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ĮVADAS

Ši knyga yra apie moralinę vaizduotę, moralines kultūras, apie didingos ir 
menkos, išnaudotojiškos ir ciniškos niekšybės raišką. Tai ne didaktinė, mokomoji 
medžiaga, o paieška, vykstanti galbūt net klajojant. Niekšybės vaizdiniai ir iš jų 
kylantis prieštaringas sąvokos turinys priklauso platesnei nei etika sferai. Niek-
šybės vaizduotė peržengia blogio ir obsceniškumo (nepadorumo) kategorijas, ji 
rodo mūsų būties trajektorijas. Moralinės vaizduotės sąvoką plėtojo Vyrautas Ka-
volis, Leonidas Donskis, tačiau jos analogijų rasime Jacques’o Lacano, Cornelijaus 
Castoriadžio, Slavojaus Žižeko, Lietuvoje – Kristupo Saboliaus ir kitų autorių sam-
protavimuose. Moralinė vaizduotė kyla iš tam tikrų simbolinių kultūros darinių: 
iš mitinių pasakojimų, poetinių kūrinių, iš ritualinių praktikų, iš socialinių, lyties, 
religinių ir kitokių struktūrų bei procesų, kai jie susipriešina ir yra antagonistiš-
kai interpretuojami. Moralinė vaizduotė yra nuolatos veikiama ne tik literatūros, 
kino ar spaudos, bet ir nuo racionalaus mąstymo tiesiogiai nepriklausomų inten-
cionalių objektų: muzikos, tapybos, architektūros, daiktų, kurie primena buvusias 
ir skatina naujas patirtis. Moralinės vaizduotės ir jos santykio su pasauliu įvairovė 
bei nuolatinis prieštaringumas niekšybę, t. y. gudravimą, išdavystę, suvedžiojimą, 
daro neišvengiamą ir labai nenuspėjamą. Net patys mitiniai arba religiniai Dievo 
arba Liuciferio, Lilitos arba Adomo ir Ievos simboliai, triksteriška mitologija jau 
yra panirę į nesuderinamų inversijų sūkurį. Būtent mitas, literatūra, teatras, kinas, 
jei tik jie nėra propagandiniai, be perstojo daugina niekšybės ir dorybės inversijas. 
Antraip viešpatautų vienmatė moralė, vadinanti save gėriu, pasmerkianti blogiui 
tuos, kurių jausmai ir vaizduotė neatitinka toleruojamų praktikų (panašiai smerkė 
Antanas Maceina, visa, kas nedera prie Dievo Tėvo ir jo Sūnaus realybės, priskir-
damas Antikristo karalystei). Religiniai, moraliniai, ideologiniai fundamentalistai 
ir yra didžiausių represijų bei teroro iniciatoriai, naikinantys mito ir poetinių vaiz-
dinių daugialypumą, o pagrindinis jų argumentas – tikėjimas Dievu, tradicija, ide-
ologija ir iš jų kylančiais doroviniais teiginiais.

 Moralinė vaizduotė knygoje aiškinama pagal analogiją su estetine arba 
tikslo vaizduote, kaip tai, kas kyla iš bandymo suvokti moralinį pasaulį remian-
tis begalybės, t. y. peržengimo, transgresijos, idėja, kaip ją suvokė I. Kantas ar 
G. W. F. Hegelis. Tačiau, skirtingai nei etika, Hegelio ar marksistinė filosofija, mes 
nekursime hierarchijų: nei istorijos sąvokos, nei klasinės kovos vizijos, o vadovau-
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simės horizontaliu rizomatiniu principu: moralinio elgesio vaizdavimas dauginasi 
dėl prieštaringos grupių vaizduotės, dėl poezijos ir literatūros, teatro ir kino. Jie 
daro įtaką visuomenės sąvokiniam suvokimui ir praktikoms, veikia institucionali-
zacijos ir autonomizmo reiškinius. Ši vaizduotė kyla iš absoliučios sąvokos ar idė-
jos logikos, o tai paaiškina, kodėl doros ir nepadorumo vaizdiniai tokie skirtingi 
įvairiose kultūrose ir įvairiais istoriniais laikotarpiais. Žinoma, moralinio elgesio 
taisyklės kuriamos nuolatos, bandant vaizduotę suderinti su etikos ar teisės nor-
momis, tačiau šiandien moralinės vaizduotės turinys veikiau yra kūrybinių indus-
trijų, subkultūrų, žurnalistinio ginčo objektas arba religinių pamokslautojų duona. 
Rašytojas Ohranas Pamukas „Juodojoje knygoje“ aprašo trijų pagyvenusių Stam-
bulo žurnalistų pokalbį:

Per savo pusę amžiaus trunkantį žurnalistų gyvenimą trys skandalin-
gos plunksnos broliai pergyveno tris padišachus, vieną kalifą ir tris pre-
zidentus. Kuo tik jie vienas kito nekaltino: bedieviškumu, turkiškumu, 
provakarietiškumu, nacionalizmu, priklausymu masonams, kemalizmu, 
respublikoniškumu, tėvynės išdavyste, atsidavimu sultono politikai, sek-
tantiškumu, plagijavimu, bendradarbiavimu su nacistais, žydais, arabais ir 
armėnais, homoseksualumu, oportunizmu, šariato ir komunistinių idėjų 
palaikymu, proamerikietiškumu ir, be abejo, paskutinių metų mada – egzi-
s tencializmu […]1.

Blogio vardus ir vaizdinius kuria ir daugina ideologiniai aparatai, medijos 
ir žurnalistai, rašytojai ir režisieriai, politiniai aktyvistai, samdyti internetiniai 
troliai, prankeriai… Blogio vardu gali tapti bet kas: gamtos mylėtojas ir ekolo-
ginis cinikas, vienišius ir seksualinis priekabiautojas, narcizas ir altruistas. Kuo 
įvairesnis tampa pasaulis ir kuo daugiau įgyja veidų, tuo daugiau prigalvojama 
ir blogio vardų. Ar jie nėra tušti – tai jau kitas klausimas. Mitinė ir poetinė vaiz-
dinių daugybė neleidžia susiformuoti pastoviam niekšybės sąvokos turiniui, jis 
kiekvienoje tradicijoje audžiamas vis kitaip. O įvairios grupės – tikėjimo, lyties, 
klasės, tautiškumo ar gyvenimo stiliaus – nuolatos abejoja padorumą apibrėžian-
čiais pasakojimais, ardo juos ir formuoja savitus, tai grupei reikšmingus aiškini-
mus. Todėl nagrinėsime ne etikos monografijas, o kai kurias vaizduotės tradicijas: 
mito, triksterišką, humanitas, teatro, politinės retorikos, kurios yra temiškai susi-
jusios ir kurioms gali būti svarbios prieštaringos gudrumo, niekšybės, suvedžio-
jimo sąvokos. Niekšybė, skirtingai nei banalusis blogis, nėra elementarus poelgis, 
o sudėtingas samprotavimas ir veiksmas, kai beveik niekas nepasirodo aiškiais 
pavidalais, o slepiasi po kaukėmis, vaidina, žaidžia ir apgauna. Nors niekšybės są-
voka yra negatyvi, ji vis dėlto gali būti aiškinama pozityviais antonimais ir sinoni-

1 Pamuk, O. Juodoji knyga. Vertė Miškinienė, G. Vilnius: Tyto Alba, 2008, p. 97.
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mais. Sąžiningumas ir dorybė yra niekšybės antagonizmai, o niekšybės sinonimai 
yra gudravimas, suktumas, manipuliacija, išdavystė. Pastaroji jau siejama su pa-
perkamumu (Judo bučiniai). Pavyzdžiui, Slavojus Žižekas sąžiningumui priešina 
paperkamumą: „kova tarp Gėrio ir Blogio, sąžiningumo su korupcija [honesty 
against corruption]“2. Jis, sekdamas Hegeliu, Gėrio ir Blogio, sąžiningumo ir ko-
rupcijos priešybę sieja su hegelišku „proto gudrumu“ (die List der Vernunft), o ne 
su Michaelio Foucault aptarta beprotybe. O mes pabandysime aptarti kūrybingą 
gudrumą, besiribojantį su neadekvatumu, taigi su nesavaprotiškumu, t. y. derin-
sime ir proto gudrumo, ir beprotybės (neadekvatumo) aspektus. Žižekas žavisi 
paslėptu, neregimu gudrumu kaip nerašytų taisyklių išmanymu, o mus domins ir 
tai, kaip jas pažeisti.

Aš skirsiu įvykį, kuris nėra nei gėrio aibė, nei jos elementas, o tai, kas kyla 
iš aibės vidaus, iš jos elementų, bet pažeidžia ribas: mito, tikėjimo, konstitucijos. 
Egzistenciškai reikšmingas įvykis peržengia akivaizdumą ir jį apibrėžiančias sąvo-
kas bei sukelia nuolatinį neadekvatumą: visiškas adaequatio intellectus ad rem yra 
neįmanomas ir negalima adekvati įvykio reprezentacija; įmanoma tik pakankama 
konkretaus atvejo reprezentacija. Ne adekvatumas, o pakankamumas yra bet ko-
kio empirinio pažinimo sąlyga ir iš čia kyla neadekvatumo ir gudravimo žaismė. 
O štai jau analitinėje, a priori, transcendentalios dedukcijos sferoje adekvatumas 
yra privalomas. Imanuilas Kantas numato ir adekvačių, t. y. a priori teisingų, sin-
tetinių sprendinių galimybę. Tačiau jie ne apibūdina, o vengia diskutuoti apie em-
pirinius sintetinius, kūrybingus ir kupinus trūkio, transformacijos, t. y. apie nea-
dekvačius, sprendinius. Šiai knygai parankesnis yra Hegelis, kuris skatina svartyti 
apie istorinius empirinius prieštaravimus, nors ir apsiribodamas binarine, o ne 
trinare, keturnare… n nare sistema, tarsi opozicijų skaičius reikšmių sferoje būtų 
kuo nors apribotas.

Taigi nė viena interpretacija nėra adekvati įvykiui, tačiau gali būti susitarta dėl 
jo aiškinimo, dėl priimtino pakankamumo ir adekvatumo mūsų pilietiniams rei-
kalams. Tai, kas lieka anapus konvencijos, laikoma neadekvatumu, kuris grasina 
tik pakankamumu grįstai tvarkai. Jei neadekvatumas yra pasyvus, paprasčiausiai 
atrodo, kad tai nereikšmingi papildomi duomenys, tad jo nelaikysime niekšybe. 
Toks neadekvatumas šalinamas kaip klaida ir nėra baudžiamas. O specialiai orga-
nizuotas neadekvatumas, virtęs begėdiškumu ir nepadorumu, jau yra baudžiamas 
ir siejamas arba su proto sumenkėjimu, arba niekšybe ir nusikaltimu. Kitame be-
protybės poliuje yra gudrusis protas, kuris geba žaisti adekvatumo ir neadekvatu-
mo žaidimą, o gudriojo proto suktumas vadinamas niekšybe. Niekšybė – gudrus 
samprotavimas ir žaidimas, tai aktyvi veikla, kuri remiasi neadekvatumu, t. y. 

2 Žižek, Sl. The Ticklish Subject. London and New York: Verso, 2000, p. 75. 
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tuo, kas pažeidžia išorinius adekvatumus, tačiau išvengia kaltinimo beprotybe. 
Rene Descartes’as ir juo sekantys mokslininkai siekia atskleisti akivaizdumus ir 
plėtoti adekvačius sprendimus, kartu šalindami tai, kas nėra akivaizdu, abejotina, 
kas neatitinka. Priešingai, psichoanalitinė tradicija bando simbolius išskleisti pa-
sitelkdama įvairiausius prieštaravimus, paradoksus ar paraboles ir nesuteikia ga-
lutinio „prašvitimo“, o atskleidžia neadekvatumą – nukrypimą ir suktumą. Daug 
dėmesio aktyviam skirtumui ir neadekvatumui skyrė Jacques’as Lacanas ir jo se-
kėjai Alainas Badiou, Žižekas, ir ypač Jacque’as Derrida, atvirai kalbėjęs apie savo 
marksistinių interpretacijų neadekvatumą, nesavalaikiškumą, nesavavietiškumą. 
Jų analitinė, kritinė ar dekonstravimo veiklos išskleidžia akivaizdaus ir užkulisi-
nio, sąmoningo ir iracionalaus santykius. 

Knyga nėra traktatas apie „blogį“. Žinoma, obsceniškumas ir niekšybė yra 
asocijuojami su blogiu, tačiau tai veikiau asociacija, kuri tik trukdo analizei arba 
dekonstrukcijai, todėl ją būtina suskliausti. Pasakyti, kad tas ar kitas gudravimo 
veiksmas yra blogis, vadinasi, atsisakyti empirinės tyrimų bei įvairovės nuostatų 
ir turėti išankstinius atsakymus, ką dažniausiai ir skatina etika arba moraliniai 
kanonai. Niekšybė neturi aiškių blogio charakteristikų, tad gali tarnauti sistemai 
ir priešintis jai, remti ideologiją ir ją griauti, darbuotis įsivaizduojamam gėriui ar 
prieš jį. Ji gali būti susijusi su baime, trauma, ji kuria gyvenimo ar literatūrinę in-
trigą, užtikrina siužeto, biografijos virsmus, daro mūsų buvimą intertekstualiu, 
skirtingų diskursų sampuoliu. Pavyzdžiui, lietuviškas filmas „Emilija iš Laisvės 
alėjos“ (2017 m., režisierius Donatas Ulvydas) rodo KGB agento Leono išdavys-
tę ir inversiją. Buvęs Lietuvos partizanas, patriotinis dainius, mirties akivaizdoje 
išduoda draugus, nušauna pagrindinės herojės Emilijos tėvą, įdeda jam į rankas 
kompromituojančius savo paties rašytus eilėraščius. Emilija užauga tikėdama, kad 
tai tėvo eilės, mokosi jas atmintinai, kol galiausiai pakliūva į KGB agento Leono 
rankas. Jis atpažįsta savo užrašus, persekioja ir myli Emiliją, remia rodymą spekta-
klio, kuris ir yra jo inversija. Leonas išduoda tą sistemą, kuri privertė jį išduoti savo 
bendražygius. Kristina Sabaliauskaitė apsakyme „Danielius Dalba“ yra apibendri-
nusi KGB agento niekšo / gelbėtojo inversijas lietuviškoje sąmonėje ir literatūroje: 
„[…] Lietuvoje mes visi – arba budeliai, arba aukos. Kad kartais būdamas budeliu 
esi didesnė auka už auką.“3 Niekšybės veiksmas galimas, kai suvokiamas skirtu-
mas. Levas Tolstojus knygoje „Karas ir taika“ aprašo karinę Napoleono kariuome-
nės gudrybę užimant vieną iš strateginių tiltų Austrijoje ir taip suskaidant sąjungi-
ninkų kariuomenę. Nepaisydami to, kad austrai užminavo tiltą ir buvo pasirengę 
jį susprogdinti, atjoja trys Napoleono maršalai su baltomis vėliavomis, kerta tiltą ir 
pasiūlo derybas, prikalba austrų generolams daug pagyrų, meluoja apie taiką ir są-

3 Sabaliauskaitė, K. Danielius Dalba ir kitos istorijos. Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 199.
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jungą tarp Prancūzijos ir Austrijos–Vengrijos. Ši pasaka tęsiama, manipuliuojama 
austrų puikybe tol, kol nepastebimai prancūzų kariuomenė užima tiltą ir išvalo 
jį nuo minų. Tuo ši austrų karinė kampanija ir baigėsi. Atrodytų, gudrybė, ir to-
dėl niekšybė, triumfavo. Bet ar nebuvo išgelbėtos tūkstančių kareivių gyvybės nuo 
„teisingos ir herojiškos“ mirties? Taigi ar ši gudri apgavystė netapo gėriu, o kari-
nės pergalės ir triumfo siekimas – blogiu? Tačiau jei tik abstrakčiai pateisinsime 
niekšybę, apsiriksime, nes išteisinsime ir visus, įdavusius žydus nacistams, arba 
kaimynus, skundusius savo artimuosius NKVD agentams, išaukštinsime NKVD, 
KGB ir kitokių slaptųjų tarnybų suvedžiojimo ir bausmės metodus. Panašiai ir ma-
kiavelizmas, politinis manipuliacijų ir derybų menas, kylantis iš virtu – narsios ir 
išmintingos dorybės – gali būti žlugdymo ir kančių šaltinis, tačiau taip pat šalies 
ir žmonių gelbėjimo priemonė. Niekšybė nebūtinai yra melas, apgaulė, bet gali 
žlugdyti ir traiškyti likimus. Ji gali būti ir žudančios tiesos sakymas – išdavystė 
ten, kur reikėjo ir buvo galima patylėti, tačiau bet kokiu atveju niekšybė susijusi su 
trūkiu, posūkiu, proveržiu, apsisprendimu. Niekšybė neturi savo formulės ir negali 
būti nufotografuota, nufilmuota, nors atskiri jos momentai gali būti fiksuojami ar 
net paverčiami schemomis. Ji labiau susijusi su teatru, žiniasklaida, žaidimu, flirtu, 
diplomatija. Vis dėlto šio gudraujančio suvedžiojimo tema yra pernelyg plati ir 
mes apsiribosime apgaulės temą dažniausiai aiškindami žmogui esant nuopuolio 
būsenos (Ulro žemėje4, sekant Williamu Blake’u ir Miłoszu). Gulagas ir Holokaus-
tas taip pat pasirodys ne tiek savo brutalios tikrovės pavidalu, bet ir kaip vaizduotė 
Gulage arba getuose. 

Niekšybė gali būti ne tik gudrumo, bet ir menkumo apraiška. Mano teiginys 
apie galimą niekšybės didingumą prieštarauja Davido Hume’o tezei, kad menku-
mas ir niekšybė (villainy, meanness5) yra priešingi didingumui (dignity). Hume’as 
didingumą suvokia apšvietos ir luominiame, rangų, kontekste kaip orumo, tauru-
mo, garbingumo atitikmenį, o niekšybę priskiria tam, kas žema, kas kupina ba-
nalios apgaulės, taigi masėms. Jis pabrėžia, kad morališkai kur kas labiau paranku 
save laikyti iškiliu, didingu nei menku niekšu. Savęs juodinimas ir žeminimas yra 
yda. Hume’as „Moralės principų tyrinėjime“ (An Enquiry Concerning the Principles 

4 Ulro žemės vaizdinį išplėtojo Williamas Blake’as. Jis pateikė keturių pakopų tikrovės aiškinimą: Rojus, 
arba Edenas, yra aukščiausia Dievo ir kūrinijos vienybė; kūrinija (Generation) yra būtosios organinės 
vienybės griūtis; Belua (Beulah) yra šios vienovės atkūrimo idealas, žmoniškoji šventumo vizija, vil-
tis, nesąmoningumas ir svajonė. O Ulras (Ulro) yra dabarties, gyvųjų pragaras, kylantis iš geismų ir 
juos realizuojančio racionalumo perviršiaus. Ulro vaizdinius plačiai išskleidė Miłoszas knygoje „Ulro 
žemė“, kuria pratęsė „Pavergtojo proto“ svarstymus apie sovietinio žmogaus, ketmano, būtį. Ulro žemė 
yra mechaniško, racionalaus pasaulio pragaras, kur Dievas – Urizelis – yra „didysis laikrodininkas“ 
(pagal analogiją Descartes’o Dievo idėjai, kuri užtikrina mąstymo ir gamtos, laikrodžių harmoniją).

5 Hume’as vartoja sinoninimiškai villainy (piktadarystė, niekšybė) ir meanness (menkumas, žemas poel-
gis, niekšybė).
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of Morals) pateikia istoriko Tacito aprašytą išvaryto imperatoriaus Vitelijaus atvejį, 
kai, norėdamas išlikti gyvas, tasai žeminasi prieš buvusius savo vergus: 

Šią ydą sudaro tai, ką mes teisingai vadiname menkyste [meanness]; ji pasi-
reiškia tuo, kad žmogus, siekdamas savo tikslų, gali pulti iki pačios žemiau-
sios vergovės; pataikauti tiems, kurie įžeidinėja jį, menkinti save artumu ir 
pasitikėjimo santykiais su jo nevertais, žemesniais už jį žmonėmis.6

Manau, daugelis psichologų pritars, kad savęs žeminimas yra yda, tačiau 
pritariantys gali neatskirti vaidmenų, nematyti gudrumo, būdingo klastai ir su-
vedžiojimui. Pavyzdžiui, klasikinis mazochizmo atvejis, kai asmuo patiria laikiną 
seksualinį malonumą žeminamas, neturėtų klaidinti, kad toks žeminimas galios 
ir po akto; arba save aukštinantis narcizas – ar jis tikrai yra moralesnis nei gudrus 
sukčius? Kitas didingumo aspektas yra pasipūtimas arba išpūtimas, hiperboliza-
vimas, o menkumo ir niekšybės eliminavimas supaprastina pasaulį iki apšviesto 
naivumo, vadinančio save garbingumu. Kitame traktate „Apie žmogaus prigimties 
didingumą ir menkumą“ (Of the Dignity or Meanness of Human Nature) Hume’as 
rašo analogiškai:

Kai žmogų užvaldo didžiosios idėjos apie jo rangą [rank] ir vaidmenį kū-
rinijoje, jis, be abejo, stengiasi veikti taip, kad pateisintų šią nuostatą ir ne-
nusižemintų iki purvino arba nusikalstamo poelgio, iki kurio jis gali nu-
sileisti, tapęs menkesniu nei manymas apie save, kuris yra jo vaizduotėje.7

Hume’o mąstymas atitinka tradiciją, prieš kurią sukilo romantikai, pavyzdžiui, 
lordas Byronas, ar kurią ironiškai ir griežtai kritikavo Hegelis ir kairieji hegelinin-
kai. Gudravimo ir menkumo priskyrimas masėmis, turgaus aplinkai rodė apšvietos 
negebėjimą suvokti to žemiausio luomo, visų šių žmonių be titulų pasipiktinimo ir 
politinės veiklos, kuri išstūmė naivųjį apšvietos protą iš istorijos hegemono sosto. 
Hume’o luominis ir apšviestasis kilnaus elgesio aiškinimas šalina menkumo svarbą 
ir gelmę, apie kurią jau kalbėjo krikščionys mistikai.

Gudravimo didingumui suvokti pasitelksime romantikų ir Hegelio idėjas, ku-
rios didingumą sieja ne šiaip su beribiškumu, bet ir su išorine bei vidine ironija, 
įgalinančia šią begalybę. Turėdami omenyje neigiamą nepadorumo, begėdystės ar 
niekšybės sąvokų turinį, galime klausti apie negatyvaus didingumo, t. y. beribišku-
mo, anapusiškumo, to, kas peržengia refleksijos ribas, galimybę. Tai svarbu vertybių 
ir estetiniu požiūriu. Negatyvaus didingumo vaidmuo nagrinėtinas dialektiškai, 
aptariant jo santykį su menkumo konfigūracijomis bei aiškinant didžiosios Rea-
lybės (Tikrovės) ir patirtinės realybės („tikrovės“ mažąja raide) skirtumą. Didžioji 
Realybė yra gyva savo idealais ir antiidealais, monumentais, partijų suvažiavimais, 
6 Hume, D. Moral Philosophy. Indianapolis / Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., 2006, p. 246. 
7 Ibid., p. 317.
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didvyrių pjedestalais, „šimtmečių“ žmonėmis, didžiojo priešo pasmerkimais. Di-
džiajam „Realiajam“ priklausė ir kupinas fantazmų revoliucijos kelias, ir komuniz-
mo statyba, ir nuolatos mitologizuojamas liaudies karas su tėvynės išdavikais arba 
fašistiniais okupantais, tariamo tautos „tėvo“ arba „vado“ šlovinimas… Tai ir yra 
didingumo eksponavimas, kuris turi peržengti menko kasdienybės žmogaus ribas. 
Didingas pjedestalas galimas tada, kai priešas yra didingas. Tačiau anapus šio gėrio 
ir blogio spektaklio, anapus šitos falsifikacijos slypi didžiulis neadekvatumų laukas, 
kuris toks pat didingas, nors ir anapus priešo / draugo opozicijos.

Žmogaus racionalumą kausto reikalaujama atitiktis institucinei tvarkai, „svei-
ko“ proto mitams ir viešajam gėriui, didžiajai Realybei. Antraip tai nėra laikoma 
„protingu“ sprendimu, o gudravimu, suktybe, neadekvatumu arba beprotybe. Be-
protybė laikoma pavojinga, kai už jos slepiasi kita logika, o dar labiau – slapta ir 
nepriimtina, kai laipsniškai suartėja su gudrumu. Protingumas rodomas kaip ati-
tiktis akivaizdumui ir jo aiškinimo tvarkoms, kurias mums transliuoja Bažnyčia, 
ideologinis aparatas, valstybė, viešpataujanti tradicija ar komercinė korporacija. 
Todėl niekšybe vadinamas gudravimas, siekiant kitokių tikslų, neseka iš adekvačių 
samprotavimų. Dėl šios priežasties niekšybė tapatinama ne su didžiąja Realybe, o 
su negatyvia jos išraiška, su Antikristu arba negatyvia Realybe (klastingu Didžiuoju 
priešu). Banalusis gudravimas pasireiškia tuomet, kai asmuo kratosi pareigos tė-
vynei, luomams, netipiškai elgiasi rinkoje, praktikuoja „nepadorų“ seksualinį gy-
venimą. O mes kalbėsime apie iškilią, dvasinę, įmantrią, gudrią niekšybę. Ji sieja-
ma su nuodėme, bet ne su nepadorumu, kuris laikomas nebent banalios niekšybės 
šaltiniu. Niekšybe vadinsime neadekvatų instituciniam racionalumui gudravimą: 
aktyvų samprotavimą ir elgesį, o ne tiesiog neatitiktį atrodymo taisyklėms. Nea-
titinkanti vakaro drabužių kodo apranga yra neadekvatumas, bet ne niekšybė, ta-
čiau kitų suvedžiojimas, užkratas griauti vakarą bus vadinamas niekšybe, nors ir 
banalia. Niekšybė yra aktyvus klastingas, gudraujantis, praktinis neadekvatumas. O 
puoselėjamo istorinio ir dabarties pjedestalo (tautinio, partinio) didybė atmeta gu-
drumą, apsimetinėjimą kaip kažką priešinga viešiesiems idealams. Taip sukuriamos 
nelygios bendravimo taisyklės esant skirtingoms pažiūroms ir gyvenimo būdams: 
vieniems – pjedestalai arba šlovinamos aukos likimas, kitiems – viešai ir teisiškai 
smerkiamas gudravimas ir išsisukinėjimas. Tie, kurie gins sąžinę kaip tiesinio raci-
onalumo išraišką, principingumą, bus linkę ignoruoti alternatyvas ir įvairovę, ska-
tins dogmiškumą, propagandą, politinius mitus, plėsdami aptamsą, decivilizaciją, 
nors ir vadins juos Apšvieta ir civilizacija. Tai XX amžiaus retorikos paradoksai, kai 
taika reiškia pasirengimą karui, o Apšvieta slepia smegenų plovimą.

Didingumo ir menkumo, banalumo metaforų kontrastas turi dialektinę 
reikšmę. Idealą tuomet suvokiame ne kaip visuotiną, o kaip grupės ir konkrečią 
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intersubjektyvią idėjos išraišką tam tikru istoriniu momentu. Šis visuotinybės neigi-
mas įgalina rizominį subkultūrinių ir kultūrinių grupių dauginimąsi; skirtingai nei 
Hegelio sistemoje, tos grupės neturi vieno tikslo. Idealų ir krypčių gausa daugina ir 
pačius neadekvatumus. Didingos ir menkos niekšybės tyrimai yra aktualūs nagri-
nėjant propagandą, masių mobilizaciją, masinio žmonių naikinimo, persekiojimo 
vykdytojų, engėjų savimonę. Tačiau regime paradoksalią inversiją: jie niekšybe laiko 
tai, kas oponuoja jų prievartos sistemoms ir engimo ar net žmonių naikinimo prak-
tikoms. Turint omenyje tai, kad šie engėjai ir kankintojai vėliau patys yra apšaukiami 
blogio nešėjais, niekšybės sąvoka kaip gudravimas ir suvedžiojimas yra išprasmina-
ma arba subordinuojama viešpataujančiai ideologijai. Plėtojamos temos aktualumas 
išryškėja ne žvelgiant į masinio žmonių naikinimo fenomenus, tokius kaip Aušvicas 
ir Holokaustas, Holodomoras (masinis badmiris Ukrainoje ir Kazachstane), Gula-
gas, tačiau ir į šiandienes tragedijas susijusias su religiniu terorizmu ar masiniais pa-
bėgėlių srautais iš karo apimtų Artimųjų Rytų. Negatyvieji idealai padeda apmąstyti 
didžiosios galios kultą, kurį regime šalyse, puoselėjančiose „valdomos demokratijos“, 
„valdžios vertikalės“, „dorovinės valstybės“, pasaulio geopolitinių centrų vizijas. 

Tyrimas siekia atskleisti niekšybės konfigūracijas ir galimas jos sublimacijas 
(išaukštinimus) lyginant, viena vertus, su formaliu ideologiniu pjedestalu, o kita 
vertus, su menkumo figūromis ir kaip tai atsispindi įvairiuose vaizduotės kūriniuo-
se. Neigiamos didingumo metaforos, pavyzdžiui, imperijos Molocho ar autorita-
rinio Leviatano, padeda perprasti politinių reiškinių charakterį tam tikru istoriniu 
momentu, tačiau suvedžioja mus, kai tik bandome padaryti labiau apibendrinan-
čias, abstrakčias išvadas. Tokių figūrų, kaip Leviatanas arba Molochas, Liuciferis 
arba Volandas, aiškinimas literatūros kūrinių ir kartu politikos kontekste padeda 
klausti, kodėl šie prototipai, o ne abstrakčios sąvokos kinta ir keliauja iš epochos į 
epochą? Šie prototipai yra mirgantys, nuolatos savo prasme ir turiniu apsiverčian-
tys bei griaunantys įtvirtintą didžiojo pjedestalo Realybę. O gudruoliai šmėkščio-
ja didindami mirgėjimo efektą. Kita „didingumo“ pusė yra ne tik „nužemintųjų 
generacija“ (Kavolio metafora), bet ir menkinamųjų kartos. Kavolis, aptardamas 
Liūnės Sutemos, Algimanto Mackaus, t. y. egzilio kartos, sąmoningumą, išskiria 
žemės, namų, savo pasaulio praradimo temas. Pasaulio netektis yra menkėjimo 
žymė. Kitas žingsnis – „istorijos neteisingumo“ pajauta. Kavolis rašo: „Sąmonin-
gasis nužemintųjų generacijos santykis su istorija prasideda žeidžiančiu istorijos 
neteisingumo pajutimu.“8

Nužeminimas yra didingumo neteisingumas, jei tik istorija vaizduojama 
kaip didžiųjų pergalių ir lyderių, pasiaukojimo už „tiesą“ vaizdiniais. Vienų arba 

8 Kavolis, V. „Nužemintųjų generacija: Egzilio pasaulėjautos eskizai“, in: Kavolis, V. Žmogus istorijoje. 
Vilnius: Vaga, 1994, p. 72.
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kitų triumfo istorija išstumia mažųjų tautų pabėgėlius į prasmės paribius. Pa-
bėgėliai nuo karo iš Baltijos šalių buvo anapus draugų / priešų pasakojimo, jie 
buvo šalinami iš didingos istorijos ir paliekami kasdienybės svarstymams apie 
jų sukeliamus pavojus, plėšikavimą, nešvarą, panašiai kaip ir dabar. Būtį kitapus 
triumfuojančios klasės, nacijos, istorijos patyrė ir Sibiro tremtiniai, tik šimte-
riopai sunkiau. Kavolis rašo: „Pro šį tragišką istorijos finalą pasirodo galutinis 
žmogaus nužeminimas, kurį jau galima pavadinti metafiziniu pasityčiojimu.“9 
Pamatyti menkumą būtina tokia pat proto pastanga, kaip ir didingumui suvokti, 
ir dar didesnė, nes tos pastangos neparemia nei propaganda, nei medijų mašinos, 
o tik vieniši poetai, sociologai ar filosofai. Menkumo vaizdinys skiriasi nuo ma-
žumo, pavyzdžiui, kai teigiamai kalbama apie „mažutėlius“ herojus. Menkumas 
pabrėžia kaltės, o kartu nuodėmės, kritimo ir begėdiškumo būseną, kurios taip 
vengia Hume’as arba kiti apšvietos herojai. Ir menkumas atveria galimybę apgau-
ti galingą didingumą, to negana, tai yra prievolė. Apofatinio (neigiamojo) kelio 
mistikai ir filosofai, pavyzdžiui, Nikolajus Kuzietis (Nicolaus von Cues), prieši-
na Absoliutų maksimumą ir Absoliutų minimumą ir kartu aptaria jų vienybę. 
Nesibaigianti Dievo begalybė arba galia paverčia neribojamą minimumą (arba 
menkumą) lygiaverčiu maksimumui (arba didingumui). Ši mistinė idėja įkvėpė 
to meto Bažnyčios politikus ir diplomatus: radikaliausia askezė ir susivaržymas 
gali atverti didžiausius Viešpaties politinius lūkesčius. Menkumas ir menkėji-
mas yra priešingybė didingumo racionalumui, o savo galia ir iracionalumu pri-
lygsta didžiojo galiai ir racionalumui. Jų mąstymui reikalinga panaši vaizduotės 
pastanga, tad abu padeda peržengti ribas ir atlikti transgresijos veiksmą. Abu 
gali būti tokie pat pozityvūs ar negatyvūs kokios nors ideologijos ar pragmati-
kos požiūriu. Absoliutaus maksimumo ir minimumo idėjas plėtojo ir Giordanas 
Bruno, Jacobas Bohme’ė, daugelis masonų mistikų, Gottfiedas Leibnizas ir kiti. 
Tačiau su Apšvieta, o ypač romantizmu, didingumas ir jo galia užgožė menku-
mo svarbą, tapsmas kilnaus ir oraus suvaržė gebėjimą ištverti ir suprasti begali-
nį menkumą kaip Conditio Humana. Menkumo idėją pradėta sieti su niekšybe, 
lyg didingumas negalėtų būti toks pat ar net labiau niekšiškas bei griaunantis. 
Menkumą, kaip ir begėdystę, Apšvieta, herojų ir titanų kultas, valios triumfo sie-
kimas susiejo su amoralumu, išdavyste, neįveikiamu kaltės jausmu, su instru-
mentalumu, banalumu, taip naikindami menkumo begalybę, idealą. Taigi knyga 
nagrinėja nuodėmės, begėdystės fenomenus, nuodėmės egzegezę (pavyzdžiui, 
Lilitos, Leviatano, Sodomos ir Gomoros, Liuciferio) arba lietuviškąją nuodėmės 
poetiką (Salomėja Neris, Paulius Širvys, Marcelijus Martinaitis). Tikėjimas akty-
via ir substancialia blogio veikla nuolatos atsinaujindavo: viduramžių pabaigoje, 

9 Ibid., p. 76.
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Renesanso laikotarpiu, Johno Miltono (1608–1674) „Prarastajame rojuje“ (Para-
dise Lost), Byrono poezijoje… ir yra naujai nušviestas Miłoszo ar brolių Strugat-
skių kūryboje.

