieną negrįžkime.
Jau vėlu. Šiąnakt niekas negims.
Ir ranka virš baltos tavo kryžkelės –
Gal pamot, gal pridengti akims.

Basomis per tikėjimo išvartas
Vesk mane, pirmaprade ugnie.
Tebūnie tavo vardas neištartas.
Vėjy stingsta varpai.
Tebūnie…

efoto.lt nuotr.

Vilniaus knygų festivalis –
jaunas, bet ambicingas

Vilniaus knygų festivalio akimirkos



ne užtarė ir šešėliu virtusi motina. Taip vietoj rojaus
Anna koją įkelia į tikrą pragarą, kur ji nieko negavo
ant „sidabrinės lėkštutės”.

Vis dėlto nei žiaurios gyvenimo sąlygos su savo
tikrąja šeima, nei įvykusi eismo nelaimė, grasinusi
ją palikti su abiem amputuotomis pėdomis Annos
nepalaužė. Amerikoje jai pagalbos ranką ištiesė Mo-
tulė Gamta, ir tos rankos Anna jau nebepaleido.
Nors tolimesnis kelias taip pat nebuvo gėlėmis klo-
tas. Nepavykusios vedybos, keleriems metams iš
jos gyvenimo pradingusi dukra nesutrukdė Annai
Wigmore pažadinti savo vidinę galią ir pasiryžti
„statyti savo šventovę ir tapti jos dvasininke” (p.
115). Anna pradėjo kitaip maitintis, mąstyti ir spor-
tuoti.

Annos ieškojimus vainikuoja kviečių želmenų
atradimas, jie tampa jos sukurtos gydymo dietos
pagrindine dalimi. Nors Anna, eidama kviečių žel-
menų keliu, nepamiršta ir kitų svarbių dalykų, iš-
moktų iš Bobulytės vaikystėje: svarbios yra ir emo-
cijos bei įsitikinimai – jie gali ligą ir sukelti, ir ją iš-
gydyti. 

Ši Annos Wigmore knyga, parašyta be tokio
žanro knygose paprastai kone kiekviename pusla-
pyje kyšančios (savi)reklamos, didžiąja dalimi yra
nusilenkimas Bobulytei, padėjusiai Annos gyve-
nime tvirtus pagrindus ir įskiepijusiai gyventi ne
bet kaip, o su misija – padėti kitiems gyventi be

ligų, sielvarto ir įtampos. Pati Wigmore, kurios
darbo vaisius vainikuoja Amerikoje įkurtas Hi-
pokrato sveikatos institutas (angl. Hippocrates
Health Institute), savo misiją įvardija taip: „Gyve-
nimo pakilimus ir nuosmukius turime priimti kaip
neišvengiamą dalyką ir stengtis nuolat tobulėti bei
padėti tiems, kurie yra su mumis. Tada gyvenimas
bus laiptai, kuriais mes nuolatos kopsime aukštyn.”
(p. 118). 

Bobulytei nebuvo beviltiškų ligonių, rašo Anna
Wigmore, atrodo, jog tokių ligonių nebuvo ir jos pa-
čios praktikoje. Anna tikėjo išgijimo galia bei mal -
da, nors, atvykusi į Ameriką ir pradėjusi studijuoti
re ligijos pagrindus, greitai suprato, jog problemos
negali būti išspręstos vien malda. O vienas apie
Anną Wigmore atsiliepusių bendražygių Harvey C.
Lisle yra pastebėjęs, jog gydymas ir šiais laikais
yra menas, o ne mokslas. To Anna, be abejo, mokėsi
iš Bobulytės.

Šiandien Annos Wigmore pėdsakus Lietuvoje
mena ne tik ši autobiografinė knyga, bet ir prieš me-
tus, 2012 metų rugsėjo 22 dieną Kruopiuose jai at-
minti pašventintas paminklas, prie kurio pastatymo
prisidėjo ir JAV lietuviai. O žalios mitybos pradinin -
kės sukurtą dietą praktikoje liudija ne viena po Lie-
tuvą pasklidusi žalio valgio krautuvėlė, kuriose, be
natūralių maisto produktų, galima išgerti ir ką tik
išspaustų lietuviškų kviečių želmenų sulčių. �
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Paminklas
Annai Wigmore 

Kruopiuose

2012rugsėjo 22 dieną Kruopiuo
 se, Akmenės rajone, ati-

deng tas paminklas Annai Wigmore. Anna
Wigmore (1909–1994) – lietuvė Ona Vara-
pickaitė, vaikystėje emigravusi į JAV. Vi-
same pasaulyje žinoma natūropatė ir gy-
duolė, ji pirmoji mitybai ir sveikatos stipri-
nimui pradėjo naudoti termiškai neapdo-
rotą maistą bei želmenų sultis.

