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In memoriam

Audronė Daugnorienė

Mano poetas

Justinas Marcinkevičius (1930–2011). Vlado Braziūno nuotrauka

Mano širdies. Mano kartos. Mano tėvų ir vaikų
kartų. Justinas Marcinkevičius buvo visos Lietuvos
Poetas. Visų suprantamas ir visų mylimas.
Pirmoji mano perskaityta Justino Marcinkevičiaus knyga buvo Skrendančios pušys, išleista 1979
metais. Daugumą eilėraščių iš tos knygelės galiu
deklamuoti atmintinai ir šiandien:
Kitados visi keliai į saulę ėjo...
vienas ilgas baltas kelias buvo.
Juo į saulę ėjo, kas norėjo,
kol ant kelių kelias nepargriuvo.

Ir dabar jisai ant žemės rangos,
iš to skausmo skaudžiai susiraitęs.
Reikia kelią vėl paimt už rankos,
vėl prikelt jį
ir į saulę eiti.
Kelio pasaka

Plonyčiais lietaus spinduliais
į žemę dangus nusileido...
Lietus
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In memoriam
O paskui buvo permainų metai – 1988–1989ieji su jaudinančiais eilėraščiais ir dainomis. Jau
vien ką reiškia Laisvė!
Du eilėraščiai
I
Pakėliau raibą gegutės plunksną –
beržynas užkukavo.
Pakėliau pilką vieversio plunksną –
arimas užgiedojo.
O kai pakėliau vargų kryželį –
Lietuva atsiduso.
Rankraštis iš knygos: Justinas Marcinkevičius. Lopšinė gimtinei
ir motinai. – Vaga, Vilnius, 1992

Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu.
Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu –
vakaras toksai, kad nėr kur dėtis...
Toks vakaras

Bokšto laikrodis
valandas muša.
Iš varpinės pulkas balandžių
kaip sekundės virš miesto pabyra.
Balandžiai virš miesto

Tačiau į jaunystės tolumas mane išvedė šis eilėraštis:
***
Keliasi žemė ryto skambėjime.
Saulė sudraskė spengiančią tylumą.
Dar nepareiname. Dar tik išėjome.
Dar nesileidžiame. Dar tiktai kylame.
Tolumos, tolumos! Platumos, platumos!
Amžinos amžinu laiko srovenimu.
Jūs – neaprėpiamos. Jūs – neužmatomos.
Sako, kad jus ir vadina gyvenimu.
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II
ašara Dievo aky
Lietuva ką tu veiki
nieko tavęs neprašau
tik nenutildama šauk
volunge šauk ąžuole
akmeniu kelio gale
Buvo nepamirštami spektakliai pagal Justino Marcinkevičiaus dramas Mindaugas, Katedra,
Mažvydas, kai visa Nacionalinio teatro salė gūdžiais
1980-aisiais kartu su aktorium Laimonu Noreika
darniai skandavo: Lie-tu-va. Kai 1992 metais leidykla Regnum rengėsi išleisti Justino Marcinkevičiaus dramą Mažvydas, man nutiko mažas stebuklas. Perskaičiau knygos korektūrą ir kilo keli
klausimai. Tuomet knygos dailininkas amžinatilsį
Saulius Chlebinskas pasiūlė: nueisim pas poetą ir
išsiaiškinsim. Ir nusivedė mane pas Poetą į namus.
Puikiai prisimenu jaukų kabinetą su daugybe knygų ir pušimis už lango.
Justino Marcinkevičiaus nebėra, bet jo eilėraščiai niekur neišeis. Jie visada bus su manimi ir
tūkstančiais žmonių.

Esė

Jurga Ivanauskaitė

Apie kasdienybę ir šventę
Iš pilkų kasdienybės siūlų nuaustas mūsų buvimas ČIA, į kurį margaspalvėmis švytinčiomis gijomis įsipina šventės.
KASDIENYBĖ – žodis, kurį tariame su nuovargiu ir nuoboduliu, skepsiu ir ironija, su dėkingumu, liūdnai ar džiaugsmingai, irzliai, desperatiškai, abejingai, su Tikėjimu, Meile, Viltim, su
pasidygėjimu, o kartais – su nuostaba.
Plaukiame pilkąja kasdienybės upe, nežinia
kieno valia įsodinti į mūsų gyvenimų valteles ir
lygiai taip ne savo valia užbaigsiantys šią kelionę,
kurioje kartkartėmis išnyra švenčių salos arba – tik
jų miražai.
Vieni plaukia panarinę galvas į pilkuosius
kasdienybės vandenis, tematydami blausų savo ir
pasaulio atspindį juose. Kiti – godūs kelionės įspūdžių ir nepaliauja mąstę apie jos tikslą. Tretieji pakelia akis į dangų – giedrą ar apsiniaukusį, nusėtą
žvaigždėm ar šlamantį angelų sparnais, abejingą ar
amžiną.
Tai kas gi yra kasdienybė, kokias būties paslaptis ji mums atskleidžia, o gal – priešingai – pridengia savo pilkuoju, tankiai suaustu šydu?
Platonas teigia, kad kasdienės žiūros regionas
yra šešėlių, iliuzijų ir netiesos viešpatija.
Šv. Augustinas žmogaus panirimą kasdienybėje
suvokia kaip nutolimą nuo Dievo ir atsidūrimą „už
būties durų“. „Aš buvau lauke, Tu gi buvai viduje“, – šitaip iš savosios kasdienybės į Viešpatį kreipiasi šv. Augustinas.
Ne vienas mąstytojas konstatuoja, kad monotoniško ritmo užhipnotizuotas žmogus praranda

savo esmę, jo dvasia tarsi pralaimi daiktų pasauliui.
Kartais nuo kasdienybės iki beprotybės, iki absurdo tėra vienas žingsnis. Būna dienų ar naktų,
kai visas kasdienybės nuobodulys, alinanti kasdienių ritualų monotonija ir mechanika susikaupia į
skausmingai tvinkčiojantį pūlinį ir staiga sprogsta.
Tada pasaulis žmogui tarsi atsuka savo antrąją pusę,
ir siaubingai svetimi pasirodo mylimųjų veidai, o
įprastinis vaizdas pro langą – medis, kelias, kalva –
bauginamai neatpažįstamas. Įprastinis kasdienybės
pasaulis ūmai tampa tolimas it Prarastasis Rojus.
Po tokio sprogimo vėl sugrąžintas į kasdienybės
slinktį žmogus jau nebepajėgia atsikratyti absurdo
pojūčio, – apie tai daug samprotauja filosofai egzistencialistai. A Camus kasdienybės žmogų lygina
su Sizifu, užrūstinusiu dievus ir pasmerktu amžinai
ritinti į kalną sunkų akmenį, kuris, vos pasiekęs
viršūnę, vėl rieda žemyn. Tačiau net tokia egzistencija nėra beprasmė, ir savo garsųjį Sizifo mitą
A. Camus užbaigia dramatiško optimizmo gaida:
„Užtenka pačios kovos kylant į viršūnes, kad prisipildytų žmogaus širdis. Reikia įsivaizduoti Sizifą
laimingą.“
Ši A. Camus išmintis lyg tolimas aidas atliepia
dzeno poetų ir mokytojų apmąstymus. Japonų
išminčiai kasdienybę lygina su keliu (Dao), kuriuo einančiajam neturi rūpėti galutinis tikslas, o
turi džiuginti ir kelti nuostabą kelionės įspūdžiai:
„Kiekvienas rytas – labas rytas! Kiekviena diena –
kupina palaimos!“ Su nuostaba ir dėkingumu keliautojas turi priimti kiekvieną buvimo valandą.
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Esė
Kasdienybė – dosni ir maloninga! Ji teikia kiekvienam iš mūsų begales mažų, tylių džiaugsmų.
Tik ne visada šią dosnią kasdienybės ranką pastebi
šiuolaikinis žmogus, praradęs harmoniją su savimi
ir pasauliu, plėšte atplėštas nuo gamtos, pulsuojantis destruktyviais potroškiais, baimėmis, skubąs,
viskuo nepatenkintas... Kasdienybės džiaugsmų

Jurgos Ivanauskaitės parodos Angelariumas galerijoje Meno niša fragmentas, 2005. Kęstučio Svėrio nuotrauka

„Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien...“ – meldžiamės. Kasdienybė – kaip duona!
Kasdienybės duoną vieni praryja godžiai, nė nekramtę ir skonio nepajutę, kiti žiautaroja vangiai
ir nenoriai, treti mėgaujasi kiekvienu kąsneliu arba
atsidėję su meile surenka net menkiausius jos trupinėlius. Kasdienybės duonos duok mums...
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Esė
kas žingsnis rastum beveik kiekvienoje gyvenimo
kertelėje: skaistus beržo pumpuras pavasarį, auksinis lapų skambesys rudenį, apšarmojusi šaka žiemą,
vidurvasario liūtis, tolumoje gaudžiantis varpas,
vaiko čiauškėjimas, šiltas vėjas, saldžiai nusirąžantis katinas, besileidžianti saulė, raudona sniegenos
krūtinėlė, jazminų kvapas, drugys ir sniego baltumas... Tereikia panorėti atverti akis, širdį – ir kasdienybės džiaugsmai ims skristi prie mūsų ir tūpti
kaip paukščiai ant Pranciškaus Asyžiečio galvos,
pečių, rankų! „Kiekvieną dieną išgyventi kiek galima daugiau mažų džiaugsmų, o didesniuosius,
varginančius malonumus taupiai padalyti švenčių
dienoms ir geroms valandoms – štai ką aš norėčiau
pasiūlyti kiekvienam, kas kenčia dėl laiko stokos ir
apatijos“, – rašo H. Hesse.
Bet štai ateina ŠVENTĖ! Įsiklausykite: šventė –
šventas, švęsti – šviesti! „Šventą dieną švęsk!“ – griežtai liepia vienas iš dešimties Dievo įsakymų. Sena
legenda byloja, kad septintąją – šventės – dieną
Dievas žmonėms dalina ir pašventina laiką, pripildo
ateinančias kasdienybės valandas ramybės, išskalauja iš jų nuobodulį. Septintoji diena kviečia skubantį
žmogų sustoti, atidėti į šalį visus darbus, šventiškai
papuošti savo širdį ir prisiglausti prie Dievo Širdies.
Visas krikščioniškasis kalendorius yra tarsi
nuolatinis gyvybingas pasikartojimas. Jis savotiškai
atsako į žmogų kamuojančius vienatvės, kančios,
prasmės klausimus. Adventas net niūraus rudens
vakarus praskaidrina Kalėdų laukimų, ir Angelas
Sargas šnabžda žmogui: „Tu ne vienišas, tu jokiu
būdu ne vienišas, pas tave jis ateina!“ Ak, Kūčių vakarienė, prie gomurio limpantis kalėdaitis, šienas po
balta staltiese, pirmoji danguje sušvitusi žvaigždė,
žvakelės ir eglutės kvapas, slaptingoji Kalėdų naktis, Prakartėlė – kūdikėlis Jėzus žydruos vystykluos,
miniatiūrinės karvės ir avys po didžiuliais it debesys
palmių lapais, Piemenėlių mišios! „Brangią dieną
švęsdami užgimimo Viešpaties, linksminkimės ir
džiaukimės, Dievui garbę duodami giedokime.“

Gavėnia byloja apie Kryžiaus naštos prasmę,
apie tai, kad Getsemanės naktų neviltys ir golgotų
siaubas baigiasi Prisikėlimu. Nuostabioji Velykų
šventė: svaigūs pavasario kvapai, akinanti pirmoji žaluma, su kiekvienu pumpuru besiskleidžianti
viltis, margučiai, džiaugsmingas varpų skambesys,
mėlynas dangus ir raudonas prisikėlusio Kristaus
apsiaustas... „Linksma diena mums nušvito, visi
troškom džiaugsmo šito, kėlės Kristus, mirtis krito.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!“
Sekminės, pats ilgiausias krikščioniškojo kalendoriaus laikotarpis, vainikuojamas Šventosios Dvasios
nusileidimu. „Ateik, Dvasia dieviška, dangaus ugnim
nešina, spinduliais nužerk mane“, – gieda žmonės,
trokšdami kasdieniškosios savo būties prašviesėjimo.
Rytuose mėgstama patarlė: „Yra laikas duonai,
yra laikas pareigai, yra laikas šventei ir džiaugsmui!“
Žmogus, pažeidęs šį cikliškumą, gyvas tik duona ir
pareigomis, pamiršęs šventes, džiaugsmus ir žaismą
sumenksta, nuskursta savo dvasia.
Graikai, šventę Dionisijas, kurių gaivalingas,
visa apimantis, ekstatiškas, šiuolaikiniam žmogui
nebepasiekiamas dionisiškas džiaugsmas jau virto
mitu, sudėjo keistą ir šiurpią legendą. Dievaitis
Dionisas, klajodamas po pasaulį, per didelę šventę užsukęs į vieną miestą. Visose gatvėse ir aikštėse
trykšte tryško linksmybės, tik trys to miesto karalaitės nesilinksmino, o dirbo – audė. Karalaitės
buvusios be galo darbščios, bet niekada nesilinksminusios, nešventusios, nesidžiaugusios. Tai užrūstino dievus, ir bedžiaugsmės darbštuolės buvo
paverstos ... šikšnosparniais!
Didžiosios šventės ir maži kasdienybės džiaugsmai teapsaugo mus nuo šikšnosparniško trijų karalaičių likimo! Ir plaukdami pilkąja kasdienybės
upe, ir įžengdami į žydinčias švenčių salas, visada
prisiminkime vieną maldelę, kurią, užsivilkdami
kamžą, vis kartoja kunigai: „Aprenki mane, Viešpatie, nauju žmogumi!“
1993

5

Poezija

Agnė Alijauskaitė

Namopi

***

žemę užkloja žuvaujančių vyrų kepurės
skylėtos lyg mėnuo iškandžiotas juodos
debesijos
kepurės išvirkščios pelekai išvirkščiai
pasiūti
gal todėl nekimba sulopytos žuvys

nerimas plyšta į nemigas
susiviję rankos kišenėse ieško pradžios
bet viskas įsiūta giliau toj apdriskusioj marškoj
kurią dėvim kas dieną ir stebim kaip adatos lūžta

pirštai linksta per pusę per akmenis braukia
guminės pėdos
kažkur horizonte valtyse supasi moterys
vynioja prijuostes į gniutulus ir sviedžia
išmušdamos vyrams dantis
sulūžta per pusę pakrantėm pargena aušrą
nulupusios sužuvėjusią odą pakabina ant irklo
vinies
lietpalčių kišenėse spurda numegztos antys
snapais kalena į šonkaulius tarp šonkaulių
išgręžia skylę
dumblių pagalves apraizgo plyštantys siūlai
užkabina ir spaudžia raukšlėtus senių kaklus
kol sudyla kabliukai
smilkinius prausia sutrupėjus rasa žandus
paglosto plyštančios burės kažkas kužda
prigludęs prie stiklinės ausies
eikit vyrai namopi

mainais už vaikišką juoką mums glamonėja plaukus
glamonėdami žodžiais tyliai pravirksta
gera avelė
puri avelė
paūgėjus niaukiasi veidas
jie glosto krakmolytas apykakles
tai duoklė būsimam kunigui ar sesei šventesnei už kitas
rožančius į kišenes marijas tarp pirštų
ir iš karolių pasipila vynas
kiti homo sapiens mums pamažu nuskuta plaukus
kuokštais kamšo savo marškų skyles
lyg bepročiai klijuodami pamestą odą prie savo žandikaulių
makabriškai šypsosi
šypsosi kol pametę savo abitus išdžiūvusioj pievoj
basos moterys neužmina dagčio
slenka kišenės degančiom rankom žemyn
kažkas vėl susipina ir ieško kur švelnus pradžios rūbas
išglostytas atšipusiais pavargėlių nagais
prasidėjo iš
mergelės marijų
kentėjo su plikom avelėm
visai šalia kryžiaus šalia duobkasio
kuris laikė rankas kišenėse ir žiūrėjo į basas moteris
karoliai rankose rankos kišenėse
ir tarp pirštų suspaudžiam mergelių kaklus
viskas įsiūta drobės lavonmaišiuose
dėvim kas dieną iki pat paskutinės siūlės
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Poezija
Priešaušriais sninga

Atsigręžus

bažnyčios varpais trupa priešaušrio smiltys
į atverstus elgetų delnus
suraukę kaktas nusmailinę kumščius grūmoja
debesų varovui

rožių kastuvais
byra dangaus kumelaitės
samanoti karčiai šnervėse
vyniojas
vyniojas
į delną atsigręžia
tavo pelenų parupšnoti

ištįsta pilkos sermėgos
per visą akmenskaldę gatvę
raukšlėtos krūtinės semia rasą
iš žindančių paukščių gerklyčių
šalimais pasipila tingūs praeiviai rytiniai kaštonai
apsninga katilėliuose paslėptas galvas
uoliai krapštydami dervą nuo padų kąsniais dalina
merdintiems ryto sargams
rūdija visagaliai rakteliai
minkomi tarp pageltusių pirštų
gatvėse įstrigę besočiai sapnuoja
akmenų tirštėjančius javų laukus
abejingai linguodami galvas palieka rūpintojėlio pozą
tiesia kaklus grūmodami į varpinės bokštus
kol žemė pradeda ryti verpetuos skęstančias dulkes
visi tokie aukštaūgiai žmonės dabar
trunka tiek kiek sutemos dengia akis
su aušra vėl kietėjančios sienos
remias į lietaus išplaktą nugarą
––
byra dangaus pumpurai
ant pravertų grindinio durų
elgetos vilgo skarmalų kampučius
vynakvapės ambrozijos taurėse
bet kažkas paliečia nusvirusį dagtį
ir liepsna vagia visą nektarą
tik apskrudę kaštonai matuoja
atstumą nuo lūžtančių motinos rankų
iki besočių išsemtų duobių

numovus pirštinę
lieka tik riešas

Tuk tuk
virš mano pilvo pakibus naktis laižo nuvarvėjusį vašką
kitapus uždangos tirštas švokštimas atplukdo ir sviedžia
rytą prie durų tuk
tuk asilėlis kanopa į grindinį beldžiasi
ant kupros – pernakt nuraškyti gelsvi vabaliūkščiai gena
viens kitą rausvo skliauto galybėn
karščio pritvinkęs dangus pūliuoja suvytusiom tulpėm iš
vidurių kur žydėjimas baigiasi rudenį o ruduo nesibaigia
tik žmogus išeina į žiemą tuk
tuk lumzdeliais ant asilėlio
kupros išgins ir mane panardins vandenin lig suskilusio
lukšto kiaurymės
mes tik šilkmedžio dulkės priėmę piligrimišką pozą
ar jauti vėjo šuorai plaka pečius vos palinkus pirmyn vos
apkabinus viens kitą nuo išsiviepusios saulės
tuk
tuk akmenėliais į sieną nuaidi išbarstytos d(v)ejonės
lyg purslai viršum tavo kaktos
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Pokalbis

Vytautas Toleikis:
tikėjimas – vartai į pasaulį?
Pasaulyje, kuriame nuolat skubame, o santykiai
dažnai tėra pagrįsti prekiniais mainais, tikėjimas
sulaukia vis daugiau kritikos, nepaisant to, šis religinis-kultūrinis fenomenas neišnyksta. „Mes dar
pamatysime didelį religijos pakilimą. Vis vien justi,
kai yra peršamas netikras daiktas: atsibos ir seksas, ir
uliojimai, ir šėliojimai, ir žurnalas „Žmonės“ atsibos,
ir visos reklamos... Kai tu matai, kaip tuščia ir laikina tai yra, anksčiau ar vėliau širdutę apima nerimas
ir ilgesys kažko nors kiek tikresnio,“ – sako Vytautas
Toleikis, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos etikos
mokytojas, Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinio
komiteto direktorius. Kalbino Sofija Melnikaitė.