Didžiosios niekšybės temą, kaip egzistencinį iššūkį filosofijai, buvo įvardi-
jęs filosofas Maceina trilogijoje „Cor Inquietum“: „Didysis inkvizitorius“ (1946), 
„Jobo drama“ (1950), „Niekšybės paslaptis“ (1964). Jo samprotavimai apsiribojo 
Antikristo metafora aiškinant Vladimiro Solovjovo filosofiją, didžiuosius Fiodoro 
Dostojevskio palyginimus, Biblijos idėjas ir vengiant viso, kas gali iškreipti pradi-
nę nuostatą. Jis paliko nuošaly prieštaringus literatūros, teatro ar kino kūrinius, 
antropologinius tyrinėjimus. Tai jam padeda vienpusiškai aiškinti totalitarizmą. 
Palyginkime. Albert’as Camus knygoje „Maištaujantis žmogus“ aptaria panašias 
temas ir tą patį Dostojevskio „Didįjį inkvizitorių“. Tai Camus padeda kritikuoti 
totalitarinius režimus, tačiau jis vengia Antikristo vienmatiškumo, atveria mil-
žinišką absurdo įvairovę, o tai gali būti lyginama su dviem neadekvatumais. Ne-
adekvatumas yra liūdnas ir linksmas. Liūdnas – tai psichinio degradavimo, są-
monės pakeitimo (alkoholis…) veikla, o linksmas – begėdiškas, nesavavietis ir 
nesavalaikis. Vis dėlto būtent Maceina, o ne Camus mums labiau įdomus, nes 
atvirai svarsto niekšybės temą. Maceinos svarstymams būdingos manicheiškos 
tendencijos, aiškinant didžiojo blogio aktyvumą ir savarankiškumą. Manicheiš-
kai (naujojo manicheizmo prasme) didžiojo blogio temą svarstė Miłoszas „Ulro 
Žemėje“, „Teologiniame traktate“ ir kituose kūriniuose, taip pat Leonidas Donskis 
diskusijoje su Zygmundu Baumanu.

Psichologiniu požiūriu klasikinė niekšybė nebūna atvira. Ji yra lyg koks dis-
kurso parazitas, bet ne pats diskursas, ji gyvena ir minta kitais pasakojimais, juos 
alindama, ardydama, marindama. Diskursyvi niekšybė yra pavojingesnė nei atvira 
kritika ar net dekonstrukcija. Ji yra tai, kas slapta oponuoja pasitikėjimui, viešie-
siems pasakojimams, ir nesvarbu kieno: ar draugo, ar Didžiojo brolio. Kartais ją 
pastebėsime, kai ironizuojama arba tarp eilučių. Vienu atveju šį gudravimą pa-
smerksime, kitu – aukštinsime. Niekšybė yra tai, kas pažeidžia idėjų tolydumą, 
iškreipia sąvokų vartojimą, todėl slapta sukelia ereziją, skandalą diskurso viduje, 
veikia ne vien kaip išorinis kritikas arba priešas. Vienas iš būdų, kuriuo pasireiškia 
parazituojanti diskursyvi niekšybė, yra kalokagatija (grožis–gėris): gėrio suvedžio-
jimas grožiu, moralės sugundymas literatūra ir menu. Estetinis ir etinis niekšy-
bės ir blogio simbolizmas dažnai sutampa, po gražia kauke paslepiant apgaulės, 
suvedžiojimo, gudrumo, tačiau ir kūrybingo performatyvumo intrigą. Diskursy-
vios niekšybės regimoji forma yra ironija, ir kuo ji gilesnė, mažiau matoma, tuo 
jos galia efektyvesnė: ji išlaisvina ironiką nuo diskurso viešpatavimo, nuo apklau-
sos. Ironikas gali kalbėti didingumo simboliais ir juos pažeisti. Kaip jau pažymėjo 
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Hegelis savo „Estetikoje“, ironija atveria dialektiką, įtraukia į tą patį mąstymo ratą 
priešybes, pavyzdžiui, Kristaus ir Antikristo.

Didingumo idėja nėra duota, o ugdoma meno, religijos, filosofijos, ir priklau-
so tam, ką Hegelis vadina absoliučia dvasia (der absolute Geist). Didingos niek-
šybės suvokimas, pavyzdžiui, Liuciferio, maištininko prieš Dievą, vaizdavimas 
priklauso nuo išugdyto gebėjimo patirti didingumą ir šis gebėjimas neturi nieko 
bendra su blogiu arba gėriu. Štai kodėl galimi didingi niekšybės vaizdai. Didin-
gumo gebėjimas yra toks pat reikšmingas, siekiant patirti estetinius kūrinius, ir 
toks pat pražūtingas, nes neretai pavergia didžiojo pjedestalo propaganda: muzika, 
paveikslai, kino filmai, poezija, susirinkimų ir mitingų patosas, valios triumfas. Di-
dinga niekšybė būtinai yra dvasinga: tai mus suvedžiojantis ir apgaunantis vaizdas 
arba įkvėpimas. Kadangi gudravimas ir suvedžiojimas yra naudingi ir pražūtingi, 
juos galima palyginti su farmakonu – nuodu–vaistu. Dauguma ideologinių kūri-
nių dvasingumą aiškina kaip vaistą, o mes jį pirmiausia regėsime kaip nuodą, kaip 
mirtinai pavojingą afrodiziaką, kuris gali prikelti gyvenimui, bet dažniau – pražu-
dyti. Gebėjimas vaizduoti didingą niekšybę yra galios meistro sritis, tema, kurią 
jau nagrinėjau knygoje „Po pono ir tarno“. Galios meistrystė, pavyzdžiui, būdinga 
Nicolo Machiavellio princui (Il Principio) arba Friedricho Nietzsche’ės Übermens-
chui ir buvo išreikšta Leni Riefenstahl filmuose „Vilties triumfas“ bei „Olimpia“. 
Riefenstahl vadovavosi didingumo ir kalokagatijos nuostatomis, tačiau kūrė filmą 
ne apie niekšybę, o priešingai – apie Fiurerio „Tiesą“, kuri ir buvo tai, kas suvedžio-
jo milijonus. Labiausiai buvo nuoseklus Machiavellis ir jo pasekėjai, puikiai suvokę 
niekšybės naudą diplomatinėse derybose ir politikoje. Tai puikiai išnaudojo tokie 
diplomatijos meistrai, kaip Talleyrandas, arba tokie filosofai, kaip Hegelis, suvokę 
dialektinį gėrio ir blogio santykį. 

Religingi filosofai ir poetai negatyvius didingumo prototipus vaizdavo ir ap-
mąstė Antikristo, įvairiais Šėtono (Liuciferio, Mefistofelio, Molocho, Leviatano, 
Volando…), didžiausių išdavikų (Judo Iskarioto) paveikslais. Kartais jie buvo ro-
domi iškilūs, o kartais kaip triksteriai, taigi karnavališkai. Todėl galima skirti iški-
liąją apgavystę ir karnavalinį sukčiavimą. Pavyzdžiui, negatyvaus didingumo idėją 
nusako iškilusis, filosofiškasis J. W. Goethe’ės Mefistofelis arba George’o Byrono 
Liuciferis, o karnavališkumas kyla iš liaudiškos triksterystės, iš aitvarų ir kaukų 
mitologijos, kurią prezentuoja kasdieniai velniai, kipšai, laumės, jų dionisiškas, 
erotiškas, gaivalingas siautulys. 

Triksterystės tema atskleidžia kitokias niekšybės mąstymo tendencijas ir pa-
deda kritikuoti represinę kultūros kilmės teoriją. Demonai, džinės ir velniai, aiš-
kinami ne krikščioniškai, o socialinės antropologijos kontekstuose, pasirodo kū-
rybiško šelmio – anapus gėrio ir blogio – pavidalu. Jiems būdingas ne aukštasis 
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didingumas, o veikiau liaudies karnavališkumas, kuris kartais susiejamas su pože-
mio karalystėmis. Triksteriai įkūnija transgresijos, pokyčio, transformacijos gali-
mybę. Triksteriškas niekšybės pavidalas siejamas su žaidimu, suvedžiojimu, juoku, 
apgaule, su kultūriniais herojais ir civilizacijos kūrimu. Triksterystės analizė yra 
svarbi oponuojant sustingusiems didingumo paveikslams, atveriant karnavali-
nę kultūrą, parodant, kad civilizacija kyla ne tiek iš represijos (Sigmundo Freudo 
teiginys), kiek iš šelmiško šėlsmo ir juoko. Vis dėlto, pirmiau nei vėl priėmusi ir 
įvertinusi triksterystę, europietiška kultūra turėjo sukritikuoti, apriboti dogminius 
krikščioniško mąstymo šaltinius ir schemas. Nietzsche’ės kūriniuose senovės grai-
kų herojai Prometėjas, Dionisas ir Hermis pasirodė titaniška, chaoso, grįžimo į 
gamtą dvasia. Paulius Radinas, analizuodamas Amerikos, Afrikos, Kinijos, Indi-
jos ir kitų kultūrų praktikas, parodė, kad triksteriai, kultūriniai herojai yra kupini 
prieštaringo dionisiško, karnavalinio, anapus gėrio ir blogio siautulio, tačiau ne 
pjedestalo didingumo, ne religijos arba tautos tėvų patoso. Nors kultūros šelmiams 
negali būti taikomos didžiosios niekšybės kategorijos, tačiau ir „harmonizuotų“, 
nususintų velnių paveikslai jų taip pat neišreiškia. Jie kupini seksualinės, šeimos ir 
giminės nuostatas laužančios energijos. Tiksteris yra ribinė, taisykles pažeidžianti 
ir kartu iš to besijuokianti, tuo žaidžianti figūra. Ribiškumas ir jo įveika yra būti-
na žmogaus būties tapsmo sąlyga, o pati riba nusakoma neigiamomis kategori-
jomis: draudimais, gąsdinimais, atstūmimu ir atitinkamomis sąvokomis: blogio, 
niekšybės, apgaulės, nusikaltimo. Triksterystės atveju niekšybės kultūrinė figūra 
yra jaukinama kaip pakantumo horizontas, kaip dar priimtino ir jau draudžiamo 
išbandymas. Pavyzdžiais buvo pasirinkti lietuviškas aitvaras, Amerikos indėnų pa-
sakojimai apie Vakdžunkagą, senovės kinų lapių demonologija, pasakojimai apie 
Ešu – Afrikos jorubų genties dievybę, arabų folkloro džinų ir džinių veikla. 

Kita niekšybės kilmės teorija sietina su humanitas idėja: ar ji yra atvira gu-
dravimui ir niekšybei, ar, kaip vėlyvasis humanizmas, nori ją paslėpti, paliekant 
vienmatiškus tikrovės vertinimus? Ta proga svarstoma humanitas ir humanizmo 
skirtis. Šiai temai pasaulyje ir Lietuvoje skirta daug straipsnių ir knygų. Huma-
nizmas virto viena iš šiuolaikinių visuomenės kaukių: meilės vardu palaikomi 
agresoriai, taikos idealais – karas, svetingumo vardu skatinama prekyba žmonė-
mis. Humanizmas kaip taikos, demokratijos ar laisvos rinkos retorika tapo ma-
sių valdymo ideologija ponacistiniu ir pokomunistiniu laikotarpiais. Priešingai, 
knygoje bandoma reabilituoti Renesanso studia humanitatis turinį, lyginant jį su 
vėlesniais ideologiniais humanizmo užklotais. Pats plačiausias ir nuo mokyklų ar 
režimų nepriklausomas išsilavinimas buvo vadinamas paidea (παιδεία) vardu, kurį 
romėnai ir Ciceronas vertė kaip studia humanitas arba humanitatis. Ši tradicija dar 
buvo atvira gudrumui ir žaismui tiek, kiek, pavyzdžiui, atviros jiems yra Ovidijaus 
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„Metamorfozės“ arba Machiavellio „Princas“. Būtent ši tradicija, giliai egoistinė ir 
kupina didikų rūmų anarchizmo, buvo tęsiama Renesanso laikotarpiu. Akivaizdų 
norą pažaboti šią chaotišką savišvietą ir atvirą niekšybės diskusiją parodė Friedri-
chas Niethameris savo protestantiškame, prūsiško varianto švietimo projekte, kurį 
siejo su Humanitatsbildung samprata. Jo pradėtą valstybišką humanitas dogmati-
zavimo praktiką, siekiant gražiausių absoliučios dvasios tikslų, tęsė Hegelis savąja 
Studium der Humaniora idėja, kurią vėliau transformavo marksistai. Kairysis he-
gelininkas, egoistinio anarchizmo pradininkas Maxas Stirneris straipsnyje Das un-
wahre Prinzip unserer Erziehung („Melagingas mūsų švietimo principas“) pateikė 
pirmąją tokio humanizmo transformacijų kritiką. Antrojo pasaulinio karo, naciz-
mo, totalitarizmo retorikai oponuoja Hanna Arendt, jos plėtota Conditio Humana 
analizė iš dalies atskleidžia humanitas nuopuolį ir sutemas. Šio nuopuolio ir pop-
kultūrinio totalitarizmo gimimą bandė atskleisti ir Maxas Horkheimeris, Theodo-
ras Adorno „Apšvietos dialektikoje“ bei Herbertas Marcuse’ė knygoje „Erotas ir 
civilizacija“. Kritiškai nesuvaržę humanizmo ideologijos, liksime didžiųjų pjedes-
talų šešėlyje, kurie visą XX amžių ir XXI amžiaus pradžioje kalba, kad jų veiksmai 
buvo ir yra dėl humanizmo, taikos ir gerovės. Humanizmo šešėlis neleidžia suvokti 
didžiųjų mirtinų dramų: sovietinių represijų ir Gulago, Holodomoro, Holokausto, 
dabartinės pabėgėlių krizės. 

Negatyvaus didingumo ir „pragaro“ dugno temas padeda suvokti Gulago, 
getų, Blokados teatrų analizė. Tradicinis krikščioniškas, arba Dante’ės, pragaras 
yra nusidėjėlių, kaltųjų vieta. Nėra abejonių dėl Dievo nuosprendžio. O štai žmo-
nių geto ir koncentracijos stovyklų pragarai yra vieta ne tik kriminaliniams nusi-
kaltėliams, bet daugiausia – DAR nekaltiesiems: ten ne tik laisvi, bet ir naivūs bei 
niekuo dėti piliečiai, net tikintys komunizmu trockistai, kurie, pasikeitus aplin-
kybėms, mielai pasikeistų vietomis su stalinistais. Šis DAR yra svarbus, sulaikan-
tis nuo banalaus represijų aukos aiškinimo. Leningrado blokada keistai ir panaši, 
ir skirtinga nuo geto – dar daugiau mirčių ir pasmerkimo, tačiau daugiau vilties, 
nors paskui bus Gulagas. Aukščiausias menas didžiausio žiaurumo ir išdavysčių 
akivaizdoje, režisieriaus ir tardytojo-falsifikatoriaus susidūrimai atskleidžia neti-
kėtus temos rakursus. Niekšybė yra intriga, drama, ji rodoma scenoje, tačiau rea-
lizuojama ir tardytojų kabinetuose ar slaptosios diplomatijos. Teatras yra ironijos 
sodas. Jis, o ne politika išryškina meninę vaidinimo, šventės pragaro prieangyje, 
didingumo sampratos reikšmę ir kalokagatijos funkciją. Teatro kuriama šventė yra 
pakankamas antagonizmas tikrovės dugnui. Aiškinant Gulago teatrą ir didingumo 
simbolius knygoje nagrinėjami Solovkų ir Vorkutos lagerių teatrai, jų režisierių ir 
aktorių likimai. Priešingai elgiasi posovietinis purvinojo realizmo kinas, demas-
kuojantis dugną: jis išryškina žmogaus be idėjos ir be prasmės būklę. Ji liudija, 
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kad, nepaisant visų sovietinių nusikaltimų, griuvus ideologijai, paprastas žmogus 
neturėjo ir negebėjo jos kuo nors pakeisti. Sovietų Sąjungos griūtis atvėrė mora-
linį dugną, nulinį ideologijos laipsnį, begėdystę ir todėl niekšybę. Dugnas tapo 
komerciškai patrauklus, todėl reprodukuojamas kinematografo. Nouveaux philo-
sophes mąstytojai – Pascalis Bruckneris – panašiai svarsto apie Golgotą – „kančios 
mašinas“, kurios politiniais ir komerciniais tikslais užsiima kančios prisiminimų 
reprodukcija. Purvinasis realizmas ir nulinis ideologijos laipsnis ne tik padeda su-
vokti, kaip buvo patiriamas žeminimas, bet ir yra kūrybinės industrijos priemo-
nė parduoti tiek Gulago ir kalėjimo, kiek specifinis vartotojas įstengs peržiūrėti 
ir suvartoti. Purvinasis realizmas ne tik padeda mums nusileisti į dugną, kur jau 
nebeveikia jokie didingumo simboliai, kur prasminga egzistencija netenka turinio, 
užleisdama vietą gyvuliškam tąsos troškimui, bet ir užtikrina šio pasimėgavimo 
kartojamumą, džiaugsmą ir atitolina kančią. Visiškai kitaip šiuo požiūriu skamba 
Tengizo Abuladzės filmas „Atgaila“, grąžinantis didingo blogio ir iškiliojo gėrio, 
dvasios vertikalės problematiką. Tačiau jo filmas neturi nuostatos, kad egzistuoja 
daugybė autonominių semantinių pasaulių, bet siekia visuotinio išsilaisvinimo, tai 
lyg kokia ikiperestroikinė vizija. Jo siūloma religinė dvasios vertikalė, oponuojanti 
totalitarinei politinei galiai, yra nulemta simbolinio pasirinkimo. 

J. Broz Tito režimas „Nuogoje saloje“ (Goli otok) laikė ir bandė perauklėti pa-
vojingus stalinistus (po 1948 metų). Stalino pasekėjai, išdavę savus ir palaikę di-
džiojo Tėvo mitą bei jo represijas, neįtiko tokiam pat autoritariniam ir tokias pat 
slaptas tarnybas kuriančiam Broz Tito režimui, panašiai kaip Levo Trockio repre-
sinis aparatas ir jo darbuotojai neatitiko Stalino Gulago vizijų. Jie nebuvo geresni 
vieni už kitus, tačiau lenktyniavo gudrumu ir žiaurumu dėl valdžios. Tito siekė sta-
linistus, išdavusius visus prieš juos buvusius kairiuosius, transformuoti į ištikimus 
savo režimo tarnus, priversdamas išduoti Staliną. Ši trockistų–stalinistų, stalinis-
tų–titoistų kova yra mums paranki siekiant neišbalinti Gulago aplinkos žmonių, 
parodant niekšybės bangas, banalų prižiūrėtųjų blogį arba kalinių vargą. Nekri-
tiška Gulago aukų glorifikacija pateisina ir tuos, kurie ir kūrė šią represijų mašiną. 
Represinis aparatas naikino visus ir savo paties žmogiškuosius išteklius. Nebuvo 
taip, kad vienoje vietoje būtų Ulro žemė, o kitoje – pažadėtas komunizmas. Didie-
ji istorijos idealai, režimų ideologijos yra sluoksniuota išdavysčių ir persivertimų 
istorija, kurią revizuoti beprasmiška: falsifikacijos neturi jokio dugno, nėra jokios 
„tiesos pradžios“, nes ieškoma ne ten. Diskursų mutacijas lemia ne pats diskursas, 
ne sąvokos ir idėjos raidos logika, kaip manė Hegelis, o parazitiniai elementai, tokie 
kaip niekšiška manipuliacija siekiant išlikti, siekiant valdžios ir triumfo. Tam, kad 
atverstų stalinistus „netikėlius“, Tito saugumas ir kalėjimo prižiūrėtojai taikė psi-
chologinę prievartą, savigarbos ir savimonės gniuždymo metodus. Jugoslaviškos 
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koncentracijos stovyklos analizė padeda išgryninti kitą tyrimą: nulinio ideologi-
nio poveikio laipsnį, maksimalią dehumanizacijos būseną kaip tabula rasa atvejį. 
Tabula rasa yra siekiama, tai konstruktas, o ne savaiminė būklė, tai košmaras – 
dehumanizacijos atvejis, kurio geidžia didžiųjų pjedestalų kūrėjai. Manoma, kad 
tai tokia paklusnaus plastilino būsena, iš kurios lipdomi žmonės nesitikint, kad 
kartu konstruojami ir tie, kurie pirmai progai pasitaikius išduos tave ir sunaikins. 
Žmogaus žeminimo fenomeną liudijo ir aiškino Varlaamas Šalamovas, Aleksan-
dras Solženicynas ir kiti Gulago kaliniai rašytojai. Knygoje nagrinėjami ir rusiški 
perestroikos laikų „černuchos“ (чернуха) stiliaus filmai, artimi prancūzų film noir. 
Šiam tyrimui reikšmingi ir rašytojos Svetlanos Aleksijevič interviu su sovietinio 
mentaliteto žmonėmis – su jų gulagine ir karo laikų atmintimi, su jų second hand 
laikysena. 

Paskutinė knygos dalis „Niekšybės literatūra: filosofinė antropologinė labo-
ratorija“ yra labiausiai diskusinė, eseistinė, nors literatūros analizė buvo vienaip 
ar kitaip integruojama į visą knygą. Vis dėlto būtent ši dalis rodo laboratorijos 
svarbą. Prieštaringi niekšybės paveikslai pateikti remiantis tokių autorių, kaip 
Marina Cvetajeva, Johnas Fowlesas, Vladimiras Nabokovas, Viktoras Pelevinas, 
Herkus Kunčius, Sigitas Parulskis, kūryba. Jie bando įžvelgti ateities horizontus, 
atsižvelgdami į estetinius ir tolerancijos pokyčius, į kultūrines autonomijas ir gru-
pių moralinį konvencionalizmą. Remiamasi didžiųjų idealų inversijos bei judėjimo 
vertikalės ir horizontalės, o tiksliau – daugybės semantinių pasaulių, jų trajektorijų 
idėjomis. Niekšybės turiningumas dažniausiai priklauso nuo rašytojo gebėjimo at-
skleisti radikalias sielos inversijas. Inversiją siejame su „veidrodinės kitapusybės“ 
efektu. Veidrodžio kitapusybė pasiskolinta iš Lewis Carrollo ir yra metafora, kuria 
interpretuojame fenomenologines horizonto ir gyvenamojo pasaulio (Lebenswelt) 
pynes, kur niekšybė pasirodo kaip tai, kas demaskuoja hierarchijas, hegemoninius 
diskursus, jų tariamą adekvatumą ir sveiką protą. 



21

I. NUO PROTO GUDRUMO IKI  
DIDINGOS NIEKŠYBĖS

Hegelis „proto gudrumu“ (die List der Vernunft10) vadina „absoliutaus proto“ 
gebėjimą pasinaudoti kitų aistromis, tikslais ir samprotavimais siekiant savo tiks-
lų. Tai esmingai skiriasi nuo Kanto savarankiško proto idealo. Hegelis absoliutaus 
proto veiklą laiko dieviškumu ir todėl aukščiausiu gėriu, net jei absoliutus protas 
veikia supriešindamas skirtingus vaizdus, motyvus, pažiūras, vertybes, galiausiai 
žmones ir valstybes. Knygoje „Jenos realioji filosofija“ jis samprotauja, kad gudru-
mas yra toks apsukrumas, t. y. vilionė, suvedžiojimas, kuriuo kažkas priverčiamas 
pasirodyti savo tikruoju veidu, įtraukiamas į konfliktą, sunaikinamas, o gudrusis 
protas pasiekia aukštesnius tikslus. Hegelis ironiškai šį gebėjimą „Jenos realiojoje 
filosofijoje“ pavadino „moteriškumu“: „gudrumu valia tampa moteriška“11 ir taip 
„priverčia kitą pasirodyti dienos šviesoje: koks jis yra savaime ir sau (an–und–für–
sich) ir taip susinaikinti“12. Protas yra savaime ir sau būtis (an–und–für–sich–sein), 
o jo gudrumo tikslas – priversti esinius judėti, tobulėti, kopti dvasios laiptais, va-
dinasi, nuolatos paneigti, įveikti save. „Filosofijos mokslų enciklopedijoje“ jis tęsia 
„gudriojo proto“ apibūdinimą: 

Protas yra tiek pat gudrus, kiek ir galingas. Gudrumas slypi tarpininkavi-
mo veikloje, kuri, leidusi objektams pagal savo prigimtį veikti vienas prieš 
kitą, alinti vienas kitą, tiesiogiai nesikišant į šį procesą, vis dėlto įgyvendina 
tik savo paties tikslą. Taigi galima sakyti, kad dieviškoji Apvaizda elgiasi su 
pasauliu ir jo procesais panašiai kaip ir absoliutus gudrumas [die Absolute 
List]. Dievas leidžia žmonėms veikti taip, kaip tik jiems patinka, nevaržo jų 
aistrų ir interesų žaidimų, tačiau taip įgyvendinami jo tikslai, kurie visiškai 
skiriasi nuo tikslų tų, kuriais Jis naudojasi.13

Štai šį Hegelio manipuliuojantį ir išnaudojantį proto gudrumą, jau be jokios 
nuorodos į „absoliutų protą“, vadinsime dvasios niekšybė. Be to, skirtingai nei He-

10 Hegel, G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse I. Werke, Band 08. 
Suhrkamp, 1986, s. 364.

11 “Durch die List ist der Willen zum Weiblichen geworden“, in: Hegel, G. W. F. Jenaer Systementwürfe III. 
Naturphilosophie und Philosophie des Geistes. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1987, s. 190.

12 Hegel, G. W. F. Jenaer Systementwürfe III, S. 191. 
13 Hegel, G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen...,s. 364.
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gelis, gudrumo niekšybę siesime ne tik su progresu, bet ir regresu, ne tik su Apšvie-
ta, bet ir aptamsa: ir su gėriu, ir su blogiu. Niekšybė yra panaši į triksterių – kultū-
rinių herojų – elgesį, į makiavelizmą, į prieštaringą apsimetėlį ketmaną; visi jie yra 
šiapus ir anapus gėrio ir blogio. „Istorijos filosofijoje“ Hegelis teigia:

Ne bendroji idėja priešpriešinama kam nors ir su kuo nors kovoja; ne ji pa-
tenka į pavojų; ji lieka užkulisiuose nepažeidžiama ir nepasiekiama. Gali-
ma pavadinti proto gudrumu tai, kad jis priverčia aistras veikti savo naudai, 
be to, tai, kas jų dėka atsiranda, nukenčia ir patiria žalą. Juk tai yra reiški-
nys, kurio dalis yra niekinga, o kita dalis – pozityvi. Atskirybė daugiausia 
yra menka palyginti su visuotinybe, individai paaukojami ir pasmerkiami 
žūti. Empirinės būties ir laikinumo skolą idėja moka ne savimi, bet indivi-
do aistromis.14

Hegelio gudrusis absoliutus protas naudojasi ir peržengia kitas savo paties 
manifestacijas: stoišką į save nukreiptą protą, skeptišką ir pasaulį kritikuojantį, 
įveikia ir sąžiningą, klasikiniais apšvietos idealais ir mokslo pažanga tikintį mąsty-
mą. Tačiau Hegelio gudrusis protas yra paranojiškas savo visuotinybe ir jam mes 
priešiname raidą grupių savivokos, nors ir ši negali pasiekti visuotinybės moduso 
kitaip, nei vaizduodamasi savo idealą. Tačiau Hegelio gudrusis protas mums atve-
ria gana daug istorinių skirtumų. Jis sako, kad Apšvieta, garsiai išjuokusi religinio 
proto tamsumą ir išplėtojusi mokslinį kritinį metodą (Hume’as kritikuoja empiri-
nį priežastingumą, o Kantas – transcendentalaus proto, mūsų intelektinių spren-
dinių regimybes), įrodo savo intelektinį pranašumą. Tačiau gudrumas juokiasi iš 
apšviestos sąžiningos sąmonės, iš Kanto ir jam artimų idealistų pastangų atverti 
galutinę moralinę ar pažinimo formulę ir įveikia juos. Universali jo priemonė – 
įmantrūs suvedžiojimai ir tai, kad jis plėtoja bei palaiko ne kurį nors mąstymą, o 
tai, kas skatina konfliktą. Hegelis „Dvasios fenomenologijoje “ (baigta rašyti 1806 
m.15) aptaria „sąžiningos sąmonės“ (Das ehrliche Bewußtsein) kilmę, galimybes ir 
ribas. Kūrinio pradžioje jis svarsto abipusę pono ir tarno sąmonių priklausomybę 
ir sako, kad nė vieno jų laisvė ar savimonė negali būti išskleista be santykio su 
tuo, kas joms tarpininkauja, pavyzdžiui, teise. Būtent tai, kas tarpininkauja, juos 
ir pakeičia: atsitiktinę savivalę keičia teisė, pradžioje abstrakti, o po daugelio revo-
liucijų ir susieta su kūrybinga subjektyvia valia ir grupių interesais. Jis parodo, kad 
išsilaisvinimo kelias yra istoriškas, kupinas komedijų ir tragedijų, bet ne savival-
dus. Stoikai teigia, kad laisvė yra vidinė dvasios nuostata, o išoriškai nieko keisti 

14 Hegel, G. W. F. Istorijos filosofija. Vertė Šliogeris, A. Vilnius: Mintis, 1991, p. 59.
15 Filosofinės knygos yra tam tikro gyvenamojo pasaulio, tam tikrų įvykių dalis. Hegelio filosofija yra 

Napoleono karų ne filosofinis atspindys, o filosofinis pratęsimas. Į tai Hegelis ir pretendavo. Jis žavėjosi 
Napoleono politine laikysena ir pasaulio kūrimo drąsa. Simboliška, kad „Dvasios fenomenologija“ buvo 
užbaigiama vykstant Napoleono mūšiui prie Jėnos, tuo metu, kai Jėnos universitete dėstė Hegelis. 
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nereikia, tad jie atsisako politinių ir teisinių reformų, nors ir dalyvauja politinėje 
veikloje (Ciceronas, Seneka, imperatorius Markas Aurelijus). Laisvė yra vidinio 
tapsmo būsena, todėl reikia vengti emocijų ir siekti intelektinio puikumo, dvasinių 
dorybių. Skepticizmas mąsto priešingai: visi mūsų teiginiai apie tiesą ir būtį yra 
abejotini ir kintantys, ir tik tikrovės pasaulio kritika atveria kelią į laisvę. Skepticiz-
mas taip pat neturi tikslo pakeisti pasaulį, jis kinta pats. Taigi stoicizmo ir skepti-
cizmo sintezė yra apšviesta, tačiau nelaiminga sąmonė. Ji siekia mokslu, tiesa ir eti-
ka pagrįstų įstatymų, abstrakčios tiesos įgyvendinimo būtyje priimant įstatymus. 
Ji keičia pačią politinę tikrovę, tačiau tampa nelaiminga, nes mato, kad atskleista 
objektyvi tiesa neturi galimybės būti įgyvendinta: absoliutaus proto gudrumas iš-
juokia jos pastangas. Negana to, neretai paneigia ciniškai, apgaule, suvedžiodamas, 
manipuliuodamas, meluodamas, kalbėdamas poetiškai arba dviprasmybėmis. O 
apšviesta naivi sąžinė negeba tam pasipriešinti. Tai, ką kalba Hegelis, pratęsia Di-
džiosios prancūzų revoliucijos dvasią, nukreiptą ne tik prieš luominę santvarką ir 
monarchijos absoliutizmą, bet ir prieš apšvietos idealus, prieš Kantą. Apšviestos, 
tačiau nelaimingos sąmonės bruožas yra tikėjimas vertybių duotimi, abstrakčiu jų 
visuotinumu ir nuolatinė graudžių nesėkmių praktika, kai bandoma nuoseklią ir 
teorijas atitinkančią tiesą įgyvendinti tikrovėje. Sąžiningam apšviestajam protui 
gali atrodyti, kad tikrovė yra iškrypusi, neteisinga, gudraujanti, todėl niekšiška; 
jis neįžvelgia absoliutaus proto kėslų. Hegelio „gudrusis protas“ nėra nei konspi-
racinė sąmonė, nei beprotė, jis klastingai kūrybingas, lengvai įveikia moralės ir 
teisės ribas, kaip ir jo mėgstamas Machiavelli’s. Tačiau ar gudrusis protas pajėgus 
peržengti savo visuotinybės fantazmą?