Annai Wigmore atgaivino ir įgyven-
dino Hipokrato šūkį „maistas turi būti vais-
tas“, o sukurtą gyvo maisto dietą pava-
dino Hipokrato dieta. Hipokrato vardu pa-
vadintas ir 1963 m. įkurtas sveikatos insti-
tutas, veikia iki šiol. Annos Wigmore veikla
sveikatinimo ir sunkių ligų profilaktikos bei alternaty-
viojo gydymo srityje sulaukė pasaulinio pripažinimo.

Anna su džiaugsmu kurdavo naujus gyvo maisto re-
ceptus. Ji buvo šitos srities pranašė ir žinojo, kad jos mi-
sija tiktai plėsis. Anna dirbo su meile, turėjo viziją, suge-
bėdavo įkvėpti žmones bei įrodė, kad ir vienas žmogus
gali pakeisti pasaulį. Ji visus žmones mylėjo vienodai, ne-
paisydama jų rasės, lyties ar socialinio statuso – tarnavo
ir žmogui iš gatvės, ir turtuoliui.

Gyvo maisto sistemą Anna kūrė, tyrinėjo
ir paprastino daug metų. Tiesiogiai ar netie-
siogiai A. Wigmore išgelbėjo milijonų žmonių
gyvybę. Kiekvienas, su ja bendravęs, juto jos
išmintį, energiją ir meilę. Visi mokytojai, kurie
tęsė jos pradėtą darbą ir skleidė jos žinias,
patys patyrė gydomąjį detoksikacijos ir tei-
giamą žaliosios mitybos poveikį.

Annos įkurtas Hipokrato institutas tapo
geriausiu pasaulio sveikatinimo ir gydymo
SPA. Tai, ką sukūrė A. Wigmore, yra ateities li-
goninė, jaunėjimo centras. Annos idėjos pa-
lietė žmones – sveika gyvensena ir sveikatos
troškimas kaip gyvenimo būdas vis labiau
populiarėja.

Parengta pagal internetinę spaudą

Ann Wigmore. Kam kentėti? Kaip aš nugalėjau ligą
ir skausmą natūraliu būdu. Luceo, 2012

Jungtinėse Amerikos Valstijose ji žinoma
kaip žalios mitybos ir želmenų sulčių bei
dai gų vartojimo pradininkė. Lietuvoje apie
ją pradėta kalbėti tik prieš keletą metų. Ne
tik dėl jos sukurtos gyvo maisto dietos, pa-
vadintos Hipokrato dieta, bet ir dėl to, kad
Ann Wigmore buvo lietuvė.

Gimusi 1909 metais Akmenės valsčiuje, Plei-
kių kaime, Ona (to meto gimimo liudijime
vardas įrašytas rusiškai „Anna”) Varapic-

kaitė, Amerikos krantus pasiekusi 1922 metais, ga-
lėjo būti viena iš Upton Sinclair romane „Džiung-
lės” aprašomų veikėjų prototipų – bemokslių, sun-
kiai dirbančių ir išnaudojamų, nematančių jokių
šviesesnio gyvenimo prošvaisčių. Bet taip nenu-
tiko. Net ir neturėdama formalaus išsilavinimo ir
be finansinių išteklių, Anna Wigmore sugebėjo pa-
keisti ne tik savo, bet ir daugelio kitų žmonių gy-
venimus. Apie savo nueitą kelią ji pasakoja prieš
me tus į lietuvių kalbą išverstoje autobiografinėje
knygoje „Kam kentėti? Kaip aš nugalėjau ligą ir
skausmą natūraliu būdu”.

Lietuvoje Anna praleido vos trylika metų, tie
vaikystės metai buvo vieni iš svarbiausių jos gy-
venime. Ne tik todėl, kad nuo pat kūdikystės teko
grūdintis tiek fizine, tiek dvasine prasme: gimusi
neplanuotai ir neišnešiota, Anna savo vaikystę pra-
leido su svetimais žmonėmis, atskirta nuo šeimos:
tėvas į Ameriką laimės ieškoti išvyko dar prieš
mergaitei gimstant 1908 metais, o motina su broliu
Mykolu – 1913 metais. Silpną, ligotą ir mirti pa-
smerktą Anną priglaudė pribuvėja Emilija Marija
Repšienė, aplinkinių vadinta tiesiog Bobulyte. Ji
mergaitės gyvenime suvaidino ypatingą vaidmenį
– mamos, globėjos, mokytojos ir viso gyvenimo kel-
rodės žvaigždės.