Gyvename nuolat skubančioje visuomenėje, gyvenimo
tempas vis spartėja, kaip manote, ar religija nevirsta
tik įpročiu, o religinės šventės – konvejeriu?

Ar įmanomas gilus netikinčių žmonių pasaulio suvokimas, žmonių iš šeimų be religinio pamato, tradicijos?

Taip nemanyčiau. Jeigu žiūrime į bažnyčią kaip į
paslaugas teikiančią instituciją, kaip į psichoterapinę įstaigą, kuri mums palengvina būtį, suteikia
komforto, be abejo, galime gerokai nugrybauti į labai tankius brūzgynus, kuriuose vien pelkės, uodai,
ir nieko ypatingo nerasim. Man kaip tik atrodo,
kad religija yra vienas iš nedaugelio šansų žmogui
sustoti, susimąstyti ir klausti, kam tas žmogus gyvena žemėje. Malda krikščioniui, katalikui, kiekvieną
dieną primena, kad jis mirs. Krikščionis, jeigu tik
jis yra nuoseklus, turi didelį vidinį tylos poreikį –
maldoje arba tiesiog mėginime apmąstyti, kur jis
yra šiuo metu, šią akimirką. Tikėjimas iš esmės neleidžia plaukti paviršiumi. Jeigu mes kalbame apie
religiją kaip apie kažkokį priedą prie kultūros, be
abejo, galime grybauti ilgai ir nuobodžiai.

Be abejo, kad įmanomas. Kartais net gilesnis. Tai
labai priklauso nuo žmogaus likimo, ką jis žmogui
siunčia, kaip žmogus iš tam tikros būsenos, pavyzdžiui, skausmo, ieško išeities, kokių atsakymų
ir su kieno pagalba ieško. Sakykime, jeigu žmogui
pavyktų tyloje, labai rimtai susikaupus, galva, kurioje nezuja jokios mintys, jokie vargai, rūpesčiai ir
rūpestėliai, paskaityti Naująjį Testamentą valandą
kasdien, tada jis pats netikėtai pajustų, kaip keičiasi. Tačiau pagrindinė bėda, išgyvenama šiuolaikinio žmogaus, yra ta, kad nebeliko tylos – visi kalba,
pasakoja, tačiau niekas nenori klausyti. Yra daug
garso, daug tekstų, daug pasakojimų, daug muzikos. Klausimas, ar kas nors girdi – tai nėra taip
paprasta, kaip ir įsiklausyti į savo širdį. Egzistuoja
rimta problema – triukšmas ir pasaulio paverti-
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mas milžiniška turgaviete. Kas yra pasaulis? Kaip
mums jį pateikia masinės informacijos priemonės?
Kaip milžiniškus Gariūnus. Neapsakomo dydžio
Gariūnai, ir visi spiegia, rėkia: „Mano prekė pati
įdomiausia!“, „Aš pats gražiausias!“, dar sako: „Jeigu tu nepirksi, nesiklausysi, tai tu esi visiškas mulkis.“ Jeigu tu neperki, tu neegzistuoji. Toks totalus
košmaras. Tačiau, kita vertus, nereikia to pasaulio
demonizuoti, jis yra toks, koks yra, ir tai nepaprastai gražu, tik, aišku, kur žmogus pasirodo, ten dažniausiai viską sugadina (juokiasi).
Sekuliarėjant Europos valstybėms, turėjo keistis etikos
samprata: vietoj baimės nusidėti prieš Dievą turėjo
rastis visai naujas moralės ir etikos pamatas. Kaip tai
vyko? Ir kuo pagrįsta etika šiandien?
Mano nuomone, visos šiandieninės etinės formos
yra pagrįstos krikščionybe, nelabai jos ir pasikeitė.
Ryškiausiai, matyt, pasikeitė požiūris į seksualumą,
o, sakykime, požiūris į privačią nuosavybę, į pagarbą žmogaus gyvybei iš esmės nepasikeitė. Dėl
ko daugiausia diskutuoja liberalesnė visuomenės
dalis – dėl požiūrio į pradėtą gyvybę. Pagrindinė
diskusija – abortai. Katalikų Bažnyčia jų visiškai
netoleruoja. Dar egzistuoja klausimas dėl dirbtinio
apvaisinimo, konkrečiau, dėl tam tikrų jo metodų,
kurie yra nepriimtini Katalikų Bažnyčiai, lytinių
tos pačios lyties atstovų santykių. O visa kita, – nežudyk, nevok, gerbk savo tėvą ir motiną, – visas
fundamentas išlieka. Kartais mane stebina žmonės,
kurie įsivaizduoja esą ateistai – aš nelabai įsivaizduoju, ar išvis įmanoma vakarietišką civilizaciją
pakreipti taip, kad ji būtų fundamentaliai nekrikščioniška. Kad ir kaip ten būtų, bet Vakarų pasaulis,
Vakarų pasaulio civilizacija, laisvės fenomeną gavo
iš Kristaus, iš krikščionybės. Jeigu krikščionybė
būtų neperėjusi į truputėlį kitą kokybę iš judaizmo, Jėzus būtų nemiręs ant kryžiaus ir po trijų
dienų nebūtų prisikėlęs – jis būtų visus išgąsdinęs:
„Kaip jūs drįstate prieš dieviškos kilmės žmogų pakelti ranką?!“ Tuo tarpu Jėzus miršta kaip žmogus,

palikdamas mums patį „baisiausią“ dalyką, ypač
šiuolaikinei visuomenei nepakeliamą naštą – laisvę. Laisvę patiems apsispręsti: jis prisikėlė ar ne. Ar
mes tuo tikime, ar ne. Juk buvo galima suponuoti
visai kitokį scenarijų, bet mums yra pateiktas būtent laisvo apsisprendimo scenarijus. Štai kur yra
visas fenomenas. Ir vis dėlto, dėliok, kaip nori, tuos
pasiansus, bet laisvės, lygybės, brolybės idėja yra iš
krikščionybės, o ne iš ateizmo, socializmo ar anarchizmo, kurie atsirado gerokai vėliau. Visos šitos
gražios idėjos yra išvestinės. Netgi komunos idėja
kyla iš krikščionybės ištakų. Manau, kad mums
reikėtų ne vaidinti, kad vis išrandame dviratį, o pagalvoti, iš kur visa tai ateina.
Dabar labai madingas žodis yra tolerancija, bet
tolerancijos paradigma yra būtent Kristus. Kodėl
jis užstoja nusidėjėlį, nors tai labai nemadinga pagal to meto Judėjos papročius, kodėl prieina prie
kitatikio, prie kitos tautybės žmogaus? Juk taip jo
judaizmas iškart pereina į visuotinumą. Jis atviras
ir kitoms religijoms, ir kitoms tautoms, ir ypač visiems nuskriaustiesiems. Jis pirmasis atkreipia dėmesį į socialinę atskirtį, apie kurią taip madinga
kalbėti dabar. Krikščionybėje jūs rasite visus tuos
klodus, kurie dabar sėkmingiau arba mažiau sėkmingai puoselėjami šiuolaikiniame pasaulyje. Sakoma, kad Kristaus idėjos tik dabar iš lėto nusėda į
žmonių sąmonę. Mes dar nesame iki galo evangelizuoti, dar ne visas gyvenimo sritis apima tikėjimas.
Įdomu, ar tie seksualinio pobūdžio klausimai ir
prieštaravimai, netgi dėl to kylanti neapykanta Bažnyčiai po kiek laiko nepatirs fiasko. Na, klausimas
yra retorinis, bet problema vis egzistuoja. Ką mes
darysime su musulmonišku pasauliu, kuris ateina,
ką mes darysime su Kinija?.. Gal tada nebekils pagunda ištisai tyčiotis iš krikščioniškų vertybių, kad
jie, krikščionys, neva tokie kvaili, propaguoja tradicines šeimas. Jeigu nebebus tradicinių šeimų, tai ir
gėjų niekaip nebebus. Kažkas turės juos pagimdyti... Kartais tiek nusiliberalizuojama, kad nebelieka
nei žmogaus, nei jokio kultūrinio pamato.
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Katalikiškas tikėjimas paremtas bendruomenės buvimu, tačiau man, kaip niekada nepriklausiusiai jokiai katalikiškai
bendruomenei, kyla klausimas, kokiais principais ji veikia,
jeigu vienija skirtingo išsilavinimo, interesų ir tikslų žmones? Iš kur atsiranda tas ryšys?
Prieš Dievą visi lygūs (šypsosi). Žmones tiesiog vienija
Jėzaus meilė – viskas yra paprasta. Kuo krikščionybė
kartais yra nepatogi arba įkyri moderniam žmogui ir ko
jis kartais niekaip negali suvokti – reikia nugalėti savąjį
aš, savąją ambiciją: aš toks menininkas, aš toks žavus,
aš toks talentingas, kaip aš dabar per mišias paspausiu
letenėlę kokiai kukliai susikūprinusiai bobulytei, kuri
baisi, susiraukšlėjusi? Ir tūlas savimi pasitikintis savimyla galvoja, kad čia ne lygis. Bet krikščionybėje nėra tokių
kategorijų. Priešingai, tikras krikščionis, netgi pačiais
bjauriausiais, XVIII–XIX amžiais, būdamas didžiausiu
feodalu, būdavo gana taurus ir orus su savo tarnais, su
savo baudžiauninkais, jų niekada nežemindavo. Ambicija, kad aš esu už kitus geresnis, yra didelė bėda, nes
krikščionybėje jos neturi būti – yra žmogus, jo poelgiai,
jo nuodėmės, ir atsikratymas tų nuodėmių – tai visai
kitokios kategorijos. Kaip mūsų garsus kunigas Česlovas
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Kavaliauskas yra pasakęs: Kristaus figūra yra
netiesinė – tai yra visai kitokia logika, į žemišką logiką niekaip netelpa.
Vienas esminių įtakingo religijos neigėjo R.
Dawkinso knygos „Dievas“ argumentų yra tai,
kad religinis tikėjimas yra iracionalus. „Suvyniotos į vatą tikinčios galvos turi imunitetą
argumentams. Tikėjimas nemąsto ir yra akivaizdžiai žalingas, nes neieško pateisinimo ir
nepakenčia argumentų.“ Kiek prasmingas yra
tikėjimas, paremtas tik argumentais? Ar toks jis
išvis įmanomas?
Tomas Akvinietis yra visą tikėjimą parėmęs
argumentais, tai vienas šviesiausių viduramžių protų. Apskritai, kokia gali būti proto ir
tikėjimo priešprieša? Krikščioniška teologija
niekada nesupriešina proto su tikėjimu – tai
yra visuma.
Dawkinsas teigia ir tai, kad mokslas įrodo gyvenimo prasmės nebuvimą, ar, Jūsų nuomone,
įmanoma gyvenimo prasmė be religijos, be tikėjimo?
Kuo tada gyvena ateistai, jei nėra jokios prasmės? Na tai negyvenk, jei nėra prasmės. Man
yra prasmė... O dėl jos radimo, manau, kad
visaip būna. Ne be reikalo evangelijoje yra
toks Jėzaus pasikalbėjimas su apaštalais, kurie klausė, ar jų matytas padorus žmogus, kuris ir skelbia beveik tą patį, ką ir jie, suprask,
kviečia meilei, santarvei, atleidimui, bet nėra
su jais, kas jo laukia. Ką Jėzus atsakė? „Kas ne
prieš mus, tas su mumis.“ Čia tik bolševikinis principas, kai komunistų arba kitos, neapykanta besimaitinančios, ideologijos sako:
„Kas ne su mumis, tas prieš mus.“ Naciai
taip mano, komunistai taip mano. O Jėzus
sako: „Kas ne prieš mus, tas su mumis.“ Būtų
kvaila manyti, kad kokia nors padori moky-
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toja, gyvenusi gūdžiausiais stalinizmo laikais,
visą gyvenimą atidavusi literatūrai ir mylėjusi
savo vaikus, nebus išganyta. Tai yra absurdas.
Tiesiog susiklosto tam tikros aplinkybės ir
kiekvienam žmogui Dievo planas yra skirtingas. Juk ne be reikalo pirmas šventasis, kurį
Jėzus pakviečia, yra būtent tas nusikaltėlis,
kuris buvo šalia pakabintas ant kryžiaus.
Bet tada galima kalbėti apie religijų panašumą,
nes jos teigia tą patį...
Vienu metu ir mano tikėjimas buvo gerokai susvyravęs. Tuomet buvau pirmo kurso
studentas ir naiviai nusprendžiau, – matyt,
Dievo ilgesys vis dėlto buvo pakankamai didelis, – kad man reikia apsidairyti po visas
religijas ir pasidaryti sintezę. Ir kartą Vilniuje
įsikalbėjau su labai šauniu stačiatikių vienuoliu, papasakojau apie savo didijį „projektą“,
kaip aš mėginsiu daryti sintezę, tokią savotišką teosofiją sukursiu. Jis sako: „Na, kam
tau tiek vargti, jeigu tu iš šeimos turi katalikybę, turi savo pamatą, pagrindą, ant kurio
gali absoliučiai viską rasi vienoje religijoje?“
Šitas pokalbis nulėmė mano galutinį grįžimą
į katalikybę.