Ar Aušvicas ir Gulagas buvo gudriojo proto užmačia siekti visuotinio teisin-
gumo? Šis klausimas mus iš karto arba įkalina Ulro žemės tamsoje, arba skatina at-
sisakyti gudriojo proto idėjos, ją pakeičiant teiginiu, kad nėra nei bendros pasaulio 
sistemos, nei struktūros, o yra tik laikina ir ribota. Ne fantastinis „gudrusis protas“, 
o konkrečios politinės sistemos ir jų racionalumas, konkrečios partijos ir asmenys 
konstruoja represijas ir joms „adekvačius“ elgesio modelius. Nacistai ir bolševikai, 
konkretūs ir atsakingi asmenys kūrė Aušvicą ir Gulagą kaip tariamo atpildo ir tei-
singumo įkūnijimą, o ne kaip gudrybę. Priešingai, jie viešai skelbė ir siekė, kad jų 
menamas žydų arba verslių asmenų gudravimas, suktybė, laisvos machinacijos… 
būtų panaikinti kaip tokie, sunaikinant ir gyvus žmones. Vis dėlto, pasikeitus situa-
cijai, neretai buvusios aukos (trockistai, stalinistai, nacionalistai…) mielai užimda-
vo prižiūrėtojų vietas, kitus tokius kaip jie pasmerkdami kančioms. Valerijus Podo-
roga pratęsia Hegelio pono ir tarno dialektiką, ją pritaikydamas Aušvico ar Gulago 
aukos ir budelio santykiui aptarti. Jis parodo, kad daugelio jų liudijimų nepakanka: 
aukos, nes ji buvo pernelyg arti ir nematė sistemos bei negalėjo suvokti, kodėl, jos 
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nuomone, nekalti yra naikinami; budelio, nes jis tik vykdė įsakymus, naikino blogį 
ir save jaučia anapus baisaus nusikaltimo:

Taigi ir aukos, ir budelio liudijimai yra neabejotini, bet nepakankami. 
Arba, kitais žodžiais, pripažintas absoliučiu blogis negali būti autentiškai 
liudijamas, nes tai visų Blogis.16

Įvykis visados viršija visus pasakojimus ir nuolatos pasipildo dabarties santy-
kiu su buvusiu įvykiu: taip įvykis tęsiasi, „gyvena“. Aušvicas nesibaigia, kol jis yra 
reprodukuojamas. Tačiau kaip tai vyksta? Jis yra pakartojamas kaip koncentracijos 
stovyklų patirtis kitose prievartos zonose, kaip „adekvatusis“ mokslinis tyrimas, 
kuris visada tik meluoja adekvatumą, ir meninis pakartojimas, kuris ne liudija įvy-
kį, o pateikia jo meninę analogiją, naują dvasios išraišką, kuri pati savaime turi 
gelmę ir yra autonomiška. Menas išreiškia (ekspresyvi funkcija) ir formuoja (im-
presyvi funkcija) tai, kas nėra duota: ne tik didingumą, bet ir menkumą, ne tik 
džiaugsmą, bet ir kančią, ne tik viršžmogiškumą, bet ir kryčio bedugniškumą. Vis 
dėlto menininkas apgaulės, gudrystės, ciniško suvedžiojimo sąlygomis pakliūva į 
patrauklumo ir atgrasumo dilemą. Kiek tai perteikti žavingai, juokingai ir kokiu 
mastu kelti bjaurastį, ašaras? Adorno siūlo negatyvią estetiką, kurią mes aiškin-
sime tik kaip vieną iš Nuopuolio – Ulro žemės patyrimų. Ulro estetika yra meni-
nis propagandinio „teisingumo“ vaizdavimas: aukština savus didvyrius ir trypia 
priešą. Pamokanti vokiečių ir žydų poeto Ernsto Lissauero istorija. Jis, prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui ir pagautas bendros Europai kvaitulio idėjos nekęsti 
kaimyninių tautų-priešų, parašė eilėraštį Gott strafe England (Dieve, nubausk An-
gliją), kuriame kartojo:

Mes niekados neatsisakysime savo neapykantos,
Mes visi nekenčiame tik vieno,
Mes mylime kaip vienas, mes nekenčiame kaip vienas,
Mes turime tik vieną vienintelį priešą:
 A n g l i j ą!17

Stefanas Cveigas autobiografinėje knygoje „Vakarykštė diena“18 aprašo Lissau-
ero triumfą, kai jo eilėraštis tapo Vokietijos propagandos prieš Britaniją kertiniu 
akmeniu, dvasia, įkvėpusia milijonus žudyti. Eilėraščio mokėsi beveik kiekvienas 
vokiečių kareivis, jis skambėjo per radiją Vokietijos ir Austrijos tautoms. Jo eilėms 
buvo sukurta muzika ir transliuojama giliausios neapykantos daina. Jis ir jo eilės 

16  Подорога, В. Время после. Освенцим и ГУЛАГ: Мыслить абсолютное зло. Москва: ООО Группа 
Компаний «РИПОЛ классик», 2017, с. 76.

17 Lissauer, E. „Haßgesang gegen England“. Prieiga per internetą: <https://web.archive.org/web/ 
20130529135342/http://www.hschamberlain.net/kriegsaufsaetze/hassgesang.html> [žiūrėta 2018 04 02].

18 Zweig, St. Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1982. 
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buvo istorinio teisingumo, gėrio išsipildymo, patriotizmo įsikūnijimas ir pavyzdys. 
Tačiau štai Vokietija pralaimėjo, Lissaueras buvo paniekintas, jo eilės laikomos ne-
vykusiomis, paskatinusiomis skerdynes, o pats jis atstumtas, jo buvo gėdijamasi. 
Kai pasirodė jaunieji naciai su Hitleriu priešakyje, jiems jis – žydas – jau nebuvo 
reikalingas ir laikomas apgaviku bei manipuliatoriumi. Nors vėliau, Antrojo pa-
saulinio karo metais, propagandinė daina vėl buvo transliuojama ir net tapo do-
kumentinių filmų fonu. Lissauero eilės pretenduoja į pjedestalo didingumą, beveik 
negyvą, ir yra toli nuo bet kokio gėrio ir blogio žaismės, flirto, jos negailestingos 
savo kaltinimais. Jose nėra jokio gudrumo, tik banalumas: vienu metu tariamo gė-
rio, kitu – blogio lėkštumas. Todėl jų nelaikysime niekšybe, o tai, kad jos paskatino 
elementarų blogį, nėra pakankamas pagrindas jas laikyti suktumu ir apgavyste. Ir 
net jei propaganda buvo melas, tai tuo metu, kai šios eilės buvo transliuojamos, 
jos laikytos tiesa ir nėra pagrindo sakyti, kad Lissaueras įgyvendino piktus slaptus 
kėslus. Tai ne niekšybė, nors ir yra banalus blogis. 

Kultūrinių ir civilizacinių idealų kaita skatina mus atidžiau pasižiūrėti į niek-
šybės pavidalus ir jų inversijas. Niekšybė yra ne tik pastovus aktyvus blogis, bet 
ir kitoks gėris, dar nepriimtos laisvės, dar per radikalus kūrybingumas, dar per-
nelyg perdėtas individualizmas. Štai kodėl niekšybė ir jos palydovė begėdystė yra 
nesavalaikiški, nesavavietiški – neadekvatūs, triksteriški. Hegelio gudrusis protas 
visų šių bruožų beveik neturi, jie beveik nematomi, nes Hegelis tiki absoliučios 
dvasios rimtumu. Jo gudrystės yra tikslingos, jo dialektika – apokaliptiškai rimta. 
Priešingai, mes, sutikdami su proto gudrumo idėja, šį protą laikome panirusiu į 
dionisiškumo, triksterystės būseną, kai pasaulis keičiasi ne todėl, kad Dievas yra 
Paskutinis teisėjas, o todėl, kad Jis šėlioja ir žaidžia, klysta ir vėl siaučia, ir ne jis 
vienas, o daugybė žmonių. Štai kodėl gudriojo proto idėją pravartu sieti su Nie-
tzsche’ės dionisiškumo idėja. Ir Nietzsche’ės Dionisas, ir Hegelio gudrusis pro-
tas yra anapus gėrio ir blogio, abu mėgaujasi suvedžiojimu, tačiau Nietzsche’ės 
Dionisas yra labiau kūrybingas, žaismingas nei klastingas. Nietzsche’ė ėmėsi pa-
teisinti dionisiškumą, jo svaigulį ir gamtiškumą, jo ekstatiškumą ir seksualumą, 
nors daugelis šelmio bruožų buvo priskiriami liaudiškam velniui arba teologiškai 
interpretuojamam kritusių angelų, sukubų ir inkubų parafenomenams. Teologinė 
angelologija ir ezoterinė demonologija yra parafenomenologijos, jos slepia gudrio-
jo proto ir dionisiško šėlo prielaidas. Ko gero, inkvizicija buvo pirmoji institucija, 
fabrikavusi raganų ir burtininkų bylas ir vertusi nekaltuosius prisipažinti ne tik 
skraidžius į šabą, bet ir pasakoti mažiausias orgijų su velniu smulkmenas. Inkvizi-
cija tapo kūrėja ir diegėja Šėtono parafenomenologijos, po kuria pasislėpė trikste-
riška pasaulio pradžia ir gudrystė. Neatsitiktinai būtent bažnyčios sukurtas Šėtono 
vaizdinys vėliau tapo Absoliutaus blogio prototipu. Ir vis dėlto būtent Šėtonui buvo 
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priskiriamas neadekvatumas kaip kūrybingumo ir naujumo prielaida, triksterystė, 
kaip kultūrinis žaismas anapus blogio ir gėrio, begėdystė, kaip moralinės emanci-
pacijos praktika.

* * *
Dorybės ir niekšybės sąvokomis žymimos idėjos yra įvairios ir brėžia 

skirtingas istorines trajektorijas. Jos neturi vieno pagrindo. Idėjų istorija nėra 
tiesinė, kaip įsivaizdavo Hegelis ir marksistai, nors ir dialektiškai. Ji yra daugia-
kryptė, nėra tolygi, o trūkinėjanti, net virstanti savo priešybėmis. Mokslas, kuris 
seka klasikiniais apšvietos idealais, nori sulaikyti šį tekantį ir kintantį mąstymo 
srautą ir paversti tvariomis didžiojo pastato dalimis. Toks mokslas vis dar stato 
Didžiuosius Saliamono rūmus, nors net nebeprisimena tikslo. Kiekvienai sąvokai 
ir idėjai būdinga išreikšti savo laiko dvasią (Zeitgeist) ir vietos dvasią, kurio nors 
sąjūdžio bruožus ar didžiųjų meno kūrinių įtaką. Visų šių simbolių orientacija ir 
funkcija smarkiai kinta, priklausomai nuo to, ar jie yra didžiosios Realybės, sutam-
pančios su viešpataujančių institucijų norais, išraiška, ar jie padeda mums suburti 
kasdienybę į racionalizuojamas ir mąstomas sąsajas. Didžiojoje Realybėje nuro-
dome į ideologiją, valdžios institucijas, su didžiosiomis religijomis arba ideologija 
susijusią poeziją ir kiną, o kasdienybėje prasmengame į socialinių, kriminalinių, 
savivaldos, vietos partinių komitetų aplinką. Tačiau tai nereiškia, kad didžioji Re-
alybė (the Real) ir kasdienybės realybė (a reality) yra visai atskirtos. Priešingai, jos 
susietos tūkstančiais įtikinėjimo, manipuliacijos, engimo, pavergimo, priklausymo 
ryšių, yra pono ir tarno santykių inversija.

Lacano įžvelgtos, Žižeko ir daugelio kitų autorių mąstytos figūros, jų skirtis 
[didžiosios Realybės (the Real) ir kasdienybės realybės („tikrovės“ mažąja raide, 
reality)] yra esmiška mūsų interpretacijoms. Didžiosios Realybės ir kasdienės ti-
krovės vaizdai ir kita, kas yra įsivaizduojama ir nepriklauso šiai Realybės ir tikro-
vės hierarchijai, nuolatos kinta, net jei vardai ir simboliai lieka tie patys. Hegelis 
manė, kad sąvoka kyla iš daugybės supriešintų mitinių vaizdinių, todėl pirmiausia 
turi būti išplėtota mitologija ir poetika, o tik paskui atsirasti sąvoka. Mes teigiame 
kiek kitaip: mitinės priešybės ne tik generuoja sąvokas, bet ir sąvokos, jei tik jos yra 
gyvos, vėl aižėja ir virsta mitiniais arba poetiniais vaizdais. Taip gyvuoja mąstymas 
ir kalba. Štai kodėl, norėdami aprašyti niekšybės genealogiją, galime remtis mito-
logija, demonologija ir triksterystės teorija.

Nėra vieno Liuciferio ar vieno arkangelo Mykolo, o yra jų kintantys vaizdiniai 
ir pasakojimai apie juos. Jie sudaro raidos trajektorijas, diskursyvias konfigūra-
cijas, o tai panašu į idėjų istoriją. Tačiau idėjų istorija reikšminga niekšybės ana-
lizei tuomet, kai apčiuopia didįjį virsmą, kuris yra erezija, skandalas, falsifikacija. 
Dante’ės ir Miltono liuciferiai skiriasi didingumu, tačiau nė vienas jų nepamena 
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savo pagoniškosios Ryto žvaigždės, Aušrinės pavidalo. Lucifer(is) (lot. Lux – švie-
sa, ferre – rūpintis, nešti) tapo graikiškojo vardo, o galiausiai hebrajiškojo vertimu 
ir interpretacija. Hebrajų kalboje vardu Hêlêl (ֵהיֵלל, iš Izaja 14–12) buvo vadinama 
žvaigždė Aušrinė, iš čia ir vertimas į graikų kalbą: rytinė žvaigždė arba šviesos 
nešėjas, t. y. tai, kas pritraukia ir skleidžia šviesą, kas pakyla ir leidžiasi. Liuciferis 
kopijuojant išverstas į lotynišką vulgatą ir tik po ilgo laiko pradėjo žymėti Šėtoną. 
Iš pradžių lotyniškuose tekstuose vardas Lucifer nebūtinai reiškė blogio karalių, 
tai galėjo būti ir Venera, Ryto žvaigždė, ir susijusios pagoniškos tradicijos. Taigi 
Aušrinės / Vakarės / Liuciferio vertimas į Blogio demoną buvo aiški ir tikslinga 
pagoniškų tikėjimų, jų šventikų, religinių jausmų diskreditacija ir žeminimas. Va-
dinasi, Liuciferis pradžioje buvo ne blogio demonas, toks jis tapo dėl žeminančios 
inversijos ir dėl vėlesnių demonologijos „atradimų“.

Lietuviškoje mitologijoje Aušrinė buvo dievybė, kuri nusileisdama vedasi 
tūkstančius šešėlių. Lietuvoje Aušrinės ir Šėtono tapatinimo išvengta, buvo išplė-
totas priešingas aiškinimas: Aušrinė yra šv. Marijos Mergelės simbolis. Dainius Ra-
zauskas, nagrinėjęs Aušrinės mitologiją, pažymi, kad lietuviai turėjo: „…liaudiškas 
rytines maldas, primenančias užkalbėjimus, kuriose senieji mitiniai Aušrinės vaiz-
diniai nebeatskiriamai sumišę su krikščioniškaisiais Mergelės Marijos“, ir cituoja: 
„Austrinė žvaigždelė, šviesybė dėl smerties užlaikyta, kuri Poną Jazų pienu valgy-
dino.“19 Prisiminkime ir Antano Strazdo: „O Maria! / Auszras źwayzdi wadinta.“20 
Taigi esama gilių prieštaravimų tarp Biblijos vertimų tradicijos (Ašrinė–Liuciferis) 
ir tautinių Aušrinė–šv. Marija interpretacijų. Lietuviški Biblijos vertimai vengia 
versti Hêlêl Aušrinės ar Liuciferio vardu, o kalba apie paslaptingą „šviesnešį“, taip 
paslepiant okultinių interpretacijų galimybę ir užrakinant tekstą. Lietuviškas ver-
timas sako: 

Kaip gi tu kritai iš dangaus,
tu šviesnešy, kur anksti rytą užtekėdavai?
Kaip sukniubai žemėje
tu, kur griaudavai tautas (Iz 14–12)

Aušrinė, Liuciferis, net paslaptingas šviesnešys kalba apie didingumą ir miti-
niuose šviesulių bei dievų intrigose slepia niekšybės veiksmą. Niekšybė yra pirma-
sis paslėpimas (paneigimo atmaina), kurį galima atverti antruoju paneigimu (nei-
gimo neigimu). Tačiau paslėpimas, mistifikacija nesuteikia galimybės tiesiniam 
antrajam neigimui, nes niekada neaišku, kuris iš falsifikuotųjų gali būti atskleistas  
 
19 Razauzkas, D. S. „Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aušrinė (ir Vakarinė)“, in: Liaudies kultūra, 

2011/6 (141), p. 23.
20 Strazdas, A. Giesmės svietiškos ir šventos. Vilnius: Vaga, 1991.
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ir (ar) už tariamybės kas nors yra. Norėdami atskleisti paslėptus žaidžiančios niek-
šybės veidus, susiduriame su dialektinio metodo problema, su dialektikos revizijos 
poreikiu.

* * *
Žaidžiančio gudriojo proto niekšybės, o dažniausiai įvairios žmonių gudry-

bės – tai kalba, kuri slepia, kviečia remtis kritinės ir negatyviosios dialektikos po-
žiūriais. Jie iš dalies buvo išskleisti Hegelio, jaunahegelininkų, Jeano Paulio Sartre’o, 
Theodoro Adorno, Jacques’o Lacano ir Slavojaus Žižeko kūryboje. Vis dėlto šie 
mąstytojai, išskyrus Adorno, dažniausiai vadovaujasi gelbėjimo, terapijos ar įgali-
nimo nuostatomis, todėl jų dialektika yra pozityvi. Nesistemingumo ir nesuderi-
namumo nuostatos, apvertimo, aižėjimo, daugiakryptiškumo ir trūkio fenomenai 
jų nejaudina arba laikomi ne tokiais svarbiais. Keistas Žižeko ir Adorno dialektikų 
išsiskyrimas jaudina ir simptomiškai rodo: Žižekas atsisuka į didžiąsias ideologijas, 
kritikuodamas ne Trockį, Leniną arba Mao, juos kai kur pratęsdamas ir užsipulda-
mas, o mus supantį buržuazėjantį pasaulį. Adorno, priešingai, kalba apie išsiverži-
mą iš totalitarinius režimus skatinančio vartotojiško individualizmo ir tokią savo 
vizijų sklaidą, kuri atitinka nepakartojamą, originalų meniškumą. Jis industrinei 
modernizacijai priešina individualų, pilietiškai angažuotą kūrybos procesą. Popu-
liariosios kultūros, savispektaklizacijos individai yra linkę pasitikėti tokiais savo 
sprendimais, kurie remiasi populistine agitacija, o ne alternatyviais patikimų insti-
tucijų liudijimais ir ne savo originaliu kūrybingumu. Tačiau ne tik kolektyvizmas, 
bet ir individualizmas gali atverti galimybes autoritarizmui, fašizmui, nacionalso-
cializmui, komunizmui plėtotis. Ir nors dažnas individualizmo šalininkas manys, 
kad totalitarizmas yra kolektyvizmo hegemonija, Adorno pabrėžia, kad kaip tik 
narciziškas, populistinis individualizmas nepasipriešina, negeba organizuoti opo-
zicijos totalitarizmo tapsmui. Populistiniam individualizmui aiškiai padeda tokia 
pat populistinė religija, humanizmo ideologija, kurios, prisidengusios merkantili-
nės aukos praktika, manosi išpirkusios nuodėmes ir padėjusios pasaulio kenčian-
tiesiems. Sutarimo demokratija (deliberative democrasy), kurią vienu metu palaikė 
Jurgenas Habermasas, aiškiai utopizuoja ir humanizmą, ir komunikacijos racio-
nalumą, kartu sumenkindama populistinių medijų viešpatavimą. Priešingai, ne-
gatyviosios dialektikos tikslas – ne kurti sistemas ir ne pateisinti didžiąsias galias, 
o rasti ir parodyti engiančios tikrovės plyšius, paskatinti visiškai naujo ir beveik 
nepriimtino kūrybą, kokia Adorno laiko, pavyzdžiui, Arnoldo Schönbergo dode-
kafoninę muziką ar vėlyvojo Igorio Stravinskio serijinę, giliai šizofrenišką muziką. 
Taip Adorno pagrindžia „iškiliojo triksterio“, kuris yra anapus gėrio ir blogio, idėją 
muzikos, meno ir filosofijos srityse, taigi pratęsia Nietzsche’ės dionisiškumo viziją 
bei maištaujančio gudriojo proto idėją.
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Skiriame idealizuojančią mąstymo funkciją ir idealą, kaip galimą idealizavimo 
produktą. Idealizacija yra mąstymo funkcija, kurią galima palyginti su eksponen-
tine funkcija, rodančia artėjimą prie tam tikros ribos, prie maksimalaus intensy-
vumo arba, priešingai, prie pasyvumo ir galinčia būti apversta. Idealas ir yra tam 
tikras artėjantis prie ribos intensyvumas, kuriam hipotetiškai galime suteikti bega-
lybės statusą ir tai simboliškai žymėti. Idealizacijų gali būti daug ir skirtingos ideo-
logijos plėtoja tik sau reikalingus idealus. Todėl politinis idealizavimas gali sukelti 
pasikartojančius prievartos ratilus, siekiant savąją doktriną paversti vienintele pa-
saulio galimybe. Gudrusis protas idealizuoja, todėl yra ir naudingas, ir pavojingas. 
Jis nuolatos artėja prie menamos begalybės, prie simbolio mąstymo ribos – ir kar-
tu skatina jo įkūnijimą, įgyvendinimą. Šis prieštaravimas tarp aukščiausio idealo 
atveriamos begalybės ir tobulumo bei materialios, kasdienio gyvenimo praktikos 
sukelia konfliktų. Remiantis idealizacija sukurta idealo vizija veikia ir kaip vidinis 
tikslas, ir kaip išorinis matas – kaip svajonė ir kaip reguliatyvus principas. O nega-
tyvaus idealo kategorija nurodo ne tai, kad mes godojame ir siekiame šio idealo, bet 
priešingai, galvojame, kaip jį suvaržyti, apriboti, revizuoti, išvengti jo padarinių. 

Nors idealizacija išreiškia pagrindines, generalizuojančias mąstymo nuostatas 
(intencijas), vis dėlto ji pasireiškia taikant įvairius galios režimus. Negana to, idea-
lizacijos veiksmas ir idealas, pavyzdžiui, prototipas, gali prieštarauti vienas kitam. 
Tarkime, idealizuodama žmogaus protą kabalistinė ir mistinė literatūra aukština 
Adomą Kadmoną, nors ir pasakoja apie jį suvedžiotą ir nuodėmingą, paragavusį 
pažinimo vaisiaus. Kartais nepriklausomybės idealizacija savo herojais pasirenka 
autoritarinius, aiškiai hegemoninius lyderius: karalių Mindaugą, kunigaikštį Vy-
tautą ar prezidentą Antaną Smetoną. Todėl idealizacijos „produktas“ neretai pasle-
pia tikruosius proceso siekinius. Kodėl taip atsitinka? Atsakyti į tai bent kiek gali 
niekšybės paslaptis, tik kita prasme nei rašė Maceina: ne kaip Antikristas, o kaip 
prieštaravimas. Idealizacija kartais pasirodo kaip antagonizmas: Kristaus aukštini-
mas vyksta antagonistiškai neigiant Antikristą. Antagonizmas gali sustabdyti ribų 
nepaisančią laisvę, nepriklausomybę, revoliuciją, meilę. Išaukštinti idealizacijos 
proceso rezultatą, jo simbolį – vadinasi, įvardyti antagonizmą, kuris paneigia pro-
cesą, jį sustabdo. Todėl „gėrio saulė“ yra idealizacijos pabaiga ir represijų pradžia.

Tačiau idealizacija nebūtinai užsibaigia idealo kaip simbolio ar vaizdinio rody-
mu, nebūtinai turi būti sukurtas prototipas, vaikščiojanti metonimija: Smetona – 
tai Lietuva, Stalinas – tai SSRS. Kitokia yra parabolinė pabaiga, kai vietoje išvados, 
simbolio, antagonizmo procesas susprogdinamas į daugybę galimybių, atsisakant 
padaryti baigiamąją išvadą ar rasti kokį nors vadą, simbolį, ikoną. Parabolinė iš-
sklaida gali būti filosofinis pasakojimas, neatitinkantis linijinės veiksmo logikos 
elgesys: laimėtojai pasitraukia, pergalės štabai uždaromi, paskatinamas įvairovės 
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organizavimasis. Vienu metu bolševikai, laimėję Spalio revoliuciją 1917 m., padarė 
(tiesa, ne gero noro vedini) tokį sprendimą: trumpam laikui (1921–1927) paskelbė 
NEP’ą (Новая экономическая политика – Naujoji ekonominė politika), t. y. poli-
tiką, kuri prieštaravo karinio komunizmo ir bolševikiško teroro praktikai ir vieno 
lyderio autoritarizmui.

Vieno idealo, vieno lyderio, pagrindinio štabo, pamatinio mito politika ne-
užsilaiko be specialių ritualų, be kulto, be galios režimo, be represijų. Remiamas 
įvairių režimo institucijų, idealas reguliuoja: grindžia, vertina, koreguoja… mūsų 
gyvenimo tikslus, progreso kryptis, skatina moralinius ir teisinius sprendimus, 
beje, ir poetinį tautos kvietimą, ir stalinistinių NKVD „troikų“21 nuosprendžius. 
Režimas ir galia savaip rodo, kad idealams nėra būdinga kokia nors savaiminė bū-
tis, o veikiau tai yra nuolatos vykdomas idealizacijos ir antagonizmo patvirtinimo 
veiksmas. Paradoksalu tai, kad kovojusieji už laisvę ir aukoję už ją gyvybes laimina 
autoritarinę valdžią ir jų pačių pažeminimą. To negana – šis pažeminimas slepia-
mas po formalizuotu nežinomo kario išaukštinimu ir po simboliniais kovotojų di-
dvyrių pagerbimais. Tai ir yra niekšybės formulė: idealizaciją pakeitus jos antago-
nizmu, pažeminti kovojusius, išaukštinant abstrakcijas ir vieną kitą gyvą simbolį. 
SSRS porevoliucinis ir pokarinis laikotarpis kupinas tokių pavyzdžių. 

Idealas yra prieštaringas: viena vertus, skatina idealizacijos procesą, jo be-
galybę ir transcendenciją, t. y. amžiną siekiamybę, kita vertus, tampa konkrečiu 
simboliu, vadu, režimu, politine praktika. Komunizmo šmėkla, apie kurią rašo ir 
Marxas, ir Derrida, nėra praeities konstruktas, o potencialios ir geidžiamos trans-
cendencijos manifestacija, kuri meniškai pavaizduojama ir užpildoma – kaip pasi-
teisinimas – racionaliu praeities turiniu. Idealizacija, o paskui konkretizacija žudo 
komunizmo šmėklą, nors paradoksaliai teigia, kad įgyvendina. Kuo labiau komu-
nizmo šmėkla dogmatizuojama, tuo ji mažiau revoliucinga. Potenciali ir geidžiama 
transcendencija, kuri pasirodo šmėklų pavidalu, yra akstinas gudriajam protui ir 
niekšybei – didžiajam proletariato ir jo gerbėjų suvedžiojimui. 

Žodis ideologija gerai perteikia idealo režimą, jo galią, kuri nėra tik naratyvi-
nė: viena pusė remiasi į transcendenciją (komunizmo šmėkla), kita virsta instituci-
jomis ir elgesio kontrolės sistemomis. Komunistiškai aiškinamo gėrio ir harmoni-
jos, didingumo ir santarvės, meilės ir gerovės vardu buvo statomos koncentracijos 
stovyklos, organizuojama tremties ir naikinimo logistika. Transcendentiniai (me-
sianistiniai) lūkesčiai ir organizacijos vietiškumas, institucinis ribotumas – ši prie-
šybė tiesiogiai veikia mūsų kalbėjimą. Todėl tai, kas sakoma gėrio ir dorovės vardu, 
21 NKVD „troikos“ (iš trijų asmenų) – Тройка НКВД – sovietinio saugumo organas, darydavęs nuos-

prendžius politiniu sprendimu, be įprastinės teismo procedūros ir tyrimo. NKVD troikos įvairiu for-
matu ir truputį skirtingais pavadinimais veikė 1922–1953 m. Troikos privalėjo ginti partijos „liniją“, 
socialistinius idealus ir vien tik tuo remdamosi skelbė net mirties nuosprendžius. 
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gali būti pražūtinga, o tai, kas kalbama Šėtono žodžiais, gali būti sukilimo ir išsi-
laisvinimo ženklai. Nekontroliuojamo vaizdinio ir prižiūrimos prasmės atskirtis 
paskatino organizacijas labiau prižiūrėti ir kanonizuoti, dogmatizuoti ar paversti 
komercinėmis schemomis idealus. Tokie, virtę partijos šūkiais ar prekių ženklais, 
jau nebeatveria jokios transcendencijos, kaip kad sintetiniai produktai yra atito-
lę nuo natūralios gamtos. Vis labiau prasmė perteikia kintamą įvairovę, o idea-
las – represinę vienovę. Tai, kad semiotika bando išsiveržti iš ideologijos ritmo, 
yra pakankamas jau vykstančios idealo ir prasmės atskirties požymis. Didėjantis 
atstumas tarp prasmės ir idealo (jo simbolių, vaizdinių, naratyvų) sukuria veidro-
džių karalystės efektą, kai tai, kas sakoma, reiškia išvirkščią dalyką. Pavyzdžiui, po 
1928 metų SSRS prasidėjusi visuotinė žemės ūkio kolektyvizacija reiškė ne nuo-
savybės praradimą, o praradimą, vadinamą aukštesnės, kolektyvinės nuosavybės 
įgijimu. Tikslas ir prasmė – atimti valstybės naudai visus gyvulius, o idealas – ko-
lektyvinės nuosavybės pranašumas. SSRS komunistų partijos suvažiavimų metu 
keliamas komunizmo idealas prieštaravo „komunizmo šmėklos klaidžiojimui“ 
po Europą. Ne komunizmo šmėkla, o jos antagonizmas – norminama ideologija 
įteisino masines sovietines represijas, suvokiamas kaip pilietinio karo tęsimą kita 
forma. Galiausiai Michailo Gorbačiovo „pertvarka“ (perestroika) kilo ne iš kapita-
lizmo pranašumo, o iš komunizmo šmėklos ilgesio, iš tų, pasak Derrida, tūkstančių 
nesutvarkytų, chaotiškų praeities pasakojimų ir sentimentų, kurie ardė, naikino 
ideologiją. O semiotika, griūvant sovietiniam režimui (Tartu ir Maskvos semiotinė 
mokykla, siejama su Jurijaus Lotmano darbais, ir Algirdo Juliaus Greimo semioti-
ka Prancūzijoje ir Lietuvoje) tapo oponavimo ideologinėms sistemoms priemonė-
mis, bandant gaivinti ne idealus, o prasmes.

Santykis su mobilizuojančiais ir propagandai bei politinėms santvarkoms tar-
naujančiais idealais gali būti švelninamas ar griežtinamas: čia atveriant mito šalti-
nius (komunizmo šmėkla), čia išlaisvinant prasmę nuo organizacinės represijos ir 
idealų-štampų. Abiem atvejais ideologinis aparatas, su juo susijusi propaganda gali 
naujumą ar kitokį santykį su pasauliu aiškinti kaip niekšybę, todėl gudriojo proto 
pasirinkimas gali būti pakankama laisvės sąlyga.

* * *
Idealo ir negatyvaus idealo santykis. Kantas „Grynojo proto kritikoje“ idealą 

priešino abstrakčiai idėjai ir aiškino jį kaip konkretų ir individualų:
[…] tai, ką aš vadinu idealu ir suprantu ne tik kaip idėją in concreto, bet ir 
in individuo, t. y. kaip atskirą daiktą, apibrėžiamą arba jau apibrėžtą vien 
tik idėja.22

22 Kant, I. Grynojo proto kritika. Vertė Plečkaitis, R. Vilnius: Mintis, 1993, p. 409.
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Šis apibrėžimas reikšmingas savo individualizacijos nuoroda: idealas turi var-
dą, veidą, jis paradoksaliai vėl atgaivina mitinį vaizdinį ir susieja jį su sąvoka. Tai 
daugiau nei abstrakcija, tai idėja, turinti veidą, pavidalą. Vis dėlto Kantas nemąsto 
pavadinimo funkcijos, kuria idėja įgauna išvaizdą, bet kartu sustabdoma ir idea-
lizacija, sukuriamas prieštaravimas (Kristus kaip žmogus – Dievas). „Sprendimo 
galios kritikoje“ Karaliaučiaus mąstytojas idealą apibrėžia analogiškai: „[…] idea-
las – vieninės esybės, adekvačios idėjai, vaizdinys“23. Taip Kantas suformuoja ide-
alo mąstymo tradiciją, kuri atveria kelią pozityviai dialektikai, tikinčiai, kad reikia 
siekti atskleisti prieštaringą idealizacijos procesą. Kantas nesvarsto idealo mate-
rializacijos, įkūnijimo antagonizmo, idealo materialusis pavidalas (pjedestalas) 
lieka nematomas. „Sprendimo galios kritikoje“ jo pabrėžta, kad idealu gali būti, 
pavyzdžiui, „[…] objektyvaus tikslingumo sąvoka fiksuotas grožis“24, taigi idealas 
taip ir lieka formalia taisykle. Kanto idealas yra intersubjektyvus, o ne objektyvus 
ir nepretenduoja išreikšti istoriškai apibrėžtą subjekto valią ir gamybinį veiksmą. 
Jis yra materialai sunkiai perteikiamas, tačiau yra tikslas, vadinasi, juo remiantis 
gali būti kuriami įstatymai, palaiminami ir baudžiami žmonės. Kantas idealą laiko 
„pirmavaizdžiu“ arba prototipu (prototypon25) ir apibūdina prototipų hierarchiją:

[…] idealas protui yra pirmavaizdis (prototypon) visų daiktų, kurie visi, 
kaip netobulos kopijos (ectypa), iš jo ima medžiagą savo galimybei ir, prie 
jo daugiau arba mažiau priartėdami, vis dėlto visada yra be galo toli nuo 
to, kad jam prilygtų […]. Todėl vien tik prote esantis proto idealo objektas 
taip pat yra vadinamas pirmine esybe (ens originarium), o kiek nėra už jį 
aukštesnės esybės – aukščiausiąja esybe (ens summum), ir kiek visa, kaip 
sąlygota, jam subordinuota – visų esybių esybe (ens entium).26

Prototipų arba idealų hierarchija užbaigiama aukščiausiuoju – Dievu, kuris ir 
yra ens entium. Vieningas sintetinis ir kartu hierarchinis mąstymas neleidžia idėjos 
perteikti nei kaip kitybės, nei kaip nesąmoningumo. O kadangi Kantas nėra mani-
cheistas (netiki ir nedėsto aktyvios blogio teorijos), tai negali pasirodyti ir neigia-
mas idealas. Kanto prototipą arba pirmavaizdį, kuris kartu yra ir mūsų sąmonin-
gai puoselėjamas tikslas, tik iš dalies galime sieti su psichoanalitiniais archetipais. 
Pagrindinis skirtumas yra racionalumo mastas. Kanto idealai yra racionalūs, bet 
taip pat atviri transcendencijai (o ne tik transcendentalūs) ir tik todėl ne visai su-
vokiami dėl savo kilmės (imanentinio charakterio) ir tikslo (transcendentinio cha-
rakterio) prieštaravimo. Juk tai, ką mes matome, ką mąstome, yra tik netobulos 

23 Kant, I. Sprendimo galios kritika. Vertė Plečkaitis, R. Vilnius: Mintis, 1991, p. 84. 
24 Ibid., p. 85.
25 Kant, I. Grynojo proto kritika, p. 414.
26 Ibid., p. 414–415.
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išraiškos – visos šios Olimpo dianos, apolonai, herakliai ar Senojo Testamento abe-
liai ir kainai. 