Gal todėl pirmoji „Kam kentėti?” dalis, už-
imanti beveik pusę knygos ir paperkanti itin vien-
tisu, nuoširdžiu ir šiltu pasakojimu, nors ir pasa-
koja apie Pirmojo pasaulinio karo baisumus ir
žiaurumus, nepašykšti ir skaisčių saulės spindulių.
Juos mažos Annos gyvenime skleidė Bobulytė, kuri
rūpinosi kiekvienu, net ir pačiu beviltiškiausiu li-
goniu, ir Gamta, kurios globojama Anna nugyveno
pirmuosius trylika savo gyvenimo metų. 

Bobulytė, tikras kaimo švyturys, šalia prakti-
nių žinių apie įvairias žoleles ir jomis gydomas li-
gas įskiepijo Annai tris pagrindinius dalykus: tvir-
tus religinius įsitikinimus, tikėjimą Dievo pagalba
ir sveiku protu. Dar maža būdama Anna suprato,
koks glaudus ryšys yra tarp fizinio kūno ir sielos,
pajuto, kad kai žmogus harmoningai sugyvena su
Dievu ir Gamta, neišsprendžiamų fizinio kūno
problemų beveik nelieka, nesvarbu, kokie neįprasti
ar baisūs ligos požymiai būtų. Tačiau Bobulytė ver-
tino ir sveiko proto bei žmogaus išprusimo svarbą.
Todėl mažajai Annai sakydavo: „Turi mokytis,
Onu te. Turi išmokti viso to, ko aš išmokti negalė-
jau. Mes turime išminties, bet mums trūksta to, ko
moko mus knygos” (p. 62). 

Tolesni knygos skyriai pasakoja autorės kelią
nuo vaikiško, bet tikrai nelengvo gyvenimo lietu-
viškame kaime iki dar sunkesnių išbandymų Va-
karų pusrutulyje – Amerikoje. Pasikeitus geogra-
fijai ir gyvenimo sąlygoms, knygos pasakojimas
tampa fragmentiškesnis, jame kur kas daugiau de-
talių: įvykių, žmonių ir naujų išbandymų. 

Anną į Ameriką lydėjęs dėdė dar laive ištarė
mažai paguodos teikiančius žodžius: „Kad pasiek-
tume vešlias pievas, turime perbristi pelkes. Ir tavo
pelkės, deja, bus daug gilesnės nei manosios.” An-
nos Amerikoje laukė ne stebuklų ir galimybių
žemė, kurioje gyvena vien geri ir nuoširdūs žmo-
nės, bet despotiškas, išpuikęs ir praturtėjęs tėvas,
savo paauglei dukrai numatęs ne knygas ir mo-
kyklą, o vergišką darbą savo kepykloje. Dukters

Lietuvos kaimo bobulytė Vakarų pusrutulyje
Dalia Cidzikaitė

Kruopiuose atidengtas paminklas Annai Wigmore
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B irželio vidudienis. Ežero pakrantėm
jau grįžo meškeriotojai, pūsdami
mėlynus dūmus, kurie dar labiau pa-
mėlynuodavo įkaitusiame ore, žuvis
nurimo, nugrimzdo į dugną, ji leng-

vai gali pasislėpti nuo karščių, tik niekur negali
pabėgti nuo savo mažo proto, užtat ją dažnai pra-
žudo išmirkęs sliekas.