Dievo ir likimo dovana. Kodėl? Todėl, kad jaučiu, kad
esu Katalikų Bažnyčios narys ir turiu fundamentą, turiu visą krikščionišką, katalikišką, palikimą – esu viso to
dalininkas. Būtent krikščioniškos civilizacijos dalininkas. Tomas Akvinietis yra mano, šventas Augustinas yra
mano, Leonardo da Vinci ar Johanno Sebastiano Bacho
kūryba yra mano... Aš esu krikščionis, todėl turiu teisę
būti viso to dalininku. Paprastas vargo pelė, bet vis vien
tai yra mano teisė. Keisčiausia, kad žmonės šito nesupranta, nevertina. Nesuvokia, kad tai yra jų paveldas.
Lygiai taip pat, kaip visa tai, kas susiję su Lietuva, yra
mūsų paveldas, lygiai taip pat ir pasaulis man priklauso
visų pirma per katalikiškas-krikščioniškas duris. Tai yra
puikūs vartai, man nereikia vaikščioti kokiais nors labirintais, ilgais greitkeliais – aš turiu vartus, kurie čia pat,
tiesiog šalia manęs.
Apskritai mažėjant giliai tikinčių žmonių, kas laukia visuomenės?
Aš į klausimą atsakysiu klausimu: o iš kur jūs žinote, kad
jų mažėja? Aš tuo drįsčiau labai abejoti. Taip, vyksta tam
tikri sekuliarizacijos procesai, bet esu linkęs pritarti Juliaus Sasnausko pasakytiems žodžiams – mes dar pamatysime didelį religijos pakilimą. Vis vien justi, kai perša-

O kodėl šeimose, kuriose yra katalikiška tradicija, jaunas žmogus dažnai nusprendžia atsisakyti religijos, pradeda ją neigti arba vertinti tik
kaip kultūrinį paveldą?
Manau, čia gali būti elementarus noras pamaištauti, juk kartais tai, kas pernelyg smarkiai brukama, yra atmetama. Bet tai gali būti
ir ne tik religijos atmetimo reakcija – tam
tikros ideologijos, tam tikrų vertybių. Atmetimo reakcija apskritai jaunimui yra būdinga,
ne be reikalo sakoma, kad Voltaire’ą išugdė
jėzuitai. Matyt, buvo pernelyg daug visko.
O dėl buvimo kataliku... Man tai yra laimė,
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mas netikras daiktas. Atsibos ir seksas, ir uliojimai,
ir šėliojimai, ir žurnalas Žmonės atsibos, ir visos reklamos... Kai tu matai, kaip tuščia ir laikina tai yra,
anksčiau ar vėliau širdutę apima nerimas ir ilgesys
ko nors tikresnio. Pažiūrėkite į meną, kuris pagrįstas krikščionybe, – jis gerokai skiriasi, – nebent
menas būtų skausmo išraiška. Sakykime, Albert’o
Camus tekstai. Beje, Albert’as Camus labai ieškojo
Dievo ir buvo ant atsivertimo ribos – kai kuriais
atvejais jo kūryba yra gerokai krikščioniškesnė negu
kai kurie pernelyg deklaratyvūs kūriniai apie krikščionybę. Čia toks paradoksas. Netgi Friedrichas
Nietzsche išsako savo skausmą, savo neapykantą
melui ir kartais krikščionybę muša jau iš inercijos,
iš savo nevilties. Kiekvienam krikščioniui yra labai
sveika paskaityti Nietzsche, kaip nereikėtų elgtis,
kaip neturėtų subanalėti krikščionybė. Juk jo protestas iš esmės visada buvo prieš banalybę, prieš
gyvenimo seklumą.

Galiu tik paklausti, kodėl jaunoji lietuviukų
karta, jau nebemokėdama rusų kalbos, keikiasi rusiškai, tarsi būtų paskutiniai paleistuviai ir ištvirkėliai, o giliai tikintis jaunas žmogus niekada nesikeikia? Ne tik dėl to, kad tai yra nuodėmė – jis tiesiog
žino, kad keikdamasis niekina Dievo paveikslą. Yra
toks labai geras jonitų vienuolių klausimas: „Ar tu
žiūrėtum pornografinį filmą, jeigu ir Jėzus kartu
dalyvautų?“ Juk būtų kažkaip nefaina – nei šis, nei
tas. Kas yra nuodėmė? Pasislėpimas nuo Dievo,
bandymas kažkur šmurkšt ir pabėgti: „Dabar jau
jis manęs nemato, šiek tiek panuodėmiausiu, tada
vėl grįšiu.“ Tai egzistuoja mūsų sąmonėje, bet apie
keiksmažodžius verta pamąstyti. Tai yra vienas iš
žingsnių Dievo link.
Bet juk yra ir netikinčiųjų, kurie nesikeikia ir nesislepia nuo Dievo.
Aš turiu puikių netikinčių bičiulių ir visai nekeliu sau uždavinio juos atversti į tikėjimą – tai yra
Dievo reikalas. Galiu labai nuoširdžiai ir naiviai
pasimelsti, kad Viešpats būtų jiems palankus ir
parodytų, kad yra kažkas daugiau negu pojūčiais
išmatuojama materija. Bet šiaip čia daugiau Dievo
reikalas. Apskritai, jei ateistai nėra agresyvūs, man
jie labai malonūs žmonės. Bent nedrungni.
Jūs paminėjote maldą, kiek ji Jums yra ryšio su Dievu
būdas, kiek tiesiog intencijos įvardijimas?
Šventajame Rašte gana aiškiai pasakyta – kai tu
meldiesi, tavo širdis turi būti rami, be užslėptų piktumų. Kad ir ko žmogus prašytų maldoje, – ar vis
negimstančio kūdikio, darbo, kuris teiktų džiaugsmą, ar dar ko nors, – „dangiška kanceliarija“ yra
tais norais ir prašymais tiesiog užversta – svarbu,
kad maldoje būtų tyras ir nuoširdus ryšys su Dievu. Aš irgi užsimiršdamas, kad maldoje pirmiausia
reikia ieškoti Dievo valios, būnu neretai toks pat
prašytojas kaip ir visi (juokiasi).
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Vakarė Smaleckaitė

Nunykstanti ir išliekanti kritika
Menas ir jo vertinimas visuomet neatsiejami.
Bandymas suvokti kūrinį pats savaime yra nevalingas
mūsų ankstesnių patirčių, suvokimų, žinių ar atsitiktinumų sprendimas. Nėra meno be kritikos, kaip ir
veiksmo be atoveiksmio. Tad visuomenėje, kurioje
formuojasi savojo identiteto supratimas, tikslingiau
būtų sakyti, jog vyksta jo konstravimas, neišvengiamas kalbėjimas „apie“: apie savo santykį su kitu,
skirsmus ir dermes, apie vertybines orientacijas, kuriomis sekama, perspektyvas sau ir ateisiantiems.
Paradoksalu, tačiau vertybės pačios savaime
nėra baigtinės. Vertybė yra tai, kas kalbamuoju
metu laikoma vertybe, vertybine norma. Kritikos
tikslas šiuo atveju yra visų pirma atpažinti momentus, kurie pretenduoja į vertybiškumą, juos analizuoti ir komentuoti. Nes tik gera kritika padeda
geriems ir vertiems kūriniams nenunykti, be to,
reikalauja iš naujai rašomų kokybės ir talento.
Kalbėdami apie literatūros supratimą ir vertinimą neabejotinai atsiduriame savotiškame trikampyje, kurio kampuose savo pozicijas užėmę trys
esminiai veikėjai: pasakotojas-reikšmių kūrėjas,
skaitytojas-atpažįstantysis ir kritikas-prasmės suteikėjas. Šiuolaikinėje literatūrologijoje atsisakoma
įvardyti visus šiuos veikėjus asmenimis, jie šiuo
atveju veikia kaip savas funkcijas turinčios struktūros. Pasak recepcijos teorijos, tyrinėjančios suvokimo ir atpažinimo principus tekstuose, pagrindinio
atstovo Wolfgango Iserio, pasakotojas pasakojime
visuomet sukuria baigtinę reikšmių sistemą, kuri,
priklausomai nuo skaitytojo tipo, yra bent iš dalies
atpažįstama ir todėl gebama įvertinti. Neįmanoma
atpažinti visko, nes, norint atpažinti, reikia turėti
ankstesnės patirties, t. y. patirties patirti galimybę.

O patirti visko tikrai nėra įmanoma, kiekvieno
skaitytojo patirtis unikali ir tuo žavinga. Vis dėlto
W. Iseris kalba apie vadinamąjį numanomą skaitytoją (implied reader), kuris turi atskleisti potencialių teksto reikšmių galimybes. Visa tai iliustruoja
patį skaitymo–suvokimo–vertinimo procesą. Pirmasis vertintojas šiuo atveju yra ne kas kitas, kaip
skaitytojas, tačiau tas pats skaitytojas gali būti ir
kritikas, kuris duotoms reikšmėms suteikia universalesnę prasmę.
Supratimui apie kultūrą labai didelės įtakos
turi kultūrinės šalies tradicijos ir aukštosios kultūros egzistavimo trukmė, istoriniai–socialiniai–
tautiniai procesai, tarptautiniai ryšiai, laiduojantys
minties sklaidą, galų gale ideologinės priespaudos.
Nelengva šiuo požiūriu lietuvių literatūros ir meno
situacija, nuolat turėjusi ieškoti naujų formų ir
būdų parodyti save. Nemažai skubos ir vijimosi išbandant naujas galimybes leidžia kalbėti apie
nuolatinį atsinaujinimą ir naujų metodų taikymą.
Nauji metodai ar kritikos srovės, kaip ir įvairios stilistinės kryptys, dažniausiai randasi dėl nepasitenkinimo anksčiau buvusiomis, išsisėmimo, naujų
formų, būtinų didiems talentams, ieškojimo. Šiuo
atžvilgiu lietuvių literatūroje, pasiekusioje ankstyvąją brandą XX a. ketvirtą dešimtmetį, kuomet
jai jau galima taikyti esminius estetinius kriterijus, pastebimas akivaizdus vaizdavimo priemonių,
krypčių, mokyklų ir srovių sinkretizmas. Vienu
metu kultūros lauke veikia simbolistinės V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos kryptys, maištaujančios
K. Borutos vedamų trečiafrontininkų ir K. Binkio
buriamų keturvėjininkų grupės, modernėjančios
neoromantikų gretos, ekspresionizmo apraiškos
13
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(J. Savickis). Į šį laiką ir dabar atsiremiama renkantis ar komentuojant vieną ar kitą kritinį metodą,
ieškant ir nustatant jo ištakas.
Norint kalbėti apie literatūros kritiką, trumpam
reikia sustoti prie pagrindinių literatūros aspektų.
Literatūrologija skiriama į tris pagrindines sritis,
viena su kita susiliejančias, tačiau turinčias skirtingus įrankius. Tai literatūros istorija, literatūros
teorija ir literatūros kritika. Bene aiškiausia iš jų literatūros istorija, tirianti ir klasifikuojanti buvusias
ir esamas kryptis, autorius, stilistines mokyklas ar
tendencijas. Literatūros teorija šiuo atveju remiasi
tam tikras taisykles turinčiais metodais ir narplioja
atskiresnius įvaizdžius, jų reiškimosi būdą uždaresniame diskurse. Kas lieka literatūros kritikai? Kaip
jau minėta, jai patikėtas vertinimo kriterijus. Vertinimo dažniausiai „šviežių“, dar nesuklasifikuotų tekstų. Tačiau nėra nustatytų įrankių, kuriais
literatūros kritika turėtų būtinai naudotis. Šįkart
norėtųsi dėmesį kreipti į analitinę kritiką, kuri remiasi jau įvardytomis literatūros istorijos ir teorijos
kryptimis. Gana plačius užmojus turinčiame tekste
bus bandoma aptarti kritinių metodų tikslingumą
ir paveikumą. Apžvelgti rezultatus nueinančios ir
numatyti perspektyvas išliekančios kritikos.

XX amžiaus 3–4 dešimtmečiais susiformuoja
itin stipri literatūrinė srovė, įvardijama tiesiog kaip
Naujoji kritika, pakeitusi iki tol vyravusią impresionistinę, t. y. kalbėjimo apie skaitant kylančias impresijas ir vaizdinius, kritikos tradiciją. Atsisakoma
kontekstinio santykio – autoriaus biografiškumo,
istorinių rašymo detalių, tuo metu veikusių ir įtaką
galėjusių daryti kultūros srovių. Apsiribojama pačiu
tekstu kaip visuma, kūrinys tarsi izoliuojamas –
tampa autonominiu vienetu. Iš pirmos pažiūros
atrodytų, kad metodas, teigdamas, jog nėra svarbus
teksto skaitymo ir suvokimo laikas, jo priskyrimas
kultūrinei krypčiai ar epochai, automatiškai pralaimi, nes neturi pakankamai įrankių analizei. Tačiau
Naujosios kritikos atstovai, kurių pirmieji, beje,
gilinosi į lingvistinius tyrinėjimus, teigia, jog teksto
skaidymas į elementus (grafines eilutes ar stulpelius,
kalbėjimo pozicijas, vyksmo laiką, logiškai pagrįstą
pasakojimo struktūrą), ritminių ir garsinių vienetų
atpažinimas suteikia galimybę tikrajam literatūros
suvokimui ir talento pagrindimui. Labai svarbu suvokti sąmonės perėjimą nuo kalbėjimo „apie“ kūrinį, prie kūrinio analizės – tapataus metakūrinio. Būtent Naujoji kritika suformuoja šią tradiciją, kuria
sekame jau daugiau nei pusę amžiaus.

Jurgitos Adamovičiūtės
nuotrauka, 2010
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Tačiau ar įmanoma grynoji Naujoji kritika?
Santykio su tradicija problema čia yra aktualiausia.
Paradoksalu, tačiau šios krypties atstovai absoliutino T. S. Elioto idėjas savajam metodui pagrįsti.
Verta priminti, jog kaip tik T. S. Eliotas suformulavo tikrojo kūrėjo idėją, pasak kurios kiekvienas rašantysis turi puikiai išmanyti literatūros tradiciją ir
savitu stiliumi, nepažeisdamas nusistovėjusios tvarkos, „įsirašyti“ į prieš jį rašiusiųjų gretas. Kitas ne
mažiau svarbus aspektas yra dėmesys simboliams ir
jų reiškimuisi tekstuose, mat jiems Naujosios kritikos metodas teikia itin svarią reikšmę. Ar simbolis
pats savaime gali būti suvoktas tik gramatiškai? Ar
jis apskritai turi gramatinę struktūrą? Ir taip, ir ne.
Simbolis pasižymi atminties struktūra, kurią veikia lingvistiniai kitimai, bet šiuo atveju svarbesni
suvokimo ir recepcijos dėsniai. Simbolis visuomet
apima tam tikrus kontekstus siekdamas atpažinimo tekste.
Naujosios kritikos metodas buvo pristatomas
kaip universalus – juo galima analizuoti visus kūrinius nepriklausomai nuo regiono, laikotarpio,
stilistinės pakraipos. Ir jis, galima sakyti, savo užmojus įvykdė. Šiuolaikinė literatūra remiasi būtent
Naująja kritika. Šis metodas žavus tuo, jog tai yra
tam tikras skaitymo, priėjimo prie teksto būdas,
visuomet galintis būti pagalbiniu-struktūriniu,
tinkamu ir kitoms metodologinėms prieigoms.
Naujosios kritikos pagrindu susikūrė visos kitos
imanentinės teksto analizės kryptys (struktūralizmas, poststruktūralizmas, semiotika), naratologija,
intertekstinė ir tarptekstinė analizės, lingvistinė
poetika, mito kritika, ta pati dekonstrukcija (nes,
norint keisti struktūras, visų pirma jas reikia sukurti ir atpažinti), jos apraiškų galime įžvelgti veikiausiai visuose analitinės kritikos tekstuose. Tačiau
klausimas, ar grynoji Naujoji kritika gali egzistuoti
ir ar ja naudojamasi šiandien, lieka neatsakytas. Į
Lietuvą šis metodas atkeliavo kaip tam tikra minties kaita, bet ne kaip išbaigtas metodas, tad kalbėti
apie tikruosius tekstus XX amžiaus viduryje nelabai ir galime. Tačiau su šiuo metodu gerai susipaži-