Kitaip idealo sampratą pateikia Hegelis, kuris atsižvelgia į proto veiklumą, į 
tai, kad kintanti idėja keičia pasaulį ir proto formas istoriškai. Jis idealą aiškina kaip 
aukštesnį nei gamta dvasingumą, ne kaip išreiškiantį, o kaip formuojantį; jo indi-
vidualumas ne atspindimas, o konstruojamas kaip istorinė ir socialinė praktika. 
Menas yra dvasios savikūros pakopa ir forma, kuri suišorintu būdu sujungia dvi 
priešybes: konkretų gamtos juslumą ir idėjos dvasingumą. Hegelis rašo:

Menas ir jo idealas yra visuotinumas [das Allgemeine], kuris besiformuo-
damas atsiskleidžia stebėjimui ir todėl yra tiesiogiai susietas su pačiais [der 
Partikularität] reiškiniais ir su visu jų gyvybingumu27.

Aptardamas idealo raidą jis pradeda nuo antikos herojų. Filosofas pažymi, kad 
tik senovės graikų herojai rėmėsi ἀρετή – dorybe, kuri dar nebuvo skilusi, kaip tai 
atsitiko su romėnų virtus28. Antikos, Homero herojai išreiškė abstrakčią begalybę 
konkrečiu, tačiau nepolitiniu pavidalu, o virtus – tai jau santykis su imperija, su jos 
visais teisiniais ir galios prieštaravimais. Graikai griežtai neskiria grožio ir gėrio, 
o kalba apie jų vienovę – kalokagatiją. Herojų laikų aristos (άριστος) – kilnusis – 
nebūtinai siejamas su valdžia (κράτος – galia, valdžia, jėga). Todėl jo ἀρετή ir yra 
išraiška – ne reprezentuojanti, o aktyvi, praktinė, ugdomoji. Ilgainiui kilnieji gali 
įgyti galią bei valdžią ir tapti aristokratija (αριστοκρατία – kilniųjų galia, kilniųjų 
valdžia). Valdžios formavimasis ir idealų kaita netrukus atskiria žmones nuo es-
tetinio Kosmo, atveria Respublikai ir vėliau Romos imperijai, pridursime, kad ir 
Bažnyčiai, Monarchui, Revoliucijai, Tautai, Liaudžiai… Visa tai yra politinių mitų, 
idėjų istorijos, socialinių judėjimų istorijos ir vaizduotės istorijos dalis. Remda-
masi idealu dvasia save atranda, bet, svarbiausia, kuria save konkrečiu istorijos ir 
santvarkos laikotarpiu. Hegelis apčiuopia, kad idealas priklauso nuo praktikos – fi-
losofinės, meninės, politinės… Istoriškumas ir idealo raidos logika formuoja jo bū-
tinybę, dialektinę-praktinę hierarchiją. Vienos idealo kultūrinės-politinės išraiškos 
paneigia ir įveikia (Aufheben) kitas. Taip Hegelis kuria idealo galios ir savalaikišku-
mo teoriją, į paribius nustumdamas tuos, kurių idealai jam atrodo nesavalaikiški, 
nesavavietiški ir šiaip gėdingi: pasenusią pagonybę, judaizmą ir net katalikybę… 
gentines ar demokratines valdymo formas. Vis dėlto reikšminga, kad Hegelis pa-
rodo, jog idealas yra ne tik estetikos ar etikos, bet ir politikos ar net ekonomikos 
prielaida. Jis supriešina abstrakčius politinius idealus, kurie neturi valios ir galios, 

27 Hegel, G. W. F. Vorlesungen uber die Asthetik I (Friedrich Bassenge, H.). Berlin/Weimar, Aufbau, 1982, 
s. 185.

28 Ibid., s. 185.
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ir subjektyvius, kupinus energijos, tad remia Machiavellio samprotavimus, taip 
pirmą kartą, bet tik iš principo parodydamas idealo ir niekšybės sąsajas. 

Ernstas Cassireris pamažu nutolsta nuo substancinių kantiškųjų mąstymo for-
mų, remiasi Hegelio istoriškumu, tačiau vietoje vieno (hegeliškojo) dvasios kelio 
pasiūlo funkcinį daugelio kelių aiškinimą29 ir galimą įvairovę. Cassireris kurį lai-
ką buvo nuoseklus Kanto sekėjas ir puikia išdėstė Kanto idealo sampratą kūrinyje 
„Kanto gyvenimas ir mokymas“30. Tačiau savo svarbiausiame kūrinyje „Simbolinių 
formų filosofija“31 jis originaliai kalba apie įvairias mąstymo funkcijas, kur mitui 
priskiria daugiau panašybių ryšių ir perėjimų, o religinį ir mokslinį mąstymą aiš-
kina idealizacijos ir kitomis funkcijomis. Jis pažymi:

Apskritai mitologinis mąstymas išsiskiria tuo, kad nežino, kas yra ideali 
„panašybė“ [ideelle „Ähnlichkeiten“] ir kad kiekviena panašybių rūšis jam 
yra pradinio bendrumo ir esmės tapatumo liudijimas, o tai visų pirma bū-
dinga panašybei, erdvinės struktūros analogijai.32

Magija ir mitas, kaip specifinės mąstymo formos, remiasi mimetine ir analo-
gine raiška ir reprezentacija, žinojimu, tad jiems nėra svarbi idealizacija. O mokslo 
raidai ji svarbi kaip racionalus tikslas, pagrįstas projektas ar prototipas. Cassireris, 
kalbėdamas apie idealą, turi omenyje tikslingas idealizacijas. Idealizacija yra veiks-
mas, priešingas realizacijai, vadinasi, ir realumui. Kita vertus, idealizacija nėra ir 
paprastas abstrahavimas, o būtent konkretaus, individualizuoto tikslo ir regulia-
cijos atradimas ir vykdymas. Cassireris pabrėžia dialektinį realumo ir idealumo 
skirtumą, kai nė viena dalis nėra privilegijuota arba turinti tik vieną raidos kryptį. 
Tai reiškia, kad nėra vienos religijos, meno, net mokslo tiesos, nes yra skirtingos 
idealizacijos. Mokslo paradigmos keičiasi keičiantis idealizacijos būdui, taip geriau 
pažįstant visatą ir perteikiant tiesas apie ją ir žmogų. Funkcinis, istorinis požiūris į 
idealų kūrimą išlaisvino Cassirerį iš būtinybės remti vieninteles ideologijas ir leido 
aklai nesekti politinių idealų reguliavimu, kai jais remiantis kuriami įstatymai. Jis 
yra kritiškas įvairioms ideologijoms: mokymams apie tai, kurie idealai būtini ir 
kokios dėl to gali būti taikomos represinės priemonės. Simbolinį mąstymą, kuris 
jo filosofijai yra pamatinis, užtikrina trys viena nuo kitos priklausomos funkcijos: 
išraiškos, reprezentacijos ir reikšmės. Cassireris mano, kad sąmonės raida remia-
si ne kantiškomis apriorinėmis formomis, o istoriškai apibrėžtomis funkcijomis. 

29 Cassirer, E. Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über die Grundfragen der Er-
kenntniskritik. Berlin: Bruno Cassirer, 1910.

30 Cassirer, E. Kants Leben und Lehre. Berlin: Bruno Cassirer, 1921.
31 Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen. (Berlin: Bruno Cassirer, Band 1: Die Sprache, 1923; 

Band 2: Das mythische Denken, 1925; Band 3: Phänomenologie der Erkenntnis, 1929).
32 Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen. Berlin: Bruno Cassirer, Band 2: Das mythische Den-

ken, 1925, s. 107.
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Tai iš esmės keičia idealo apibūdinimą, kuris yra ne duotas, ne tik siekiamas, bet 
istoriškai bei praktiškai funkcionalus. Idealo manifestacija (menas) ar reprezen-
tacija (kalba, komunikacija) yra būdai oponuoti realumui, su kuriuo idealizacija 
turi dialektinį ryšį. Cassireris, kalbėdamas apie idealizaciją, kalba ir apie skaičių 
kaip priemonę parodyti ko nors „abstrakčią ir idealią vienovę“33. Tačiau ši vienovė 
nėra moksliniu požiūriu vienintelė ar nekintama. Funkcinis požiūris jam leidžia 
kalbėti ne apie idealą apskritai, ne apie idėjos charakterį, o apie kuriamus „idealius 
ryšius“, „idealius dėsnius“, „idealią funkcinę vienovę“, „idealią laisvę“ ir „idealią 
vienybę“. Vis dėlto Cassirerio ideali funkcija yra pozityvi, o ne negatyvi, nors funk-
cijų mąstymas numano jų apvertimą, ką ir savo matematiniuose svarstymuose jis 
yra pažymėjęs. 

Kantas ir Hegelis kalba, nors ir ne tiesiogiai, apie neigiamus idealus, kurie yra 
destrukciniai ir tarp kurių pirmiausia apmąstytinas didingumas. Kantas „Sprendi-
mo galios kritikoje“ rašo: 

Drąsiai kabančios ir tarsi grasinančios uolos, dangų aptraukę audros debe-
sys, atslenkantys su žaibais ir griaustiniu, ugnikalniai su visa jų griaunamą-
ja jėga, niokojantys uraganai, beribis įšėlęs vandenynas, didžiulis galingos 
upės krioklys ir pan. – visa tai mūsų gebėjimą pasipriešinti paverčia ne-
reikšminga smulkmena, palyginus su jų galia. Bet jų reginys tuo patrau-
klesnis, kuo labiau jis baugina, jei tik mes patys esame saugūs […]34

Galingas griovimas, niokojimas ir „jei tik mes patys esame saugūs“… Šią sau-
gumo sąlygą jis vis kartoja, taip bandydamas pabrėžti mūsų nesuinteresuotumą. 
Nesuinteresuotumas – galios didingumo stebėjimo sąlyga. Be to, šis didingumas 
yra mūsų transcendentinis sprendimas, ne pati jūra ar pats krioklys yra didingas. 
O pavojai, nesaugumas, baimė trukdo mums pamatyti ir pajusti didingumą, kuris 
mums grasina: tuo metu, kai plaukiame laivu arba dalyvaujame revoliucijoje. 

Negatyvūs idealai – tai, kas atstumia – dažniausiai vaizduojami kaip dvasinės 
niekšybės simboliai: pradedant Liuciferiu, baigiant Judu Iskariotu ir totalitarizmo 
metonimijomis – Hitleriu, Stalinu, Mao. Didžioji niekšybė nurodo priešybę ir nau-
dojasi veidrodžio, arba išvirkščios inversijos, efektu. Taip nuolatos falsifikuojama 
gėrio ir blogio opozicija, kad būtų akivaizdus tik tiesiogiai veikiantis blogis, o jo 
geluonis, keičiantis mūsų mąstymą, būtų nepastebimas. Vis dėlto ir šios regimosios 
negatyviųjų idealų konstrukcijos – nuo Leviatano ir Molocho simbolių iki didžiojo 
priešo vaizdavimo – yra svarbūs paslėptojo geluonies simptomai ir niekšybės po-
žymiai. Kalbame apie idealus, o ne apie banalumą ar apie instrumentalumą. Ne-
gatyvūs idealai yra ne mažiau dvasingi, nes reikalauja aukščiausių proto pastangų 

33 Ibid., s. 152.
34 Kant, I. Sprendimo galios kritika, p. 114.
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juos sukurti, idealizuoti tam tikru mastu ir intensyvumu. Tam reikalinga muzika, 
poezija, dailė. Beveik nė viena opera, komedija, nė vienas gyvojo Teatro skandalas 
be jų negali apsieiti. Ir kartais būtent teatras atskleidžia niekšybės, o ne atviro blo-
gio fenomeną: blogis paliekamas atviram priešui, o niekšybė – tariamam draugui. 
Tačiau ir čia nereikia perdėti: juk tariama draugo niekšybė kartais yra ne kas kita 
kaip mūsų neišpildytas egoistinis troškimas, ir mes esame šios niekšybės veiklieji 
šaltiniai. Bet yra ir atvirkščiai: niekšybė gali būti gerai suplanuotas suvedžiojimas, 
taikomas totalitarinių ir autoritarinių režimų praktikose – suvedžioti, sugundyti, 
suvilioti, suimti ir nuteisti.

Vladimiras Solovjovas straipsnyje „Pirmas žingsnis į pozityvią estetiką“ la-
biau seka Schellingu, o ne Hegeliu ir mano, kad žmogus sprendžia apie reiški-
nius remdamasis visuotinio solidarumo idėja – ir skatindamas visa ko vienybę, 
ir priešindamasis jai. Idealas jam yra ne regimoji tikrovė, o jos veiklusis, imanen-
tinis tikslas, kurio poreikis turi būti iškeltas, suvoktas ir laipsniškai įgyvendina-
mas. Liaudis, tauta, kuri suvokia šį idealą, palaiko ir genijus, ir jų veiklą siekiant 
tikslų. Taip Viešpaties Taboras nužengia į žemę, o įvairūs prieštaravimai pamažu 
įveikiami vadovaujantis šiuo konkrečiu politiniu ir estetiniu-etiniu idealu. Taip 
Solovjovas, o vėliau Maceina pagrindžia būties ir aukščiausio idealo būsimą vie-
novę ir nukrypimų, prasimanymų, neatitikimų pavojingumą, o kartu įvardija 
neigiamą (Antikristo) idealą, apie kurį kone nuolatos mąsto. Įdomu ir svarbu 
aptarti, kodėl aukščiausiojo idealo puoselėtojai ima manicheiškai kalbėti apie 
aktyvią, dinamišką Šėtono karalystę ir ką toks apverstinis idealas reiškia? Arba 
ką negatyvaus idealo funkcija mums padeda nusakyti? Turiu omenyje, ar Solo-
vjovo ir Maceinos metaforos, svarstymai apie Didžiąją niekšybę ar Antikristą 
padeda mums suvokti Holokausto, Aušvico, Gulago, totalitarinės sistemos prie-
vartą? Daugelis poetų ir rašytojų, bandydami nusakyti totalitarinės prievartos 
sistemas, jas metaforiškai perteikė Leviatano, Molocho, Mefistofelio35, Volando 
vaizdiniais. Ką jie reiškia kaip metaforos, nusakant didžiąsias prievartos sistemas 
ir sukilimą prieš jas? 

Dvasinei niekšybei, kaip ir dvasinei dorybei, priešinsime ir gretinsime kar-
navalinę idealų metamarfozę ir anamorfozę bei banalųjį blogį. Karnavalai, per-
formansai, dar plačiau – menas užtikrina idealų transformacijas, idėjų krypsmus. 
Karnavališkumas, kurio gausu François Rabelais knygoje „Gargantiua ir Pantagriu-
elis“, yra toli ir nuo George’o Gordono Byrono Liuciferio didingumo (iš Byrono 

35 Mefistofelis yra kas kita nei Liuciferis. Tai yra vokiečių alchemikų išradimas remiantis hebrajų ir grai-
kų kalbų dėlionėms, gematrija. Mefistofelio vardo graikiška interpretacija – Tas-kuris-nepraleidžia 
šviesos, Tas-kas-neigia-šviesą ir yra opozicija Liuciferiui. Mefistofelis yra Liuciferio šešėlis, jo tamsioji 
pusė, alchemikų ir magų vizija. Liuciferis kviečiamas neateina, jis laisvas, o Mefistofelis pasirodo, nes 
yra magų idealų emanacija. Mefistofelis – lyg alcheminiai homunkulai arba Frankenšteinas.
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„Kainas“) arba Johano Wolfgango Goethe’ės Mefistofelio iškilumo (iš Goethe’ės 
„Fausto“), taip pat nuo Hannos Arendt diskutuoto Eichmanno ir kitų nacistų ba-
nalumo… Simbolinės konstrukcijos įgauna įvairius pavidalus, priklausomai nuo 
to, kokias dvasines patirtis ir kur mes realizuojame. Leviatanas gali būti mąstomas 
ir kaip paprasta gyvatė, ir kaip didingas blogis, ir juokingai ar banaliai. Šėtoniš-
kumas pasireiškia liaudies juoko kultūroje įvairiausiais kipšų personažais, persi-
renginėjimais, socialinių „apačių“ išaukštinimu ir „aukštumų“ išjuokimu, santy-
kių apvertimu, o tai nėra didingumas. Niekšybės idėja yra susijusi su laipsnišku 
daugybės semantinių, vadinasi, ir su moralinių, pasaulių atvėrimu, pasaulių, kurių 
negalima pamatuoti nei įprastine horizontalia daugybe bei įsivaizduojama religine 
arba valdžios vertikale. Vėlyvųjų viduramžių manicheizmo tradicija veikė Dante’ės 
pasakojimą, kur Pragaro (Inferno) vaizdas didingas, tačiau Liuciferio paveikslas 
dar blankus, nebylus. Jis vadinamas „Gelmių valdovu“, apie jį kalbama: 

Skausmų ir sielvartų šalies vadovas, 
Krūtinę savo iš ledų iškišęs,
gigantas – nykstąs būtų čia atrodęs36.

Pragaras ir Rojus, Liuciferis ir Dievas yra asimetriški, nors Šėtonas yra tik 
puolęs angelas. Dante’ės kūrinyje dvasios niekšybė dar negrasina sunaikinti arba 
pakeisti dorybes, o elgiasi pagal išankstinę tvarką. Visavertiškai, išskleista didybe, 
kupina romantinio individualizmo, begalinės, tačiau niekada nepasiektos vilties, 
didžioji niekšybė buvo pavaizduota Byrono poemose „Kainas“ ir „Manfredas“. 
Byronas rašo:

Kainas
Kas gi
Mes esam?

Liuciferis
Tie, kurie pirmi supratom
Nemirtingumą savąjį; mes tie,
Kurie veidan tirono visagalio
Be baimės žiūrime ir sakom drąsiai,
Kad jo pikti darbai nėra geri37.

Liuciferiui – puolusiam šviesos angelui, nublokštam į pragarmes, Byronas 
priskiria daugelį individualizmo, apšvietos ir revoliucijos idealų. Kritęs Šviesos 
nešėjas yra individualistas, savigarbos aukštintojas, skeptikas ir cinikas. Kai jis 
kalba apie Aukščiausiojo malones, ragina patiems pasiimti laisvę, remia kritišką 

36 Dantė. Dieviškoji komedija. Vertė Churginas, A. Kaunas: Šviesa, 2009, p. 138.
37 Byron, G. Poezija. Kainas. Vertė Churginas, A. Vilnius: Žaltvykslė, 2007, p. 28.
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mąstymą, net apšvietą ir jos skatinamą revoliuciją. Liuciferis – absoliutizmo prie-
šininkas:

Vergystėn neįpuolė tik tokie,
Kurie vargingos laisvės neišmainė
Į pataikavimo tylias kančias,
Nes nepanoro skambint arfom,
Giedoti himnus Dievui Visagaliui,
Ir veidmainingai liaupsint jį už tai,
Kad jo galia didi yra be galo
Ir įkvepia ne pagarbą ir meilę,
O siaubą38.

Kainas, pagautas ne puikybės ir ne ūmaus pavydo, kaip teigia dauguma Bi-
blijos aiškintojų, o nepakantos Absoliutui, kuriam atnašaujami paskersti avinėliai, 
netyčia užmuša brolį Abelį. Poema rašoma taip, kad galima tik retoriškai klausti: 
ar Byronas kaltina Dievą paskatinus Kainą užmušti Abelį? Kas yra šio prakeikimo 
šaltinis: Dievas ar sukilę demonai? Ar Byronas kaltina Viešpatį, kuris yra visagalis 
ir iš anksto žinojo, kuo tai baigsis, ir paskui ne nubaudė Kainą mirtimi, o ištrėmė 
klajoti po pasaulį? Byronas griauna stereotipinį, krikščionišką Kaino ir Abelio is-
torijos aiškinimą ir pateikia kitą: sukilusios apšvietos, nepakantos tamsiam auko-
jimui ir Bažnyčiai, ginančiai savo atnašavimus. Kainas yra suvedžiotas sukilėlis ir 
už tai nubaudžiamas, o bylos motyvai yra visai kiti, nei įprasta aiškinti. Goethe’ės 
Mefistofeliui gana svetima revoliucinė Byrono Liuciferio dvasia ir drąsa pasmerkti 
aklą absoliutizmą. Vis dėlto Mefistofelis išsaugo kai kuriuos skeptiko, laisvamanio, 
neabejingo sukilimams individualisto demono bruožus. Tai perteikia dvejopą po-
žiūrį į sukilimus: kaip blogio maištą ir kaip laisvės šauksmą. Štai kodėl Mefistofelio 
ar Liuciferio figūros romantizmo laikotarpiu įgauna prieštaringų, dramatiškų ir 
todėl labiau žmogiškų bruožų.

Leopoldo Ritterio von Sacher-Masocho „projektas“ Das Vermächtnis Kains – 
„Kaino paveldas“ – oponuoja ir krikščioniškajai, dogminei Kaino interpretacijai, 
ir Byrono Kainui sukilėliui. Tai neužbaigti dėl autoriaus mirties Leopoldo Ritterio 
von Sacher-Masocho novelių ciklai, kurie aprėpė šias temas: „Meilė“, „Nuosavybė“, 
„Valstybė“, „Karas“, „Darbas“ ir „Mirtis“. Užbaigtuose cikluose „Meilė“ ir „Nuosa-
vybė“ aprašomas Kaino nuopuolis. Kodėl būtent Kaino? Klasikinis mazochizmas 
siekia seksualiniu malonumu paversti savo moralinės kaltės jausmą, labiau įsivaiz-
duojamą, projektuojamą, o ne tikrą. Kainas, Viešpaties pasmerktas tremčiai dėl 
brolžudystės, turi amžius laiko išpažinti savo kaltę ir paversti ją absoliučiu malo-
numu. Masocho Kainas ir yra pirmasis mazochistas, kuris atnaujina savo traumą ir 

38 Ibid., p. 45.
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paverčia ją malonumu, panašiai kaip šiandien yra reprodukuojama karo ir tremties 
kančią. Viso projekto epilogu turėjo būti novelė „Naktis prieš Kalėdas“39, parodanti 
atgailos malonumo sakralumą. Savo literatūriniais kūriniais Masochas perversy-
viai atgailavo dėl visų baisiausių žmonijos nusikaltimų40 ir parodė, kad giliausia 
atgaila ir nusižeminimas gali būti psichinė ir erotinė neslepiamo pasitenkinimo 
preliudija. Deleuze’as pažymi, kad Masochas „[…] turi labai savitą manierą vienu 
metu „deseksualizuoti“ meilę ir seksualizuoti visą žmonijos istoriją“41. Vis dėlto 
šiuo atveju sakyčiau kitaip: jis panaikina meilę kaip tokią (jos vietą užima kančia ir 
atgaila), tačiau erotizuoja visą istoriją. Kuo didesnė žmogiškoji nuodėmė, kuo gi-
lesnė atgaila kitų akivaizdoje, kuo piktesnis žeminimas ir panieka, tuo didesnis yra 
atpirkimo malonumas, lytinis aktas ir orgazmas. Masochui yra svarbu patirti visą 
Kaino nuodėmės gelmę ir tik Judo nuodėmė galėtų būti labiau gelianti. Masochui 
svarbu sukurti bendruomenes, kurios persismelktų įsivaizduojama savo niekšybe, 
net jei negeba jos sukurti, imituotų atgailą už savo klastą, kurios nemoka padaryti. 
Jie atgailauja už pasaulį, nors nemoka pakenkti, ir per savo atgailą patiria tariamai 
krikščionišką ekstazę. Nežinia, kas krikščionybei pavojingesnis: ar iš Kristaus nie-
kybės besityčiojantis materialistas de Sade’as, ar savo atgailą kosmine orgija paver-
čiantis Masochas? 

* * *
Demonas – laisvės šauklys. Kita, artimesnė Byronui, variacija išplėtota Mi-

chailo Lermantovo poemoje „Demonas“ ir dar kitaip interpretuota Boriso Paster-
nako parafrazėje Lermontovo demonui. Lermontovas parodo, kaip virš Kaukazo 
kalnų skrieja ištremtasis demonas, kupinas išmintingos vienatvės ir „tremties dva-
sios“, jis dar itin baironiškas: toks pat nenuolankus ir ciniškas viskam, kas baigta ir 
dieviška, tačiau jautru grožiui, todėl gali susižavėti ir sužavėti gruzinę kunigaikšty-
tę Tamarą, parodyti meilę ne žmonių ir ne Viešpaties, o kitokią, bet taip pat maiš-
tingą ir nenuolankią. Tai beveik gotikinio romantizmo patyrimas ir kartu aistros 
nenuolankumo ir nesavalaikiškumo pavyzdys. Lermontovo demonas atveria maiš-
taujančios – begėdiškos ir romantiškos – aistros vartus. Jis yra puikus herojus, bet 
ne mūsų, o niekieno laiko. Priešingai nei Goethe’ė, Byronas arba Lermontovas, 
Pasternakas atima iš maišto vardą ir kūną, jis sukilimą paverčia pasauliu. Paster-
nakas rašo poetinę inversiją „Demono atminimui“, kur subtekstu paverčiamas 
Lermontovo „Demonas“. Pasternakas originaliai perteikia inversyvų subtekstą, 
apversdamas buvusį poetinį paveikslo vaizdą, įtraukdamas ankstesnio eilėraščio 

39 Brunel, P. Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes. Abingdon: Routledge, 2015, p. 183.
40 Deleuze, G. Masochism: Coldness and Cruelty & Venus in Furs. New York: Zone Books. 1991, p. 11–12.
41 Ibid., p. 12.
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elementus. Jis priverčia Lermontovo demoną minėti mirusią Tamarą Kaukazo vir-
šukalnėse, bet ne gedėti, ne apverkti:

Pareidavo naktimis
Ledyno mėlynume nuo Tamaros.
Sparnų pora nubrėždavo,
Kur turi ošti, kur baigtis košmaras.
Neraudodavo, nesunerdavo
Apnuogintų, nučaižytų, randuotų.
[…]
Prisiekinėjo viršūnių ledais:
Miegok, bičiule, grįšiu lavina42.

Kaip pabrėžia Tomas Venclova, Pasternako eilėraštyje nebelieka subjekto – 
demono. Jis primenamas tik pavadinime, kaip nuoroda. Desubjektyvuotos eilės 
šnabžda priešingai nei Lermontovo demonas: ten, kur buvo garsai, ten tyla, kur 
buvo veidas, lieka tik šešėlis: „visas eilėraštis yra organizuotas pagal elipsės, nuty-
lėjimo principą“43. 

* * *
Analogiškas Byronui arba Lermontovui, dialektinis pragaro ir rojaus vaizdas 

buvo atvertas Jacobo Boehme’ės kūryboje, išplėtotas ir radikalizuotas romantikų, 
paverstas mistiniu anarchizmu Williamo Blake’o kūryboje ir savitai apmąstytas 
Miłoszo. Jis, kaip ir daugelis kitų teoretikų, pastebėjo, kad romantinis Liuciferio 
paveikslas yra individualistinio sukilimo metafora. Poeto pasipriešinimas XX a. 
totalitariniams ir autoritariniams režimams skatino romantinio individualizmo 
tradiciją aiškinti ne istoriškai, o kaip esmingą ir tęstiną patyrimą. Blake’o mani-
cheiški samprotavimai apie Urizen (autoritarinį, totalitarinį Dievą-Šėtoną) įkvėpė 
Miłoszo „Ulro žemę“. Ir Blake’as, ir Miłoszas kritikuoja autoritarizmą, despotiją, 
abu neigia mechaninį ir materialistinį visatos vaizdinį ir aukština demonišką lais-
vę. Šiai laisvei lemta pakilti nuopuolio – Ulro žemėje, kančios viešpatijoje. Miłos-
zas apie Liuciferį rašo „Teologiniame traktate“: 

Tak czy inaczej, anioł wielkiej piękności i siły zwrócił się
przeciwko niepojętej Jedności, ponieważ powiedział
,,Ja“, co oznaczało odłączenie.44

42 Tomo Venclovos vertimas, in: Venclova, T. „Tekstas ir subtekstas: dviejų Boriso Pasternako eilėraščių 
pavyzdžiu“, in: Semiotika, A. J. Greimo centro studijos, Nr. 11, 2015, p. 68.

43 Ibid., p. 70.
44 Miłosz, Cz. „Traktat Teologiczny“, in: Miłosz, Cz., Wierse, tom 5, Krakow: Wydawnictwo Znak, 2009, 

p. 229. 
 „Vienaip ar kitaip, didingo grožio ir galios angelas, atsigręžė
 Prieš nesuvokiamą Vienį, nes pasakė
 „Aš“, kas reiškė atitrūkimą“ (versta M. G.).
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Miłoszas nebuvo Byrono gerbėjas, jis seka ne Byronu, o tradicija: nuo Johno 
Miltono, Byrono iki Blake’o, kuri vaizduoja Liuciferį kaip atsiskyrimo ir todėl maiš-
taujančios laisvės šauklį. Miłoszas, interpretuodamas Blake’ą, rašo:

Angelų maištas kaip kosminė katastrofa – tai Miltono Prarasto rojaus 
objektas. Poezijoje nuo jo priklausomas Blake’as „pataiso“ Miltoną, pripa-
žindamas Šėtono teisingumą, nes šis maištavęs prieš netikrąjį Dievą, auto-
kratišką Jehovą.45

Tačiau Miłoszas neaukština Liuciferio. Jis renkasi savitą dialektinį ir kartu ne-
gatyviosios teologijos (abu būdingi Boehme’ei) žvilgsnį. Sukyla jau ne Liuciferis, 
o poetas, kuris atmeta ir žmonių kuriamą pragarą teisuoliams (nacizmas, komu-
nizmo Gulagas) ir naują Pjedestalą arba Olimpo žvaigždyną, ir naujos Didžiosios 
tiesos konstravimą. Miłoszo pasiūlytas kelias – aiškinant poetinius demonų vaizdi-
nius ir pozityvią, gudrią ketmano niekšybę, parodyti poeto maištą.

* * *
Didžiojo blogio klausimą Žižekas svarsto kitaip, dialektiškai, bet jau vaizduo-

tės raidos, nesąmoningumo ir ideologijų kritikos šviesoje. Pasak jo, didingo de-
mono vaizdinys, kai tik jis parodomas romantizmo literatūroje, atskleidžia ne tik 
blogį, bet pirmiausia traumos inversiją, kuri veikia ideologijų supratimą ir idealų 
kaitą. Jis, nesigilindamas į Byrono motyvus, pabrėžia Liuciferio didingumą kaip 
pažeminimo traumos inversiją:

[…] Mozarto scenos personažai, kaip atkreipia dėmesį Inavas Nagelis, lieka 
„plokšti“ ir tam tikra prasme visiškai eksternalizuoti; o tai reiškia, kad tikrai 
modernaus „demoniško“ Blogio (kurio pirmoji personifikacija buvo bairo-
niškas herojus) čia dar nėra: mocartiškas personažas blogietis (Osminas iš 
operos Pagrobimas iš Seralio arba Bartolo iš Figaro vedybų) atvirai demons-
truoja savo Blogį taip, jog beveik kelia juoką […]46 

Sukilusieji prieš engiantį absoliutizmą kviečiasi į pagalbą Liuciferį. Žiže-
kas mąsto apie Don Žuaną: „… Mozartas šiai figūrai suteikia romantinį atspalvį, 
paversdamas ją (gyvenimo pabaigoje) protobaironišku „demonišku“ herojumi, 
velniško Blogio įsikūnijimu, tam tikru negatyviu etiniu herojumi…“47, kuris yra 
visuomenėje šalinamo seksualumo ir iš to kylančios traumos inversija. Miłoszas 
buvo skeptiškas froidistinių literatūros interpretacijų atžvilgiu ir mato Liuciferį ki-
taip nei seksualinė ar išnaudojimo trauma. Juodosios šviesos angelas (taip jis jį 
vadina) yra kas kita nei trauma: jis yra išsivadavimo iš tironijos simbolis. Žižeko 
45 Miłosz, Cz. Ulro žemė. Vilnius: Baltos lankos, ALK, 1996, p. 196. 
46 Žižek, Sl.  „Robertas Schumannas: romantikas antihumaniztas“, in: Muzika kaip kultūros tekstas:  

naujosios muzikologijos antologija. Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 237.
47 Ibid., p. 238.
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Liuciferis yra kasdienybės Žemėje, jis yra edipinių santykių pasekmė, o Miłoszo 
kartais lankosi Ulro žemėje ir yra maišto, tik jau ne edipinio, ištaka, kažkas, ko 
negalima pašalinti psichoanalitinės terapijos būdu. Todėl skirsis ir mūsų idealo aiš-
kinimas: vienas jų bus įgalintas marksistinės-psichoanalitinės filosofijos ir kalbės 
apie idealų agresiją ir pragmatiką, o kitas – apie anapus Logo sferos esančius vyks-
mus, kurių negalima apčiuopti jokia struktūralizmo ar poststruktūralizmo kalba 
(veikiau jau ikistruktūralizmo).

Žižekas kritiškai žvelgia į santykį su idealais ir, pavyzdžiui, reikšmingai inter-
pretuoja muzikos, racionalumo ir operos sąveikas, jis teigia:

Kas yra muzika elementariausia prasme? Maldavimo aktas: kreipimasis į 
didžiojo Kito (Mylimosios, Karaliaus, Dievo…) atvaizdą, prašant atsiliep-
ti – tačiau atsiliepti ne kaip simbolinis didysis Kitas, bet kaip visa jo arba 
jos būties tikrovė […]48. 