Mašinos lėkė plentu į vieną ir į kitą pusę, po-
sūkyje sukeldamos dulkių debesis, lėkė sunkveži-
miai, kriokdami ir springdami, nes buvo perkrauti,
jie vežė betoną, akmenis ir didžiulius blokus, žmo-
nes ir galvijus, plytas ir durpes. Lėkė automobiliai,
didesni ir mažesni, pilni ir tušti. Mašinos drebino
orą; žalios, pailsusios ir vandens ištroškusios pušys
nenorėjo nusileisti šitam ūžiančiam chaosui – ša-
komis jos griebdavo mašinų krioksmą ir prarydavo,
nurėždamos jį lyg peiliu. Ir prie viso triukšmo dar
prisidėjo garsiakalbiai, kuriuos bažnytkaimio stul-
puose ir šakotesnėse pušyse neseniai iškabinėjo
elektrikai. Visa gerkle garsiakalbiai rėkė apie di-
džiulius tempus, nors nereikėjo, visi matė, ir maši-
nos, tarytum išgirdusios ir supratusios tų geleži-
nių burnų žodžius, dar labiau įsiręždavo ir kriok-
damos lėkdavo per miestelį, tolyn, į tas vietas, kur
jų laukė išskėstom rankom ir kur taip pat rėkė gar-
siakalbiai.

Bažnytkaimio žmonės sulindo į pavėsius – kas
prie ežero, o kas namie, jie, žinoma, prie tempų bu-
vo šiek tiek įpratę, turėjo ir savo,  bet  šitas   ermy-
deris ant plento nelabai patiko. Jie gulėjo pavė-
siuose kaip ant kranto išmestos  didelių ežerų žu-
vys ir tikėjosi lietaus, kuris bent kiek nuplautų dul-
kes. Kartais palei ežerą, o taip  pat  kitoje  jo  pusė-
je, nueidavo žmonės – po vieną ir daugiau, bet ar jie
tylėdavo, ar nebūdavo girdėti – nepasiekdavo joks
garsas. Buvo kaitra, nueinantieji atrodė panašūs į
žmones dykumoje, o žuvys sulindo į gelmę, jei ne –
būtų   pagarsinusios   žmonių  žodžius,  juk  vėses-
nę dieną arba rytais žuvys šokinėja iš vandens,
laiko ištempusios laidus, ir žmonės susišneka per
ežerą.

Prie mašinų gaudesio žmonės įprato, jau ne-
bebuvo jis toks svetimas, o daugiau beveik nieko ne-
matė.

I
r tuo metu ant plento netikėtai pasirodė
trys gyvi, gana netriukšmingi padarai: la-
bai keistai dėliodama kojas, lyg jos būtų gu-
minės ir lankstytųsi, nuleidusi galvą ir iš-
tempusi kaklą, ėjo žalmarga karvė, ją vedė

už apinasrio smarkiai susikūprinusi senutė, o iš
paskos kiūtino mažas baltapūkis vaikiukas ir pro-
tarpiais be žodžių paragindavo žalmargę: kiek tu-
rėdamas sveikatos, tvodavo ilgu vytiniu, bet žal-
margei jau buvo vis tiek, ją galėjai ir užmušti, atsi-
vaikščiojo savo. O senutei ir baltapūkiui vaikiukui
buvo vis tiek, ką, užsikirsdamas ir tarpais pra-
smegdamas mašinų gaudime, rėkia garsiakalbis.
Beje, gal ir ne vis tiek: vaikiukas stabtelėjo ties pu-
šim, kur buvo įkelta ta geležinė burna, užlaužė
galvą, keistai atmetė koją ir vytinį, bet netrukus
pasivijo du savo draugus ir dar smarkiau ėmė tvoti
žalmargei. Gal jis ir suprato kai ką iš to garsiakal-
bio gerklės. Vaikai dabar gudrūs ir mokyti, bet tik-
riausiai nesuprato, tik šitaip sutapo, tik atsitiktinai
jis greičiau ėmė varyti žalmargę ir dar smarkiau
mušti. Šia procesija nesidomėjo mašinų šoferiai,
nes ji ėjo labai tvarkingai, nė kiek nepažeisdama ju-
dėjimo taisyklių, ėjo pačiu pakraščiuku, gal jau net
ir per daug. Tiesa, žalmargė kartais pasitraukdavo
labiau į plentą, nes jos kojos silpnai belaikė, o kartu
su žalmarge į plento pusę žingsniuką padarydavo ir
senutė, bet labai mažytį, ir bjauriausiam autoins-
pektoriui sunku butų prikibti. Berniukas kartais iš-
bėgdavo į plentą, mat, jam reikėdavo vytiniu sutvoti
žalmargei per šoną, kad toji dar labiau laikytųsi
griovio, jau tiek tai gali išmanyti, jokio čia nereikia
gudrumo: drožk pakraščiu, ir viskas. Taigi šofe-
riams tie žmogeliai ir karvė jokių pašalinių rūpes-
čių nesudarė, kaip ir visada – reikėjo tik saugotis,
kad neįvažiuotum į griovį, lėkdamas tokiu pašėlu-
siu greičiu ir taip burzgiant mašinai. Gal kas ir pa-
tėmijo karvę, senutę ir vaikiuką, negali sakyti, ir
akylų yra, bet rimčiau nelabai buvo svarbu, kas
eina plento pakraščiu.