nęs išeivijos lietuvis Rimvydas Šilbajoris išbandė ir
taikė jį savo kritiniuose ir moksliniuose darbuose.
Lietuvoje tokiais bandymais domisi Vilniaus universiteto dėstytoja Dalia Čiočytė.
Norisi rinktis nubrėžtai izoliuojančiai minties
erdvei kiek oponuojantį metodą ir tirti jo reiškimosi galimybes šiuolaikinėje literatūros ir meno plačiąja prasme kritinėje situacijoje. Tokiu šį kartą bus
aptariamas pasirinktas sociokritinis žiūros taškas.
Ne paslaptis, jog vis dar gajūs J. A. P. Bonaldo ištarti žodžiai: „Literatūra yra visuomenės išraiška.“ Juk
literatūrinė mintis susiformuoja sociume, o ir įmedžiagintas veikalas tampa recepciniu sociumo produktu. Tačiau sociokritika žavinga tuo, jog dėmesį
kreipia ne tik į sociologines kūrinio susiformavimo
prielaidas (istorinį, kultūrinį, ideologinį ir kitus
kontekstus), bet ir į vartojamąjį-recepcinį santykį
(kokie tekstai skaitomi, kaip jie vertinami ir pan.),
o patį tekstą traktuoja kaip vietą, kurioje, P. Barberis
žodžiais sakant, reiškiasi ir išsipildo tam tikras socialumas1. Tokiu atveju pats teksto skaitymas tampa
kultūrinių, ideologinių, istorinių detalių atpažinimu perkeistoje realybėje. Iš pažiūros atrodytų, jog
šis analizės metodas remiasi istoriškai, kultūriškai
nusistovėjusiais įrankiais ir normomis. Tačiau, sociokritikos atstovai apsidrausdami ir pateisindami
metodo universalumą, pabrėžia, jog niekas iš tiesų
dar nesugebėjo iki galo perprasti viuomenės sandaros ir jos funkcionavimo principų. Montesquieu
ar Marxo teorijos žinomos ir neatmetamos, tačiau
neaprėpiančios ir ne visada prisitaikančios prie kintančio „aš“ ir „visuomenė“ santykio.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog sociokritika
šiandieninėje lietuvių literatūros kritikoje išsikovoja vis stipresnes pozicijas, tad svarbu motyvuoti
šio metodo sąlygas ir nubrėžti galimas tendencijas.
Mums, siekusiems kurti lietuvių literatūrą ir kultūrą
apgulčių ir priespaudų metais, itin svarbų vaidmenį dažnai vaidina ne tiek literatūros veikalai, kiek
pačių autorių laikysena esamos situacijos atžvilgiu.
Šiandien tenka nugirsti, jog tikrasis literatūros
15
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mokslas baigėsi su aštuntojo dešimtmečio karta,
kuriai itin svarbūs buvo kūrėjų gyvenimo faktai
ir istorinės aplinkybės, jų siejimas ir skaidymas į
sroves, stilistines pakraipas ar mokyklas. Šiandien
gi „autorius mirė“, pats tapo struktūra dar vienos,
savo sukurtos kūrinio struktūros. Štai kodėl atsiranda įtampa tarp vadinamosios autorinės struktūros ir biografiškumo, kuris dar nenublankęs, veikia
tame pačiame diskurse. Sociokritikai Lietuvoje
dažnai ir bando nagrinėti paties autoriaus-kūrėjo
struktūrą, kuri sublimuoja vidujinį „savo“ ir „visuomenės“ santykį, užčiuopti pagrindinius kitimus
laisvos ir nuo kito priklausančios sakytojo minties.
Marijus Šidlauskas, Dalia Satkauskytė, Rimantas
Kmita formuoja tokį sociokritikos galimybių lauką
lietuvių literatūroje. Tačiau abejonė, ar kūrinį įmanoma atskleisti per autorinę analizę, verčia žvelgti
giliau. Dažnai nesugebame atskirti autoriaus nuo
pasakotojo institucijos, primesdami ir kaltindami
patį kūrėją šališkumu, angažuotumu ar neetiškumu. Sociokritiniai, kaip ir postkolonialistiniai, tyrinėjimai Lietuvoje tik įgauna pagreitį, o medžiagos,
su kuria būtų galima dirbti, yra tikrai labai daug.
Mums patiems reikia apžvelgti 50 metų nelaisvos
minties laiką, įvertinti ir susitaikyti su skaudamu ar
nesuprastu. Tad pradedame nuo autorinės kritikos,
nes gilesnei analizei dar vis stingame didesnės laiko
distancijos, o ir žmonių, kurie nepriklauso priklausomai kartai.
Prisilietus prie vienų iš stipriausias pozicijas
išsikovojusių kritinių metodų Lietuvoje, būtų neapdairu palikti nuošalėje metodus, kuriems mūsų
kultūrinėje aplinkoje ir tradicijoje dar stinga motyvacijos. Pagrindiniai iš tokių, mano nuomone, yra
feminizmas (su besikuriančia opozicine maskulinizmo teorija) ir dekonstrukcija. Nemotyvuotumas
skaitant apie šiuos metodus gali pasirodyti kaip itin
ambicingas teiginys. Juk postmodernus menas yra
vienas dažniausiai aptarinėjamų (ir vis dar bandomas kurti), o feminizmas – pasauliniu mastu bene
aršiausiai savas pozicijas ginantis judėjimas. Teigi16

nys apie šių metodų negalimumą visiškai nereiškia
jų esmės nesuvokimo ar minties sklaidos nebuvimo lietuvių kultūrinėje erdvėje. Šiuo atveju verta
kalbėti apie metodo nepritaikomumą lietuvių literatūros veikalams.
Feminizmas kyla iš socialinio nepasitenkinimo,
bet ne iš pačios literatūros reikmės. Žinoma, metodas dažnai nėra kuriamas literatūrai analizuoti,
o veikiau jai „adaptuojamas“. Psichoanalizė, fenomenologija, marksistinė kritika – vieni pavyzdžių,
kai psichologijos ar filosofijos mokslas, ideologija
įsiterpia ir papildo literatūrinę suvokimo terpę. Feminizmas pasiūlo keisti žiūros tašką – išardyti nusistovėjusias patriarchalines struktūras ir dekonstruoti sustabarėjusią visuomenės savimonę. Galima
teigti, jog pirmosios feminizmo bangos judėjimas
buvo opozicija marksistinei kritikai, nesugebėjusiai
moters įterpti į „bazės“ ir „antstato“ kategorijas.
Feminizmas neatsiejamas nuo poststruktūralizmo
ir daugeliu atvejų remiasi psichoanalitinės kritikos įrankiais. Svarbu pastebėti tai, jog feminizmas
nepretenduoja į metodiškumą, jis apibūdinamas
kaip savitas žiūros taškas, kryptingai atsirenkantis
su lyčių santykiu susijusiomis struktūromis. Todėl
dažnai analitinės kritikos uždavinių negeba įvykdyti, šliejasi prie kitų metodų arba aštrina kūrėjo
ir jo kuriamo personažo santykį. Kaip teigia T. Eagleton: „Moterų judėjimas pagrįstai atmetė kai kurias varžančias organizacines formas ir kai kurias
„perdėm visuotines“ politines teorijas; tačiau sykiu
jis pakankamai dažnai pirmon vieton iškeldavo
asmeniškumą, spontaniškumą, patyrimą kaip lygiavertį politinės strategijos pakaitalą, atmesdavo
„teoriją“ mažne pagal lėkšto antiintelektualizmo
įpročius ir ne vienu atveju liko toks pats abejingas
visų, išskyrus moterų, kančioms bei jų politinio
apsisprendimo klausimui, kaip ir kai kurie marksistai, abejingai žiūrėję į kitokį nei darbininkų klasės išnaudojimą“2. Tad šiai kritinei žiūrai dar teks
išsikovoti savas pozicijas ir pereiti prie universalesnio modelio, norint išlikti ne tik visuomeniniame,
bet ir meniniame-kritiniame lygmenyje.
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Dekonstrukcijos negalimumas apima šiek tiek
kitus literatūros aspektus. Dekonstrukcija šiomis
dienomis neatsiejama nuo postmodernistinės išskaidytos reikšmės sampratos. Nebelieka saugaus ir
uždaro Naujosios kritikos teksto su baigtine analizės seka, kiekvienas naujas skaitymas paneigia prieš
tai buvusįjį ir afišuoja anksčiau surastos prasmės
beprasmybę. Dekonstrukcijos metodas gimė ir išsikerojo angloamerikietiškoje ir prancūzų tradicijose. Būtent jose subrendo ir šimtmečius tyrinėjami,
dabar jau kanoniniais tapę kūriniai. Dekonstrukcija šiose šalyse yra, o gal galima sakyti buvo, atsvara
tūkstančiams sustabarėjusių Shakespeare’o, Rabelais, Verleno analizių. Ji nelyg gryno oro gurkšnis
ir minties supurtymas tapo tam tikru išbandymu
nusistovėjusiai vertei. Tačiau dekonstruoti galime
tik gerai sukonstruotus kūrinius, kitu atveju negalėsime išardyti ir sukurti naujos reikšmės. Ne
veltui Shakespeare’as laikomas daugiausia dekonstrukcinių analizių susilaukusių veikalų autoriumi.
O lietuviškoji kritika tokių veikalų stinga. Bandome dekonstruoti klasikines ir bene labiausiai pavykusias semiotines analizes (nors semiotika kaip

tik pabrėžia ne vieną galimą ženklų visumos tekste
atkodavimo būdą), bet nesugebame sukonstruoti
atsvaros jau esančioms. Žinoma, viena yra atpažinti
postmodernistinius ar dekonstrukcinius elementus
tekste, tačiau visai kas kita nuosekliai analitiškai
pagrįsti dekonstrukcinę visumą. Todėl kas antrame
kritiniame tekste ir kalbame apie borgesiškus elementus tapatindami juos su savaisiais įvaizdžiais,
bijodami tiesiog atsisakyti mūsų literatūriniam
kontekstui netinkamos prieigos.
Nėra taisyklių, pagal kurias galėtume pasirinkti tikamiausią metodą ar kritinės žiūros tašką. Tai
daugiau intuityvus-recepcinis aktas, priklausantis
nuo patirties, žinojimo, o dažnai ir atsitiktinumo.
Svarbu atsakyti, ko tekstas iš mūsų reikalauja, ir
nežinomu metodu keliauti prie teksto, o tekstu
prie metodo. Tokia kritika visada laimi.
1

2

D. Bergez, P. Barberis, P. M. De Biasi, M. Marinini,
G. Valency. Literatūros analizės kritinių metodų pagrindai. – Baltos lankos, Vilnius, 1998, p. 133.
T. Eagleton. Įvadas į literatūros teoriją. – Baltos lankos,
Vilnius, 2000, p. 157.

Audronės Daugnorienės
nuotrauka
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Maksim Ivanov

Skveriškumas
Vieną vasaros vakarą S. Moniuškos skverelyje ant suoliuko miegojo jaunas vaikinas. Niekuo
neišsiskiriantis – konversai, džinsai ir puloveris.
Vaikinas neturėjo miegmaišio, šalia nebuvo daiktų
prikimštos kuprinės, vadinasi, tai nebuvo keliautojas, po ilgo žygio nusprendęs šiek tiek nusnūsti
mieste, kuriame neturi kur nakvoti. Iš tiesų nieko
konkretaus apie jį nežinau – kai atėjau į skverelį,
džinsai–ir–puloveris jau buvo ten, miegojo; iš pradžių jo net nepastebėjau.
Priėjo du jaunuoliai. Vienas ketino švarinti kišenes, kitas stovėjo šalia, pasirengęs, jeigu reikės,
smogti nubudusiam sapnuotojui. Tik tuomet ir
pamačiau tą miegantį vaikiną – vykstant vagystei.
Sėdėjau čia pat, ant artimiausio suoliuko, ir spoksojau į visus tris. Tas, kuris stovėjo pasiruošęs smūgiui, įdėmiai pažvelgė į mane, ir jo žvilgsnis buvo
tarsi akinanti lempa tardymo kambaryje. Sėdėjau
negalėdamas pajudėti. Negalvojau apie tai, jog
galiu kaip nors padėti miegančiajam – tiesiog dar
niekad nebuvau matęs vagystės. Nebuvau girdėjęs
rūbų šiugždėjimo, kurį sukelia atsargūs svetimų
rankų judesiai.
Skverą raižė nubėgančių vaikinų šešėliai. Viskas truko kelias sekundes – trumpas metras. Kelios
negausios jaunimo kompanijos, išsibarsčiusios ant
kitų suoliukų, arba visai neatkreipė į visa tai jokio
dėmesio, arba reagavo taip pat, kaip ir aš. Niekas
prie vaikino nepriėjo, jis toliau miegojo. Tiesa, kažkas iškvietė policiją, tad pusė jaunimo tuoj pat iš
išrūko iš skvero.
Pareigūnai susilaukė pikto džinsų–ir–puloverio
žvilgsnio iš padilbų, kai atvažiavę nutraukė jo sapnus. Man buvo suprantamas jo pyktis, juolab kad
18

pareigūnai tik prabėgomis šnektelėjo su keliais kitais skvero lankytojais ir tuoj pat pavargę išvažiavo.
Kam žadinot? Koks dabar jau skirtumas?
Paskutinis šio vakaro kem šeštas, nes mėgstu
paskutinį autobusą. Išlipsiu Goštauto stotelėj ir
paeisiu iki jos namų pėsčiomis, nes mėgstu vaikščioti po naktinį Vilnių. Iki jos namų, nes mėgstu
ją. Naktį, nes mėgstu pas ją nakvoti.
Paskutinį kem šeštą lanko pirmojo jos prisilietimo šmėkla. Stovėjom trise – dar jos draugė.
Jodvi kažką kalbėjo, aš tylėjau. Ji apkabino mane
net nežiūrėdama, pokalbis tęsėsi toliau. Buvau dėkingas ir sutrikęs: nejau apkabinusi mane ji tikrai
jaučiasi kitaip negu tiesiog stovėdama šalia? Negi aš
ją dėl to mėgsiu labiau? O ji mane? Apkabinau ją.
Draugė pirma nereagavo į jos gestą, bet išsišiepė,
kai mano ranka nusileido ant jos pečių. Prigrūstą
žmonių autobusą košė rugsėjo popietės saulė. Dabar irgi rugsėjis, sėdžiu pačiame tuščio autobuso
gale, apsuptas šešėlių ir oranžinių švieselių.
Išlipęs einu atgaline kryptimi. Kertu važiuojamąją kelio dalį, nes nėra automobilių, be to, naktį
eiti keliu yra visai kitas reikalas nei eiti šaligatviu.
Koks neapčiuopiamai gražus tas asfalto juodumas
ir švelnūs gatvės žibintų atspindžiai. Be to, tai ir
užuomina apie keliones. Važiuoti per Vilnių naktį,
ir dar taip, kad miestas niekad nesibaigtų... Tiltas
ir juodos pakrantės, čia prasideda jos rajonas. Naktimis čia mažai šviesos ir daug medžių šlamėjimo.
Užsimerk ir klausykis.
Labas broliui ir tėvams. Labas šuniui ir sesei.
Jos kambaryje griūnu ant sėdmaišio, ji nueina prie
lango. Čia viršutinis namo aukštas, šlaitinės lubos,
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stoglangis, atsistojus ant kėdės galima iškišti galvą
ir rūkant grožėtis stogais. Ji užsidega mėtinį kentą.
Pastaruoju metu mes mažai kalbamės, nes nenorime vienas kito girdėti. Anksčiau jos balsas buvo
žaismingas ir smagus, mes nieko neveikdavom, tik
plepėdavom. Dabar ji daug kosėja ir visąlaik susiranda kokios nors veiklos. Anksčiau neatsigindavau jos sms’ų, mums būnant draugų kompanijoje,
ji vis kalbindavo mane žvilgsniu ir nepaleisdavo nė
per sprindį. Dabar beveik neberašo, juokiasi kalbėdama su draugais, tačiau nuvysta ir kažko ilgisi, kai
būna su manimi. Kartais padarau jai kokią staigmeną, parašau kvailą eilėraštuką ar nupiešiu piešinį. Ji
nieko man nedovanoja ir, ką nors gavusi iš manęs,
dirbtinai šypsosi. Ji giriasi man, kai parduotuvėje ją
pabučiuoja nepažįstami vaikinai ar ant pečių nešioja vienas bendras mūsų draugas. Kartą mačiau juos
susikibusius už rankų. Bet mes su ja nesikalbame,
todėl nieko tiksliai nežinau. Be galo apmaudu, nes
dar ką tik visa tai atrodė savaime suprantama –
štai šitaip kalbėdavomės, štai šitaip nebesikalbam,
o kaip kitaip dar galėtų būti? Į svečius pasisiūliau
pats. Ji tikriausiai rūko antrą cigaretę – matau ją
tik iki pečių.
– Tau neatrodo, kad mes vėl krentam į tą duobę?
– Kokią duobę? – atsiliepia ji iš nakties.
– Apie kurią rašei pirmame laiške. Kai vieną
kartą ko nors nepasakai ir kitą sykį kažką nutylėti
jau tampa natūralu. Vieną kartą neapkabini, o vėliau to ir nebesinori. Sykį nenusišypsai ir nebejauti
poreikio. Jei dabar dingčiau, nepastebėtum.
– Baik, tikrai pastebėčiau, – ji nuleidžia galvą ir
piktokai dėbteli į mane. – Ir neleisiu, kad dingtum.
Ir nemanau, kad mes krentam į duobę.
Prieinu ir apkabinu jos kojas.
– Na, kas dabar? – sučiulba ji tyliai ir paglosto
mano pakaušį.
– Kaip ten? Gražu? – paklausiu, nes žinau, ką
reiškia žiūrėti naktį pro langą.
Gerai, kad nėra vėjo. Ją gąsdina audros.
– Gražu, – šypteli ji, įtraukia paskutinį dūmą,

išmeta nuorūką ir aš padedu jai nulipti nuo kėdės.
Pabučiuoju ją į lūpas, nes seniai to nedariau.
Mes atsigulam ant lovos.
– Kai rašiau tą laišką, mes buvom tik pradėję
draugauti, ir man buvo baisu, nes iškart pasitaikė
sunkumų. Bet juk vėliau viskas buvo gerai, ar ne?
Man su tavim gera, aš su tavim laiminga. Ir dabar
mes vienas kitą labai gerai pažįstam, ne taip, kaip
seniau. Todėl nemanau, kad čia duobė, – jos pirštai
glosto mano skruostą. – Mums tik reikia viską prisiminti. O jeigu tu matai duobę, paaiškink man.
– Matau. Mes nieko nebeveikiam kartu, o kai
susitinkam, tylim. Man nuolat sunku pradėti pokalbį, nes į ilgiausius mano sakinius atsakai vienu
žodžiu. Kai paklausiu, kas tau, gūžteli pečiais ir
sumurmi, kad turbūt ruduo. Tačiau aš gi matau,
kad, šnekėdama su kitais, tu atsigauni ir juokies.
Vadinasi, kaltas aš. O gal mes abu? – kalbu nusukęs
nuo jos akis.
– Nekaltink vien manęs, man irgi ne viskas patinka. Kodėl, kai buvom Sereikiškėse, išėjai normaliai neatsisveikinęs? Aš įsižeidžiau, man buvo liūdna, – kalbėdama ji vis truputį kilsteli delną nuo
mano skruosto – tarsi norėtų mosikuoti rankomis
dideliame kambaryje, tačiau dabar mums užtenka
mažos, švelnios užuominos.
– Kodėl apie tai nepasakei? – vėl žvelgiu jai į
akis.
– O tu nepasakei, kodėl išeini, – jos pavargusios akys tyli drauge su manosiomis – liūdnas pažeidžiamos mergaitės žvilgsnis.
– Nes būtent taip ir jaučiausi, kaip ką tik sakiau. Iš pradžių man pasakai, jog dabar tiesiog sunkus metas ir nieko čia nepadarysi, o vėliau sėdim
su draugais ir tu tokia linksma ir guvi. Norėjosi sustabdyti akimirką, norėjau, kad atsistotum į mano
vietą ir šalies pamatytum, kokia tu tuo metu buvai, – kairės rankos pirštais taršau jos megztuką.
– Atsiprašau, bet aš nenoriu draugams rodytis
prastos nuotaikos. O su tavimi noriu būti tokia,
kokia esu iš tikrųjų. Ar tu nori, kad apsimetinėčiau?
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Šiais žodžiais ji mane nuginkluoja.
– Ne, – ir vėl pabučiuoju ją į lūpas, nes jos vėl
tapo artimos.
– Išjunk šviesą, – taria ji ir nusisuka.
Iš pradžių sutrinku, nesuprasdamas, ką tai galėtų reikšti. Bet tuoj pat nusiraminu: ji pavargus,
ji nori miego, be to, dėl visko kaltas aš, tai aš jos
nesupratau, o ne ji manęs. Ir dabar aš turiu viską
atitaisyti. Aš einu išjungti šviesos.
Sapnai manęs nelanko. Ji vis dar miega atsukusi man nugarą. Nesusilaikęs atsargiai paglostau
jos plaukus.