Žižekas nagrinėja operos, Schumanno muzikos ir hegelinės dialektikos san-
tykį lacaniškosios (aliuzija į prancūzų filosofą, psichoanalitiką Jacques’ą Lacaną) 
dialektikos žvilgsniu, kalba apie nostalgijos nostalgijai, ilgesio ilgesiui svarbą, apie 
„netekties netektį“, pagal analogiją idealo „neigimo neigimo“ galiai. „Netekties 
netektis“, aiškinama Alfredo Hitchcocko filmų trauminiame kontekste, yra kas 
kita nei laimintis idealo pranašumas Hegelio filosofijoje. Romantinių ir hegeliš-
kos dialektikos idealų funkcija yra kitokia nei traumos, pavyzdžiui, siaubą kelianti 
ilgesio ilgėjimosi praktika. Filosofas teigia, kad skausmingas didingumo ilgesys 
slopina konstituojančią veiklą, o tai pasireiškia „subjekto nykimu“, priešingai nei 
hegeliškas – subjekto įgalinimu ar Miłoszo – poetiniu subjekto išlaisvinimu. 

Žižekas, sekdamas Lacanu, kalba ne apie „subjekto mirtį“, o apie „perbrauktą 
subjektą“, kur subjektas yra stygius, trūkumas, o ne pozityvi esatis. Priešingai, 
neokantinė ar neohegeliška perspektyva mus skatina interpretuoti didingumo 
idealą ne kaip subjekto nesaties parodymą, o kaip reguliacinį subjekto principą, 
kaip empirinio veiksmo antlaikišką ir anterdvišką tikslą. Žižekas kalba apie tai, 
kad romantinis didingumas atveria tuštumos atvėrimo ir kartu jos praradimo 
baimę. Jis pažymi, kad Schumannas vilties ir ilgesio troškimą įpina į savo muzi-
kines kompozicijas kaip numanymą, ne kaip garsą, kaip stygių, ne kaip paveikslą. 
Žižekas siūlo tokį užgimstančios didingos muzikos ir didžiųjų idealų aiškinimą, 
kur pati idealo funkcija pakeičiama laipsniuojamomis ilgesio figūromis, ape-
liacijomis į didįjį Kitą, slepiant savo, kaip subjekto, nunykimą ir tuštumą. Taip 
interpretuotas didysis Kitas neatitinka nei Kanto, nei Hegelio filosofijų turinio, 
o veikiau atmeta, paneigia idealo transcendentinę funkciją. Didingumo idea-
lai gali mums padėti pagrįsti vaizduojamą, intersubjektyvų gamtos ir žmogaus 

48 Ibid., p. 236.
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gyvenimo tikslą, atverti tokią dvasios raidos perspektyvą, kuri priešybėmis ir 
kova gali tapti ir tampa mūsų būsimuoju išsipildymu, tikslu. Lacano ir Žižeko 
didžiojo Kito dialektines interpretacijas galima priimti tik iš dalies, kai jos apibū-
dina ne pozityvųjį, o trauminį elgesį, kurį formuoja ne tik didžiosios ideologijos, 
totalitariniai, autoritariniai, religiniai, subkultūriniai režimai, bet ir tradicijos ar 
masių norai. Kitaip tariant, kantiškas–hegeliškas pozityvusis didingumas, per-
teikiamas pasaulio dvasios, Dievo, komunizmo arba kitais vaizdiniais, ne visada 
yra racionalus idealas, o dažniau kolektyvinė istorinė vizija (daugialypė, nuolat 
metamorfozes patirianti šmėkla) arba trauminė, iracionali intelektinė schema, 
nesąmoningumas. 

* * *
Zonos režimas. Skirtingi režimai, galios zonos ir galios disciplinos iškreipia 

idėjas ir idealus. Jos pasaulėjautą ir pasaulėvaizdį kreipia savitomis trajektori-
jomis, apverčia, skatina inversijas, tačiau pačios šios zonos nėra vien Logo ar 
kalbos išraiška, o turi ar formuoja savyje anapus kalbinius reiškinius: kūnų dis-
cipliną, jėgos laukų pasiskirstymą, ritmą, askezę, sadistinį troškimą. Sovietinis 
terminas „zonos režimas“ puikiai perteikia kiekvienos situacijos netapatumą. 
Sovietų Sąjunga sukūrė daugybę įvairių zonų: skirtingų įkalinimo, tremties, ap-
gyvendinimo, uždarų ir pusiau uždarų miestų… Zonų gausa stebina savo įvai-
rove ir kismu, o kartu jos sukuria tam tikrus ratus, panašius į Dante’ės Pragaro 
arba Skaistyklos. Taip, zonos principas buvo taikomas ir saugomoms bei nuo 
kitų slepiamoms Komunistų partijos lyderių poilsiavietėms, sanatorijoms. At-
skleisti Sovietų Sąjungos esmę galima kalbant apie zonų morfologiją ir jų dina-
miką, o ne tiesiogiai apie komunistinius ar revoliucinius idealus. Vis dėlto idea-
las ir zona yra susiję, lygiai kaip ir vertybės, jų kontrolės bei prievartos sistemos. 
Mes zonos vardą siesime su galios „lauko“ samprata. Zona yra plačiau nei žydų 
getas nacių laikais (Varšuvos, Vilniaus, Kauno, Lodzės, Budapešto… – dešimtys 
getų), plačiau nei koncentracijos stovykla ar Gulago stovyklos teritorija, plačiau 
nei kriminalinės subkultūros teritorija – tai tam tikras įtampų laukas ir režimas, 
kuris yra ekstralingvistinis, daugiau nei žaidimo taisyklės ir produkuoja naujas 
būsenas bei kalbas. Idealas – bet kurios zonos atitikmuo ir skirtumas tuo pačiu 
metu. Jie formuoja ir neigia vienas kitą: idealas produkuoja zoną, o zona kreipia 
ir daugina ją atitinkančius idealus. Abu jie – ir zona, ir idealas – yra ir natura 
naturans, ir natura naturata: jomis būtina sekti, bet negalima tikėti (tikintieji 
komunizmu buvo nereikalingi nei kaliniams, nei prižiūrėtojams, jie buvo šali-
nami). Šie idealai nėra nei trauma, nei inversija, nei tikrasis tikslas, o pavojingi 
orientyrai, kurių siekimas baudžiamas taip pat kaip ir ignoravimas. Idealas yra 
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dirbtinis stabas, aukščiausias polius, aplink kurį ir nusidriekia galios režimas – 
zona. 

Veidrodžio kitapusybė, pasiskolinta iš Lewiso Carrollo (Through the Loo-
king-Glass), yra metafora, kuri interpretuoja inversiją, net jei tai fenomenolo-
ginio horizonto arba gyvenamojo pasaulio (Lebenswelt) išvirkštybė. Carrollo 
veidrodinės kitapusybės metafora politiškai perteikia būseną, kai pereinama 
į išvirkštinį pasaulį. Sovietų Sąjungos viešuma ir Gulagas vienas kito atžvilgiu 
turėjo tokį išvirkštinį, inversijos santykį. Apverčiantį zonos charakterį vaizda-
vo broliai Borisas ir Arkadijus Strugackiai keturių dalių apsakyme „Piknikas 
šalikelėje“. Rašytojų teigimu, zonos atsirado, kai tas vietas aplankė Dievas. Jis 
nepasirodė akivaizdžiai, tačiau zonose buvo radikaliai iškreipta visa, kas yra, ir 
zonos turėjo tendenciją plėstis. Jose buvo paslėptas veikiantis ir transformuo-
jantis idealas: geismo ir niekšybės šaltinis. Normalusis pasaulis siekė atsitverti 
nuo zonų, kuriose slėpėsi arba būsimoji pasaulio laimė, arba jo prakeikimas. 
Gulaginį zonos charakterį apmąstė rašytojas Sergejus Dovlatovas apsakymų 
rinkinyje „Zona. Prižiūrėtojo užrašai“. Dovlatovas aprašo Zonos fenomeną gu-
lago prižiūrėtojo akimis. Svarbiausia jos kategorija yra nematomos proporcijos 
arba nerašyta, bet griežtai saugoma saiko taisyklė. Viskam yra savas saikas: 
gėrimui, režimo nesilaikymui, prievartai. Neregima zonos tvarka yra priešinga 
ir „laisvajam“ pasauliui, ir gamyklai. Gamykla suvartoja žaliavą ir ją pakeičia. 
Gamykla transformuoja, o zona nuolatos atkuria galimas proporcijas ir saugo 
savo tapatybę. Gulago tvarka turi dvi priešingas tendencijas: gamyklos (šach-
tos, kirtavietės, akmens skaldyklos, geležinkelių tiesimas ir kita), kuri naikina 
zoną, ir jos pačios, kuri naikina gamyklą: apsimetinėjant, sabotuojant, dėl iš-
sekimo, nedirbant „įtesintiems vagims“… Kiekvienai archipelago zonai savas 
saikas, sava tvarka, ne rašyta, o suderinta daugelio priešingų jėgų: Kremliaus, 
zonos tradicijos, kriminalinių nusikaltėlių, paprastų darbininkų, politinių ka-
linių… Visi – ir prižiūrėtojas, ir kalinys – turi šventai saugoti šiuos saikus ir 
padėti juos atkurti, nors apie tai niekas atvirai nepasako: kiekvienam savi vai-
dmenys. Zona yra tarsi koks imanentinis žiaurumo teatras, pabrėžiant teatro 
tvarką, o ne chaosą, ne beribiškumą (bespriedielą). Todėl keisime neutralią fe-
nomenologinę horizonto sąvoką aktyvia, agresyvia, mitologizuojama zona, jų 
junginiai kuria ratus, kurie vėliau sulimpa į tinklus ir galiausiai į archipelagą, 
prievartos kontinentą – „Ulro žemę“. Būtent šį lauką-zoną, kuri yra daugybės 
skirtingų tylių ir garsių, nesąmoningų ir sąmoningų prieštaravimų rezultatas, 
įtampa, vadinu apverstinumo arba iškreipimo būkle. Ją sukuria „dieviški“ idea-
lai-svajonės, ji, režimo zona, keičia visus idealus: grožio, didingumo, humaniz-
mo, harmonijos, tiesos.
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* * *
Kodėl režimo idealizacija paverčiama zona ir Molocho stabu? Ar tai vien 

intersubjektyvios psichinės veiklos rezultatas, kaip teigia Žižekas? Ne mažiau svar-
bus yra ontologinis idealo poveikis: idealas apie save kuria skirtingo režimo zonas, 
salas, kuriose transformuojamos svarbiausios – tikslo ir vertės – reikšmės. Tokia-
me apvertimo procese išnyksta aiškios išankstinės (geriausiai bendruomenei suvo-
kiamos ir patvirtintos) struktūrinės gėrio ir blogio koordinatės. Jos ima priklausy-
ti nuo įvykio perviršiaus, kurio interpretacijas lemia kintanti socialinių santykių 
raida. Nėra vieno abstraktaus gėrio ir blogio idealo. Bet koks gėrio idealas gali 
sukurti pačią baisiausią zoną kitų semantinių, t. y. kultūrinių, civilizacinių, ver-
tybinių, pasaulių gyventojams. Tačiau ir pasaulis be idealų, be vertybių praranda 
savo dvasingumą, netenka vertikalių ir gelmių. Nėra vienos vertikalės, vienų Jobo 
kopėčių, jungiančių Pragarą, Žemę, Rojų, nėra vieno dangaus ar dugno, o tik kri-
timo ir kilimo trajektorijų įvairovė, kurios neįmanoma apibūdinti vien vertikalės 
arba horizontalės sąvokomis. Dažniausiai toks matavimas tik siekia įtvirtinti kurią 
nors hierarchiją: valdžios, bažnyčios, subkultūros.

Byronas, Goethe’ė, Kierkegaard’as, Žižekas skiria daug dėmesio suvedžio-
jimo, gundymo temai, o Solženicynas ir daugelis Gulago analitikų bando aiš-
kinti, kaip baimė ir prievarta tampa tokios stiprios. Galiausiai knygos, skirtos 
Stokholmo sindromui, aiškinančiam prisirišimo ar net simpatijos kilmę savo 
kankintojams ir budeliams, nagrinėja šią temą, nors dažniausiai apeina idealų ir 
didingumo potemes ir supaprastina įvykio turinį. Vis dėlto smarkiai skiriasi, ar 
tai suvedžiojimas šventumu, ar pinigais, ar karjera, ar galimybe išvengti NKVD 
rūsių… Suvedžiojimas yra ne tik kalbinis, bet ir anapus kalbinis veiksmas: ne 
tik gražūs žodžiai, bet ir kvapas, ir išvaizda, ir aplinka, ir mitinės schemos, ir 
demonstratyvi jėga – visa tai veikia ir suvedžiotoją, ir suvedžiojamąjį. Galia tik 
iš dalies kyla iš dominuojančio diskurso, pavyzdžiui, iš įkvepiančio politinio 
mito, kur fiureris, partijos vadas yra galios koncentracijos simboliai, tariamos 
pirmavaizdžio korespondencijos (atitikmenys). Šis pirmavaizdis būna vienu 
metu ir išorinis, ir imanentinis – kylantis ir iš sielos versmių, ir iš grupinės 
galios, iš jos institucionalizacijos, galiausiai iš režimo zonos, kuri trykšta savo 
galia. Zona suvedžioja, pavergia, pasisavina, įtraukia ir yra daugiau nei vien 
šaltis, badas, nepakeliamas darbas, daugiau nei paslaptis, nei ateiviai, nei idea-
las. Aiškiai galios tapsmą, pranašesnio pirmenybę ir racionalumo viešpatavimą 
išdėstė Hegelis absoliučios dvasios visuotinio-ir-konkretaus, savaime-ir-sau 
formulėmis. Marxas įkūnija Hegelio viešpatavimo idėją pasakodamas apie bū-
simą klasinį proletariato triumfą ir padėdamas organizuoti „socialistų interna-
cionalą“. Dar aiškiau, nors ir labai subjektyviai, galios kaip pranašumo principą 
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nusakė Nietzsche’ė apmąstymuose apie Willen zur Macht („Valią galiai“), kuri 
charakterizuoja Übermensh’ą. Vėliau naciai, režisierė Leni Riefenstal interpre-
tavo valią galiai kaip Triumph des Willens, kaip valios triumfą. Taip Hegelio 
absoliučios dvasios viešpatavimo principas įgavo savo atvirą formą: laiminčios 
klasės ir jos lyderių, tautos ir jos fiurerio kultą. Valios kaip galios triumfo isto-
rija remiasi epiniais didingumo vaizdiniais, prototipais, kuriuos savaip forma-
vo arba kopijavo Stalino propagandistai. Be šių prototipų neįmanoma sukurti 
didžiųjų zonų, o tik laikinas koncentracijos stovyklas. Matomas ir nematomas 
Molochas turėjo įsikurti zonos viduje: meluodamas apie išeitį ir priimdamas 
gausias aukas. 

* * *
Suvedžiojimas ir gundymai yra gudrios niekšybės veikimo būdai. Vis dėlto 

skiriasi suvedžiojimas abstrakčiu idealu: komunizmu, gerovės visuomene, laimin-
ga šeima…, ir konkretus, kai tik tau vienam pateikiamas toks pasiūlymas. Kaip 
ir kiekviena sąvoka, abstraktus suvedžiojimas savo turiniu yra įsakymas, prievo-
lė. Tik suvedžiojimo atveju paklūstama savo noru, džiugiai ir su entuziazmu, o 
ne su nepakanta išoriniam, svetimam įsakymui, nors rezultatas gali būti toks pat. 
Skirsime: gundymas yra žaismas simboliais ir geismu, o suvedžiojimas – atidėtas 
pažadas, t. y. ateities, transcendencijos intriga. Erotiniam gundymui yra būdingas 
kurtuazinis simbolizmas, nutylėjimai ir buduaras, užuominos… Gundymas val-
džia yra visai kitoks: tai bandymas pažadinti Dievo kompleksą ir norą paversti ki-
tus vaikomais vabzdžiais. Tai keršto triumfas, tai labai plačiai aptartas – juissance. 
Dažniausiai gundymas ir suvedžiojimas žengia greta ir ciniškai vienas kitą palaiko, 
abu tikėdamiesi išvengti vienas kito žabangų. Pažadai ir šviesa romantiniame kar-
navalo šokyje gali sujungti abu talentus. Suvedžiojimas ir gundymas yra ne tik sek-
sualinė, bet ir apšvietos, galios, politinė arba ekonominė priemonės: suvedžiojimas 
valdžia, pinigais, šantažas, gąsdinimas – tradiciniai kasdienės niekšybės būdai. 
Niekšingos manipuliacinės priemonės yra taikomos totalitariniuose ir autoritari-
niuose režimuose, jų kuriamose zonose. Manipuliacija galima ir be idealų, bana-
li, tokią pateikia kasdienė reklama ar gundymai darbu ir poilsiu. Ji labai tolima 
dvasios vertikalėms, kurios galimos tik veikiant aiškioms vertybėms, ji neprilygsta 
daugybei semantinių, paralelinių pasaulių, kurių kiekvienas kuria savitas hierar-
chijas ir neigia svetimas. Todėl mes skirsime banalų suvedžiojimą, kuris yra nepri-
klausomas arba beveik nepriklausomas nuo idealo įtampos ir atnašaujamų aukų, 
ir suvedžiojimą didžiaisiais idealais, kurie gyvi kitų drama ir tragedija. Banalusis 
suvedžiojimas gali vykti ir režimo zonos sąlygomis, ir ten, kur zonų poveikis dar 
menkai jaučiamas. Banalaus suvežiojimo būdas zonoje yra elementarus romantiš-
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kos simpatijos rodymas, siekiant įtraukti į režimą. Jos pavyzdžius pateikė Solženi-
cynas knygoje „Archipelagas Gulagas“:

Irma Mendal, vengrė, kažkaip Kominterne (1926) gavo du bilietus į Didįjį 
teatrą, į pirmąsias eiles. Tardytojas Klegelis merginosi jai ir jį pakvietė. Jie 
buvo labai švelnūs vienas kitam spektaklio metu, o po to jis ją išvežė… 
tiesiai į Lubianką [saugumo kalėjimas – MG]. O jei 1927 metų žydinčią 
birželio dieną pilnaveidę rudakasę gražuolę Aną Skripnikovą, ką tik nusi-
pirkusią mėlyno audinio suknelei, ant Kalvių tilto kažkoks jaunas frantas 
pasodina į vežimą (o vežėjas jau suvokia ir raukosi: Organai jam neužmo-
kės) – žinokite, kad tai ne meilės pasimatymas, o taip pat suėmimas: jie 
tuoj pasuks į Lubianką ir įvažiuos į tamsius vartų nasrus49.

NKVD ir KGB tardymo metodų, Gulago bruožas yra deklaruojamo teisin-
gumo derinimas su įvairiomis suvedžiojimo, apgaulės, kankinimo praktikomis, 
viešo teisingumo ir praktikuojamo gudrumo, vaizduojamos doros ir niekšybės de-
rinimas. Todėl šiandien šis prievartos fenomenas aiškinamas labai prieštaringai: ir 
kaip kovos su liaudies priešais sistema, ir kaip mašina kovoti su liaudimi. NKVD ir 
lagerių prižiūrėtojų gudravimui nebuvo reikalinga didžioji meninė kūryba: jokio 
Byrono Liuciferio ar Goethe’ės Mefistofelio. Banaliajai niekšybei ir elementariam 
suvedžiojimui, paprastam gundymui, apgaulei mokslinėje literatūroje skirta gero-
kai mažiau dėmesio nei elementariam masių destruktyvumui ir autoritarizmui. 
Pavyzdžiui, vienas pirmųjų masių destruktyvumo ir autoritarizmo troškimo feno-
meną nacizmo aplinkoje nagrinėjo Wilhelmas Reichas knygoje „Masių psichologi-
ja ir fašizmas“ (pirmą kartą paskelbta 1933 metais). Vėliau tą psichologinę fašizmo 
kilmės temą panašiai aptarė ir Erichas Frommas knygoje „Žmogaus destruktyvu-
mo anatomija“ (paskelbta 1972 metais). Reichas pažymi, kad dažniausiai „etiniai 
ir visuomeniniai liberalizmo idealai… sulaiko nuo paklusimo „pabaisai žmoguje“, 
t. y. nuo mūsų „antrinių potraukių“50. Reichas „antriniais poreikiais“ vadina tūž-
mą ir pavydą, kurie skatina autoritarizmą. Jis nemano, kad idealai yra prievartinis 
ar represinis mechanizmas, bet, priešingai, tai, kas sukuria šiuolaikinį žmogų, o 
antriniai potraukiai – naikinimo, prievartos, išstūmimo, įsigalėjimo… – tai, kas at-
keliauja iš ikicivilizacinės žmogaus raidos pakopos, tačiau kieno energiją suvaldyti 
labai sunku. Fašizmas atvėrė neigiamus potraukius, naikindamas plonytį idealų ir 
meniškumo sluoksnį. Tačiau nei masių destruktyvumo, nei naujų idealų iškėlimo, 
normos ir tvarkos (Ordnung) šlovinimo nereikėtų laikyti niekšybe. Veikiau jau pa-
nieka komunistams, žydams, romams, gėjams, Jehovos liudytojams tapo niekšybės 
įteisinimo praktika: suvedžioti žydus, meluoti jiems ir tik paskui naikinti. Be to, 
49 Cолженицын, А. Архипелаг Гулаг. 1918–195. Опыт художественного исследования. I–III 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006, c. 25.
50 Reich, E. The Mass Psychology of Fascism. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970, p. 31.
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nepainiokime masių troškimų su oficialia nacistinės Vokietijos propaganda, kuri 
buvo persmelkta didžiųjų, abstrakčių nacijos idealų ir simbolių. Ši vienakryptė ir 
represinė „idealizacija“, pasak Reicho, pasireiškė griežta lytinių santykių, moti-
nystės ir šeimos kontrole, kuri neigė laisvą moterų, galimų nacistinės Vokietijos 
motinų, seksualumą arba laisvą, ne rasistinę, meilę. Nors nacizmas buvo blogis, 
griovė ir klasikinio kapitalizmo visuomenės meninius, aukštosios kultūros idealus, 
ir tradicines krikščioniškas vizijas, jis pats savaime netapo niekšybės sistema, o 
veikiau ją neigė, bet kokį gudravimą, gėdingumą priskirdamas žydams, laisviems 
menininkams ir jų „išsigimusiam menui“ (Entartete Kunst). Vietoje laisvų derybų 
ir gudravimų, vietoje laisvo meno pasirodė nacistinė pareiga ir įstatymas. Jie kei-
tė darbo ir lytinius santykius, darbo ir meno tvarką, tačiau anaiptol ne užkulisių 
diplomatiją, ne priešų tardymo metodus. Gudrybė ir niekšybė buvo šalinama iš 
viešojo lauko, ne iš vidinės praktikos. Propaganda – manipuliacija ir melas – tikra 
niekšybė, tačiau ji pasirodydavo tik su tiesos, tvarkos kaukėmis. 

Frommas skiria idealus ir stabus (idolus – éidōlon)51. Žodžių idėjos (ἰδέα, t. y. 
išaukštinto vaizdo, pirmavaizdžio), idealo (idealis, lotyniškas vertimas) ir stabo 
(éidōlon) žaismė šiuo atveju yra labai svarbi, turint omenyje tai, kad stabais buvo 
vadinami neigiami idealai, garbinami demonai. Istorija juos supainiojo ir seniai 
nebežinoma, kas yra kas. Frommas mano, kad idealai yra tai, kas formuoja mūsų 
gyvenimą, o stabai – kas engia ir griauna. Todėl nacizmas jam yra stabų šešėliai 
ir vaizdų kulto viešpatija (idololatrija). Terminą „idealai“ Frommas vartoja kaip 
„aukštų tikslų“ sinonimą, kuriuos racionaliai, remdamasi kultūra ir atsakomybe, 
formuoja žmonija. Idealas – racionalaus autoriteto šaltinis. Tuo Frommas panašus 
į Kantą. Priešingai, stabai ir idololatrija yra nevaldomo geismo, baimės ir neri-
mo išraiška. Vis dėlto toks Frommo požiūris aiškiai prieštarauja romantinei meno 
tradicijai ir dialektiniam alternatyvų mąstymui. Idealo didingumas ar gražumas 
nepriklauso nuo to, ar mes jam meldžiamės, ar jį atstumiame, ar šloviname parti-
jos arba bažnyčios liepiami. Stabo įvaizdis negatyvumui, apverstinumui aptarti yra 
labai neparankus ir nieko nesako apie niekšybę, išskyrus apie mūsų pasirinkimą jį 
garbinti. Filosofai, sociologai plačiai vartoja neigiamas sąvokas banaliai gudrybei, 
manipuliacijai, klastai įvardyti, tarsi problema, su kuria susiduriama, yra niekinė ir 
prilygsta turgaus sukčiaus ar baikštaus išdaviko klausimui. Niekšybės pavidalams 
apibūdinti filosofai ir sociologai vartoja skirtingas metaforas: umma, ideologinio 
doktrinieriaus, klaidingos sąmonės, blogo tikėjimo, tikratikystės, ketmato, „mūsiš-
kių“, „primerktų akių“ ir, skirtingai nei rašytojai ir režisieriai, yra linkę supapras-
tinti niekšybę, taip lengviau jos atsikratydami dėl įsivaizduojamo tiesmuko gėrio. 

51 Fromm, E. The Anatomy of Human Destructiveness. New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rinehart 
And Winston, 1973, p. 232.
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Kūrybingumas, egzistencinė drama, galiausiai emocinis gyvenimas kyla iš 
daugybės susipriešinimų, lūžių, trūkių, pokyčių, todėl vienareikšmiu niekšybės 
šaltiniu neturėtų būti laikomas pats skilimo faktas, o veikiau santykis su domi-
nuojančia teisingumo forma. Dvasinė niekšybė ir dora patiria laiko išbandymus 
ir nuolatos atranda naujas formas: kitokią kalbą, bendravimo skirtybes, jų deri-
nimą – politiką, su ja susijusią prievartą ir solidarumą. Dvasine niekšybe nelaiky-
sime banalaus blogio ar banalaus sukčiavimo, nors ištakos galbūt čia ir slypi. Tai, 
ką masės kartais laiko banaliu sukčiavimu, menininkams, triksteriams, diploma-
tams… gali būti egzistencinis kūrybingumas, naujumo apraiška. Kasdienybės suk-
čiai – banalūs, o banalusis protas nemato ir nesuvokia egzistencinio kūrybingumo, 
kupino gudrystės ir suplaka su elementaria apgaule. Dvasinė gudrybė yra vieniša, 
bet ne banaliai sukčiauja, ji kuria pasaulį. Mus domina įkvėpta, stilinga, didin-
ga niekšybė. Banalusis blogis (anot Arendt) ir paklusimo blogis (pasak Stanley’io 
Milgramo52) turi tendenciją kartoti elementarią prievartą, kuri remiasi gyvenimo 
supaprastinimu, žmogaus vertės sumenkinimu, instrumentalizavimu, susvetimi-
nimu, nemanant, kad suvedžiojimas gali būti iškilus ir remtis jautraus, kovojančio 
rašytojo, režisieriaus, filosofo protu. Viena iš visuomenės raidos problemų yra bū-
tent subanalintas blogis, kai priklausomų ir beginklių pažeminimas bei paniekini-
mas tampa geidžiamo teisingumo dalimi. 

Dvasios niekšybė, kaip ir aukštinamos dorybės, yra įgalinama tradicijų, stu-
dijų ir kūrybos ir išbandoma laiko, elitų ir plačiųjų vartotojų sluoksnių, rinkos ir 
atminties procesų. Savo gebėjimu vystytis, keistis dvasinė niekšybė yra antagonis-
tiškai panaši į socialinę ir dvasinę orumo raidą. Orumą mes apibūdinsime kaip 
sau ir kitiems garbingą laikyseną, sau ir kitiems priimtiną vertybių kompleksą ir 
bendravimą dėl jų. Gyvenimą mes aiškinsime kaip daugialypį ir daug tikslų, už-
davinių turintį, sudėtingą procesą, kuriuo reiškiasi tokių vertybių ir tikslų kūri-
mas ir puoselėjimas, kurie gali užtikrinti kultūros, civilizacijos, visuomenės raidą 
ir plėšyti, traukyti bei transformuoti šias tendencijas. Gyvenimo situacijų pynės 
ir ketinimų bei santykių įvairovė, skirtingi vaidmenys ir net kalbos, aplinkybės ir 
žmonės ir yra būdas išmintingam orumui ir gražiajam blogiui subręsti. Pico della 
Mirandola „Kalboje apie žmogaus orumą“ (Oratio de hominis dignitate)53 didingu-
mą aptaria kaip siekinį, o ne duotį. Nors žmogus nusileidžia angelams: serafimams, 
cherubinams ir sostams, vis dėlto „stengiamės prilygti jiems orumu ir šlove […]. 
Serafimas dega meilės ugnimi. Cherubinas spindi proto šviesa. Sostas pasižymi 
teisėjo tvirtybe.“ Ugdydami savyje dievišką meilę, išmintį ir teisingumą, pamažu 

52 Milgram, S. Obedience to Authority: An Experimental View. London: Tavistock Publications Ltd, 1974.
53 Pico della Mirandola. „Kalba apie žmogaus orumą“, in: Filosofijos istorijos chrestomatija. Renesansas. 

Vilnius: Mintis, 1984, p. 125.
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įgyjame žmogui pasiekiamą orumą. Taigi, jis nėra nei įgimtas, nei duotas, o lavi-
namas, išbandomas, skatinamas. Tačiau nėra jokios taisyklės, kaip skatinti orumą 
ar kilnumą. Renesansas pateikia ištisą galeriją nukrypimų nuo viešo garbingumo 
idealo. Ko verti vien popiežius Aleksandras VI (Borgia), Machiavellio arba kitų 
didikų krauju pasruvę žaidimai ir čia pat deklaruojami gėrio arba respublikos ide-
alai? Arba inkvizicijos teismai… Visa tai vyko ginant žmogaus šventumą ir orumą. 
Išorinis orumo, narsumo, garbingos aukos epitetų priskyrimas, pavyzdžiui, didi-
kui arba tautai skatina tokį vertinimą pagrįsti mitine istorija, pramanytais žygiais, 
menininkų kuriamais pjedestalais: tai ir yra viešo orumo architektonika, po kuria 
slepiasi išdavystės, sąmokslas, gudrumas. Išorinis orumas yra siejamas su statusu, 
išstumiant konstruktyvią menkumo funkciją, kai mažutėlis yra lygus didžiajam, 
kai absoliutus minimumas tampa lygus absoliučiam maksimumui. Orumas buvo 
tapatinamas su luomu, pilietybe, ideologiniu subjektu, statusu (tarnybine padėti-
mi) ir numatė ištisą aibę prievartos mechanizmų, kurie šią viešą orumo imitaciją 
gina. Tai aklo proto inscenizacija, kai apakinti savo menamo gėrio nebemato prie-
vartos ir perversmo artėjimo. Tai iliuzija, kuri remiasi neregimu vergų, baudžiau-
ninkų, kolonijų, darbininkų išnaudojimu. Orumas tampa puikybe, atsitolinama 
nuo menkesniųjų, engiamųjų, purvinųjų. Kita vertus, orumas yra savigarbos ir 
individualios laisvės šaltinis; jos plėtojasi net tada, kai visa sistema ir jos tiesa tam 
prieštarauja. Tai maištininko orumas, tai laisvo individo savigarba.

* * *
Ayn Rand (1905–1982), „objektyvizmo filosofijos“ kūrėja, išplėtojo indivi-

dualistinės savigarbos (self-esteem) teoriją. Gimusi Sankt Peterburge ir patyrusi 
Spalio revoliucijos iššūkius bei terorą, ji tapo nuoseklia bet kokio masinio iraci-
onalumo, laikančio save teisingumu ar moralumu, kritike. Jos orumo teorija ra-
dikaliai neigia bet kokį iracionalų spaudimą ar manipuliavimą. Rand nuostatos ir 
teorija artima tiems, kas save priskiria pasaulietiško kairiojo ar dešiniojo liberta-
rizmo, egoistinio ar socialinio anarchizmo, tarptautinio situacionizmo sąjūdžiams, 
tačiau gana tolima vizionieriškam, mistiniam ar poetiniam anarchizmui. Bet ko-
kiu atveju jos filosofija bando pasiūlyti žmogui visai kitokį išsilaisvinimą ir veiklą 
nei, pavyzdžiui, kūrėjai individualistai: Blake’as ar Miłoszas, ar menininkai, nuo-
latinio rezistencinio individualizmo gynėjai Guy’us Debord’as ir Raoulas Vaneige-
mas. Kita grupė, artimesnė Rand svarstymams, yra egoistinio anarchizmo atstovas 
Maxas Stirneris arba individualistinio anarchizmo kovotoja Emma Goldman. Visi 
jie pateikia skirtingas strategijas, kaip apsiginti nuo hegemoninio teisingumo ir „ti-
kratikių“ dorybių. Rand pasirenka giliai individualistinės, bet kartu mokslinės kri-
tikos kelią ir atsiskiria nuo jai artimo egoistinio vaduotojo Stirnerio. Ji demaskuoja 
kolektyvinių ideologijų ir režimų nepagrįstumą bei piktavalystę, nors tiesiogiai 
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nenagrinėja niekšybės ir gudrumo temos. Rand teiginiai yra kraštutinė libertari 
ar net anarchistinė pastanga išvaduoti asmenį iš mitų, religijų, ideologijų, propa-
gandos priespaudos, remiantis vien tik individualiu mąstymu, liberalia Apšvietos 
teorija, objektyviais tyrimais. Ji nėra vienintelė taip demaskuojanti kolektyvinių 
„teisingumo teorijų“ blogybę, tačiau jos pasiūlytas kelias stokoja kūrybiškų ir nie-
kuo nepagrįstų šuolių ar apvertimų ir vizionieriškų kūrybinių trajektorijų, net jei 
jos kupinos misticizmo. Pasak Rand, jokia objektyvi vertybė negali kilti anapus 
mūsų racionalaus veiksmo – nei iš religijos, nei iš tokių režimų, kaip nacistinės 
Vokietijos ar sovietų Rusijos. Jos požiūriu, vertybės, pavyzdžiui, orumas, nėra pir-
minės ir priklauso nuo tokių dorybių, kaip racionalumas, pragmatiškumas arba 
produktyvumas ir išdidumas. Ji rašo:

Vertybė [value] yra tai, ką savo veiksmu siekiame įgyti arba išsaugoti,  
o dorybė [virtue] yra veiksmas, kuriuo kas nors gaunama ar saugoma. Trys 
pagrindinės objektyvizmo etikos vertybės, kurių visuma suvokiama ir kaip 
siekimo priemonė, ir kaip galutinės vertybės [ultimate value ] – jo paties 
gyvenimo – realizacija yra Protas, Paskirtis ir Savigarba [Self–Esteem]; o 
jas atitinkančios dorybės – Racionalumas, Produktyvumas ir Išdidumas 
[Pride]54.