O
žmogeliai ir žalmargė traukė toliau.
Kilnojosi visos aštuonios kojos kaip
parade, beveik vienu ritmu, tiesa,
vaikiukas labiausiai pamaišydavo,
jis padaugindavo žingsnių, nebuvo

dar kaip reikiant įpratęs. Bet ėjo tolyn visi trys. Ma-

TIK TIK TIK
Apsakymas

Juozas Aputis

šinos lėkdavo ir pralėkdavo, ir, kol žmogeliai su žal-
marge nuslinkdavo nuo vieno telegrafo stulpo iki
kito, pačios greičiausios, sūkuriais į kėbulus pa-
gaudamos pušyse įtaisytų burnų sakinių pradžią,
nulėkusios tenai, kur joms reikėdavo, išgirsdavo
pabaigą. Vidurio jos gal ir negirdėdavo, nes ne visur
dar kabojo garsiakalbiai, ne visur paplentėse augo
dideli medžiai, o jei augo, tai juos iškirto ir užsodino
mažais. Į mažą to gelžgalio neįkelsi, o į cementi-
nius telegrafo stulpus ne taip lengva įlipti. Bet
greitų mašinų šoferiai lyg kelialapius patys užpil-
dydavo praleistus tarpus ir apytikriai suprasdavo.
Na, paklaida, žinoma, šiokia tokia galėdavo įsi-
brauti. Bet ar įmanoma jos išvengti? Šiaipjau esmę
vis tiek pagaudavo. Pavyzdžiui, mašinoms kriokiant
pro ežerą ir pušyną, šoferiai išgirsdavo: ,,Nutiesim
kelius...” (čia pasipainiodavo stulpai be garsiakal-
bių ir mažais medeliais apsodintas plento tarpas), o
galinėj stoty juos pasitikdavo žodžiai: ,,pirma laiko”,
– ir kriokiančių mašinų šoferiai vaipydamiesi žiū-
rėdavo į laikrodžius: darbai nesiskyrė nuo žodžių!
Kokie žodžiai galėtų būti nukąstame tarpe, nelabai
domino, svarbu gerai pradėti ir dar geriau baigti.
Esmę atsekti būdavo nesunku, smarkiai ištreni-
ruota buvo šoferių fantazija, ir jie, patenkinti, slėp-
damiesi nuo girtų dispečerių, eidavo į bufetą išgerti
alaus.