Įkišu ranką į kišenę, kad išsitraukčiau telefoną.
Koks nepakeliamai garsus džinsų šiugždėjimas.
Čia taip tylu, kad stengiuosi nekvėpuoti. Dabar bet koks garsas gali būti pražūtingas.
Beveik septynios ryto. Telefonas lėtai sliuogia
atgal į kišenę.
Vėl tyla. Pamažu pakišu ranką po jos ranka,
stengiuos, kad kuo mažiau šiugždėtų jos megztukas.
Pagaliau apkabinu ją ir netyčia pažadinu. Piktas žvilgsnis iš padilbų.
Kam žadinot?..
Ir tuomet aš suvokiu.

Jurgitos Adamovičiūtės
nuotrauka, 2010
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Gabrielė Pumerytė

Apie skaičius
Mano pėdkelnės suplyšusios, todėl vieną koją
laikau keistai nusukusi į šoną. Mudvi sėdim tylėdamos, aš ir motina, ir bjaurus rūgštimi atsiduodantis oras plevena tarp mūsų. Aš stengiuosi, kad visa
tai nutiktų kuo rečiau – nemėgstu savo motinos.
Myliu, žinoma, bet nemėgstu. Jos plaukai stori
ir banguoti, pilkšvai gelsvi, tokie pat kaip mano,
o akys mažutės, žydros, besiblaškančios it paukšteliai. Motina stebeilija į kresną obelį sodo gale ir
atrodo tokia tolima, tokia nepažįstama, akimirką
pagalvoju, kad galbūt ims ir apkabins mane, pabučiuos į skruostą, o tuomet šyptelėjusi suners rankas
po pilvu.
Motina pasisuka, pažiūri į mano kojas ir trukteli galvą atgal.
– Ryte, Ryte, – sako ji, praskleidžia lūpas, ir aš
matau vienišą auksinį dantį, tik šiek tiek gelsvesnį
už visus kitus.
Kai buvau maža, virš jos lūpos augo švelnūs
tamsūs pūkeliai, atrodė, lyg ten rinktųsi dulkės.
Dabar visas jos veidas blyškus ir bedvasis, ir net antakiai palikę tik ploni siūleliai. Aš nežinau, ką turėčiau sakyti, todėl tyliu ir, kai ji suima mano ranką,
žvelgiu ne į akis, o į apvalų nosies galiuką.
– Ar tu žinai, kaip aš tave myliu? Labai labai, –
taria ji lėtai ir švelniai.
– Du, trys, penki, septyni, – sakau skardžiu,
aiškiu balsu, – vienuolika, trylika, septyniolika, devyniolika...
– Baik, Ryte.
– Dvidešimt trys, dvidešimt devyni, trisdešimt
vienas...
– Ryte, – tyliai prašo ji, ir jos akys sustingsta
priešais manąsias. Lipnūs netaisyklingi voratinkliai
susiūbuoja vėjyje. Ateina lietus, galvoju, trisdešimt

septyni, keturiasdešimt vienas, keturiasdešimt trys,
keturiasdešimt septyni. Prakvimpa ozonu ir saldžiais rytietiškais kvepalais. Motina išeina.
Savaitgaliais aš visad prisimenu paklodes. Motina išskalbdavo jas penktadienį, o šeštadienio rytą
iškabindavo ant sofos kraštų, fotelių atlošų, kėdžių,
laiptų turėklų, ir namai tapdavo balti ir sterilūs.
Šaltuose kambariuose kvepėdavo drėgme ir skalbimo milteliais, o mudu su broliu vaikščiodavome
atsargiai, rankas stipriai prispaudę prie šonų, kad
neprisiliestume ir riebaluoti pirštai nepaliktų dryžių. Motina atsidusdavo ir, pasirėmusi į sieną, apžvelgdavo visa, maža baili šypsenėlė pasirodydavo
jos veide. Po skalbimo mes atidarydavome langus ir
susėsdavome virtuvėje, kur garai ir svylančių bulvių
kvapas įsigerdavo į užuolaidas. Neprisimenu, kur
tuomet būdavo tėvas, bet motina tomis šeštadienio
popietėmis sukiodavosi po susitraukusią virtuvėlę
viena. Atbrizgusi chalato apačia vis kibdavo už kulnų ir ji parvirsdavo, iš pradžių lengvai juokdamasi,
o paskui, jau temstant, nervingai kikendama.
Vėliau, kai aš gulėdavau lovoje, išsitiesusi ant
dar neišdžiūvusios paklodės, kartais grįždavo tėvas,
ir girdėdavau, kaip motina, pašaipiai nusijuokusi,
dar kartą užkliūna už chalato skvernų ir griūna ant
virtuvės grindų. Niekaip nesuprasdavau, kodėl klausantis iš kito kambario tie garsai susikeičia vietomis.
Tėvas prisėda prie lipniais ratilais numarginto
stalo ir atsidūsta. Radijas groja švelnią vinguriuojančią dainelę, ir mano kojų pirštai automatiškai
trūkčioja į taktą. Šiandien drebia sniegas, tingus ir
šlapias, jis užlipdo langus ir sukrinta ant dar nenušalusių chrizantemų. Aš verčiu knygos puslapį, ir
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čežėjimas sujudina tėvo pečius, jo blakstienos prasiskleidžia šiek tiek daugiau nei visados.
– Aštuoni šimtai devyni?
Aš linkteliu galvą ir jis nusiraminęs dar kartą
atsidūsta, plaukai akimirkai sukrenta ant kaktos.
Mano tėvas ne visuomet buvo toks – tylus. Anksčiau, dar prieš motinai išeinant, jis daug šnekėdavo. Jis buvo mokytojas, todėl iš vakaro, o kartais
ir ryte, prieš mokyklą, balsu kartodavosi formules,
apibrėžimus, iš naujo perspręsdavo uždavinius.
Mudu su broliu žinojome, kas bus, jei vieną dieną
jis suklys. Motina irgi žinojo. Tėvas tikriausiai taip
pat žinojo, kartais mąstydavau, ar tai dėl to žinojimo jam dreba rankos.
Retkarčiais tėvas neidavo į darbą, ir tą dieną jiedu su motina vesdavosi mus į parką. Brolis būdavo
apmuturiuojamas šaliku, o aš, mažesnė, dar įsukama ir į didžiulį tamsiai rudą pledą. Tėvas laikydavo
motinos ranką, o mudu su broliu sėdėdavome šalia
ir juokdamiesi pasakodavome išgalvotas istorijas.
Paskui rinkdavome lapus, giles, kaštonus, nešdavome ir papildavome juos motinai prie sulenktų kelių, ir vėliau, jau grįžtant namo šlapiais iškleiptais
šaligatviais, brolis pašnibždėdavo man į ausį, kad
mamytė pabučiavo tėvelį, kai buvau nusisukusi,
ir aš nustebusi net nežinodavau, ką jam atsakyti.
Grįžus namo tėvas sakydavo, kad visi mes labai
ypatingi – lyg pirminiai skaičiai. Mes patys esame
pradžia ir pabaiga. Ir tu, tardavo jis žiūrėdamas
į motiną, tu labiausiai. Motina išrausdavo, ir jos
pirštai kišenėje sugniauždavo rožančių, kartais net
išdrįsdavo pakelti jį prie lūpų ir pabučiuoti, gintariniai karoliukai sublizgėdavo prieš gelsvą lempos
šviesą. Dievas – didžiausias pirminis skaičius, šnekėdavo tėvas atsargiai.
– Ir aš myliu jus, ir skaičius, myliu, bet jei pamirščiau... – pradėdavo jis sakinį, o mudu su broliu nuleidę galvas užbaigdavome.
Mano brolis – siuvėjas. Jis turi mažą susitraukusį katiną ir žmoną, tokią suglebusią, minkštą,
tarsi būtų prikimšta vatos. Kai kartais susitinkam,
ji spokso į mano aštrias alkūnes lyg galėčiau ją pra22

durti. Jie visi gyvena mažame butelyje prie pat stoties ir atmintinai moka traukinių tvarkaraštį. Mano
tėvas į šitą miesto pusę niekad nebuvo atėjęs, bet aš
jam papasakojau, kad brolio namo sienos švelniai
pilkos, o prie laiptinės durų pavasarį greičiau nei
kur kitur pražysta šalpusniai.
– Tai kaip viskas? – klausia brolis, o jo adatų
subadyti pirštai nejausdami glosto manuosius.
Aš gūžteliu pečiais, ir jis linktelėjęs priglaudžia
lūpas prie blizgaus apčiupinėto puodelio. Ant palangės suskrenda balandžiai, ima burkuoti, brolio
katinas stebi juos iš kitos lango pusės.
– Jau tuoj, – taria brolis, o paskui mes kalbame
apie kaimynus ir pažįstamus, kol pritrūksta kvapo. Kai katinas nušoka nuo palangės, aš šypteliu ir
atsistoju, ir akimirką mes lūkuriuojam prie durų,
nežinodami, kaip atsiskirti.
– Sudiev, – sako brolio žmona, ir mes abu liūdnai susižvalgom.
Pabundu, o jis sėdi ant laiptų, kuokštas išsidraikiusių plaukų išblykšta prieš ryškią šviesą. Jo
švarko rankovės plonos, susiraukšlėjusios, ir ilgi
kaulėti pirštai kartkartėm trūkteli jų galus žemyn.
Virš laiptų, lange, dangus pabalęs nuo saulės, jokių
paukščių, nieko, lyg kažkas būtų pamiršęs prilipdyti jų besisukančius taškelius mano tinklainėje.
– Šeši šimtai keturiasdešimt devyni?
Jis atrodo ramus, beveik švelnus, ir mano akys
sustoja stebeilydamos į vienišą tamsų apgamą ant
jo skruosto, paskendusį smulkiose raukšlelėse. Tėvas laukia, šypteli ir delnais perbraukia storas apdribusias kelnes. Aš netyčia sudrebu, apsiveju save
nuo miego įšilusiomis rankomis, tėvas šypsosi, ir
atrodo, lyg kas nors dabar jam būtų privėręs tuos
neramius pirštus durimis.
– Čia taip šalta, tėte, – sakau.
Mudu nusisukam vienas nuo kito ir tylim, ir aš
jaučiu, kaip mano akys tampa drumstos ir drėgnos, o
tėvas beveik be garso orą ne išpučia, o įtraukia į save.
Prakaitas lėtai sruvena iš pažastų žemyn, iki alkūnių ir iki liemens, o sutirštėjęs oras lengvai susupa
galvą. Tėvas sėdi vonioje, vandenyje plaukioja į ma-
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žus tamsiai pilkus kamuoliukus susisukę suodžiai.
Aš nematau vandens, ir tėvo nematau, bet žinau,
kad jiedu čia. Mano žvilgsnis slenka nuo drėgmės
pažaliavusiais tarpais tarp melsvų plytelių, girdžiu,
kaip tėvas pliuškenasi ir išgręžia kempinę. Galbūt
jis prisipylė į vandenį muilo, ir dabar putos limpa
prie odos, jis negali jų nusikratyti ar nusiplauti, jo
ausys išrausta nuo pykčio. Galbūt jis žiūri į išryškėjusias kraujagysles ant kojų ir bando nugremžti
jų spalvotus sūkurius nuo blauzdų. Aš užsimerkusi
pasisuku ir ant vonios krašto palieku švarų, lauku
dar kvepiantį rankšluostį, o tuomet atsisuku durų
link, atsimerkiu ir išeinu į sausą koridoriaus vėsą.
Kai tėvas pareina į kambarį, jis atrodo dar tamsesnis nei prieš tai, tarsi vanduo būtų įsigėręs į jį lyg į
skudurą. Jo pižamos kelnės trumpos, plačios, o su
vilnonėmis kojinėmis kojos atrodo deformuotos,
kulnai dideli ir kieti. Rankose jis laiko sudrėkusį
rankšluostį. Praeidamas pro mane bando šyptelti,
bet suskirdusios lūpos išsiviepia bjauriai ir bauginamai, ir aš atsimenu, kad dar lankydama darželį
galvodavau, jog tokių senų žmonių niekas neišmeta
tik todėl, kad yra prie jų kažkaip liguistai prisirišę,
lyg motina prie tų nuo chloro jau skylėtų paklodžių, kurių niekad nekloja, bet vis vien kiekvieną
savaitgalį išskalbia.
Katinas stengiasi išsmukti į laiptinę, braunasi pro kojas ir spraudžiasi tarpdury. Brolio žmona juokdamasi sako, kad kartais jam tiesiog taip
būna – užsimano išbėgti, nulipa laiptais per porą
aukštų ir išsigandęs pasieniais parslenka namo, o
tuomet pasislepia kur nors, vonioje arba po lova,
ir neišlenda per visą dieną. Paskui pamiršta ir vėl
bando tą pat.
– Kaip tėvas, – sako brolis, ir mudu nusišypsome vienas kitam.
Jo žmona nervingai trauko megztinio rankoves
žemyn, tuomet siurbteli arbatos iš puodelio ir nuslenka į tamsų tolimą kambarį. Brolis žiūri į mane,
besivarstančią batų raištelius. Aš krūptelėjusi atsitiesiu, o jis kvailai išsiviepia.
– Nebemyli, Ryte, nebemyli, – beveik juokdamasis ištaria ir nusisukęs išeina paskui žmoną.

Jis prisipila vandens į puodelį su priskretusiais
kavos mezginiais ant kraštų. Lauke pučia vėjas, po
tamsų šlapią kiemą suka lapus. Aš griebiu šūsnį
suknelių ir bandau sukišti jas visas į krepšį. Tėvas
drebančiom rankom pakelia puodelį prie lūpų, atsidūsta. Tuomet sugriebia mano riešą ir sako:
– Ryte, na kam gi taip? Aš gi...
Mudu stovime vienas priešais kitą, abu tokie
susikūprinę, panašūs. Aš laukiu tų poros žodžių,
bent jau šnabždesio, kad tik nepamirštų, kad tik ne
šiandien, o tėvas nuleidžia akis ir be garso judina
lūpas.
– Šeši šimtai šešiasdešimt septyni? – klausia jis
tyliai.
Aš apsisuku ir dar greičiau kemšu drabužius į
krepšius, į seną mokyklinę kuprinę sukraunu savo
aukštakulnius batelius, iš vonios pagriebiu kosmetinę, iš jos iškrenta dėželės su akių šešėliais, ant žemės pažyra spalvotos žibančios dulkės.
– Šeši šimtai septyniasdešimt vienas! – šaukia
tėvas. – Šeši šimtai septyniasdešimt devyni! Šeši
šimtai devyniasdešimt septyni! Ryte, aš tuoj prisiminsiu, Ryte! Septyni šimtai trys!
Griebiu krepšius ir spraudžiuosi pro duris, o
tėvas vis rėkia, jos kojos slydinėja ant vaškuotų
grindų. Jis išbėga į laiptinę ir šūkčioja skaičius, kol
nulipu į pirmą aukštą, o tuomet sugrįžta kambarin
ir persisvėręs per langą dar vis šaukia mane.
– Šeši šimtai keturiasdešimt septyni! – galiausiai kimiai surinka, bet aš žinau, kad net jeigu atsisukčiau, tėvo tenai jau nebebūtų.
Gatvės gale stovi motina, jos auksinis dantis
spingčioja saulėje. Gatvės gale stovi vaikas, apsigobęs paklode, jos galai sudrėkę ir murzini. Gatvės
gale stovi brolio žmona, brolis, jų katinas, visi primerkę akis.
– Ar žinai, kaip mes tave mylim? Labai labai, –
taria vaikas lėtai ir švelniai.
– Labai labai, – šnabžda motina.
– Labai labai, – murkia katinas.
– Labai labai, – kikena brolio žmona.
– Bet tu esi tik vienetas, – liūdnai šypsodamasis
sako brolis, ir visi jie nusisuka.
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Pijus Krūminas