Rand pabrėžia, kad savigarba turi būti suderinta su žmogaus objektyviomis 
vertybėmis, t. y. su visuomenės interesų racionalumu ir jos veiklomis, tik tada ji 
nėra tuščia asmens arogancija. Savigarba priešinga socialiniam nerimui ir kaltės 
jausmui: 

Nerimas [anxiety] ir kaltė, savigarbos antipodai ir skiriamieji psichinio ne-
galavimo ženklai, dezintegruoja mąstymą, griauna vertybes ir paralyžiuoja 
veiksmus55.

Nerimo, baimės būsenos, kurias implikuoja prievartiniai socialiniai režimai, 
griauna savigarbos galimybę, taigi ir socialinius santykius: meilę, užuojautą arba 
solidarumą. Baimė skatina pasiaukojimą, bet ne integraciją, ne racionalų ir visa-
vertį bendradarbiavimą. Kaip išsaugoti savigarbą socialinių represijų laikotarpiu? 
Rand plėtoja egoistinį, individualistinį, libertarinį žvilgsnį. Ji pabrėžia, kad visa-
vertė, turininga savigarba galima pasitelkus visas proto, racionalumo galimybes56, 
o pats savaime racionalumas yra mokslinis, objektyvus socialinis veiksnys. Tai reiš-
kia, kad kiekviena religija arba ideologija, valstybė arba kolektyvas, reikalaujantys 
asmens pasiaukojimo ir nusižeminimo, neigiamai veikia savigarbos raidą. Orumas 
yra priešingas bažnyčios ar valstybės skatinamam paklusnumui, o valstybė turėtų 

54 Rand, A. The Virtue of Selfishness. A New Concept of Egoism. New York: A Signet Book, 1964, p. 21.
55 Ibid., p. 32.
56 Ibid., p. 33.
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apsiriboti žmogaus teisių gynimu. Ji kritikuoja klaidingą, uždarą egoizmą, kuris 
taip pat imituoja savigarbą, tačiau jis nėra objektyvus ir neatitinka objektyvizmo 
filosofijos reikalavimų. Objektyvistinė filosofija remiasi tyrimais pagrįstu pragma-
tiniu, suinteresuotu žvilgsniu, o svarbiausia – produktyvia proto veikla. Rand rašo:

Vienas iš savigarbos žmogaus, laikančio visatą atvirą jo pastangoms, ski-
riamųjų ženklų yra gilus malonumas, kurį patiria dėl produktyvios proto 
veiklos [the productive work of his mind]; jo džiaugsmas gyvenimu sklei-
džiasi rūpinantis nepaliaujamu žinių ir galimybių augimu: mąstyti, pasiek-
ti, judėti į priekį, sutikti naujus iššūkius ir juos įveikti, vadinasi, didžiuotis 
nuolatos plėtojamu veiksmingumu 57.

Produktyvi, iš individo gebėjimų kylanti proto veikla yra tai, ką Rand priešina 
tuščiam vartojimui ir paklusimui, atgailai ir pasiaukojimui, ištikimybei ir bendros 
„tiesos“ aukštinimui. Socialinės, objektyvios, racionalios savigarbos priešybė yra 
„malonumas būti nesąmoningam“58. Religija, ideologijos, paklusimas populiariajai 
kultūrai ir ypač propaganda yra nesąmoningumo, savigarbos sau nebuvimo žen-
klai. Rand viena pirmųjų aptaria ir kritikuoja malonumą būti valdomam, nesuvo-
kiančiam, apleistam. Ribiniu atveju šis pasyvumo ir apleistumo malonumas virsta 
lacaniškuoju jouissance – pertekliniu malonumu. Malonumo būti pasyviam, val-
domam, engiamam, apgaudinėjamam aukštesnis laipsnis yra pridėtinis paklusimo 
malonumas (surplus pleasure, lacaniška Žižeko kalba), kai sutryptą savigarbą pa-
teisina iškilus, didingas pasakojimas. Netekus asmeninio gyvenimo, džiaugiamasi 
šalies arba vado pranašumu. Vis dėlto manau, pasyvaus engiamojo ir manipuliuo-
jamojo (moters patriarchalinėje šeimoje, baudžiauninko, išnaudojamo darbinin-
ko, kalinio, indoktrinuoto propaganda) nereikia painioti su aktyviu jouissance 
siekimu, kurio rasime ir senovės hinduistų Kamasutroje, sadizmo ir mazochizmo 
praktikose. Jouissance yra paradoksalus, dialektiškas malonumas, kuris virsta savo 
priešybe – skausmu, isterišku pasimėgavimu. Rand pabrėžia, kad dėl savigarbos 
stokos, vadinasi, dėl racionalios, objektyviai vertinamos veiklos trūkumo žmogus 
yra linkęs falsifikuoti, sumeluoti savigarbą, sukurti jos iliuziją. Tikros savigarbos 
stygius veda į moralinį ir psichologinį asmens nuosmukį59. Autorė pažymi, kad 
objektyvi savigarba nėra pasiektas ir turimas dalykas, o kaskart pakartojamas, 
įvykdomas pasiekimas: 

Savigarba nėra vertybė, kuri, vienąkart pasiekta, vėliau automatiškai įtvir-
tinama; kaip ir kiekviena žmogiška vertybė, įskaitant patį gyvenimą, ji gali 
būti teigiama tik veiksmu.60 

57 Ibid., p. 58.
58 „The pleasure of not being conscious“, Ibid., p. 59.
59 Ibid., p. 62.
60 Ibid., p. 116.



53

I. NUO PROTO GUDRUMO IKI DIDINGOS NIEKŠYBĖS

Savigarba remiasi tik produktyvia proto veikla ir yra tik veiksmo metu. Ji nėra 
nei pjedestalas, nei pažadas ateičiai. Pridursiu, engimas naikina savigarbą ir griau-
na gebėjimą patirti vertybes. Vertybės ir su jomis susijusios dorybės tada suvo-
kiamos tik kaip mimikrija (mėgdžiojimas, apsimetinėjimas, pavirtimas tarsi tokiu 
pat) arba kaip klastotės svarba (sovietiniais laikais klastojami džinsai buvo materi-
ali jais mūvinčių subkultūrų savigarbos ir orumo sąlyga). O neva „turimą“, įgytą ar 
išmoktą, įgyvendintą savigarbą visiems laikams ji laiko melaginga61. 

61 Ibid., p. 121.
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Antanas Maceina niekšybės temą apmąstė knygų cikle „Didysis inkvizito-
rius“, „Niekšybės paslaptis“ ir „Jobo drama“. Jo pokariniu laikotarpiu išskleistos 
filosofinės, religinės, metafizinės įžvalgos tęsė Fiodoro Dostojevskio „Legendos 
apie didįjį inkvizitorių“ bei Vladimiro Solovjovo „Pasakojimo apie Antikris-
tą“ tradiciją. Dostojevskis ir Solovjovas pradėjo diskusiją, kuri ir yra konkretus 
moralinės vaizduotės, būdingos tam tikriems filosofiniams kūriniams, atvejis, 
svarbus tuo, kad turi para–mokyklos ribas, t. y. diskursyviai yra apibrėžtas ir 
diskutuotinas tik neperžengiant tų ribų. Maceina plėtojo filosofinės-dorovinės 
vaizduotės tradiciją, kuriai priklausė ir jo mėgstamas Nikolajus Berdiajevas. Šios 
tradicijos mąstytojams būdinga Antikristą vadinti aktyvia istorijos ir žemiško-
jo gyvenimo jėga, iš esmės pritariant naujojo manicheizmo idėjoms. Maceina 
meta iššūkį tradicinei normatyvinei etikai ir su ja susijusiai teisei. Dostojevskio 
ir Solovjovo patosas yra tas, kad Antikristas siejamas su taika, duona ir žemiš-
ka laime. Jis yra gerovės, skirtumų išnykimo simbolis, o Kristus vaizduojamas 
kaip paskutinio teismo šauklys, tas, kuris atskiria gėrį nuo blogio, kuris dovanoja 
ne tik tikrąją meilę, bet ir skausmą bei kančią dėl jos. Taip mąstant, Antikris-
tas suvokiamas kaip vartotojiškų idealų išsipildymas, kaip gerovės visuomenė 
be Kristaus širdyje, o Kristus – kaip eschatologinis kančios ir atgailos šaltinis. 
Žmonės mieliau renkasi Antikristo pažadus ir Jo karalystę. Toks paradoksalus 
Dostojevskio ir Solovjovo mąstymas iš dalies atitinka mūsų įvardytą niekšybės 
klastingumą, gudrumą, apgaulę. Kas yra niekšas – ar tas, kuris dovanoja žemišką 
laimę, ar tas, kuris neša kančią ir atgailą? Svarbu ne vardas. Jei Antikristą pa-
vadinsime žemišku gėriu ir santarve, tokiu atveju Kristus žemiškosios gerovės 
aukštintojams bus niekšas. Pažymėtina, kad tokios vaizduotės inversijos yra ga-
limos tik tradicijoje, pavyzdžiui, pasaulietinės gerovės diskurse. Antikristo, kaip 
gerovės visuomenės propaguotojo, aiškinimas neatitinka Nietzsche’ės Antikristo 
sampratos, į kurią kelis kartus nurodo Maceina teigdamas, kad Zaratustra ir yra 
Antikristas, gundantis ir vedantis minią. Tai klaidingas aiškinimas. Nietzsche’ės 
Zaratustra ne veda minią, o ją atstumia, ne kuria gerovę, o jos atsisako, ne kviečia 
siekti pasaulinės taikos, o aukština dvasios karą. Nietzsche’ė ir pats samprotauja 
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apie Antikristą to paties pavadinimo knygoje62. Tačiau jis diskutuoja ne Liucife-
rio ar Mefistofelio vaizdinių, o antikrikščionio nuostatų klausimu ir radikaliai 
kritikuoja krikščionybę kaip silpnumo ideologiją, dekadansą ir juo pagrįstą nihi-
lizmą. Nietzsche’ė krikščioniškajam dekadansui priešina savo pranašo Zaratus-
tros valią galiai, jo žaismingą, šokantį, gyvenimą įtvirtinantį mąstymą. 

Pasak Maceinos, Antikristas gali būti panašus į Kristų, lemti visos žmonijos 
istoriją, jam būdingas didingumas, jo paveikti žmonės yra savo bažnyčios ar net 
tautos lyderiai (Ispanijos Didysis inkvizitorius). Taigi Maceina kalba apie visai kitą 
blogio tipą nei įprasta apibūdinant šiandien populiarią „banaliojo blogio“ temą, 
kuri tik iš dalies aprėpia tai, ką vadinu Didžiąja niekšybe. Dostojevskio, Solovjovo, 
Maceinos apmąstymai leidžia taip pat kalbėti apie banalųjį gėrį, kuriam priešina-
mas ir Kristus. Didžiosios niekšybės metaforą kildinu ir sieju su Didžiojo inkvi-
zitoriaus prototipu, kuris nuasmenina egzistencinę asmens raidą, priskirdamas ją 
bendrosios tvarkos, žinojimo sričiai. 

Svarbi mūsų svarstymams yra Maceinos knyga „Niekšybės paslaptis“, kurioje 
filosofas aiškina Solovjovo kūrinį „Trys pokalbiai apie karą, progresą ir pasaulio 
istorijos pabaigą“ (parašyta 1900 metais), o ypač priedą, pavadintą „Pasakojimas 
apie Antikristą“. Solovjovas interpretuoja žmonijos istoriją kaip nesibaigiančią 
Golgotą, kai pati istorija yra ne kas kita, o pasirengimas mirčiai ir prisikėlimui, 
tikėjimui ir paskutiniam teismui. Solovjovas rašo: 

[…] pasaulinė istorija yra pasaulinis Dievo teismas – die Weltgeschichte 
ist das Weltgericht, o tokio teismo sampratos dalis yra ilgas ir sudėtingas 
ginčas (procesas)63. 

Jo aptariamo pasaulinio ginčo dalyviai yra Kristus ir Antikristas bei jų atstovai 
žemėje: imperatoriai, kunigaikščiai, inkvizitoriai, pranašai… Pirmojo Solovjovo 
pokalbio herojus – generolas, kalbama apie karą ir šlovę. Nors žudymas yra laiko-
mas blogiu, vis dėlto generolas įvardija ir gero karo galimybę, pavyzdžiui, keršijant 
už genocidą arba žudant priešus, kad šie nepultų. Anot jo, svarbiausios karo ver-
tybės yra šlovė, orumas, narsa. Kitų naikinimas, siekiant stabdyti blogį, skelbia-
mas šventu, aukščiausio žmoniškumo veiksmu. Tačiau šį požiūrį paneigia antrojo 
pokalbio herojus – politikas. Jis aptaria progreso svarbą, priešindamas jį „krauge-
riams laukiniams“ ir istorinei karo dėl šlovės atgyvenai. Politikas mano, kad svar-
biausias žmonijos tikslas – siekti gerovės ir taikos, o karas – tik papildoma diplo-
matinė priemonė. Jis teigia, kad pamažu reikėtų siekti pasaulio taikos ir tuo tikslu 
Rusija ir Anglija turi kolonizuoti bei pavergti laukinę Aziją. Tolimieji Rytai galėtų 
tapti būsimos istorijos ir civilizacijos centru. Politikas aukščiausia vertybe laiko 
62 Nietzsche, F. Antikristas. Vertė Rybelis, L. Vilnius: Apostrofa, 2009.
63 Соловьев, Вл. Собрание сочинений, т. 2, с. 640.
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mandagumą, santūrumą ir, atrodo, tikslingai neigia generolo karingumą. Galiau-
siai politikas teigia žemiškąją santarvę ir laimę. Trečiąjį pokalbį veda paslaptingas 
ponas „Z“, kuris paneigia ir karą, ir politinę arba kultūrinę santarvę ir net valstybę. 
Jis kalba apokaliptinės, eschatologinės religijos vardu. Galų gale priede „Pokalbis 
apie Antikristą“ jau rodomas Antikristas kaip žemiškos laimės ir taikos, religijų 
santarvės šaltinis, siekiąs panaikinti Kristaus pradžią, paslėpti žmogaus skilimą, 
jo dramą, neišbaigtumą, nuodėmingumą, jo žengimą į religiją, į Dangišką Tabo-
rą. Solovjovo samprotavimai į žmogaus mąstymo centrą iškelia religinę vaizduo-
tę, kuri sukasi apie eschatologiškai aiškinamą Kristaus ir Antikristo kovą žemėje, 
kur paradoksaliai būtent Šėtonas įvardijamas kaip vartotojiškos gerovės šaltinis, o 
Kristus – kaip skausmo, kaip žengimo į Paskutinį teismą, į istorijos pabaigą trauka.

Maceina sutinka su Solovjovu, kad blogis yra ne „prigimtas nepakankamu-
mas“, ne žmogaus netobulumas, o gudri ir „pikta jėga“ ir „aktyvi pikta valia“64. Jo 
„niekšybės“ sąvoka demaskuoja ne tik liberalų komercinį ar totalitarinį žmogaus ir 
visuomenės sumenkėjimą, ne pasyvų blogį, o aktyvią Šėtono skvarbą. Stipriausia 
Solovjovo ir Maceinos kritika nukreipta į idealus, kuriuos mums dosniai žada An-
tikristas: laisvę, lygybę, brolybę, darbą, taiką, laimę… Tačiau Solovojovo, Maceinos 
ir Byrono Liuciferis yra skirtingi. Maceina teigia:

Jei Liuciferis atsisakė dieviškąjį Logą gerbti ir jam tarnauti dėl to, kad pas-
tarasis buvo skirtas tapti žmogumi, kaip tai moko Duns Scotus, tai Liucife-
ris savaime virto Kristaus priešininku iš pat pradžios65.

Liuciferis nepripažino Dievažmogio – Kristaus tikrumo. Tuo grindžiamas 
išimtinai krikščioniškas Antikristo aiškinimas, vengiant rimčiau aptarti indivi-
dualizmą, maištingumą prieš totalitarines sistemas, laisvės klausimą. Individua-
lizmo klausimu Maceinos kūriniuose susidursime su paradoksu. Viena vertus, jis 
yra individualistinio egzistencializmo šalininkas, aukština Fiodoro Dostojevskio, 
Søreno Kierkegaard’o, Levo Šestovo, Nikolajaus Berdiajevo kūrinius, kuriuose 
grindžiama krikščioniškojo egzistencinio individualizmo galimybė. Jis kritikuoja 
Didįjį inkvizitorių – kaip naujojo Leviatano, sistemos ir aparato, tvarkos simbo-
lį. Šiuo atžvilgiu jis yra individualistas. Antra vertus, kristologijos ir satanologi-
jos atžvilgiu Maceina yra radikalus kolektyvinės bažnyčios gynėjas ir nepalie-
ka galimybės diskutuoti, atmesdamas visa, kas galėtų pažeisti jo įsivaizduojamą 
kristologinę, Dievažmogio nuostatą. Šitaip jis neigia Byrono ar Goethe’ės, ar jo, 
Maceinos, laikų egzistencinį individualizmą. Maceinai šios idėjos yra antrinės, 
nes svarbiausias būties klausimas – Kristaus dievažmogiškumas. O Byronas, Go-
ethe’ė kalba ką kita: kritęs šviesos archangelas gali skatinti laisvę, individualizmą, 
64 Maceina, A. Niekšybės paslaptis. Maceina, A. Raštai. T. 3, Vilnius: Mintis, 1990, p. 219.
65 Ibid., p. 240.
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jis yra maištininkas, teisėjas, nors ir pavojingas suvedžiotojas. Iš čia revoliucio-
nieriai, tironai, poetai ir galvažudžiai… Maceina pasmerkia Antikristą ne dėl ap-
švietos ar komunizmo idėjų, ne dėl revoliucinės dvasios, o todėl, kad jo esmė yra 
neigti Kristų: žmoguje, istorijoje, paskutinio teismo metu. Sekdamas Solovjovu, 
Maceina yra linkęs Šėtonui priskirti daugelį dvasinių savybių, išskyrus tai, kas 
siejama su Šv. Trejybe, su Kristaus auka, su prisikėlimu ir pabaiga: „Jis ateis visų 
gyvųjų ir mirusiųjų teisti.“ Remdamasis radikaliu katalikišku požiūriu, tačiau 
visuotinybės ir Solovjovo apreiškimo šviesoje, Maceina kritikuoja pasaulietišką 
tikrovės aiškinimą, gyvenimo ir buvimo be Dievo galimybę. Jam svetima min-
tis apie savaiminę grupių raidą, to jis negalėtų pripažinti net religijų atžvilgiu. 
Jo kristologiniu žvilgsniu Šėtonas yra aktyvus imitatorius: „Žvėris dailina savo 
ragus, kad būtų kuo panašiausias į Avinėlį.“66 Maceina lengvai demaskuoja apsi-
metėlį gundytoją. Tai kelia abejonių, ar filosofas mąsto dialektiškai, ar tik kriti-
kuoja savo paties regimybes? Kaip paprasta jam sučiupti apsimetėlį. Ar tai nėra 
tikratikystės spąstai?

Solovjovas, vildamasis, kad nužengs Dievo Taboras, įvardija tris dvasingumo 
šaltinius: teosofiją, aprėpiančią filosofijos, mokslo ir teologijos teorijas, teokratiją, 
apimančią bažnyčios ir valstybės, t. y. praktinio pasaulio valdymo, teisę ir politiką, 
taip pat nagrinėja teurgiją, kuri iškelia mistiką, kūrybą ir meilę kaip aukščiausius 
žmogaus saviraiškos būdus. Taboras, apibūdinamas teosofiniais, teokratiniais ir 
teurginiais vaizdiniais, pasak Maceinos, taip ir lieka istorine utopija, jei nėra at-
skleista Šėtono veikla ir atitinkamai satanosofija, satanokratija ir satanourgija67, 
jei nėra parodytas didysis Golgotos lūžis. Tačiau Maceina nepateikia socialinės ir 
politinės teokratijos kritikos, kuri sako, kad tikėjimas tik savo Bažnyčia baigiasi 
negailestingu visų bažnyčių karu ir tik pasaulietinė valdžia, kurią jis kritikuoja, jos 
diplomatija įstengia tikėjimus sulaikyti nuo visų prieš visus, vienam kitą kaltinant 
satanizmu. To negana, tokią taikos idėją Maceina laiko antikristiška. Teokratinės 
valstybės yra linkusios kurti stipraus tikėjimo tvarką, paversti šariatą ar katekizmą 
tiesioginiu įstatymu, kuris aiškinamas anachronistine, antimodernistine dvasia, 
draudžiant platesnes socialines reformas ar emancipacinius sąjūdžius. 

Solovjovo ir Maceinos aptariama niekšybės sąvoka yra ir apverstinis, negaty-
vus idealas, nestokojantis didingumo bruožų. Antikristas yra ir niekšybės paslap-
tis: aktyviai veikti prieš Kristų, jį visur kur mėgdžiojant. Solovjovas ieškojo Rusijoje 
į Žemę nužengusio Taboro ženklų, o Maceina jo paieškas kritikavo ir tikslino, pa-
brėždamas, kad Žemės Taboras pasirodo tik per Golgotą, t. y. per didžiosios išda-
vystės, niekšybės ir Dievo aukojimo, mirties ir prisikėlimo temas. Tačiau Golgota 

66 Ibid., p. 249.
67 Ibid., p. 218.
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yra būdas, kuriuo pasirodo ne tik Kristus, bet ir Šėtonas. Ir Maceina, ir Solovjovas 
yra linkę laikytis manicheiško požiūrio į blogį:

Blogis krikščionybei nėra tik pasyvus trūkumas, tik prigimtas nepakanka-
mumas pažinti ar veikti, bet pirmoje eilėje aktyvi pikta valia, kurios nešė-
jai – velnias ir nusidėjęs žmogus – sąmoningai būtį ardo ir Dievo žygiams 
kenkia68. 

Maceina nedaug dėmesio skiria „velnio“ etimologijos analizei – nei mitologi-
nei, nei etnologinei, nei sinkretinei – nesvarsto ir didingų jo paveikslų romantizmo 
literatūroje. Visame jo kūrinyje nerasime nieko panašaus į Marijos Gimbutienės, 
Algirdo Juliaus Greimo, Norberto Vėliaus, kitų Lietuvos etnologų tyrinėjimus. 
Pirmiausia miniu lietuvių, nes kalbama apie lietuvišką arba baltišką velnio sam-
pratą, atkeliaujančią iš giliausių mito laikų ir dogmatiškai taikomą judėjiškoms ir 
krikščioniškoms Šėtono ir Antikristo sampratoms žymėti. Dėl to kyla visa aibė 
nesusipratimų, kurių galima nematyti tik visiškai pasinėrus vien į kristologinės 
dogmatikos ir teologijos filosofinius svarstymus. Pavyzdžiui, M. Gimbutienė tei-
gia, kad Vėlinas „[…] buvo vaisingumo (laimės), turto, galvijų ir drauge mirusių-
jų ir požemio karalystės dievas, turįs panašumų į slavų Veles, indų vedų Varuna, 
germanų Ull ir Odin (Wodan) ir graikų Hermes ir Hades.“69 Kaip ir Greimas ar 
G. Beresnevičius, Gimbutienė Vėliną sieja su karu: „Senovėje vėlė greičiausiai yra 
reiškusi „karo lauke žuvusiųjų karžygių dvasią […]. Iki XIX a. galo, o gal dar ir 
vėliau, buvo tikima, kad vėlės (karo lauke žuvusiųjų karžygių dvasios) tęsė karus 
ir medžiojo danguje arba ant žemės tarp dviejų kapinių. Galima buvo matyti pul-
kus vėlių, išsirikiavusius eilėmis, žygiuojant vėlių arba deivių takais.“70 Vis dėlto 
Greimas šiuo klausimu kalba kur kas radikaliau, laikydamas Vėliną karo dievu. 
Labiausiai ginčijamas jo teiginys yra šis:

Žodį vėliava, padarytą tuo pačiu principu kaip broliava, siūlome aiškinti 
kaip „vėlių būrys, vėlių visuma“. Turint galvoje, kad vėlių valdovas yra tuo 
pačiu ir karo dievas, visai suprantama, kad kiekviena lietuvių gentis žy-
giuoja į karą su savo vėliava, su visais savo mirusiais, semdamasi iš jų jėgų 
ir drąsos.71

Mūsų tikslas nėra spręsti apie Greimo arba Gimbutienės teiginių teisingumą 
arba jų žodžiais bandyti kritikuoti Maceiną. Jie labai tolimi. Tačiau šis etnologinis 
kontrastas gali mums paryškinti Maceinos Antikristo akcentus, kai apie istoriją 

68 Ibid., p. 219.
69 Gimbutienė, M. „Velnio istorija: Velnias – vienas iš pagrindinių prieškrikščioniškų dievų“, in: Metme-

nys. 1970, Nr. 20, p. 137–147.
70 Ibid., p. 137–139.
71 Greimas, A. J. Tautos Atminties Beieškant. Apie dievus ir žmones. Vilnius: Mokslas, 1990, p. 420.
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kalbama remiantis ne ta pačia istorijos samprata kaip Gimbutienės, Greimo ar Ka-
volio, kai apie taiką sprendžiama ne Kanto „Į amžinąją taiką“ kontekste, o kalbama 
Golgotos mistikos žodžiais ir Kryžiaus vardu. Taigi jo Antikristas, Liuciferis, Šė-
tonas, jo niekšybės paslaptis yra ne iš to paties etnologinio, literatūrinio pasaulio, 
kuriuo mes vadovaujamės ir todėl jo niekšybės paslapties nesuvokiame. 

Maceinai nėra svarbūs Šėtono (hebr. ָשָׂטן (satan)) prasmių skirtumai, at-
spindėti Senojo Testamento, vėlesnių arabiškų islamiškų interpretacijų ir lietu-
viškų religinių tekstų. Hebrajišku Šėtono vardu iš pradžių vadinti „kaltintojai“, 
priešinga ginčininkų pusė, oponentai. Šiek tiek šios prasmės išlaiko ilgą laiką 
praktikuota „velnio advokato“ (advocatus diaboli, nuo 1587 iki 1983, panaikintas 
Jono Pauliaus II) funkcija: paneigti netikrą šventumą, neigti nepagrįstą religi-
nį liudijimą. Ankstyvoji hebrajiška prasmė yra labai tolima mitinei lietuviško 
velnio kaip kalvio, vėlių prižiūrėtojo ar net karo vado, funkcijai baltų mitolo-
gijoje. Maceinai velnias yra paprasčiausias Antikristo sinonimas, nesigilinant 
į jokią panų, dionisų, vėlinų ar kitą istorinę mitologiją ir religijų istoriją. Prie-
šingai negu Maceina, įvairius Antikristo vardus (būtinai siejamus su didingu-
mu) – Liuciferio, Lilitos, Mefistofelio, Azazelio, Volando, Leviatano, Molacho 
ir kitus – siesime su dvasios būsenomis: arba engiančiomis, arba, priešingai, iš-
laisvinančiomis, kas kartą tai atskirai aptardami. Pavyzdžiui, Byronas poemoje 
„Kainas“ Liuciferio vaizdiniu perteikia romantinį individualizmo sukilimą prieš 
tradicijos prievartą, prieš menamą Dievo totalumą. O štai gulaginėje poezijo-
je Molocho vardu žymima sistema, kuriai „šimteriopai“ atnašaujamos aukos, o 
pogulaginiame kontekste Leviatanas nurodo autoritarinę ir bejausmę „valdžios 
vertikalę“ (Zviagincevo filmas „Leviatanas“). Todėl mes sakome, kad Didžio-
sios niekšybės reikšmė priklauso nuo filosofinės antropologinės žmogaus esmės 
sampratos, nuo kritinio humanizmo, nuo jų idėjų išbandymo aiškinant tragiš-
kiausius žmonijos istorijos posūkius. Didžiosios niekšybės turinys ne dogma-
tiškai siejamas su Leviatanu ir Molochu, bet priklauso ir nuo poetinių priešta-
ravimų supratimo, nuo išstumtų idealų ir prisipažinimų, nuo paklusimo masto, 
nuo savarankiškumo ir priklausomybės dialektikos. Kalbėdamas apie metaforas, 
nusakančias „Niekšybės paslaptį“ Maceinos kūriniuose, galiu pasakyti, kad An-
tikristo karalystė, Jobo išbandymų drama, Didžiojo inkvizitoriaus tvarkos išma-
nymas ir gebėjimas manipuliuoti masėmis taip pat yra metaforos, kurias pasiūlo 
istorija, rašytojai ir kurias metafiziškai aptaria Maceina. 

Maceina knygoje „Niekšybės paslaptis“ Antikristui priskiria linksmybes – 
circenses (nuo circus – cirkas, pasilinksminimo reginys). Jis seka Solovjovu ir kriti-
kuoja Romos imperatorių politiką: panem et circenses (duonos ir reginių!). Tačiau 
Maceina paprastai niūriu tonu paneigia beveik visas pasaulietines linksmybes ir 
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juoką, nesigilindamas į circences – mobilizuojamo ir manipuliuojamo reginio pri-
gimtį. Filosofas tvirtina, kad juokas, linksmybės, karnavalai – tai būdas paslėpti 
perkeičiantį Kristaus arba transcendencijos vaidmenį: „Antikristo linksmybės yra 
priemonė pridengti perkeistosios būties žavingumui.“72 Maceinos samprotavimai 
yra konservatyvūs. Pasak jo, Kristus atnešė „Linksmąją naujieną“, tačiau ji prieina-
ma tik tiems, kas priėmė Evangeliją, ją išpažino ir yra su ja: 

Žaismas yra šventųjų būsena. Štai kodėl mes šioje tikrovėje žaidžiame tik 
liturginių valandėlių metu, nes visa mūsoji kasdienybė yra tebevaldoma 
nuodėmės, o nusidėjėliai nežaidžia73.

 Taigi be liturginio „žaismo“, t. y. be dogmatinio ritualo, nėra jokio kito, tik 
Šėtoniškas kvatojimas. Jokio cirko, suvedžiojimo, balagano, karnavalinio juoko 
Maceinos teorija nepriima. Visiškai kitaip juoką – kaip šventumą, kaip išlaisvini-
mą – aiškina Bachtinas. Jis pažymi, kad pranciškonai kūrė saikingą „karnavalizuo-
tos katalikybės“74 versiją, kur linksmybės buvo rimtumo ir šventumo, dievotumo 
požymis. Todėl jų elgesys gali būti aiškinamas lyginant juos su alchemikais – icu-
latores Domini. Ar jis buvo aiškinamas Merkurijaus dvasia, ar Kristaus – tai atvėrė 
kelią individuacijai, žaismui, naujumui, atradimams. Panašiai, bet gerokai vėliau, 
mąstė Vidurio ir Rytų Europos chasidai, tarkime, Baal Šem Tovas, linksmumą pa-
skelbę nuoširdumu, o juoką – atvirumu Viešpačiui. Tai yra viena iš daugelio prie-
žasčių abejoti Maceinos Niekšybės idėja. 

Maceina neįtraukia savo svarstymų į ne tik į etnologinių, antropologinių ar 
idėjų istorijos tyrinėjimų akiratį, bet ir psichoanalitinės tradicijos aprėptį. Jis yra 
labai toli ir nuo religijai artimesnės Gustavo Jungo tradicijos. Maceina šėtonišku-
mui priskiria ne tik linksmybes, bet ir „paleistuvystę“: „Paleistuvinėje Antikristo 
kilmėje slypi tikrasis jo dvasios šaltinis.“75 Jungas pažymi, kad krikščioniška kri-
tika, nukreipta į įsivaizduojamą seksualinę demonologiją, pirmiausia rodo pačių 
krikščionių seksualinį susivaržymą, yra jų asketiško gyvenimo ir konservatyvaus 
lytinių ir šeiminių santykių suvokimo pasekmė. Krikščioniškoji demonizmo kri-
tika ir susijusi su tuo vaizduotė – tai savo pačių dvasios gyvenimo ribojimas, kur 
kiekvienam būdingos animus ir anima patirtys, vyriško ir moteriško prado koeg-
zistencija buvo neigiama ir pateikiama vaizduojant blogąsias dvasias76. Succubus ir 

72 Maceina, A. Niekšybės paslaptis. Maceina, A. Rinktiniai raštai, t. III, p. 371. 
73 Ibid., p. 373.
74 Бахтин, М. М. Творчество Француа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 

Соб рание сочинений, Т. 4, ч. 2 Москва: Языки славянских культур, 2010, c. 69.
75 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 280–281.
76 Jung, C. G. Archetypes and the Collective Unconscious. Vol. 9, Pt. 1. Princeton: Princeton University 

Press: 1969, p. 25.
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incubus arba Maceinos antikristiškos paleistuvystės vaizdinys yra religingų asme-
nų psichinės būties kompensacija, pasaulio atogrąža į asketizmą ir discipliną.

* * *
Niekšybė diskursyviu požiūriu yra dramatiška neatitiktis idealams, nor-

moms, kolektyvinėms svajonėms. Blaškomas Ulro žemės, žmogus svyruoja tarp 
daugelio priešybių, iš kurių vieną mataforiškai nusakysime: tarp Dievo avinėlio ir 
Liuciferio. Maceina radikaliai atsigręžęs į Dievo avinėlį, bet ši atgręžtis jam galima 
tik kaip nuolatinis nusisukimas nuo Antikristo. Tačiau jis nesiryžta priimti dra-
matiško žmogaus plyšimo, kurį apčiuopsime lietuvių egzilio literatūroje. Kavolis, 
nagrinėdamas „Nužemintųjų generacijos“ sąmoningumą, išreikštą literatų Kazio 
Bradūno, Algimanto Mackaus, Liūnės Sutemos, Jono Meko, išskiria daugelį „nu-
žeminimo“, kaip atitrūkimo nuo savo šaknų, nuo žemės, nuo savo pasaulio, trajek-
torijų. „Nužeminimas“, arba šaknų, namų, idealų netektis, ir yra plėšymas, sielos 
skilimas į šipulius, iš kurių reikia nuolatos surinkinėti naują žmogų. Subyrėjimas 
pasireiškia ir istorijos praradimu, ir didingumo atsisakymu, santykių su Dievu dra-
matizmu. Aptardamas Mackaus poeziją, Kavolis pabrėžia, kad nužemintųjų gene-
racijai būdinga atpažinti savo kaltę, bet kartu sakyti Dievui „ne“: „atsakyti ne, grą-
žindamas vienintelę jo dovaną – mirtį, atsisakydamas prieš tokį Dievą atsiklaupti“77.