Žalmargė kartais kažkuo suabejodavo: ji pa-
keldavo vieną priekinę koją, o užpakalinės tuo tarpu
pašliauždavo tik trupučiuką ir nepakildavo. Senutė
tokiom akimirkom iš visų jėgų įtempdavo pavadį, o
vaikiukas aukštai iškeldavo vytinį, kad ne tik už-
tvotų žalmargei, bet kad toji dar ir pamatytų, jei gali
iš viso pamatyti. Dažnai baimės jausmas yra dides-
nis už skausmą, bet tasai gyvulėlis buvo amžinai
juos sulyginęs – jau vieno kitu pabauginti negalėjai.
Vaikiukas užbėgdavo iš priekio, mosuodamas žal-
margei palei snukį. Karvė pastebėdavo vytinį, ki-
taip ji būtų nuslydusi į griovį, bet matydama ji
nieko nesuprasdavo, o į griovį neįslydo todėl, kad
kelią jai rodė pakraščiu eidama senutė, kuri im-
davo glostyti žalmargės kaklą, pakasydavo kaktą,
paduodavo saują dobilų. Žalmargei dobilai, matyt,
nelabai patiko, ji krimsteldavo ir išmesdavo ant pa-
griovio, o koksai vienas baltas dobiliukas likdavo
kadaroti tarp jos lūpų. Senutė tada imdavo kalbėti
švelniausius žodžius, juos prarydavo mašinos, be
to, ar būtina čia pasakyti, kaip ji kalbino karvę, – ži-
nom, kaip senutės šnekasi su gyvais padarais. Ir
karvė, gal būt, pailsėdavo, o gal sukaupdavo pasku-
tines jėgas, tačiau pradėdavo eiti toliau, iš pradžių
labai nepasitikėdama ir gąsdindama senutę, o pa-
skui jau ir tvirčiau. Taip palengva jie praėjo ne-
maža sankryžų. Ties viena jų, pavyzdžiui, ant tam
tikros lentelės buvo parašyta „VTI stovykla”, prie
kilos sankryžos „PK vila”, prie trečios „Turistinė
bazė”, o prie ketvirtosios „Kempingas”. Žalmargė
visai neatkreipdavo dėmesio į tas lenteles, jos nie-
kada jai neegzistavo, senelė neprimatė ir nemokėjo
skaityti, tik maldaknygę iš atminties, ji nė pas „da-
raktorių” negavo mokslų. Mokyčiausias buvo bal-
tapūkis vaikiukas, tas tai jau skaitydavo visom kal-
bom, kaip sakydavo kaimynams bobutė, jisai ir ant-
rašus ant vokų, o retkarčiais ir ant siuntinių gimi-
nėms ir pažįstamiems mokėjo užrašyti. Vaikiukas,
vienintelis iš trijų, ir dabar pastebėdavo ir, jei pa-
šėlusiu greičiu lekiančios mašinos neapnešdavo
dulkėm, perskaitydavo užrašus ant lentelių, bet jis
nežinojo, ką reiškia tos raidės, o ir tie žodžiai. Pa-
vyzdžiui, jis galėtų perskaityti ir bobutei pasakyti,
bet toji taip pat nesuprastų. Galėtų tas vaikiukas pa-
augęs ir iš žodynų pasiskaityti, leidyklos dabar žo-
dynų daug spausdina, bet vis tiek jis nelabai su-
prastų. Tie žodžiai jam bus tokie pat tolimi, kaip
Eua salos pavadinimas. Yra labai nesupratingų
žmonių, nes jie visai neišmano apie tempus.

P
raėjusi „kempingą”, žalmargė visai
atsisakė. Jai jau užteko, ji padarė, ką
galėjo, toliau – kaip sau žinotės. Žal-
margė atsigulė ant pat griovio
krašto, paskutiniųjų kojų nagos net

pakibo ties griovio nuolaidžių, priekinę koją pa-
rietė tik vieną, kita liko nepatogiai atmesta į kairę,
į plento pusę. Senutė sukaupė visas jėgas, ji ins-
tinktyviai pajuto, kad žalmargės gerumu dabar ne-
pakelsi, todėl ėmė tampyti pavadį, sudžiūvusią
ranka pliaukštelėjo karvei per ausį, paskui užsi-
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mojo spirti į šoną, bet apiplyšęs apavas pataikė
į akmenuką, ir tas nusirito skersai kelio. Vai-
kiukas taip pat šokosi į pagalbą: jis pliekė kar-
vei per nugarą iš visų jėgų, dabar gerai galėjo
ją pasiekti, net pleišos iš vytinio lakstė, bet žal-
margė nesuvirpėjo. Po valandėlės ji skausmin -
gom akim pažiūrėjo į tokią pat skausmingą se-
nutę ir lėtai ištiesė kaklą, ant žemės paguldyda -
ma galvą. Senutė dabar prarado bet kokią viltį
pakelti žalmargę jėga, ji atstūmė užsimotą vai-
kiuko ranką, parkrito ant kelių, prikišo skarele
apdengtą ausį prie žalmargės kaktos, paskui
prie snukio. Žalmargė nepajudėjo. Senutė apėjo
keliais aplink ją, kalbindama ir myluodama, ji
pati vos nenusirito į griovį, o tuo tarpu vai-
kiu kas stovėjo šalia, jo pleišėtas vytinis buvo
nuleistas žemyn, balta galva tarpais pranykda -
vo dulkėse ir vėl pasirodydavo. Jis jautėsi tru-
putėlį nedrąsiai, visi vaikai jaučiasi nedrąsiai,
kai vyresni yra priversti susidurti su didele
nelaime ir kai ta nelaimė vaikui atrodo tokia
menka, nes jis gyvena kitokiame pasaulyje,
kur ir nelaimės kitokios. Dabar jis pamatė se-
ne lės akyse ašaras, ir visas nedrąsumas praėjo,
jis patempė lūpą, o senelė tuo tarpu kažką jam
pasakė, vis dar parkritusi prie žalmargės ir ro-
dydama ranka ežero link.