Atradėjo apoteozė
1519 m. ispanų ekspedicija, vadovaujama
Hernáno Cortéso, pasiekė Jukatano pusiasalio
krantus ir išsilaipino vietinių gyventojų valdomose žemėse. Nors ir buvo pasitiktas draugiškai bei
su gausiomis dovanomis, Cortésas nutarė surengti žygį į krašto gilumą ir pasiekti actekų imperijos
sostinę Tenočtitlaną. Ispanų buvo itin mažai, tačiau Karolio V armijos gretas greitai papildė daug
vietinių gyventojų, nes kitos gentys nepakentė actekų dėl nuolatinių jų išpuolių, vykdytų siekiant
pagrobti naujų belaisvių aukojimams. Antroje
rudens pusėje europiečiai pagaliau pasiekė sostinę,
kur juos priėmė actekų imperatorius Montesuma II. Netrukus tarp skirtingų civilizacijų atstovų
įsiplieskė konfliktas, galiausiai pasibaigęs Tenočtitlano kritimu 1521 m. rugpjūčio 13 d. Svarbiausi
veiksniai, leidę Cortésui pasiekti pergalę, be abejo,
buvo technologinis ispanų pranašumas, lengva sąjungininkų paieška pačiame Jukatano pusiasalyje
bei vietinių neatsparumas europiečių atvežtoms
ligoms. Gana dažnai prie šių priežasčių pridedama
ir dar viena – actekai baltuosius palaikė nežemiškomis būtybėmis, o jiems vadovaujantį Cortésą – dievu Kecalkoatliu, kurio sugrįžimo ir buvo laukiama
tais pačiais 1519, išsilaipinimo žemyne, metais.
Žymus anglų keliautojas ir atradėjas kapitonas
Jamesas Cookas atvyko į Havajų salyną (tuo metu
vadintą Sandwicho salynu) 1779 m., kaip tik vietinių havajiečių derliaus šventės laikotarpiu, vadinamu Makahiki. Palikęs salą po mėnesį trukusios
viešnagės, jis, praėjus vos savaitei, buvo priverstas į
ją vėl sugrįžti kiek paremontuoti audrų apgadintų
laivų; vienas iš HMS Resolution stiebų buvo sulaužytas. Šį kartą sutikimas toli gražu nebuvo toks
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malonus kaip pirmasis. Čiabuviai pavogė vieną iš
anglų valčių, ir Cookas, norėdamas ją susigrąžinti,
įkaitu paėmė jų valdovą. Anglams ruošiantis grįžti
į laivą ir kapitonui pasisukus link valties, vienas iš
vietinių smogė jam, o tuomet šiuo pavyzdžiu pasekė ir kiti. Pirmąjį kartą sutiktas kaip dievas Lono,
antrąjį Cookas nebeatitiko havajiečių pasaulėvaizdžio ir buvo nužudytas (neretai galima rasti teiginių, kad vėliau jis dar buvo ir suvalgytas).
Populiariojoje istoriografijoje šie du istorijos
epizodai pateikiami panašiai. Galbūt dėl didesnės
Meksikos užkariavimo svarbos, Cortéso ekspedicija
yra labiau žinoma nei Cooko kelionės po Ramųjį
vandenyną, bet abu pasakojimai girdėti. Paviršutiniškai pažvelgus, pagrindinis panašumas tas, kad
abi šios istorijos yra apie du keliautojus, plėtusius
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Vakarų civilizacijos geografinį akiratį. Tačiau daug
įdomesnis aspektas, bendras abiem šiems pasakojimams, – Cortéso ir Cooko apoteozė (sudievinimas). Ar iš tiesų galima manyti, kad baltieji europiečiai kitų kultūrų buvo pasitinkami kaip dievai?
Ar vietinių kultūrų mąstymo kategorijos tokios imperatyvios, kad netikėti ir nenumatyti įvykiai būna
kiek tik įmanoma priartinami prie savųjų mitiniųreliginių struktūrų? Ar skirtingos ženklų sistemos
galėjo nulemti komunikacijos neįmanomumą?
Pažvelgus į jau tradicinėmis tapusias įvykių
interpretacijas, į visus klausimus peršasi teigiamas
atsakymas. Galų gale, juk, kaip dažnai rašoma, ir
Cortésas, ir Cookas buvo palaikyti dievais. Vienam tai padėjo pasiekti triuškinamą pergalę ir garantavo tolesnę karjerą, kitam nulėmė mirtį nuo
čiabuvių rankos. Apie ženklų svarbą per ispanų žygį
itin išsamiai rašė bulgarų kilmės filosofas Cvetanas
Todorovas knygoje La Conquête de l’Amérique, la
question de l’autre (Amerikos užkariavimas: Kito
klausimas), o kapitono Cooko apoteozę plačiai
nušvietė amerikiečių antropologas Marshallas Sahlinsas darbe Islands of History (Istorijos salos). Taigi
pirmiausia apžvelgsime jų teorizavimą apie europiečių sudievinimą šiais dviem konkrečiais atvejais
bei susipažinsime su tokių versijų kritika.
Cvetanas Todorovas jau minėtoje knygoje teigia
bandantis pristatyti actekų imperijos nukariavimą
pačių indėnų akimis. Jis rašo: „Dabar galime pateikti palyginimą tikėjimo ispanų dieviškumu stiprumą.
Inkai tvirtai tikėjo dieviška jų prigimtimi. Actekai
tik kurį laiką po pirmojo kontakto. Majai iškelia tokį
klausimą, tačiau į jį atsako neigiamai.”1Šis Montesumos tautos tikėjimas yra „paralyžiuojantis“2. Toks
apibūdinimas gana tiksliai atspindi poveikį, kurį tas
įsitikinimas galėtų sukelti. Juk kova prieš savo paties
dievus yra šventvagiška, o pats mitinis pasaulėvaizdis
atrodytų subyra. Tai, be abejo, leidžia Cortésui pasiekti gana nesunkią pergalę ir nukariauti galingiausią Centrinės Amerikos gentį.
Nieko keisto, kad toks požiūris į ispanų konkistadorų apoteozę (nors ir giliai įsišaknijęs) sulau-

kia nemažai kritikos. Etnoistorikas Matthew Restallas knygoje Seven Myths of the Spanish Conquest
(Septyni ispanų užkariavimo mitai) paskelbia verdiktą sudievinimo teorijai: „Nebuvo jokios apoteozės, jokio tikėjimo, kad ispanai buvo dievai ir
jokio dėl to kilusio vietinių paralyžiaus.“3 Knygos
autorius nurodo, kad konkistadorų kronikininko
Gómara’os užrašuose, kur apoteozė tikrai turėtų
būti paminėta, tai nėra padaryta. Laikui bėgant
pradiniai duomenys išsikraipo ir iš paprastų palyginimų, kad ispanai yra galingi kaip dievai išsirutulioja istorija apie neva tikrą šio dieviškumo priskyrimą europiečiams. Cortéso sutapatinimas su dievu
atsiranda tik vėlesnėse misionierių kronikose. Panašūs „šaltiniai“ apie indėnų sudievinamus keliautojus atsiranda jau su Kristupu Kolumbu, tačiau
yra tokie dviprasmiai, kad jų jokiu būdu negalima
laikyti objektyviais apoteozės liudijimais. „Be to,
nėra jokių įrodymų, kad maisto ir gėrimo siūlymas
bei kiti draugiškumo gestai, kuriuos dėl praktinių
sumetimų europiečiams rodė vietiniai gyventojai
visoje Amerikoje, būtų buvę religinės prigimties
„aukojimai“4. Kitaip tariant, nėra jokio pagrindo,
kuris leistų teigti, jog ispanai laikyti dievais. Greičiau priešingai, logika ir įvykių seka leidžia teigti
visai ką kita. Europiečių galybės pripažinimas dar
nereiškia, kad jie suvokiami kaip dievai.
Antropologas Marshallas Sahlinsas, rašydamas
apie Cooko apoteozę didžiausią dėmesį skiria anglo atkeliavimo laikui. Kaip jau minėta straipsnio
pradžioje, ekspedicija salą pasiekia Makahiki šventės, skirtos derlingumo ir vaisingumo dievui Lono,
metu. Cookui išlipus į krantą, minia puolė kniūbsčiomis ant kelių šaukdami Lono vardą. Sahlinsas
rašo: „Koa žynys ir vietinis karalius laikė ištiestas
rankas, buvo paaukotos atitinkamos aukos, ir tada
Cookas iš tiesų tapo Lono stabu, kryžminio atvaizdo (pagaminto iš medžių skersinių), kuri siejama
su dievo išvaizda, kopija.“5 Toliau, rašydamas apie
greitą anglų sugrįžimą, antropologas pastebi, jog
pasikeitė religinis laikotarpis. Praėjusi savaitė reiškė ir Lono nusilpimą. Taip „Cookas iš garbinamo
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dievo tampa priešiškumo objektu“6. Karaliaus pagrobimas ir kapitono-dievo konfrontacija su juo,
pasak Sahlinso, turėjo ritualinę reikšmę. Anglų atradėjo nužudymas šiuo atveju yra ne paprasčiausias
konfliktas, kilęs dėl valties pagrobimo bei įkaitų
paėmimo, o ritualinis veiksmas. Pasibaigus Lono
šventei karalius su savo valdiniais dievą (šiuo atveju
Cooko asmenyje) įveikia ir taip havajiečiai įgyvendina savąjį mitą. „Cooko mirtis: Lono mirtis. Šis
įvykis buvo absoliučiai nepakartojamas ir jį kartojo
kasmet.“7 Taigi, pasak Sahlinso, įvyksta keliautojo
sudievinimas. Jį jau galima laikyti beveik tradiciniu
mentaliteto bruožu, prieš tai pasireiškusiu Amerikoje. Paradoksalu, bet tie Kiti, ne Vakarų kultūros
atstovai, tarpusavyje niekada neturėję kontakto,
vieni gyvenę Ramiojo vandenyno salose, kiti –
Amerikoje, atrodo tarsi sutarę per pirmuosius susidūrimus su europiečiais, palaikyti šiuos dievais.
Todėl neturėtų būti nuostabu, kad, kaip ir Jukatano bei Pietų Amerikos užkariavimo atvejais,
teorija Cookas-dievas pagrįstos kritikos taip pat sulaukė. 1992 m. pasirodė šrilankiečio antropologo
Gananantho Obeyesekere’s knyga The Apotheosis of
Captain Cook: European Mythmaking in the Pacific
(Kapitono Cooko apoteozė: europietiškasis mitų kūrimas Ramiajame vandenyne). Joje plačiai nagrinėjama galimybė, kad kapitonas Cookas išties buvo
priimtas kaip dievas Lono, o, kaip leidžia nuspėti
knygos pavadinimas, apsistojama ties versija, kad
šis neva havajiečių įvykdytas sudievinimas yra ne
kas kita kaip paprasčiausias europiečių susikurtas
mitas. Jis pastebi, kad Sahlinso pabrėžti ritualiniai
panašumai lieka viso labo išoriniais panašumais.
Pavyzdžiui, dievas Lono buvo kilęs iš Kahiki, o ne
iš Britanijos, anglai plaukiojo aplink visas salas, o
ne vien aplink Havajų salą, kaip tai turėtų daryti
minėtas dievas8. Kita šrilankiečio pastaba susijusi
su pačiu Cooko bei havajiečių elgesiu. Visų pirma Cookas turėjo nusilenkti stabams, ko vargu ar
būtų reikalaujama iš to, kurį manai esant dievu.
Vadinasi, jis tebuvo pripažintas kaip vadas. „Aišku,
kad Cookui paprasčiausiai buvo parodyta ceremo26
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ninė pagarba, žinoma kaip kapu moe, kurią skirdavo svarbiems vadams.“9 Galiausiai Lono vardo
suteikimas irgi neturėtų stebinti. Juk ir vakariečių
vardai dažnai būna susiję su religija, tad kodėl kitos
kultūros negalėtų elgtis taip pat. Vadinasi, ir iš kitų
kultūrų negalima atimti tokios teisės (juo labiau
kad ir be paties Cooko Lono vardą turėjo karaliaus
šventiko Kao sūnus, kuriam galbūt buvo skirti ir
patys šūksniai, pasigirdę Cookui pasirodžius saloje). Kitaip tariant, Sahlinso išdėstytai versijai iškeliamos labai taiklios ir pamatinius Cooko apoteozės teorijos teiginius griaunančios pastabos.
Apibendrinant abu šiuos atvejus reikia atkreipti dėmesį į teorijos ir empirikos santykį ir sudievinimo versijos šalininkų, ir jos kritikų pateikiamose
versijose. Kaip knygoje The Killing of History: How
Literary Critics and Social Theorists are Murdering
our Past (Istorijos nužudymas: kaip literatūros kriti-
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kai ir socialiniai teoretikai žudo mūsų praeitį) pastebi australų istorikas Keithas Windshuttle‘as: „Sahlinsas ir Deningas <...> abu į šiuos įvykius [Cooko
mirtį ir sukilimą laive Bounty] žvelgia per teorijos
prizmę, ieškodami tik tų ženklų, kurie patvirtina
tai, kuo jie jau tiki.“10 Kitaip tariant, išankstiniai
teoriniai įsitikinimai nulemia wishful thinking (tikėjimą iš troškimo) atsiradimą, bandant nagrinėti
istoriją. Istorine interpretacija imama tikėti ne
dėl to, kad ji gali būti gerai pagrįsta objektyviai
surinktais ir išanalizuotais faktais, bet dėl to, kad
pasirenkami tik tie atvejai, kurie iš pažiūros leidžia
patvirtinti teoriją, kurios teisumu seniai nustota
abejoti. Tuo tarpu kritikai, tokie kaip Obeyesekere, pirmenybę suteikia faktams, kuriais remiantis,
indukcijos būdu, t. y. išanalizavus faktus, galima
nuspręsti, ar teorija galioja, ir atskleisti istorinę tiesą ar bent jau prie jos priartėti neturint išankstinių
ribojančių teorinių rėmų.
Svarbu pabrėžti, kad toks kitų kultūrų, kaip
nesugebančių suvokti joms netikėtų įvykių kitaip
nei inkorporuojant jų į religinę-mitinę erdvę, traktavimas ir implikuoja istorinių europiečių ir Kitų
susidūrimų mitologizaciją. Čia derėtų prisiminti,
ko gero, žymiausio XX a. antropologo, prancūzo
Claude’o Lévi-Strauss’o, La pensée sauvage (Laukinis mąstymas), kuriame pateikiama tezė, jog kitų
kultūrų atstovų mentalitetas visiškai skiriasi nuo
mums įprasto vakarietiškojo. Jis paremtas mistika
ir dėl to svetimšalių atvykimas negali būti suvokiamas niekaip kitaip kaip tik per mito prizmę. Bėda
ta, kad, kaip jau rašyta, dažnai antropologai linksta
pritarti teorijai, o tik po to atsižvelgia į faktus11.
Kartais prieinama net iki absurdų. Tas pats Sahlinsas atsakyme į Obeyesekere’s kritiką, norėdamas
įrodyti radikalų skirtingų kultūrų mentalitetų nesutapimą pateikia pavyzdį, turintį pagrįsti jo teiginį. Pasak jo, susidūrus su kitomis kultūromis tenka
susitaikyti su faktu, kad jų mąstymas visiškai kitoks
ir neįprastas vakariečiams. Ir tokiu atveju „geriau
priimti Foucault požiūrį [t. y. suvokti, mentalitetų priešingumą]“12, kurį jis atskleidžia susidūręs su

Borgeso pateikta vienos kinų enciklopedijos gyvūnų klasifikacija, tarsi prieštaraujančia europietiškam
mąstymui. Vėliau pateikiamas ir pats klasių sąrašas,
tačiau jis šiuo atveju nėra svarbus. Reikšminga tik
tai, kad ji visiškai skiriasi nuo mūsų naudojamų
taksonomijų (klasifikacijų). Svarbiau yra tai, kad
Jorge Luisas Borgesas yra grožinės literatūros autorius, argentiniečių magiškojo realizmo kūrėjas.
Kiniškoji klasifikacija yra paminėta ne kur kitur,
o vienoje iš jo knygų13. Gali pasirodyti absurdiška,
tačiau kartais net ir tokiais „empiriniais“ duomenimis remiamasi norint pagrįsti savo hipotezes.
Tad ko galima išmokti iš diskusijų apie europiečio apoteozę? Visų pirma, kad į tarpkultūrinius
susidūrimus reikia žvelgti atidžiai. Kad ir ką sakytų
didžiausi multikultūrininkai, norėdami pabrėžti
kultūrų kitoniškumą, jie patys tesugeba pritaikyti
savąsias mąstymo kategorijas. Mentaliteto skirtumų hiperbolizavimas, istorijos pritempinėjimas
prie savųjų teorijų – taip kartais atrodo istorijos
„darymas“. Tokia atradėjo apoteozės idėja papasakoja daugiau apie pačius vakariečius (ir Amerikos
užkariavimo laikotarpio, ir XVIII a., ir šių dienų)
nei tuos, su kuriais jie susidūrė.
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Knygos ne-rekomendacija