Priešingai kalba Maceina. Jis taip pat yra egzilio žmogus, tačiau, skirtingai nei 
Mackus ir Kavolis, laikosi nuošaliai nuo „Santaros–Šviesos“ ir radikaliai šalina bet 
kokias dvejones Dievu ir pagundas, mąsto vieną ir tik vieną ontinį pirmavaizdį 
(idealą):

Kristus – ne tik kaip Dievo Sūnus, bet ir kaip žmogaus sūnus – prieš kie-
kvieną kūrinį stoja kaip jo pirmavaizdis, kaip jo pirminis ir paskutinis tiks-
las.78

Kavolis vengia platesnės diskusijos su Maceina ir jam artimais mąstytojais, 
pavyzdžiui, su Juozu Girniumi. Griežtas Maceinos kristocentrizmas sako, kad tik 
Dievažmogis yra tikrasis pirmavaizdis, mąstytojas vengia bet kokio kito vaizdo, bet 
kokios išdavystės, bet kokios nuodėmės ar begėdiškumo. Tačiau Maceina svarsto ir 
kančios bei menkumo idėją, kai aptaria kenozę – Dievo virtimą mirtingu, patiriant 
žmogaus kančias, taip pat išaukštinantį menkumą. Tačiau ar šitas Golgotos vaizda-
vimas yra panašus į nužemintųjų generacijos dramatizmą? 

Kavolis, aptardamas Liūnės Sutemos poeziją, pabrėžia, kad kiekviename iš 
mūsų slepiasi Drebulė, nuolatos išduodanti Žilviną. Žilvino išdavystės ir nebūtos, 
neišgertos iki dugno vendetos tema vilnija jos eilėmis. Knygoje „Vendeta“ ji lygina 

77 Kavolis, V. Nužemintųjų generacija, p. 88.
78 Ibid., p. 228.
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savo žemaitiškos kilmės būklę79 po sovietų okupacijos su Korsikos keršto už arti-
muosius tradicija:

Jeigu būčiau gimęs Korsikoje,
Giminė mano ramiai ilsėtųs
Atkeršyta, po krūmokšniais dygiais.80

Ar tai ne tas pat, kad kiekviename iš mūsų yra „Judas, išduodantis Kristų“, ši 
perversyvi būsena, neturinti nieko bendra nei su religija, nei su Judu? Maceinos 
tikslas – išdeginti Drebulės ar Judo likučius, o ne suprasti savo, kaip Drebulės, pri-
gimtį. Tarsi prieštaraudama jam, Liūnė Sutema eilėraštyje „Kraujas“ rašo:

Argi begalima rašyti krauju,
kai auga kiekviename Drebulė,
išdavusi Žilviną – 
ir jo nebėra.81

Drebulė, pamatinė egzistencinė išdavystė, nė kiek ne menkesnė nei Edipo ais-
tra, yra mumyse, todėl „Ant ežerų ir upių, / kanalų ir fontanų dubeniuose, / liūliuo-
dama žydi kraujo puta […]“82. Išduoti Žilvino nevalia, o neišduoti – neįmanoma, 
nes esame ne Olimpo herojai, ne prasimanyti, sumeluoti pjedestalo didvyriai. Me 
esame Judo padermės ir išduodame tam, kad meilės ir baimės bučiniu sukurtume 
dievus. Mūsų meilės ir prisirišimai, sąmoningumas yra skilę į kančios ir vilties 
arabeskas (iš ciklo „Nebėra nieko svetimo“):

Ko užtrunka, ko neateina broliai,
Užkapoję dalgiais Žilviną,
Noriu paslaptį jiems išduot.83

Drąsa pripažinti savo menkumą, Drebulę mumyse, išdavystės ir baimės geluo-
nį, dėl kurio žilvinai sutrypiami, yra didelis moralinis žingsnis. Jis yra giliai susijęs 
su kaltės jausmo transformacijomis. Knygoje „Vendeta“, atmindama visą Lietuvos, 
sudegintos ir pelenų žemės patirtį, egzilio nuopuolį, ji nuolatos kartoja eilutes:

Viešpatie, neatleisk,
jie žinojo ką darė – 
Viešpatie, neatleisk,
Nes žinau ką darau.84

79 („negalėjau pasirinkti: / būt ar nebūt – / šimtmečius būsinčioje Žemaitijoje / e s u –“) – Liūnė Sutema. 
Vendeta. Čikaga: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1981, p. 18.

80 Liūnė Sutema. Vendeta, p. 22.
81 Ibid., p. 59.
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid., p. 14. 
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Liūnė Sutema išgyvena nuolatinį prieštaringą kaltės ir sukilimo, vendetos 
jausmą. Jausti kaltę, vadinasi, ir atsakomybę, gali tik sąmoningas ir ryžtingas žmo-
gus. Dėl gėdos ir kaltės kylantis sąmoningumo skilimas yra ne nutraukiamas, o 
palaikomas, jis yra tai, kas žudo ir verčia gyventi. Žmogaus „aš“ niekada nelygus 
sau pačiam, bet yra daugybės srovių niekada iki galo nereflektuojama būklė. Nėra 
jokio tabula rasa, jokio cogito ergo sum, nes „aš“ yra daugelio upių srovių suneša-
mas ir išplaunamas krantas. Atmenami skilimai, kančia, atleidimas ir draudimas 
atleisti: tai nuolatinis išdaviko brolio Judo atstūmimas ir priglaudimas (iš ciklo 
„Nebėra nieko svetimo“):

Ieškau savo brolio Judo,
Kad ir vėl išduotų mane.85

O Maceina šią Judo gimtį priskiria Antikristui, tad atstumia Drebulę ir reika-
lauja dangiškojo pjedestalo. Maceina Judą suvokia objektiškai, gąsdina jo neįsileis-
ti, taigi nepripažįsta, kad jis yra mūsų būties išraiška. Šėtono, kaip netikro pirma-
vaizdžio, pasirodymas jam sukelia dvejonių dėl skelbiamo idealo turinio, tačiau ne 
dėl sielos būklės. Maceina tikisi, kad jo širdis ir tikėjimas neklysta ir kad jis idealus 
aiškiai skiria: kurie yra begalinio Dievo ir kurie yra Šėtono. Šią skirtį jam užtikri-
na Šventasis Raštas ir Katalikų bažnyčios tradicija, teologijos ir Kristaus filosofijos 
atstovai. Jis nusisuka, atmeta dvejones, kokias patiria ir išsako Mackus, Liūnė Sute-
ma, Jonas Mekas ar vėliau Tomas Venclova. Tuo Maceina skiriasi nuo Kanto, kuris 
įspėja, kad transcendentinės iliuzijos ir jų pirmavaizdžiai gali būti apgaulingi. Kris-
tus, kaip aukščiausias idealas, yra konkretizuota, visuotinė-ir-konkreti proto idėja, 
peržengianti žmogaus gebėjimą kritiškai spręsti, bet išliekanti kaip jo maksima ir 
kartu norma. Todėl jo vardu skelbiami idealai yra ir mūsų galia, ir pavojus mums: 
jais vadovaujamės, jiems esame ištikimi, nors matome tik nedidelę kelio dalį, kur 
jie veda, ir nežinia, kuris yra tikras Dievas, o kuris Šėtonas. Taip atsitinka nuolat 
šalia stabų pjedestalų – tiek bažnytinių, tiek pasaulietinių. Nekritiškas mąstymas 
sako: mes žinome, kur šie idealai veda, nes Bažnyčia ar Švenatasis Raštas – pakan-
kamas autoritetas, nepaisant to, kad yra daug tokio aukščiausio statuso reikalau-
jančių tekstų ir bažnyčių. Maceina yra „tikratikis“ (Donskio vartota prasme), nors 
filosofiškai ir apklausia ideologinę doktriną, kuri jau iš anksto, iki bet kokio klau-
simo, jam yra teisinga. Maceinai abejonė reikšminga ne todėl, kad padeda atverti 
nežinomą tiesą, o todėl, kad patvirtina žinomą. 

Religinis misticizmas, prie kurio ribos mąstytojas formuluoja savo socialinės 
ir politinės kritikos principus, atveria platų metaforų ratą diskutuoti dvasinio oru-
mo ir malonės, Didžiosios niekšybės temomis, vadinasi, ir kalbėti apie socialinę 
komunikaciją, kuri įtraukia ir žemąją, grubiąją prievartos kultūrą, ir šiuolaikinius 

85 Liūnė Sutema. Poezijos rinktinė. Vilnius: Vaga, 1992, p. 30.
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meno kūrinius, poetines gyvenimo raiškas. Maceina ne vertina plačiai paplitusias 
etines blogio teorijas, o aiškina Antikristą kaip atmestinų, išstumtinų idealų šaltinį, 
tad nusisukdamas nuo „nužemintųjų“ dramų ir beprotybių. Jis savo svarstymus 
aktualizuoja aptardamas totalitarizmo bruožus. Norėdamas parodyti totalitariz-
mo tikslą, Maceina interpretuoja George’ą Orwelą savojo Antikristo, kaip Gėrio 
imitatoriaus, kontekste, pažymi, kad totalitarizmo (suprask, Antikristo) tikslas yra 
visiškas žmonių perkūrimas, jų pavertimas „visiškai dvasiškai sveikais“86. Macei-
na cituoja Orwelą ir aiškina nykstantį pagrindinio romano herojaus žmoniškumą, 
tuštėjimą ir augančią meilę Didžiajam Broliui:

Ir čia Winstonas galutinai palūžta. Jo mylimoji jam buvo pasilikusi pa-
skutinė žmogiškoji atrama. Ją paslėpęs savo širdyje, jis jautėsi esąs vis dar 
žmogus. Ją išduodamas, jis išdavė paskutinę savo žmogiškumo kertelę. Jam 
nebeliko nieko sava. Partijos mintys ir jausmai įvarvėjo į jo vidų ir jį per-
sunkė. […] Tai Antikristinės pergalės vaizdas. Tai vaizdas sulaužyto žmo-
gaus, kuris yra iščiulptas, išniekintas, sutryptas; kuris gyvena nebe savą 
asmeninį, bet Antikristo miniai uždėtą ir jai įspaustą gyvenimą.87

Maceina suvokia Antikristą „kaip visišką totalistą“88. Ir nors šiame kūrinyje 
autorius tiesiogiai nekalba apie nacizmą, koncentracijos stovyklas, vidinius karo 
nuniokotos Lietuvos prieštaravimus ir nesibaigiančias išdavystes, nekalba nei 
apie Niurnbergo teismą, nei apie savo patirtis nacistinėje Vokietijoje pradedant 
1940 metų Berlynu, vis dėlto kūrinys skirtas totalitarizmo temai ir atspindi giliau-
sius paties autoriaus patyrimus, įskaitant pabėgėlio ir tremties duoną. 

Kita vertus, visas ciklas „Didysis Inkvizitorius“, „Niekšybės paslaptis“ ir „Jobo 
drama“ aprėpia niekšybės temą. Kodėl? Pokario laikotarpiu, kai atsivėrė visos karo 
žiaurybės ir begalinis nežmoniškumas, kai vis dar švytėjo stalinistinio komunizmo 
„aušra“, niekšybės tema tapo aktualiausia. Galbūt jai trūko dar akistatos su Gulagu, 
mąstymo apie Holokausto ir Gulago traumas, apie pabėgėlių dehumanizaciją ir 
viso šito šleifo, gyvo iki šiandien, vis dar kaitinančio sielas. Maceina mąsto alegori-
ne, gal net egzegetine filosofine kalba, kuri suteikia vieną pranašumą: ji yra trans-
cenduojanti, t. y. remiasi tokiais idealais ir regėjimais, kurie peržengia esamos regi-
mybės ir patirties ribas ir aptaria reiškinius pasirinktos, ginamos vertybių sistemos 
viduje. Transcendentinė tikrovės kritika, kokią pateikia Maceina, viena vertus, pa-
deda išvengti prisirišimų prie dabarties prietarų ir sprendimų, tačiau, kita vertus, 
gali įklampinti į subjektyvią ar instituciškai objektyvuotą mistiką. Būtent antrasis 
pavojus tyko Maceinos: jis XX amžiaus vidurio blogį aptaria transcenduojančia, 

86 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 340.
87 Ibid., p. 342.
88 Ibid., p. 342.
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tačiau krikščioniškai mistine kalba. Šiaip ar taip, aš jo kūrinius aiškinu kritinės teo-
rijos kalba, kuri Maceinai nėra būdinga. Tačiau tam turiu priežastį – grąžinti mano 
jaučiamą Maceinos aktualumą, kuris šiandien prasmenga religinių interpretacijų 
glėbyje, ir išsaugoti pagal galimybes jo transcenduojančios kritikos pranašumus.

Kita vertus, mano pasirinktas skaitymo būdas yra dialektinė, be to, negatyviu 
požiūriu, priešybių akistata. Kritinei teorijai toks skaitymas yra įprastas, ypač po 
Adorno kūrinių. Priešybių akistata – tai susilaikymas nuo beatodairiško vertinimo, 
laikinas vertybių suskliaudimas, leidžiant prieštaravimams išsiskleisti ir taip sukurti 
draminę bei postdraminę būsenas. Draminė yra įtempto veiksmo būsena, jo dalyvių 
charakteriai dažniausiai mums yra žinomi. Draminė yra Liūnės Sutemos, Mackaus, 
Maceinos kūryba. Postdrama pašalina veiksmo istoriją kaip hegemoninį naratyvą, 
kartu nutraukia propagandos ir su ja susijusių legendų ir pavyzdžių šneką. Kavo-
lio laikysena yra veikiau postdraminė: jis aptaria bruožus, tipologijas, alternatyvas, 
nesuteikdamas kuriai nors iš jų pranašumo. Postradminė būsena89 leidžia išvengti 
istorijos keliamo nirtulio ir puikybės, išankstinio pranašumo, kai „žinoma“, kas yra 
gėris ir blogis. Maceinos rašymas yra dvejopas: jis mąsto savo laiko dramą, atvirai 
prijaučia krikščioniškai laikysenai, tačiau filosofiniu alegorijos ir parabolės veiksmu 
išplėšia tariamo „tikrovės“ žinojimo geluonį ir tada jau gali prabilti ne visiems žino-
ma propagandine laimėtojų tiesa, o savo patirties metaforine kalba. 

 Šių dienų filosofinis buvusios ir esamos tikrovės skaitymas gali būti postdra-
minis. Tai priskirčiau ir Adornui, ir jam simpatizuojančiam P. Sloterdijkui, kurio 
sąvoka „postdraminė būsena“ ir naudojuosi. Skaityti nacizmo, stalinizmo, dena-
cifikacijos paveldą postdraminiu žvilgsniu šiandien yra pavojinga, nes visi šie dis-
kursai dar priklauso propagandos, o ne analizės sričiai. Tačiau tai daryti galima ir 
tai padeda parodyti niekšybės mastą. Pavyzdžiui, Niurnbergo teismui, paskelbu-
siam nuosprendžius nacistams, bent jau ketvirčiu vadovavo sovietai. Vienas iš jų 
niekšybės tame teisme pavydžių – žudynės Katynėje, kur NKVD 1940 m. sušau-
dė 21 857 lenkų belaisvius, o nusikaltimą karo metu priskyrė nacistinės Vokietijos 
kariuomenei. Niurnbergo teisme nacistai pateikė įrodymus apie Sovietų vykdytas 
masines žudynes Katynėje bei taikių gyventojų žudynes Methene (Massaker von 
Metgethen arba Greuel in Metgethen) šalia Karaliaučiaus 1945 m., Nemersdorfe 
(Massaker von Nemmersdorf) Rytų Prūsijoje 1945 m. ir kitur. Tačiau teismas sutiko 
su melagingais sovietų pusės teiginiais, esą Katynė tai nacių darbas90, o kitos žudy-
nės – nacių propaganda. Tai tik vienas iš Niurnbergo teismo klaidų arba neištirtų 

89 Žr. Hanso-Thieso Lehmanno studiją „Postdraminis teatras“, apibendrinusią naujas scenos meno ten-
dencijas ir bruožus (2010 m., vertė Jūratė Pieslytė).

90 „Excerpts of Nuremberg archives, Fifty-Ninth Day: Thursday, 14 February 1946“. Nizkor. 2 January 
2006. Retrieved 4 August 2011. Prieiga per internetą: <http://www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgm-
wc-07/tgmwc-07-59-07.shtml> [žr. 2017 05 25].
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įrodymų epizodų91. Nebuvo pateikti sovietų masiniai žudymai, kankinimai bei 
trėmimai Baltijos šalyse, Vakarų Baltarusijoje ir Vakarų Ukrainoje 1940–1941 m. 
Dviejų niekšybių akistatos Niurnbergo teisme neįvyko, ir tai viena iš priežasčių, 
kodėl šis teismas turėtų būti vertinamas ne tiek kaip teisingumo, kiek kaip nugalė-
tojų įvykdytas teismo aktas92.

Skirtingai nei aklas sovietiniams nusikaltimams Nurnbergo procesas, Ma-
ceinos patyrimas liudijo kitus dalykus, kai niekšybės akistata buvo egzistenciškai 
svarbesnis veiksmas nei vienos kurios pusės pasmerkimas. Ciklo rašymo laiko-
tarpiu (1950–1963) jau buvo nemažai kūrinių, kuriuose nuodugniai ir nedvipras-
miškai aiškinta niekšybės paslaptis, tačiau savita religinės filosofijos kalba, labai 
alegoriškai, be to, įvilktus į Vl. Solovjovo filosofijos drabužius. Solovjovas savo esė 
dialektiškai (priešybių ir sintezių kalba) aiškina Antikristo viešpatiją žemėje, apie 
įsiviešpataujančią satanolatriją ir apie istorijos prasmę. Šį laikotarpį, kurį prana-
šiškai Solovjovas įvardija apie 1900 metus, Maceina adresuoja savo gyvenamajam 
laikui, „Žvėries“ pasauliui, kurį galbūt turėtume tapatinti su nacistų ir komunistų 
orgija. Mistine kalba, prielaidaujančia egzegetiką, tai skamba šitaip:

Šitie tad trumpučiai palyginimai aiškiai rodo, kad paskutinis istorijos 
tarpsnis, kaip jį Solovjovas vaizduoja savo pasakojime apie Antikristą, 
ankstesnių jo lūkesčių ne tik neįvykdo, bet juos pakeičia priešingais idea-
lais: teosofija čia virsta satanosofija, teokratija – satanokratija ir teurgija – 
satanourgija.93

Religinis mąstymas, ypač katalikiškas, kuriuo remiasi Maceina, abstrakčiais 
samprotavimais apie ateinančią Šėtono karalystę būtinai perša alegorinę arba eg-
zegetinę interpretaciją. Egzegetika, skirtingai nei hermeneutika, nesiekia jokio 
mokslinio „teisingumo“, kurį turėtų patvirtinti archyvai, archeologija, semiotika ar 
lingvistiniai tyrimai. Egzegetika – tai dabarties įvykių aiškinimas remiantis Biblija. 
Egzegetika atveria sąsajas tarp dabarties dvasios problemų, transcendencijos švie-
sos ir Šv. Rašto teksto. 

Egzegetika yra labai ribota savo griežta dogmatika, todėl buvo keičiama filoso-
fine hermeneutika. Vis dėlto būtent egzegetika formuoja kanoną. Arba hermeneu-
tika, kuri bando sukurti kanoną, virsta egzegetika. Būtent prasmių interpretavimo 
kanonas aiškiausiai parodo palimpsesto vaidmenį. Palimpsestas yra pirminis teks-
tas, senasis, paslėptas po viršutiniu, labiau šiuolaikišku. Senieji tekstai gali būti pa-
vojingi naujesniam religiniam kanonui, todėl nutylimi, slepiami, draudžiami. Ta-
čiau mūsų neatidumas, išsiblaškymas, apdujimas ar šėliojimas (taip prieštaringai 

91 Kahn, L. Nuremberg Trials, Bellantine, NY: Ballantine Books, 1972, p. 26.
92 Zolo, D. Victors’ Justice: From Nuremberg to Baghdad. New York & London: Verso Books, 2009.
93 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 219.
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galima versti Jacques’o Lacano terminą l’etourdit) atsitiktinai atveria tuštumas kaž-
kam kitam94 arba palimpsestą. Išsiblaškę arba šėliodami (būsenos poliai) netikėtai 
atskleidžiame draudžiamus, nutylėtus palimpsesto sluoksnius, jie užpildo tuštu-
mas ir sukuria kitokią prasmę. Lacanas teigia, kad pasaulis, priešingai nei teigė 
Platonas, kyla ne iš idėjos ir skaičiaus, o iš stokos, iš neadekvatumo. Graži mergaitė 
gimsta iš grožio idėjos stokos, kurią užpildo materija, gyvenimas, aplinkybės, iš 
idėjos antagonizmo. Todėl visada yra neaiškumas, skandalas, kurį Bažnyčia šalina 
kanonizacijos, dogmatikos, kulto būdu. O Maceina šį nenuspėjamą tuštumos ir 
palimpsesto efektą priskiria Antikristui, taip gindamas kanoną. 

Filosofas teigia: „Antikristas slypi žemiausiose žemiškojo buvimo plotmėse ir 
pats graužia istorijos fizinę dalį“.95 Krikščionybės tradicija Antikristą dažniausiai 
aiškino kaip Dievo mėgdžiotoją: Diabolus est simia Dei. Nacizmas ir stalinizmas ba-
naliu būdu mėgdžioja Dievą, jo teisingumą ir teismą žemėje. Šiuo klausimu sutinku 
su Maceina. Tačiau jis mažai gilinasi į savo laiko tikrovę. O mums svarbu suprasti, 
kaip nacizmas ir stalinizmas redukuoja civilizaciją iki koncentracijos stovyklų, iki 
žūtbūtinio kalinių siekio išgyventi, iki gulaginio pasiryžimo išduoti bet kurį savo 
draugą dėl šilumos ar duonos kriaukšlės, kai žmogus praranda gebėjimą skirti dorą 
ir tiesą. Maceina cituoja šv. Jono apreiškimą apie „daug antikristų“:

Vaikeliai, tai yra paskutinė valanda. Ir kaip girdėjote, kad ateina Antikristas, 
taip ir dabar pasidarė daug Antikristų; iš to ir žinome, kad tai yra paskutinė 
valanda.“ (1 Jn 2, 18–19)96

Tačiau „niekšybės daugybės“ jis nekomentuoja: nei kaip simuliakrinės įvai-
rovės, nei kaip daugialypumų, nei kaip Kito vardų, taip pat neįvardija ir Kristaus 
daugybės, kuri galbūt yra tie patys daugialypumai ar Kito vardai. Ši vieta lieka ne-
išskleista, tam dar nebuvo pribrendęs laikas. Tačiau, vadovaudamasis Maceinos 
tekstais, drįstu teigti, kad Antikristo daugybei galėtų būti priskirta spektaklio vi-
suomenės įvairovė, tariamas monokultūrų kompleksiškumas, simuliakrinės alter-
natyvos…

Maceina nekalba apie Hegelio aptartą nelaimingą sąmonę, kuri kyla ir sąži-
ningos sąmonės nusivylimo, todėl negali praktiškai įrodyti, kad jos atrasta visuo-
tinybės idėja yra būtina; be to, nenagrinėja Hegelio „proto gudrystės“, kuri kupina 
doros ir niekšybės dialektikos. Nusiminimą, t. y. negebėjimą atsiverti transcen-
dencijos dovanojamai energijai ir entuziazmui, energingam idealo visuotinumui, 
mūsų filosofas sieja ir su Antikristo daugybe arba tuo, ką, mano manymu, Hegelis 

94 Badiou A., Cassin, B. There’s No Such Thing as a Sexual Relationship. Two lessons on Lacan. New York: 
Collumbia University Press, 2017.

95 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 238.
96 Ibid., p. 241.
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vadina suskaidyta sąmone (kaip sąžiningos sąmonės rezultatu), kai ši šalia savęs 
aptinka daugelį tokių pat apšviestų „tiesos“ žinovų, kurių teiginiai ideologiškai es-
mingai skiriasi. Vis dėlto antitetika, prieštaravimų atskleidimas nėra vien blogis, 
nelaimės būsena ir nusiminimas, bet ir suvokimas, kad tik savo veiklumu galima 
išskleisti transcendencijos šviesą. Maceina rašo, kad „mūsų pakėlimas aukštyn, 
mūsų transcendencija yra pagrindinė Kristaus Evangelijos veiksena“.97

Autorius pasirenka ir įrodinėja kristologinę viziją, gina teocentrines nuosta-
tas, kurios nepripažįsta jokių išlygų: joks pasaulietinis aiškinimas nėra adekvatus 
Aušvico arba Gulago tragedijai. Gerbdamas tokį religinio proto sprendimą, vis 
dėlto rengiuosi apginti transcenduojančių, prieštaringų daugialypumų vaizdinį. 
Nei nacių, nei komunistiniai režimai neleido kalbėti apie jokius alternatyvius pro-
jektus, apie daugialypumų lenktynes. Kita vertus, daugialypumų teorija gali būti 
gana kritiška ir simuliuojamai įvairovei. Skirtumas tarp simuliacijų, manipuliacijų 
ir radikalaus Kito yra gebėjimas ir teisė rinktis, net tai, kas draudžiama:

Prievartos vartojimas ten, kur žmogus esmingai yra pašauktas apsispręsti ir 
pasirinkti, yra Antikristinės dvasios ženklas.98 (kursyvas – Maceinos)

Remiantis vien šiuo teiginiu neturiu pagrindo skatinti sekti Maceinos kristo-
logija, turint omenyje tai, kad ji pateikiama besąlygiškai.

Alegorija apie „velnišką sutvirtinimą“ kaip Antikristo ženklą taip pat gali būti 
adresuojama nacizmo ir komunizmo kvazireligingumui, apie kurį išsamiai yra kal-
bėjęs Nikolajus Berdiajevas ir kuriuo Maceina nuolatos remiasi. Maceina rašo:

Gilesne tad prasme Antikristinė dvasia yra savotiška velnio kunigystė. Anti-
kristai, veikiantieji Kristaus vynuogyne, nėra paprasti suklydę žmogeliai ar 
silpni nusidėjėliai. Jie yra velnio pateptieji: jo pasiuntiniai ir apaštalai, gavę 
jo dvasią ir sustiprinti jo dovanomis.99

Vis dėlto Maceina supriešina Kristaus evangeliją ir Šėtono evangeliją, tačiau 
nekalba apie tai, kiek autentiškas galėtų būti neevangelinis, net nereliginis, o socia-
linis-politinis mąstymas. Politiškumo sferą jis be dvejonių priešina religinei patir-
čiai. Tai aiškiai jį supriešina su, pavyzdžiui, Hannah Arendt ir panašių mąstytojų 
svarstymais, kurie kaip tik politiškumą laiko viena svarbiausių žmoniškumo raiškų. 
Sekant Solovjovo ir Berdiajevo tradicija, religingumas turi peržengti politiškumo ir 
kultūros ribas. Taip Maceina, daug nesvarstydamas, visą konkrečios politikos sferą, 
Realpolitik, palieka arba tik žmonių, arba mistiško Antikristo įtakai, taip atsiriboda-
mas nuo socialinės ir politinės kritikos būtinybės, nuo pilietinės atsakomybės:

97 Ibid., p. 346.
98 Ibid., p. 320.
99 Ibid., p. 273.
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Antikristo tad karalystė, kaip matome, yra esmingai šios tikrovės karalystė. 
Ji yra fakto pergalė prieš idealą ir pasilikimo pergalė prieš peržengimą.100

Kalbėdamas apie Antrojo pasaulinio karo rezultatus, Maceina regi apokalipti-
nę viziją – Antikristas atėjo skelbti Europos tautų vienybės ir taikos, taip pasmerk-
damas krikščionis:

Antikristas, atgimdytas per jėgą ir įkūnijęs demonišką savo sutvirtinimą 
Jungtinių Europos Valstybių kariuomenėje, lengvai galėjo pasidžiaugti su-
vienytu pasauliu. Jis privertė žmones išsižadėti savo skirtybių, susieiti šalia 
vienas kito, pasiduoti jo valdžiai ir net jį pamilti. Jo vienybė buvo iš esmės 
politinė, todėl ir priemonės jai pasiekti taip pat buvo politinės, vadinasi, 
prievartinės.101

Šioje citatoje prievarta iš esmės yra siejama su politika, atitinkamai ignoruoja-
mas politinis derybų, įvairovės ir ideologijų derinimo poreikis. Vienybė be Kris-
taus laikoma pražūtinga. Šią tariamos, ideologinės, totalitarinės vienybės tvarką jis 
ne be pagrindo laiko tremčių šaltiniu:

Visi prievartinėje vienybėje turi prisiimti svetimą buvimą ir savąjį kitam 
atiduoti. Visi tad turi grobti ir būti apgrobiami. Visi turi vienas kitą ištremti 
iš jo nuosavos būties ir sykiu patys būti iš jos ištremti.102

Maceina nesvarsto, kaip politiškai būtų galima išspręsti tremčių klausimą, o vi-
liasi tai padaryti religiškai. Pagaliau, kokie yra Maceinos suvokiamo blogio bruožai? 
Jis pasirenka aiškinti ne rafinuotą dvasinį blogį, o subanalinimą, „žemiausias buvimo 
plotmes“, apie kurias sekuliaria kalba kalbėjo ir Balys Sruoga „Dievų miške“, ir Aren-
dt, atskleisdama supaprastėjusius, instrumentinius nacistų samprotavimus. Panašiai 
blogis buvo aprašytas daugelio to meto tyrėjų ir rašytojų, pavyzdžiui, Arendt „Totali-
tarizmo kilmėje“ (1951) ir „Eichmannas Jeruzalėje“ (1963), Carlo J. Friedricho „To-
talitarinėje diktatūroje“ (1957), Augusto von Knieriemo „Niurnberge“ (1953)103 ir 
kituose. Kaip ir E. Canneti, Maceina totalitarizmą, taigi ir Antikristo pasaulį, sieja su 
masių ir vartotojų visuomene. Apie masių savimonę jis atsiliepia šitaip:

Anie aklieji, anie Antikristo suvedžiotieji ir apakintieji yra ne kas kita kaip 
bevardė, neasmeninė, istorijoje nuolatos išnyranti minia […]. Todėl minia 
visados yra geriausias ir tikriausias laukas Antikristinei karalystei kurtis ir 
klestėti.104 (kursyvas – Maceinos) 

100 Ibid., p. 351.
101 Ibid., p. 359.
102 Ibid., p. 361.
103 Knieriem, A. von Nürnberg. Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 1953.
104 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 330. 
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Masių visuomenę Maceina aptaria įprasta to laikotarpio filosofijai ir sociologi-
jai kalba kaip blogio šaltinį, kaip negebančią organizuotis ir neturinčią pakankamų 
gebėjimų minią. Oponuodamas klasikinei masių visuomenės kritikai nurodysiu 
grupių dinamikos teorijas, kurios anaiptol neketina subanalinti minios, o kalba 
apie skirtingas mikrogrupines perspektyvas, tų grupių vidinės saviorganizacijos 
gebėjimus. Be abejo, ir vartotojų visuomenė, pasak Maceinos, yra Antikristo vi-
suomenė: 

Antikristo meilė yra visados pirktinė: tai prostitucinė meilė giliausia šio 
žodžio prasme […]. Gerove Antikristas mėgina padaryti žmogų nebe ke-
leiviu šioje žemėje, bet pastoviu šios žemės gyventoju.105

Asketiškas žvilgsnis į vartotojiškas vertybes ir gerovės visuomenę, kelionės 
egzegetika anaiptol nepadeda kritiškai suvokti daugialypės įvairovės rūpesčių. Jai 
aiškinti, kaip ir niekšybės temai rutulioti, kristologinės perspektyvos nepakanka.

* * *
Melo žmonės. Psichoanalitiškai velnias gali būti įsivaizduojamas kaip sutar-

ties su savimi dalyvis, kurį mes vertiname ne kaip malonės, o kaip grėsmės, ne 
kaip tiesos, o kaip melo šaltinį. Scottas Peckas, garsus psichiatras, neofroidistas, 
savo knygoje „Melo žmonės“106, remdamasis asmenine praktika ir tirtais atvejais, 
nagrinėja asmenų negebėjimą pripažinti savo psichinių problemų. Dėl to jie yra 
linkę savo vidinį blogį susvetiminti, suišorinti, priskirti jį įsivaizduojamiems de-
monams, priešams. Mes taip pat demoniškuosius simbolius aiškiname kaip įvai-
rias asmenines, o dažniau kolektyvines, tradicines, religines arba ideologines 
savijautos inversijas. Pavyzdžiui, Pecko pacientas Georgas, kaip paaiškėjo psicho-
analizės seansų metu, buvo silpnas dvasiškai dėl vaikystėje patirto tėvo smurto, 
dėl nesėkmingos santuokos, dėl to, kad gyvenime nuolatos bėgo nuo didesnių 
problemų, dėl didžiulės įsikalbėtos mirties baimės, kuri virto obsesiniu kompul-
siniu sindromu. Jo mirties baimė galėjo būti patiriama kaip Šėtono ar Antikristo 
baimė. Jis savo baimę bandė įveikti ir specialiai važiuodavo dešimtis kilometrų į tą 
vietą, kur neva turėjo žūti. Tik įveikęs baimę ir įrodęs įkyrios minties klaidingu-
mą, jis galėdavo pailsėti. O kadangi tokios mintys brovėsi nuolatos, jis visą dieną 
skirdavo savo baimių įveikai. Tad pradėjo žlugti jo verslas, santykiai su draugais, 
galiausiai jis kreipėsi į psichiatrą, daktarą Pecką. Daugelio seansų metu paaiškėjo, 
kad prieš kreipdamasis dėl ligos, jis padarė keistą sutartį su „velniu“. Peckas pa-
sakė, kad jei jis dar kartą grįš į baimės vietą, tada velnias teleidžia minčiai išsipil-
dyti. Kadangi tokia sutartimi Georgas ir pats netikėjo, jis pabandė save padrąsinti 

105 Ibid., p. 367.
106 Peck, S. People of the Lie: The Hope for Healing Human Evil. New York: Simon & Schuster, 1983.
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ir apsidrausti, sakydamas įsivaizduojamam Šėtonui: jei jis bus užvaldytas tokių 
minčių vėl, tai tegul jo jauniausias mylimas sūnus miršta. Ši sutartis nebeleido 
Georgui nė karto grįžti į obsesijos vietą, tačiau baimė ir siaubas dėl sūnaus mir-
ties pavertė jo gyvenimą tokiu košmaru, kad jis atėjo pas Pecką. Peckas pažymi, 
nors jokio Šėtono nėra, Georgas jį sukūrė, aktualizavo ir išplėtojo savo gyvenimu 
ir kalbomis taip, kad jis kaip archetipas tapo veiksnus. Psichiatras pastebėjo, kad 
gydomas blogis arba niekšybė yra paciento savimeilė ir „garbingas“ pasiteisini-
mas sau dėl bailumo ir silpnybių. Pridursiu, tai gali būti pasiteisinimas ir dėl savo 
nepakankamo pilietiškumo, protesto ir kovos stokos, dėl to, kad palikai draugus 
ar tėvynę, ar tikėjimą… Tada ir reikia pasikviesti Antikristą. Niekšybė, kurią va-
diname demonu, kilo iš vidinės dvasios sutarties su savimi. Tą pačią interpretaciją 
galime pabandyti taikyti ir grupėms, bažnyčioms ir mistinėms praktikoms, kurios 
neretai išreiškia nenorą ir negebėjimą plėtoti aktualią socialinę politinę kritiką ar 
įvertinti ir pagelbėti augančiai kultūrinei įvairovei ir rasinėms bei tautinėms gyve-
nimo stiliaus, lyties tapatybėms.