Vaikiukas tuojau pat paėjo į šalį, žengė ke-
lis žingsnius į priekį ir ėmė bėgti. Iš pradžių pa-
mažu, nedrąsiai, taip visada pradedami bėgti
dideli maratonai, o paskui greičiau, greičiau,
greičiau... Rankoje jis dar tebelaikė vytinį, ku-
ris vilkosi žeme, ir vis bėgo...

Dabar mes pakelkime visi rankas, šau-
kime balsiai dispečerius – bent keliom sekun-
dėm sustabdykim visas urzgiančias mašinas,
šoferiai gali  ir  neišlipti iš  kabinų. Dabar su-
sikaupkim ir paklausykim, kaip bėga vaikiu-
kas: tik-tik-tik-tik... Muša ir muša jo kojelės,
muša ir muša, jis jau padarė didelį lanką, jau

juosia ežerą, netrukus bus visiškai kitoje pu-
sėje, jis bėga ir bėga, neatsigręždamas ir ne-
žlėtindamas greičio, jis dar nieko nežino, tas
mažasis Bikila, ką reiškia jo bėgimas, ką dun-
dena jo kojelės apvalios žemės plutoje, jis dar
nieko nežino. Ir mes gal nelabai žinome. Tik
yra, mes jaučiame, sunkiai nusakoma vai-
kiuko bėgimo prasmė. Juk mes jaučiame, gir-
di me, kaip lemtingai muša baltapūkio vaikiu -
ko kojelės.

Tik-tik-tik.
O dabar mašinos tegul lekia, dispečeriai,

duokit ženklą, prispjaudė iš pykčio ant kelio
šoferiai, kas tvarko, tegul paleidžia ir garsia-
kal bius, tegul kriokdamos mašinos vežioja nu-
kąstus sakinius. Jau sunkiai begalime girdėti
baltapūkio vaikiuko kojų tiksėjimą, jis dabar
pirmoje sodyboje, valstietis taip pat tekinas
bėga į ganyklą, atsiveda arklį ir pakinko, pa-
skui jis muša arklį botagu, ratai šokinėja per
akmenis, arklys jau apsipylė prakaitu, veja
žmogus senutei į pagalbą arklį, sustoja šalia
žalmargės, apsuka ratus, paverčia ant šono, pa-
skui visi trys užgula visą vežėčią, bet negali at-
versti žalmargės, kur jie atvers, tada valstietis
iškinko arklį, prikabina prie vežėčios, ir, nu-
taikęs akimirką, kai arti nėra mašinos, para-
gina jį, ir žalmargė jau guli vežime, nors ir ne-
patogiai, bet vežime, pačiai jau nereikės eiti, o
netrukus ratai pajuda, valstietis linguoja šalia,
baimingai žvelgdamas į cypiančius ratus, sės-
tis negalima, nes arkliukas vos paveža ir be
žmonių, labai sunkiai tempia ratus su žal-
marge, jis pats jau viena akimi aklas ir beveik
nieko negirdi, perkaręs visas ir dreba.

Ir vėl eina procesija – senutė ir vaikiukas
– paskui vežimą, vienas iš trijų jau nebepaeina,
guli vežime, kažin ar bepasikels, o du dar kiū-
tina iš paskos, vienas dar ilgai eis.

Tik-tik-tik-tik. 
Juozas Aputis. Horizonte bėga šernai: Novelės.

– Vilnius: Vaga, 1970.
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Kultūros kronika

2013 09 14 Vilniaus
valstybiniame Maža-
jame teatre įvyko
spektaklio „Mano tė-
vas – Agamemnonas”
premjera (režisierius
– Konstantinas Bogo-
molovas, Rusija). Šį
spektaklį įkvėpė jau-
niausio graikų trage-
dijos klasiko Euripido
(480 – 405 m. pr. Kr.)
kūryba. Didysis tragi-
kas nuolat ieškojo nau
jovių, visada stengėsi
tradicines mitų fabu-
las suaktualinti tikro-
vės aliuzijomis, o dra-
mos formoje nuolatos
siekė įtaigaus papras-

tumo. Euripidas pirmasis savo tragedijose atsigręžė į že-
miškąją realybę, kurios gyvas atgarsis scenoje dažnai įgau-
davo ir neslepiamo kandumo. Režisūrinės inscenizacijos pa-
grindu K. Bogomolovas pasirinko garsiausią Euripido tra-
gediją – „Ifigenija Aulidėje”, tačiau spektaklyje netrūks ir kitų
Graikijos tragiko dramų – „Trojietės”, „Elenos”, „Hekabės”.
Dar pirmųjų repe ticijų metu režisierius akcentavo, kad Eu-
ripido sukurta istorija jį domina ne dėl karo ar socialinių pa-
ralelių. Palikdamas karą tik fonu scenoje vykstančiai istori-
jai, K. Bogomolovas koncentruojasi į tėvų ir vaikų santykių
analizę ir sceninę genezę. 