Marija Antanavičiūtė

Literatūra ir kiti gundymai
Index Librorum Prohibitorum – Vatikano uždraustų knygų sąrašas – kelia įvairias asociacijas:
viduramžiai, teologinė valstybė, krikščionybė,
laisvės varžymas ir t. t. Indeksas oficialiai buvo panaikintas 1966 metais popiežiaus Jono VI, tačiau
iki šių dienų Vatikanas išleidžia įvairius ediktus,
ne tiek smerkdamas vieną ar kitą knygą, o stipriai
nerekomenduodamas jos skaityti katalikui. Graikų filosofo bei rašytojo Niko Kazantzakio knyga
Paskutinis gundymas susilaukė būtent tokios reakcijos. Ar ji buvo pagrįsta? Gyvenantieji liberaliose
demokratijose dažnai yra linkę išjuokti bei pašiepti draudimus skaityti vieną ar kitą knygą. Ar gali
draudimas skaityti vieną ar kita knygą tikinčiajam
būti pagrįstas?
Knygos siužeto neįmanoma neišduoti jau vien
dėl to, kad pastarasis pažįstamas visiems krikščionims ir daugeliui nereligingų bei kitų religijų žmonių. Knygoje tiesiog aprašomas paskutinių kelerių
metų Kristaus gyvenimas. Fabula per daug nenutolsta nuo Šventojo Rašto. Bėda ta, jog romano
centre – kūno ir dvasios kova, vykstanti kiekviename mūsų, vyksta ir Kristuje. Jis kovoja ne tik prieš
šėtoną, bet ir prieš dieviškąją savo prigimtį, kol vieną dieną, paragintas Judo, išeina skelbti savojo mokymo. Pakeliui jis sutinka visus Šventajame Rašte
minimus žmones – savo mokinius, Mariją Magdalietę, Motiną Mariją, Lozorių, jo seseris ir kitus.
Kristaus mokiniai yra vaizduojami kaip nemokšos,
sekantys Jėzaus mokymu daugiausia dėl tamsumo,
nesupratimo, naudos ar turtų troškimo. Daugelyje
knygos vietų Kristus išjuokiamas minios, jo mokymui romane neteikiama didelės reikšmės, nors
vartojamos Šventajame Rašte minimos Kristaus
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metaforos. Negana to, jis varžo savo aistrą Marijai,
paleistuvei iš Magdalos. Kristus patiria daug gundymų, tarp jų – patį paskutinį, laimingo gyvenimo
šeimoje, kūniško gyvenimo tenkinant savo aistras ir
malonumus. Galų gale jis atsilaiko prieš visus gundymus ir įvykdo tai, ką turėjo padaryti – paaukoja
save, idant atpirktų žmonijos nuodėmes. Natūralu,
jog toks Kristaus gyvenimo vaizdavimas papiktino
Bažnyčią – tai visai kitokia Biblijos interpretacija,
paties Kristaus nužeminimas iki mūsų – mirtingųjų. Nors pats Nikas Kazantzakis teigia, jog jis verkė rašydamas romaną, verkė iš atjautos Kristui, iš
tikrųjų suprasdamas Jėzaus kančią. Autorius tikisi,
jog kiekvienas, perskaitęs jo romaną, dar labiau
pamils Kristų. Bet ar turime mylėti Kristų būtent
dėl to, jog jis esą patyrė tokius pat nuodėmės gundymus, kokius patiriame kasdieniame gyvenime
ir mes – aistrą, abejonę, baimę – ir kentė tą pačią
kūno ir dvasios troškimų kovą?
Kazantzakio Kristus neturi tikrų sekėjų, jis lieka vienas kovoje ir tik savo valios stiprumu sugeba
ne tik atsispirti pagundoms, bet kartu ir skelbti
naują tikėjimą bei naujas vertybes. Paskutiniame
gundyme Kristus primena Friedricho Nietzsche’s
knygoje Antikristas aptartą paveikslą. Kristus vaizduojamas nesuprastas – ir mokinių, ir rabinų, ir
savo šeimos. Nietzsche taip pat teigia, jog Kristaus
mokymas buvo nesuprastas – visos vėlesnės kartos
neteisingai interpretavo jo mokymą. Romane pabrėžiamas Jėzaus vienišumas vertybiniu aspektu:
jis pats susikūrė savo vertybes ir skelbė jas. Būtent
tai, pasak Nietzsche’s ir padaro Kristų vieninteliu
tikru krikščioniu, būtent tai bus būdinga antžmogiui – žmogui su tokia stipria valia, jog jis pats
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bus Dievas. Religija jam nebus reikalinga. Knygoje
vaizduojamas Kristus būtent toks – individualistas. Neatrodo, jog autoriui svarbi išganymo ir visų
nuodėmių atpirkimo idėja Kristaus kančioje. Nikas Kazantzakis vaizduoja Kristaus gyvenimą lyg jo
centre būtų paties Kristaus asmeninė kova su savo
prigimtimi ir lyg jo vertybės būtų jo paties reikalas,
taip, lyg jis nebūtų Dievo Sūnus (nors knygoje aiškiai pabrėžiama kova su Kristaus nenoru būti Dievo Sūnumi, lyg tai būtų jo pasirinkimas, priklausąs
nuo jo valios). Kristaus kančia yra kažkas daugiau
nei individualistinė kova ar vertybių pasirinkimas.
Vertybė krikščioniui yra neišvengiamai susijusi
su religine bendruomene ir kaip tik tai neleidžia
mums skelbti ar rinktis vertybių, kaip tai darė Kristus, ir neleidžia net lyginti (nesvarbu, kokiu aspektu) Kristaus gyvenimo su žmogiškuoju. Atrodo, jei
Jėzus priartinamas prie žmogaus, tai ir žmogus turi

„pakilti“ – galėti pats susikurti savo vertybes ir jų
laikytis. Nietzsche’i galbūt tai priimtina, krikščioniui – ne. Kristus yra Dievas, vienas iš Trijų, ir tai
suteikia teisę Bažnyčiai jautriai reaguoti į Paskutinį
gundymą.
Literatūra vis dar gali būti pavojinga, ypač jei
rašai apie Dievą. Puikaus romano Šėtoniškosios eilės
autorius Salmanas Rushdie sulaukė fatvos – mirties
nuosprendžio – iš Irano dvasinio lyderio už islamo
išniekinimą. Tai sąlygojo Irano diplomatinių ryšių
nutraukimą su Jungtine Karalyste, kur gyveno autorius. Literatūra pavojina ir skaitančiam. Autorius
privalo tai suprasti ir suvokti, kokias idėjas sėja
skaitytojo galvoje. Dažnai grožinė literatūra yra paveikesnė ir labiau įsimenanti nei įvairios paskaitos,
faktai ar netgi Šventojo Rašto skaitymai. Geriau
apsisaugoti nuo tam tikrų idėjų ir atidėti knygas
į šalį.

Mon San Mišelio katedros bokštai, 2010.
Audronės Daugnorienės nuotrauka
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Teatras

Giedrė Kriaučionytė

Apie Jerzy Grotowskio
„skurdų teatrą“
XX a. septintą dešimtmetį vienas žymiausių
lenkų teatro režisierių Jerzy Grotowskis (1933–
1999) sukūrė ir išplėtojo skurdaus teatro teoriją.
Netradiciškai suprasdamas teatro paskirtį, jis įkūrė Teatro laboratoriją, kurioje sėkmingai realizavo
savo idėjas.
Svarbiausiu teatro tikslu čia tapo aktoriaus ir
žiūrovo ryšys. J. Grotowskio teatro salėje nepamatysi scenos, nes aktoriai veikia salėje. Vaidinimas, vykstantis tarp žiūrovų, panaikina stebėtojo
vaidmenį, žiūrovai patys tampa veikėjais. Kulminacinį pjesės monologą aktorius gali pasakyti žiūrėdamas pasirinktai „aukai“ į akis; sėdimos vietos
yra išblaškytos po visą salę – vieni gali sėdėti šalia
lovos, kurioje guli aktorius, kiti – šalia žibinto, už
kurio tyko „vagis“. Jerzy Grotowskis panaikino
sustabarėjusią klasikinio teatro scenos idėją, taip
stengdamasis prisibelsti iki natūralios žiūrovo reakcijos į salėje vykstantį gyvą veiksmą.
Skurdaus teatro kūrėjas sakydavo, kad čia jūs
nepamatysite įspūdingų dekoracijų, šviesų žaismo,
lankstinuke nerasite garsaus drabužių dizainerio pavardės, o prasto aktoriaus neišgelbės grimas, paryškinantis išmoktas grimasas. Tai – teatro, kaip gyvo
proceso, gryninimas, kuris pasiekiamas visiškai atskiriant teatrą nuo kino, kur istorija sukadruota ir
papasakota vaizdais. Teatre sukurti emocinį krūvį
ir atiduoti jį žiūrovams reikia kas kartą iš naujo.
J. Grotowskis teigė: „Materialūs daiktai atitraukia
mus nuo tikro susidūrimo su menu.“ Todėl jis ieškojo šviežių archetipų ir meninės raiškos priemonių, pjesės siužetą palikdamas tik kaip pagrindą,
ant kurio galėdavo kurti. Visos pastangos būdavo
skiriamos pažadinti žiūrovą, prišaukti emociją, o
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pjesėje keliamus klausimus J. Grotowskis dažnai
palikdavo neatsakytus, nes veikiantis žiūrovas turėdavo rasti atsakymus pats.
Lietuvoje mes nerasime teatro, grindžiamo
J. Grotowskio teorija. Lietuvos teatras užstrigęs
klasikiniame pastatyme, kuris nebejaudina žiūrovo, o repertuaruose vis dažniau atsiranda lengvų
spektaklių, kur žiūrovas ilsisi, matydamas malonius
vaizdus, laisvai sekdamas nesudėtingą turinį ir tenkindamasis lengva ir abstrakčia ironija. Visiems gerai – teatro salės pilnos, kaip ir kino teatrų. Tik gaila
tų režisierių, kurie teatrą suvokia kaip visuomenės
atspindį, mokytoją ar bent emocinį ugdytoją, nes
tokių menininkų salės dažnai lieka pustuštės.
Pasaulinėje teatro istorijoje buvo labai daug iškilių asmenybių, kurios formavo skirtingus teatro
suvokimus, – kol vieni šaukė, kad teatras neegzistuoja be šviesų, kiti ginčijosi, ar, dirbdamas su
menamais daiktais, aktorius privalo iš tiesų scenoje
juos matyti, ar užtenka tiksliai atkartoti fizinius judesius ir sukurti daikto iliuziją. Tai – nuolatiniai
ieškojimai siekiant jaudinti ir būti išgirstiems.

Esė

Maksim Ivanov

Kelios pastabos dėl roko muzikos
ir cinémathèque lituanienne
Sykį po eilinio nevaisingo mudviejų bandymo
sukurti lietuvišką tekstą grupės dainai draugas Paulius išsakė mintį, esą lietuvių kalba nėra tinkama
roko muzikai. Ilgą laiką galvojau apie tokį požiūrį, aplipdydamas jį vis naujomis įžvalgomis, kol
supratau, jog ši problema aktuali ne tik muzikos,
bet ir kitų menų, ypač kino, srityse, ir pagaliau nusprendžiau tomis įžvalgomis čia pasidalinti.
Nenuostabu, jog tuomet – prieš daugiau nei
dvejus metus – anglų kalba mums atrodė natūraliausiai deranti su roku. Kol buvome trylikos–
devyniolikos, visi mano draugai ir aš pats klausydavomės beveik vien anglakalbių grupių įrašų,
lygiavomės į tų grupių muzikantus, pasitaikius
progai sulaikę kvapą sklaidydavome užsieninius
muzikinius žurnalus, mirgėdavusius vis tų pačių
muzikantų pavardėmis, leisdavome tėvų pinigus,
kad išvystume ir išgirstume savo mėgstamiausias
grupes gyvai... Visi jautėmės esą dalelė pasaulinės
bendruomenės, ekskliuzyvaus teisingos muzikos
mėgėjų klubo nariai.
O tuo pat metu prieš mūsų akis kūrėsi kitos dvi
didžiojo vietinės roko muzikos triptiko dalys: lietuvių grupės, kurioms nesisekė rasti savo klausytojų,
ir lietuvių grupės, kurioms sekėsi tik linksminti. Paminėtinas pirmojo tipo grupių pavyzdys būtų kauniečiai SH, kurių kūryboje iš pradžių (1992–1997)
dominavo post-hardcore skambesys ir tekstai anglų
kalba, o štai 2003 m. Bomba Records išleisto jų albumo Supermeno užkandžiai, kuriame tik du kūriniai
anglų kalba ir apskritai popsiškesnis skambesys, tiražas (apie 3000 kopijų) ligi šiol neišparduotas.
Lietuviškos prikolnos roko grupės, atvirkščiai,
visuomet buvo populiarios: Lipnūs Macharadžos

Pirštai, Armatūra, Bitės, Dr. Green (beje, įdomus
atvejis – pasivadinę angliškai, dainuoja daugiausia
lietuviškai), iš santykinai naujesnių – Naktinė Pufaika, Suicide DJs. Iškart pabrėžiu, jog iš šių grupių dainų galima ir reikia semtis kritinio mąstymo, ironijos, sarkazmo, cinizmo, netgi išminties.
Man, tiesa, svarbiau kitkas: šių grupių buvimas nei
anksčiau neužpildė, nei dabar neužpildo vakuumo,
esančio likusioje lietuvių roko muzikos scenos dalyje: toje, kuri neturi ko parodyti The Mars Volta,
Muse, Nirvana, Tool, Sonic Youth ir kitoms didžiosioms užsienio grupėms.
Dėl paminėto, regis, visuotinio polinkio tapatintis su importuotais muzikos idealais ir dėl savo
šalyje matomų pavyzdžių specifikos, ambicijų nestokojantys jaunieji Lietuvos muzikantai, žinoma,
tik dar tvirčiau įsikibo anglų kalbos. To rezultatas
yra didžiulis lietuvių grupių angliškais pavadinimais ir dainų tekstais debesis. Kai kurių gyvavimo
trukmė gan ilga, tarkime, Mountainside, This, Karma Jawless, Sweetsalt, Moondust, Colours Of Bubbles ir kt., bet dažniausiai angliškai dainuojantys
kolektyvai būna trumpalaikiai, taip pat ir mūsų su
Pauliumi Riﬀ Lections.
Anglų kalba lengviau rimuoti, ten ištisas arsenalas vienskiemenių žodžių, kurie tokie reikalingi
kiekvienam pradedančiajam poetui: palyginkime,
way ir ke-lias, arba say ir sa-ky-ti, o toks atsitiktinis
angliškas žodžių junginys red van lietuviškai būtų
rau-do-nas mi-kro-au-to-bu-sas. Pagaliau lietuviški
žodžiai kelia kažkokias keistas asociacijas, nemažai
jų skamba deklaratyviai, transparantiškai, o tai visai netinka roko veržlumui. Štai kad ir paprasčiausi, nuobodžią dienos rutiną nusakantys žodžiai:
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prabudimas, šviesa, išvykimas, kelionė, darbas, susikaupimas, nuovargis, poilsis, sugrįžimas, užmigimas.
Nagi, žinoma, angliškai viskas visai kitaip.
Kita vertus, kai šių grupių tekstuose bylojama
apie konkrečius vietos įvykius ar žmones, atsiranda
problemėlė, mat tie tekstai, transformavęsi kelionės į anglų kalbą metu, tampa nebeatpažįstami,
netenka lietuviškų prasmių, nustoja būti nuorodomis į pirminius lietuviškus įvykius ar reiškinius.
Galbūt dainuoti angliškai ir būtų racionalu, jei tik
mūsų grupės būtų savo srities pirmūnės užsienyje. Tačiau jeigu anglakalbiai jų neklauso, jeigu šios
grupės groja mums, Lietuvos klausytojams, jeigu
jos dainuoja apie mūsų lietuviškus reikalus ir nori,
kad mes tai suprastume, – kam tuomet visa tai
konvertuoti į anglų kalbą?
Anglakalbės lietuvių grupės ne tik niekad nepasiekia tokio žinomumo kaip kultinės Dr. Green ar
Lipnūs Macharadžos Pirštai, bet ir savo tekstais iš esmės šifruoja žinutes, kurių atgal niekas jau ir nebeatkoduoja. Tokių roko grupių Lietuvoje – didžiuma.
Yra ir psichologinis aspektas: kalba yra mediatorius, ją galima naudoti kaip kaukę. Kai kuriose
situacijose esame įpratę vartoti angliškas frazes, tarytum ta pati frazė, nuskambėjusi lietuviškai, būtų
įmani sugėdinti ar pažeminti tą, kuris ją ištarė. Štai
kodėl draugams dažniau sakome sorry, o ne atsiprašau/atleisk; štai kodėl ištarti I love you yra daug
lengviau negu myliu tave; o bendravimas su vyresnio amžiaus žmonėmis – kai nepakalbėsi angliškai,
kai tenka atsargiau rinkti žodžius, kai negalima
keiktis – suvokiamas kaip šiek tiek nenatūralus,
šiek tiek suvaidintas, tarsi rankos pakėlimas prieš
prabylant per pamoką mokykloje.
Neseniai facebooke buvo aprašytas nutikimas,
kai po vienos iš savo debiutinio filmo peržiūrų Saulius Drunga gavo žiūrovės raštelį: Wanna blowjob? :)
Šiuo atveju turime du mediatorius: popierių (t. y.
mergina nepanoro užduoti savo intymaus klausimo žodžiu) ir anglų kalbą (aišku, kam tokių dalykų klausti lietuviškai). Kitaip tariant, toji žiūrovė
pajuto, kad per maža užrašyti asmeninę žinutę ant
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popieriaus, tad dar pasinaudojo svetima kalba kaip
kauke, pridengiančia jos išraudusius skruostus.
Paskutinė lietuvių grupė, kurios kiekvienos dainos žodžius žinojo visi, buvo Foje. Solinė Andriaus
Mamontovo karjera yra daug mažiau sėkminga, o
tai daro meškos paslaugą lietuvių kalbos prestižui.
Et, jeigu tik ši tendencija būtų atvirkštinė!
Taigi jau supratome, kad mūsų visuomenėje karaliauja angliškasis roko muzikos mentalitetas. Arba, jei pasiskolinčiau Pierre’o Bourdieu ir
Roland’o Barthes’o vartojamą terminą, anglų kalba
šiuo metu yra mūsų roko kultūros doksa (dominuojanti ideologija). Doksa yra toks dalykas, kurį galima, labai stipriai pasistengus, pakeisti ar bent išklibinti. Nūnai, iPodų, YouTube‘o ir Spotify laikais, itin
svarbus vaidmuo klibinant doksą tenka muzikinėms
medijoms, kurios pačios kontroliuoja savo transliuojamą turinį, t. y. radijo stotims (kaip žinome,
MTV nebeturime, tad belieka dėti viltis į radiją).
Kodėl M-1 Plius negroja lietuvių roko klasikos:
Hiperbolės, Katedros, Anties, Bix, Foje, Keistuolių,
Kontrabandos, Vytauto Kernagio ir naujesnių grupių: Atikos, SH dainų? Ir jeigu tam trukdo ribotas
įrašų prieinamumas ar galbūt yra tam tikrų kliūčių
iš autorinių/gretutinių teisių asociacijų ar įrašų kompanijų, tuomet kodėl tos kliūtys nėra šalinamos?
Nesunku pastebėti, jog visos mano išsakytos
pastabos dėl dominuojančios ideologijos ir tik
ką užduotas klausimas yra taikytini ir lietuviško
kino situacijai. Kodėl LTV, TV3, LNK (kurios
irgi pačios atsako už savo turinį) nerodo lietuvių
filmų normaliu – o ne tris sykius per metus, po
vidurnakčio ir dar dukteriniuose kanaluose (LTV2,
TV1) – laiku? Pasak Jeano-Luco Godard’o, kiną ir
televiziją sieja meilės–neapykantos ryšys. Kaip būtų
gerai, jei mūsų televizijos lietuvių kinui jaustų bent
jau neapykantą: tuomet jos galėtų piešti neigiamą
jo paveikslą, su kuriuo būtų galima polemizuoti, –
tačiau dabar televizijos kiną tiesiog ignoruoja.
Peteris Wollenas savo knygoje (apie to paties
pavadinimo 1952 m. filmą) Singin’ in the Rain, komentuodamas šios juostos pakilimą į ketvirtą vietą
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Hiroshi Sugimoto. Hollywood Cinerama kino teatras, Los Andželas, 2003