2013 09 19 – 2013 09 29 Vilniuje jau dešimtus metus vyks
Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis. Tai di-
džiausias ir seniausias tarptautinis dokumentinio kino festi -
valis Baltijos šalyse bei vienintelis šio kino žanro festivalis Lie-
tuvoje. Tradiciškai festivalio programą sudarys pagrindinė
programa (naujausi tarptautiniuose kino festivaliuose ap-
dovanoti filmai), specialioji programa (filmai aktualia tema),
nusipelniusio dokumentinio kino kūrėjo retrospektyva, kon-
kursinė Baltijos šalių dokumentinių filmų programa. Festi-
valio žiūrovai galės ne tik pasižiūrėti įdomiausius pastarųjų
metų dokumentinius filmus, bet ir susitikti bei pabendrauti
su pasaulinio garso dokumentikos kūrėjais. Kino profesio-
nalams rengiamos paskaitos ir kūrybinės kino dirbtuvės.

2013 09 03 – 2013 09
28  galerija „Kuns -
 tkamera” kviečia į
sa vito ir nepakarto-
jamo Prano Gailiaus
tapybos parodą
„Pra  džios pradžia”.
Parodos „Pra  džios
pradžia” pagrindiniu
akcentu tapo anks-
ty vieji Prano darbai.
Kai kurie jų – variaci-
jos didžiųjų dailės
meistrų kūrybos te -
ma: natiurmortai, įk -
vėpti Braque ar Ce-
zanne, figūrinės
kom pozicijos, vari-
juojant El Gre co, Pi-
casso ar to paties

Ce  zanne dar bų motyvus. Parodoje neapsiribojama vien pa-
čiais ankstyviausiais darbais. Tolimesnis kūrybinis kelias
punktyriškai nužymėtas keliais programiniais kūriniais. Iki
irisų, kurie dar tik laukia savo išsiskleidimo.

TIK TIK TIK

Antano Sutkaus nuotr.

Jautri rašytojo etinė laikysena ir humanistinių vertybių prioritetas ir kūryboje, ir gyvenime vargu ar
gali atitikti žmogų niveliuojančios sistemos tikslus, kad ir kokia būtų sistema: tariama sovietinė ly -
gia  va ar demokratinis kapitalizmas. Kad ir kokiais gražiais žodžiais apie žmogaus teises ir laisves visa

tai būtų pridengta. „Jau per daug prisakyta tuščių žodžių apie žmogų iš didžiosios raidės [...]. Ar ne dėl
to paviršutiniško išsiaukštinimo žmogus taip sparčiai garma į dvasios nuopuolį? Tikrai yra pigūs ir mies-
čio  niški spaudoje mirgantys žodžiai apie pagarbą ir meilę dirbančiam žmogui, tuo tarpu kai tas žmogus
sa  vo galva nė per lašelį negali prisidėti prie savo šalies reikalų [...]” (1971 m. ,,Literatūroje ir mene” ne -
iš spausdintas interviu „Vakar ir šiandien”). Sakytum, rašyta šiandienai. Juk teisė būti visaverčiu savo ša -
lies piliečiu ir šiandien labai trapi ir net gali būti įvertinta ,,Auksiniu svogūnu” (viena šių metų  {2006-ųjų –
red. past.} „svogūninė” nominacija buvo skirta balsą prieš algas vokeliuose pakėlusiai darbininkei). Ir
humanistinių vertybių sąvoka turėtų būti ne kvestionuojama (kaip daro kai kurios kritikės, vadindamos
šias vertybes „nuvėsusiomis”), o apvaloma ir atskiriama kaip vaisingas grūdas nuo konformizmo, ambi-
cijų, cinizmo pelų ir šiukšlių. Ir apskritai vertybės arba yra, arba nėra – jos ne košė, kurią panorėjęs gali
pa si  šildyti.

Renata Šerelytė. Klausimai  idealistui, „Šiaurės Atėnai”, 2006 05 13