Hiroshi Sugimoto. Canton Palace kino teatras, Ohajas, 1980

žurnalo Sight and Sound geriausių visų laikų filmų
dešimtuke 1982 m., teigia: „Filmų prieinamumas
yra pirmoji būtina sąlyga jų meniniam įvertinimui“ (1992, p. 52)1, mat ilgą laiką Singin’ in the
Rain, kaip ir daugelį kitų to laikotarpio holivudinių juostų, buvo itin sunku gauti ar pamatyti.
Tas pat pasakytina ir apie lietuvių kiną – ir toli
gražu ne vien apie sovietinį ar juolab ikisovietinį
laikotarpį. Štai 2009 metų rudenį kino ekranuose
blykstelėjusio filmo Duburys iki šiol niekur neįmanoma rasti, netgi nelegaliai parsisiųsti. Niekur nebepamatysi ir LMTA studentų darbų, rodytų 2010
metų Kino pavasaryje. Apskritai vienintelė vieta,
kur galima rasti lietuvių kino kūrėjų juostas yra ne
taip seniai atsiradusi Mediateka, tačiau ir ten šiuo
metu tėra du 2009–2010 metais sukurti filmai:
Artimos šviesos ir Zero II. Absurdiška, kad DVD
su Šarūno Barto filmais, net ankstyvaisiais, kurtais
Lietuvoje, tenka pirktis iš prancūzų.
Apie problemas, kurias sukelia šis neprieinamumas, užsiminė ir Deimantas Narkevičius viename
interviu: „Štai iš savo patirties matau – pradėjau eksponuotis nuo 1990-ųjų pačios pradžios, ir kas penkeri metai yra kaip žolė nupjaunama – vėl viskas iš
naujo. Ta veikla tampa beprasmiška“ (Kryževičienė
ir Jankauskienė, 2006)2, t. y. meno kūriniai gyvi tik
publikos atmintyje, o ir ten jie ilgai neužsibūna, mat
nebėra kaip jų gyvumą palaikyti. Nėra meno tradicijos tęstinumo, nėra kultūros kaip bendro meno kūrinių palikimo kraičio. Prisiminkime: juk kiekviena
maisto prekių parduotuvė turi saugojimo kameras.
Tai štai mūsų kultūra savo saugojimo kamerų neturi.
Kino kultūra negali egzistuoti be savo objekto,
t. y. be filmų. Mums reikalinga institucija3, kuri
1

2

3

Hiroshi Sugimoto. Akron Civic kino teatras, Ohajas, 1979

J. Kryževičienė ir G. Jankauskienė. Menui būtinas
dialogas. – 2006, kovo 16 // bernardinai.lt // Žiūrėta
2011, vasario 11, prieinama http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/-/10561.
P. Wollen. Singin’ in the Rain. – British Film Institute,
London, 1992, p. 52.
Čia pirmiausia apeliuoju į 1936 m. Paryžiuje įkurtą
Cinémathèque française, kurios veikla paskatino leidinio
Cahiers du cinéma, auteur teorijos ir prancūzų Naujosios
bangos atsiradimą – šie trys reiškiniai padarė didžiulę įtaką
pasaulio kinui ir kinotyrai.
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užsiimtų viso lietuvių kino paveldo archyvavimu,
paskaitų, praktinių dirbtuvių ir filmų peržiūrų
organizavimu, akademinės kino spaudos leidyba. Kuri, viena vertus, susiurbtų į save visą (sic!)
fragmentuotą lietuvių kino kultūrą ir, kita vertus,
skoningai patiektų ją visuomenei jau sulipdytą, suklasifikuotą ir sustruktūruotą, arba, tiksliau sakant,
demonstruotų (ir nuolat kvestionuotų) jos lipdymą, klasifikavimą ir struktūravimą. Tik užtikrinę
fizinį filmų prieinamumą, galėsime apie juos diskutuoti ir vertinti jų meninę kokybę. O jau tuomet
galėsime kurti naują kino kritikos tradiciją, kalbėti
apie jaunimo kinematografinį išsilavinimą ir tiesti
kelius naujai filmų kūrėjų kartai.
Patys kino mėgėjai, savo ruožtu, turi įprasti
nuolat kelti kino prigimties (ontologijos) klausimus, tyrinėti kino apskritai ir konkrečių kūrinių
paveikumo priežastis. Būtina suprasti, jog kalbėti
apie populiariuosius filmus yra daug svarbiau negu
kalbėti apie marginalųjį kiną, galiausiai būtina
nuolat žiebti diskusijos kibirkštis spaudoje ir viešumoje. Tik tokiais būdais imsime kurti tikrą kino
kultūrą. Tik naivumas, kosminės ambicijos ir tikslingas darbas gali padėti viso to pasiekti.
Kalbėjau apie doksą ir apie tai, jog ją galima išklibinti ir pakeisti. Išties, tam užtenka elementarių
priemonių: kino teatruose prie įėjimų į sales turėtų
atsirasti stendai su lietuviškų filmų DVD nusipirkti, televizijos turėtų pradėti reguliariai tuos filmus
rodyti, roko muzikos radijo stotys turėtų pradėti
reguliariai transliuoti lietuvių roko grupių kūrinius, ir užsukti visą šį mechanizmą turėtų vienas
kryptingas, draugiškas truktelėjimas; viskas turi
pradėti veikti iš karto, kitaip nesulauksime geidžiamo efekto.
Jau girdžiu kritikų ir skeptikų reakcijas į šiuos
mano teiginius, pradedant tuo, kad tokio pobūdžio idėjoms įgyvendinti esą reikia nežmoniško
finansavimo, ir baigiant tuo, jog mūsų žiūrovai esą
nesupranta lietuvių kino ir jis niekad nebus įdomus didžiajai visuomenės daliai. Tiesą sakant, apie
kliūtis kino paveldo tvarkymui girdėjau ir šį tą kon34

kretesnio: teisės į visus sovietmečiu Lietuvos kino
studijoje sukurtus filmus priklauso privačiai įmonei, visų tų juostų restauracija kainuoja didžiulius
pinigus, o dar įdomiau yra tai, jog daugumos tų
filmų originalai yra Maskvoje, ir galiausiai – mūsų
kino teatrai nebeturi techninių galimybių rodyti senuosius filmus. Kalbant apie dabartinio kino
platinimą, visi keliai veda į prodiuserines įmones,
kurios dažnai yra nesuinteresuotos filmų platinimu
užsienyje ir DVD išleidimu Lietuvoje dėl finansinių priežasčių. Visa tai suprantu (ir baisiuosi), tačiau turiu paprastą klausimą: kodėl niekas neužsiima šių kliūčių šalinimu? Ir kas dar svarbiau: mums
reikalingi ne tiek piniginiai ištekliai, kiek charizmatiškos asmenybės, gebančios perteikti savo meilę kinui ir jo išmanymą kitiems.
Na, o kalbant apie roką, galima būtų teigti, jog
lietuvių kalba yra itin nepritaikoma fiksuoti nuolat
besikeičiantį šiuolaikinio žmogaus būvį, vadinasi,
nepritaikoma ir naujosioms meno formoms, prie
kurių šiuolaikinis rokas yra, be abejonės, priskirtinas. Gal ir taip, tačiau mums svarbiausia yra
pakeisti savo požiūrį į lietuvių kalbą, o jis, daug
labiau nei mums norėtųsi, priklauso nuo išorinių
aspektų ir ne nuo mūsų sąmoningo pasirinkimo ar
įvertinimo. Tuo tarpu kalbos galimybės priklauso
nuo – paradoksalu – to, kaip gerai kalbos vartotojas
ją jaučia ir valdo.
Žvelgdamas iš tokios pozicijos, Lietuvos roko
scenoje ir Lietuvos kine pastebiu tokias pat tendencijas: neigiamą ar skeptišką požiūrį į lietuvių produkciją ir potencialą, neigiamą požiūrį į lietuviškumą apskritai, anglų kalbos ir anglakalbės kultūros
dominavimą, viso to priežasčių nematymą arba
neviešinimą, ryžtingų veiksmų, siekiant pakeisti
susiklosčiusią situaciją, nesiėmimą.
Regis, ši mano impresija ne visai tokia, kaip norėjau: kiek per daug instrukcijų, tačiau aš nuoširdžiai tikiu tuo, ką teigia paskutinis teksto sakinys:
mums reikalingas naivumas, kosminės ambicijos ir
tikslingas darbas.

Kinas

Justina Kaminskaitė

Juoda ir balta
Ar visada juoda spalva neša tik blogį, kančią ir
mirtį? Kas atsitinka, kai žmogus trokšta perlipti per
save, savo vertybes ir prisijaukinti blogį? Ar juodos
ir baltos kova įmani galutinai sunaikinti žmogų?
Visas šias problemas kelia Darrenas Aronofsky naujausiame savo filme Juodoji gulbė (Black Swan).
Balta spalva nuo seno siejama su gėriu, skaistybe, ištikimybe ir net išmintimi. Juoda spalva
dažniausiai vaizduojama kaip baltos priešingybė –
tai blogio, gedulo, mirties simbolis. Tampa aišku,
kodėl Darrenas Aronofsky pasirinko būtent šias
spalvas. Režisierius norėjo supriešinti du troškimus, taip sukeldamas konfliktą dvilypėje Ninos
(akt. Natalie Portman) sieloje, kurioje koegzistuoti
priešingi dalykai negali. Tai jauną šokėją naikina,
žlugdo emociškai, tačiau dažnai sakoma, jog kliūtys žmogų veda į priekį, tad galima būtų daryti išvadą, jog sieloje verdantis ir ramybės neduodantis
konfliktas, tam tikra prasme jai buvo lyg priežastis
keistis, tobulėti, eiti pirmyn, įrodyti ne tik sau, bet
ir kitiems, kad ji gali būti ne geresnė, o geriausia. Ar
gali būti, jog juoda spalva Ninos gyvenime, kurią
atnešė nauja šokėja Lily (akt. Mila Kunis), padarė
jai ne neigiamą įtaką, o atvirkščiai? Ir net nuo seno
egzistavusi juodos spalvos simbolinė reikšmė čia
pakito? Bent trumpam?
Darrenas Aronofsky kuria labai ryškius veikėjų
paveikslus. Lily jau nuo pirmų filmo minučių piešiama kaip gašli, aistringa ir juoda, idealiai tinkanti
juodosios gulbės vaidmeniui. Tačiau viskas apvirsta
aukštyn kojom, nes juodąja tapti vis dėlto lemta
Ninai. Galbūt galima būtų teigti, jog Aronofsky
sąmoningai nori nužudyti jaunosios baleto šokėjos
sielos tyrumą, nes tai nesukuria gražaus gyvenimo?

Šią hipotezę patvirtina ir tai, jog Lily, priešingai nei
Nina, yra laiminga, jai viskas sekasi geriau. Regis,
juoda čia yra tai, kas skatina skintis kelią į pergalę,
ir tai, kas privalo nugalėti, o balta – tai, kas yra
nugalima, nereikalinga.
Nina laviruoja tarp baltumo, kuriame ji užaugo, kuriame vyrauja ramybė, geros emocijos, skaistumas, ir juodumo, kuris Ninos sieloje užgniaužtas,
tačiau pamažu ima siekti nugalėti; tai – gašlumas,
aistra, nerūpestingumas. Režisierius parodo, kad
tai, kas jaunos šokėjos sieloje užgniaužta, yra visa
griaunantis blogis ir veda ją į pražūtį. Tačiau kita
vertus – tas faktas, jog baltai vis dėlto lemta būti
sunaikintai, kuria priešingą įspūdį. Nuo seno įsigalėję stereotipai ir simboliai nebegalioja, o balta
su juoda bent trumpam apsikeičia vietomis: balta
tampa tuo, kas nebereikalinga, kieno vietą privalo
užimti juoda. Viskas čia tampa dviguba.
Kas Ninai yra tobulybė ir kodėl būtent tai
yra sietina su juoda spalva? Mergina trokšta būti
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geriausia savo srityje ir nepriekaištingai sušokti
spektaklyje. Jai tai – viso gyvenimo tikslas ir tik
jį pasiekusi ji jausis laiminga. Tačiau ir toliau galioja tas pats dvilypumo dėsnis: tobulybė juoda,
tačiau be galo reikalinga ir siektina. Tam, kad sužibėtų per pasirodymą, Nina turi užgniaužti savo
prigimtį. Šiuo atveju negalima vienareikšmiai atsakyti, ar Ninos tobulybės siekimas yra nekilnus ar
destruktyvus tikslas. Žiūrovui jos prigimtis atrodo
teisinga vertinant moraliniu požiūriu, tačiau filme,
kaip jau buvo minėta, viskas apverčiama ir moralės
normos čia kurį laiką nebegalioja. Siekdama savo
tikslo Nina jaučia, kad jos užgniaužta juodoji dalis
privalo būti išlaisvinta.
Tam tikru ženklu galima būtų laikyti ir žaizdas ant merginos menčių, kurios čia tampa gulbės
sparnų įvaizdžiu. Šios žaizdos galėtų būti aliuzija
į tai, jog kelias į tobulumą yra skausmingas. Fizinis jaunos balerinos skausmas tampa paralele dvasiniam skausmui, kurį sukelia dviejų prigimčių
konfliktas.
Ar pasiekta tobulybė gali būti priežastis mirti?
Filmo pabaigoje Nina pasiekia išsvajotą viršūnę –
virsta juodąja gulbe ir be jokių dvejonių drąsiai
pasako: „Aš geriausia.“ Jeigu juoda spalva buvo ir
yra sietina su mirtimi ir kančia, vadinasi, Darrenas Aronofsky sąmoningai pasirinko būtent tokį
finalą. Vadinasi, juoda čia yra tai, kas naikina ir
griauna. Vadinasi, jauna šokėja, pasiryžusi nužudyti savyje skaistybės pradą, jau nesąmoningai pasirinko mirtį.
Atrodo, filme egzistavęs dualizmas finale išnyko
ir į savo vietas grįžo nusistovėję stereotipai, tačiau
greit tampa aišku, jog čia vėl nėra vienareikšmio
atsakymo. Jei tikėtume, jog mirtis nėra pabaiga,
o tėra žingsnis kažkur, galėtume teigti, jog Nina
nebuvo sunaikinta ir nugalėjo. Jei ne, tada juoda
iš tikrųjų buvo visa griaunanti jėga ir pražudė baleriną. Darrenas Aronofsky palieka begalybę klausimų, į kuriuos atsakymų nėra. Režisieriaus įprotis
savotiškai kvailinti žiūrovą dar neišblėso.
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