Peckas šėtoniškumą aiškina kaip kognityvinę paciento problemą, o ne kalba 
apie jungiškus archetipus. Peckui pavyksta parodyti, kad nėra jokio Šėtono, tačiau 
yra savo silpnybės pavertimo nauja „garbe“ veiksmas. Kita vertus, Georgo melas 
(labai ilgai jis psichiatrui nepasakojo apie savo tariamą „sutartį“ ir „apsidraudi-
mą“) yra aktyvaus pacientų pasipriešinimo psichoanalitikams pavyzdys. Pacientai, 
puikiai žinodami apie tyrimo metodikas: seksualinių, šeiminių traumų paieškas, 
vaikystės atsiminimų narpliojimus – išvengia kognityvios akistatos su savo pačių 
niekšybe. Tokios akistatos lengviausia išvengti tikintiems filosofams, kurie, kriti-
kuodami ir atmesdami psichoanalizę, įtvirtina savo tikėjimo simbolizmą.

Noriu nurodyti trečią psichologinio demonizmo aiškinimo galimybę, kurią 
pasiūlo kritine teorija pagrįsta psichoanalizė, prasidedanti nuo Ericho Frommo. 
Kalbėsime ne apie hermetinį okultizmą arba katalikišką egzorcizmą, o apie demo-
nologinę popkultūrą. Šiandien popkultūrinis demonizmas yra paplitęs ne mažiau 
nei bet kokia kita ideologija: komunizmo, nacizmo, socializmo, liberalizmo… Tai 
daugybė įvairiausių kvazitoteminių, tarsi apeiginių, iš dalies religinių, sąmoningų 
ir žaidybinių praktikų, kylančių iš giminės pasakojimų ir televizijos ekranų, iš po-
puliariosios kultūros industrijų. Šiuo atžvilgiu propagandinis įtikinėjimas ir okul-
tinis įkalbėjimas yra kone tapatūs. Karo vaizdai ir ekstrasensų lenktynės yra noriai 
žiūrimi televizijos ekranuose. Komercinė TV užsiima karo ir popkultūrinio okul-
tizmo gamyba, tačiau visuomenė, kol nenusidažo neapykantos ir kraujo spalvomis, 
atlaidžiai žiūri į viena ir kita, propagandą painiodama su mokslu ar žodžio laisve, o 
demonologiją – su mokslu ar menine kūryba. Vis dėlto mokslas laikosi ne teiginio, 
kad „tai yra tiesa“, o teiginio, kad „tuo privaloma abejoti“, o menas remiasi ne „tai 
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yra tiesa“, o „tai yra žaismė“, ir tuo skiriasi nuo religijos, kuri žaismę paverčia „tai 
yra tiesa“, kuria privaloma tikėti.

 Komunikacinio proto analitikų požiūriu religinės draugijos, okultinės veiklos, 
jų literatūra ir ritualai konstruoja ir palaiko demoniškus archetipus ir jų prototipus, 
jų konkretų semantinį turinį. Demonų fantomai užgimsta, kai juos praktikuojame, 
t. y. tradicinius velnio ar angelo signifikatus siejame su mūsų egzistencija, pavyz-
džiui, su baime, arba tiesiog vartojame kartu su visa popkultūra ar jos marginali-
ja – demonologija. Prasimanyti, t. y. transformuoti, propagandinės žiniasklaidos 
vaizdiniai apie priešo, velnio ar Dievo pavidalus gali tapti radikaliai reikšmingi 
asmens apsisprendimui, ypač jei jis partijos, bažnyčios ar populiariosios demono-
logijos teiginius kartoja ir praktikuoja. Melo žmogus yra neadekvatus tik socialinės 
aplinkos lūkesčiams, tačiau atitinka savo vaizduotės, empatijos ir komunikacinę 
būklę. Jis nėra tas, kuris velnią, komunistus arba ateivius išsigalvojo, jis tik empa-
tiškai juos patyrė, nukreipė savo giliausia egzistencine vaga ir filosofine, religine ar 
ideologine kalba pateisino. Galiausiai „melo žmogus“ tampa kitu – svetimu, yra 
įkitinamas arba įsikitina, dėl to aukoja pasaulį.

Peckas nagrinėjo obsesinio kompulsinio psichikos sutrikimo atvejus, kai įky-
rios mintys suvokiamos kaip pasaulio pranešimai, kaip santykio su tikrove cha-
rakteristikos ir todėl, reaguojant į sutrikimo generuojamus vaizdus, bandoma 
elgtis taip, lyg tai būtų paties pasaulio problemos ir bruožai. Tokiu atveju depre-
sinės blogio mintys yra ne tik priskiriamos gyvenamajai aplinkai, bet ir pradeda-
ma priešintis kasdienybei, tarsi ji būtų kupina nirtulio ir blogio. Užvaldančios ir 
verčiančios (obesesinės ir kompulsinės) mintys sunkiai paklūsta arba išvis nepa-
klūsta asmeniui, todėl neretai jam reikia kitų pagalbos, kad įveiktų minčių kuria-
mą blogį, niekšybę. Psichiatras tai sieja su įvairiomis dažniausiai vaikystės arba 
paauglystės traumomis: ne tik su seksualinėmis, bet ir su šeimos dramomis ir tra-
gedijomis, vaiko protui nesuvokiamais suaugusiųjų nevaldomo įtūžio proveržiais, 
beprasmiu smurtu. Tačiau visi šie simboliai taip pat yra poetiniai išsilaisvinimai, 
išsiveržimai iš kasdienybės dramų, pabėgimas iš Gulago į dieviškos poezijos pa-
saulį, iš kraujo upių į vaizduotės šviesos kelią. Todėl klausimas keltinas ne apie 
„Šėtoną“, o apie vaizduotės akligatvį. Daugeliu atvejų, pabrėžia Peckas, grupinis 
bendradarbiavimas, atvirumas, solidarumas, vienas kito išklausymas, mažosios 
išpažintys ir draugystė padeda įveikti mintis įkyruoles ir niekšybės fantomus. Ta-
čiau taip neatsitinka, kai vieno lyderio vizijos, obsesiniai kompulsiniai priepuoliai 
paverčiami daugelio isterija ir keršto aistromis, viešuoju blogio diskursu. Tada at-
sekti obsesinio kompulsinio vaizdo kilmę tampa beveik nebeįmanoma, o mūsų 
pačių, t. y. kultūros, klasių, institucijų (bažnyčios, okultinių klubų), sukurti blogio 
demonai pradeda brautis ir iš pasaulio, o ne vien iš pasąmonės gelmių. Pasaulio iš-
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nešioti vaizdiniai paverčiami asmeniniais, politiniais, kariniais tiesos liudijimais. 
Tačiau tie patys simboliai gali būti papasakoti kūrybiškai ir įgalinti ne tik asmeny-
bės griūtį, bet ir jo išsivadavimą. Erichas Frommas ir Viktoras Franklis, daugelis 
kitų psichologų bei psichiatrų pradeda sieti savo tyrinėjimus su kritine teorija, 
analizuodami primestas reikšmes, pakeistinį mąstymą, įkūnytą melą. 

Peckas, kaip ir Maceina, yra atsigręžęs į Bibliją, atviras jos egzegetikai. Taigi ir 
kova su blogiu, kurį pasiūlo Peckas, yra obsesinių kompulsinių būsenų šalinimas ir 
žmogaus grąžinimas normaliam darbui ir vartojimui. Peckas pasiūlo vietoj nakti-
nių vizijų ir košmarų ramų miegą, gerą ir sotų gyvenimą bei Bibliją išpažįstančių-
jų draugiją. Atrodo, pabaigos laimingos: kadaise Šėtono (kodėl ne propagandos?) 
apsėstas žmogus vėl priauga svorio, susitinka su kaimynais, sėkmingai užsiima 
verslu, daugiau nemato haliucinacijų ir negirdi demonų kvietimų, nebėga tikrin-
ti įsivaizduojamų naktinių aukų. Lieka įspūdis, kad labai tendencingai atrenkami 
fantazmai: Šėtonas neabejotinai griauna, o štai Dievo fanatikai – geri, net jei Dievo 
vardu praktikuotų alinančią askezę, kūno kankinystę ir kitus ragintų daug ko išsi-
žadėti. Kita vertus, su okultizmu ir teosofija buvo išpiltos ir kitokios, transcenduo-
jančios, gyvenimui prasmę, kryptį ir gaivą suteikiančios idėjos. Pecko pacientai 
grąžinami glamūrinei įtaigai ir masinei TV „higienai“. Peckas nekvestionuoja nor-
mos, nezulina jos daugiadieniuose psichoanalitiniuose seansuose. Jis pats gyvena 
patirtos traumos istorija (paauglystėje, pabėgęs iš mokyklos ir apimtas depresijos, 
buvo paguldytas į psichiatrinę ligoninę), savo tėvų iliuzijų dėl jo sveikatos kritika, 
savo obsesinių ir kompulsinių priepuolių šalinimu. O jei būtų kitaip? Jei pabėgi-
mas iš mokyklos ir depresija būtų atvėrę naujus poetinius ir meninius horizontus? 
Ar pasikeistų jo psichiatrijos praktika?
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Sekant krikščionybės istorija ir teologija gali pasirodyti, kad manicheiz-
mo, aktyvaus didžiojo blogio, konkuruojančio su Dievu, tema pasiliko dū-
lėti Šv. Augustino traktatuose, filosofo, kuris krikščioniška dvasia neigė ma-
nicheizmą. Vis dėlto vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso ars amore107 pavyko 
atgaivinti diskusijas apie didingojo blogio veiklumą ne aiškinant kreacionizmą, 
kaip tai buvo viduramžių pradžioje, o kalbant apie giliausius jausmus. Vėliau 
manicheizmas stipriai paveikė romantizmo poetiką – ir vėl ne teologijos, o lais-
vės, revoliucijų ir individualizmo retorika. Galiausiai romantinio manicheiz-
mo banga pagavo ir daugelį šiuolaikinių poetų, rašytojų (pavyzdžiui, Czesławo 
Miłoszo) poeziją ir prozą, net ir jų tyrinėtojų (pavyzdžiui, Leonido Donskio) 
kūrinius. Todėl svarbu atskirti: a) ankstyvųjų viduramžių manicheizmą, kurio 
kritika dažniausiai užsiima religijos istorikai; b) vėlyvųjų viduramžių ir Rene-
sanso, kai manicheizmas buvo susietas su meilės filosofija, inkvizicija ir okul-
tizmu; c) baroko ir ypač romantizmo manicheizmą, kai didingas blogis buvo 
vaizduojamas dramatiškai, kontroversiškai ir net dialektiškai, o jo vaizdinys 
galiausiai atsiskleidžia Blake’o, Byrono ir Mickiewicziaus kūryboje bei Hegelio 
svarstymuose apie blogio dialektiką; d) manicheiško blogio, kaip simbolinių 
konstrukcijų, tam tikrų mąstymo ir elgesio konfigūracijų, vaizdinį Miłoszo, 
Kavolio, Donskio ir kitų mąstytojų samprotavimuose. Vis dėlto šie autoriai toli 
gražu nėra bendraminčiai, nepanašūs ir jų tikslai.

Miłoszas yra atviras mistikai, teosofijai, tačiau literatūriškai, filosofiškai, o ne 
religingai; Ulro žemę jis suvokia kaip tikrovės būklę, o ne vien literatūrinę meta-
forą. Nuopuolio būseną aiškina ne mistiškai, o gindamas literatūrinės vaizduotės 
svarbą ir sekdamas, ir polemizuodamas su Jacobu Bohme’e, Emmanueliu Swe-
denborgu, Willtamu, Blake’u ir Adamu Mickiewicziumi. Diskutuojama ne apie 
ezoteriką arba okultizmą. Miłoszas gina ontologinį, būtišką vaizduotės pirmumą, 
palyginti su išskaičiuotais, racionaliais Ulro žemės ir jo dievo Urizelio priesakais:

107 Mažeikis, G. Renesanso simbolinis mąstymas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998. 
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Nedera nė akimirkos dvejoti, kilus konfliktui tarp mūsų vidinės, trapios, 
be perstojo atnaujinamos dermės ir Ulro priesakų; tai ir turėjo omeny Bla-
ke’as, rašydamas, jog Žemė plokščia, o erdvėse skrieją rutuliai tėra Ulro 
apgaulė.108 

Ir Donskiui svetimas misticizmas, o Ulro žemė jam – dar viena puiki metafo-
ra, šalia ketmano figūros. Priešingai, Miłoszui, nors jis ir neplėtoja okultizmo, Ulro 
žemė yra vaizduotės ir mąstymo ontologinė būsena, t. y. daugiau nei literatūrinis 
palyginimas. Miłoszas gyvena laisva ir būtiška literatūrine vaizduote, jos „wew-
nętrznym, kruchym i bez ustanku odnawianym ładem“,109 o Donskiui tai yra ver-
tinimas, interpretacija. Jomis jis aiškina literatūrinius manicheiškus vaizdavimus, 
pavyzdžiui, Michailo Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“ (Volando perso-
nažas). Donskis kalba apie tokias „simbolines organizacijas“ ir jų „trajektorijas“, 
literatūros kūrinius ir filmus, kurie geriausiai atskleidžia egzistuojančias blogio 
„formacijas“, ir lieka antropocentriškas, sekuliarus labiau nei Voltaire’as, kuriam 
jis simpatizavo.

* * *
Saulėti žmonės. Klasikinė teosofija, misticizmas kalba apie iš Dievo per „gy-

vatą“, per žmogaus sąmonę srūvančią šviesą. Ar tai tas pats krikščioniškosios tradi-
cijos Dievas? Lietuvių kalba teosofiškai mąstė Vydūnas, panašios vizijos būdingos 
ir Oskaro Milašiaus kūrybai. Įprasta jų mistinius tekstus atskirti nuo politinių ir 
moralinių, tarsi jie būtų dvilypiai žmonės. Vydūno teosofinis idealas yra „saulėtas 
žmogus“110. Saulėto žmogaus idealą ir teosofines, gnostines žmogaus gelbėjimosi 
vizijas mąstytojas puoselėja Antrojo pasaulinio karo metu ir jam pasibaigus. Sek-
damas vokiečių teosofu Franzu Hartmanu, Vydūnas teigia, kad šviesa yra dieviška 
savybė ir ją gali skleisti tik gyvybė, augalai, gyvūnai ir žmogus. Žmogus atranda 
ir puoselėja „amžinąją šviesą“, o Saulė yra tik energijos šaltinis ir jos galia dar turi 
būti paversta šviesa. Vis dėlto žmogus nebūtinai skleidžia šią šviesą, neretai jis yra 
tamsos ir vergijos šaltinis. Ch. Miłoszo misticizmas panašus į Oskaro Milašiaus 
ir atitinka panašią laiko dvasią kaip ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba 
arba Vydūno teosofija. Tačiau, skirtingai nei Vydūnas ar O. Milašius, Ch. Miłos-
zas yra sąmoningas manicheistas: svarsto apie aktyvųjį ir daugiaveidį blogį. Norė-
dami suprasti šį manicheizmą, pirmiausia turime fenomenologiškai „suskliausti“ 
šiandienes antiteosofines nuostatas, viešpataujančias „apšviestuose“ universitetuo-
se, kai bet koks neliteratūrologinis šios temos aiškinimas sukelia nepasitikėjimą. 
108 Miłosz, Cz. Ulro žemė. Vertė Grybauskas, A. Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 223.
109 „Vidinės, trapios, be perstojo atnaujinamos dermės“, Miłosz, Cz. Ziemia Ulro. Paryz: Institut literacki, 

1985, p. 190.
110 Vydūnas. „Kaip tapti saulėtu žmogumi“, Vidūnas, Raštai, III t., p. 381.
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Čiurlionio, Vydūno, O. Milašiaus, Ch. Miłoszo ir aibės kitų teosofijai artimų kūrėjų 
mintimis nepasitikima, nors Lietuvoje ir norima šiuos kūrėjus matyti savo kultū-
rinės tapatybės dalimi. Pagrindinis diskusijos objektas: ar savo mistiniais sampro-
tavimais šie mąstytojai pasakė ką nors esminga, ką šiuolaikinė filosofija arba soci-
alinė politinė kritika galėtų rimtai analizuoti? Kadangi apšvietos, materialistiniai 
ir teosofiniai diskursai iš esmės skiriasi, įprasta eliminuoti ezoteriškų mąstytojų fi-
losofiją, pasiliekant sau tik jų laurus. Vis dėlto katastrofiškas tų diskursų skirtumas 
leidžia mums kalbėti apie gudrumą ir niekšybę kaip neatitiktį viešpataujančioms 
nuostatoms, kaip būdą išvengti iš apšvietos ir jos „aparato“ kylančių represijų.

Miłoszo teosofinių ir mistinių samprotavimų gausu „Ulro žemėje“, „Teolo-
giniame traktate“ ir kitur. Jis yra atitolinančios, tačiau ne paneigiančios ironijos 
poetas. Miłoszas išskleidžia pasaulius poetiškai, tačiau nebando teisti, nedaro ga-
lutinių išvadų, jis neišsako minčių iki galo, palieka atviras, kuria paraboles. Para-
bolinis ir simbolinis, kupinas metaforų mąstymas būdingas ne tik poezijai, bet ir 
teosofijai. Miłoszo metafiziniai, teologiniai, moraliniai samprotavimai eina „nega-
tyviosios teologijos“111 keliu. Negatyvioji, arba apofatinė, teologija ilgą laiką buvo 
vienintelis leistinas būdas pasirodyti teosofijai katalikų tikėjime. Negatyvioji teolo-
gija neigia tiesioginį Dievo regėjimą, jis nuolatos tarpininkaujamas meninių, poe-
tinių, religinių, politinių ir kitokių simbolių. Mistinė poezija kelia mus hierarchijos 
laiptais iš pasmerktųjų Ulro žemės į „Saulės“ šviesą – tokia šios poezijos prieder-
mė, ypač kančių metais. Šiuo atžvilgiu Miłoszas yra antirusoistinis, antidekartiškas 
rašytojas, toks pat antiapšvietos dalyvis kaip ir Blake’as. Jo pasaulyje kalbama ne 
mokslo arba religijos tiesomis, o poetiškai vaizduojama, kritikuojama ir ironiškai 
pranašaujama. „Teologiniame traktate“ jis sako: „Nie jestem i nie chcę być posiada-
czem prawdy“112 („Nesu ir nenoriu būti tiesos turėtoju“ arba „teisybės valdytoju“), 
o toliau: „W sam raz dla mnie wędrowanie po obrzeżach herezji“ („Man pats tas 
yra vaikščioti erezijos pakraščiu“). Tiesa yra bendradarbiaujanti dvasių kūryba, o 
ne natūros atspindėjimas. Jis laiko gamtą nuopuolio, kančios vieta, beje, ir žmo-
gų – nuopuolio būtybe tiek, kiek jis yra gamtiškas. Priešindamasis tam skelbia, kad 
žmogus yra homo ritualis, yra meno prigimties nešėjas:

Zwróciłem się do przeciw–Natury czyli do sztuki,
żeby z innymi budować nasz dom z dźwięków
muzyki, barw na płótnie i rytmów mowy.113

111 Taip Miłoszo teologiją ir ironiją, atvirumą susieja Tischner, Ł. Sekrety manichejskich trucizn: Miłosz 
wobec zła. Wydawn. Znak, 2001, p. 11.

112 Milozs, Cz. „Traktat Teologiczny“, in: Miłosz, Cz., Wierse, tom 5, p. 218. Krakow: Wydawnictwo Znak, 
2009.

113 „Esu prieš gamtą, bet už meną, / kad su kitais kurčiau mūsų namą iš muzikos / garsų, audeklo spalvų 
ir kalbos ritmų“ (vertimas – M.G.) (ten pat).
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Šis kontekstas padeda suvokti jo teiginį „Ulro žemėje“: „Tikiu tikrąja žmo-
gaus prigimtimi“ („wierzę w istnienie natury ludzkiej“)114. Tai anaiptol nereiškia 
tikėjimo kilniu laukinio ar gamtiško žmogaus humanizmu. Vis dėlto Miłoszo 
teiginiuose nerasime begėdiško kurtuazinio žaismo, kuris taip pat neigia gam-
tiškumą. Šiuo atžvilgiu Miłoszo poezija neturi nieko bendra nei su kurtuazine 
Renesanso lyrika, nei su jos manicheiškomis tendencijomis. Tikėjimo žmogumi 
sąvoka gali labai klaidinti. Miłoszas nėra humanistas ideologine šio žodžio pra-
sme, bet tiki dvasinės, t. y. meninės, žmogaus prigimties išsipildymu. Ši prigim-
tis yra susijusi su kita jo sąvoka: hierarchija. Poetas tiki gnostiniu hierarchiniu 
žmogaus tapsmu. Žmogus turi išsipildyti kaip dvasinė būtybė menais, literatūra, 
moraliniais sprendimais ir poelgiais. Žmogaus prigimtį atskleidžia dvasinis, o 
ne gamtinis ar techninis tapsmas. Šie tapsmai nėra lygiaverčiai. Visur, kur su-
siduriame su širdies reikalais, „lygybė yra fikcija, nelygybė – visuotinis dėsnis“ 
(„rownosc jest fikcija, nierownosc powszechnym prawem“115). Nelygybė kaip vi-
suotinumas yra paradoksas, nes tai ne tik nuolatinio engimo ir prievartos pripa-
žinimas, bet ir galimos įvairovės ženklas. Mįslingai atrodo Miłoszo pokalbiai su 
Adamu Mickiewicziumi, ypač su jo „Vėlinėmis“. „Ulro žemės“ autorius neperša 
savo išvadų apie Dante’ės, Swedenborgo ar Blake’o teiginius, o išskleidžia juos 
su lengva ironija, nepateikdamas galutinio nuosprendžio. Ir tai yra jo nuosta-
ta. Negalima tvirtinti, kad Miłoszas pritaria Mickiewicziaus tovianskiškai erezi-
jai (pradininkas – Andrzejus Towiańskis, kilęs iš Kauno gubernijos), kad mūsų 
dvasios negali tobulėti ir kilti dangaus hierarchijos laiptais, kol neužbaigia savo 
darbų žemiškajame ar artimiausiame dvasių pasaulyje, ir kad Lenkija yra nau-
joji išrinktoji tauta tremtyje. Pasak Towiańskio, Mickiewicziaus ir kitų „Dievo 
reikalų rato“ (Koło Sprawy Bożej) dalyvių gyvenimo darbų užbaigimas gali vykti 
bendradarbiaujant vėlėms ir gyviesiems: „U podstawy Dziadow jest obcowanie 
žyvych i umarlych, czyli wstawiennictwo.116“ Miłoszas tai interpretuoja kaip me-
ninį, estetinį bendradarbiavimą su istorijos personažais, panašiai kaip jis ben-
dradarbiauja su Oskaru Milašiumi ir Mickiewicziumi. Šios bendrystės išraiška 
gali būti fantastiška. Pavyzdžiui, Dante’ės herojus „Pragare“ kalbasi su ten kan-
kinamais eretikais ir nusidėjėliais117. Miłozsas stiprų meninį ir mistinį vaizdavi-
mą laikė tikrovės dalimi, tuo, kas įsiskverbia į anapus lingvistinę ir nenusakomą 
tikrovę, ją pagrindžia bei nukreipia. Jis interpretuoja: „Swedenborgo Dangų ir 
Pragarą Blake’as traktavo taip pat kaip ir Dante’ės Dangų ir Pragarą, – jie realūs 

114 Miłosz, Ch. Ziemia Ulro. Krakow: Wydawnictwo Znak, 2013, p. 112.
115 Ibid., p. 113.
116 Ibid., p. 146.
117 Ibid., p. 153.
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todėl, kad įsivaizduoti“118 (Jako realne dlatego, že wyobražone119). Vidinė erdvė yra 
ta meno sritis, kur žmogus poetiškai, estetiškai auga, o gamta, technika, žmogus 
(kaip psichofiziologinė būtybė) yra pasaulio nuopuolio išraiškos, priklauso blo-
gio stichijai. Miłoszas plačiai aptaria Swedenborgą, su juo ne polemizuodamas, 
o interpretuodamas jį: „Žmogaus valia yra visiškai laisva. Tačiau žmogus yra ab-
soliučiai blogas [bezwzglednie zly] ir pats iš savęs gali skleisti blogį“120 (originale 
tik blogį: „sam siebie može czynic tylko zlo“121). Kas paskatino tokią manicheišką 
pasaulio interpretaciją? Nuoroda į Mickiewiczių, Swedenborgą, Blake’ą tiktų tik 
akademiniam referavimui, bet nepaaiškintų egzistencinės esmės. Mums svarbu, 
kad šie trys autoriai yra paties Miłoszo moralinės ir kartu ontinės vaizduotės 
prielaidos, moralinės vaizduotės draugija. Šią vaizduotę ir simbolizmą (simboli-
nę organizaciją ir jos moralinę kultūrą) poetas pasitelkė Antrojo pasaulinio karo 
ir stalinizmo patirtims aiškinti. Karas Miłoszą palietė skausmingai, dramatiškai. 
Jis buvo liudininkas dviejų didvyriškai pražūtingų Varšuvos sukilimų: 1943 metų 
žydų ir 1944 metų lenkų. Šias dvi didžiąsias tragedijas papildė tremčių, nacizmo, 
stalinizmo patirtys ir atitinkamai susidūrimas su savųjų išdavystėmis, komunis-
tine, nacistine ir nacionalistine propaganda. Miłoszas bandė nuo to atsiriboti, 
plėtodamas sielos šviesos poetiką, pavyzdžiui, kūrinyje „Pasaulis (Naivioji poe-
ma)“ (Świat (Poema naiwne)), parašytame 1943 m. Jame karo baisumai keičiami 
dvasinio kelio šviesos vaizdavimu, kur jau ryškūs manicheizmo motyvai. Šios 
vidinės vaizduotės erdvės, kurios turėtų mus laisvinti iš Ulro žemės, turi ir savitą 
stoicizmo bei skepticizmo charakterį. Šis atsparumas aistroms ir ironija kone ra-
dikaliai Miłoszą atskiria nuo Mickiewicziaus romantizmo. Hegelis, kalbėdamas 
apie pono ir tarno santykį „Dvasios fenomenologijoje“, įžvelgia tokius laisvėjimo 
žingsnius: stoicizmas, skepticizmas, naivusis apšvietos protas, romantizmas ir 
galiausiai absoliučios dvasios dialektika. Stoicizmas reiškė tai, kad žmogus tiki, 
jog vienintelė prieinama dvasinės laisvės sritis yra vidinės erdvės atradimas ir jos 
plėtra, o skepticizmas į kasdienybės nuopuolį žvelgia su gilia ironija ir neban-
do griebtis jokio socialinio-politinio veiksmo. Apšvieta tiki tuo, kad doroviniai 
imperatyvai gali būti įgyvendinti tiesiogiai, o romantizmas kritikuoja apšvietą, 
kad ši tiki, jog žmogus yra pajėgus pažinti begalybę, istoriją, tačiau pats vietoje 
skepticizmo pasiūlo susižavėjimą begalybe ar neįveikiama galia. Miłoszo kūryba 
aprėpia skepticizmo ir neoromantizmo elementus, derinamus su socialine-poli-

118 Miłosz, Cz. Ulro žemė. Vertė Grybauskas, A. Vilnius: Baltos lankos, ALK, 1996, p. 133.
119 Miłosz, Cz. Ziemia Ulro, p. 167.
120 Miłosz, Cz. Ulro žemė, p. 137.
121 Miłosz, Cz. Ziema Ulro, p. 172. Plačiau ta tema diskutuoja Tischner, Ł. Sekrety manichejskich trucizn: 

Miłosz wobec zła. Wydawn. Znak, 2001.
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tine tikrovės kritika (jo „Pavergtasis protas“). Jis taip pat nepriima nei hegeliškų, 
nei marksistinių, hegemoninių, absoliutaus proto pretenzijų. Todėl Miłoszo ma-
nicheizmas yra ikistruktūralistinis, ikišvietėjiškas, neturintis avangardizmo ar 
postmodernizmo bruožų. 

Swedenborgas ir Miłoszas vengia griežtos terminijos ir vietoje jos renka-
si senąją atitikimo (korespondencijos – correspondentia122) sąvoką, tačiau su-
vokia ją skirtingai. Atitikimų semantika puikiai perteikia ikiapšvietos būvį ir 
koreliuoja su Miłoszo stoikiška vidine erdve bei ironišku tikrovės aprašymu. 
Foucault, aptardamas Renesanso ir baroko epistemas knygoje „Žodžiai ir daik-
tai“, kalba apie panašybių figūras (prigludimas, lenktyniavimas, simpatija–an-
tipatija, analogija). Šias panašybių figūras atitinka Swedenborgo ištara: „kaip 
danguje, taip ir Žemėje123“, tačiau čia kalbama apie tam tikrus pastovius ryšius 
(tai buvo būdinga okultizmui ir masonams, imitavusiems mokslinę veiklą), o 
Miłoszas atsisako stabilių korespondencijų, kurias būtų galima okultiškai ar 
mistiškai tirti, bet kalba apie vidinę nuolat kintančių korespondencijų erdvę, 
nes „mūsų vaizduotė be paliovos perstatinėja kiekvieną daiktą atsižvelgdama 
į kitą, ką liudija tapyba arba poezija, net ir muzika […]124“. Pridursiu, kad ati-
tikimai gali būti perteikti ir kaip nepanašybės (priglunda nepanašūs: žemė ir 
bulvės, žuvis ir vanduo). Nepanašių atitikimų kalba aiškina kitybę, kuri veikia 
mus. Tačiau Miłoszas to neplėtoja, nors ir kalba apie coincidentia oppositorum 
(priešybių vienybės) principą, tokio pobūdžio korespondencijas. Jo negatyvi 
teologija arba negatyvi dialektika nebuvo išskleistos sistemiškai. Kita vertus, 
sistemiškumo stygius gali būti laikoma dideliu atviro poetinio mąstymo pra-
našumu.

* * *
Donskis, kabėdamas apie Miłoszą, daugiausia dėmesio skiria „Pavergtam 

protui“ (Zniewolony umysł125). Jis ypač detaliai interpretuoja du šios knygos skyrius, 
kuriuose kalbama apie Ignacijaus Witkiewicziaus romaną „Nepasotinamumas“ 
(čia nagrinėjamos „filosofinės“ Murti-Bingo piliulės, užtikrinančios kryptingas, 

122 Miłosz, Ch. Ziemia Ulro, p. 165.
123 Ibid., p. 165.
124 Miłosz, Cz. Ulro žemė, p. 132.
125 Pavadinimas Zniewolony umysł į lietuvių kalbą yra išverstas kaip „Pavergtas protas“. Tai gali klaidinti, 

nes asocijuojasi su Friedricho von Hayeko „Kelias į vergovę“, Karlo Popperio „Atvira visuomenė“, t. y. 
su apšvietos, dekartiškuoju projektu, su klasikine liberalizmo dvasia. Tačiau Miłoszas labai skeptiškai, 
jei ne atvirai kritiškai, žiūrėjo į dekartiškojo, o ypač į Jeano-Jacques’o Rousseau projektą, njutonišką ir 
darvinišką žmogaus būties aiškinimą. Zniewolony umysł būtų galima versti „Nevalingas sumanymas“ 
arba „Nevalingas protas“.
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pasaulėžiūrines sąmonės būsenas) ir apie įvairialypę manipuliatoriaus ketmano 
figūrą. Svarbus dalykas jam yra tai, kad:

Pavergtame prote Miłoszas atveria neapykantos formą, iki šiol nepastebė-
tą jokio kito politinio eseisto ar distopijų autoriaus. Rašytojas įsiskverbia į 
psichikos gelmes, kuriose neapykanta reiškiasi kaip tikėjimas. Jis atsklei-
džia, kodėl ir kaip neapykanta linkusi prisidengti meile ir lojalumu, užuot 
veikusi atvirai […]126 

Manau, tai gana tikslus niekšybės apibūdinimas. Miłoszas ketmano vaizdi-
nį perėmė iš Arthuro de Gobineau. Beje, šio vaizdinio interpretatorių būta daug. 
Tačiau tai, kokius ketmano pavidalus atskleidžia Miłoszas, kartais daro šį mani-
puliatorių originalų – ne tada, kai ketmanas tiki, jog vedamas meilės ir tikėjimo 
gali kitus žeminti ir suvedžioti, apgauti ir sutrypti, bet tada, kai gelbėdamas savo 
draugus ketmaniškais sprendimais jis gali pasipriešinti totalitarizmui ir atviram 
ar slaptam blogiui. Slapta niekšybė prieš slaptą niekšybę – formulė, kuri parodo 
gėrio niekšybės buvimą. Donskis Miłoszo samprotavimus susieja su Kavolio po-
grindžio žmogaus interpretacija, kurią šis iš dalies perima iš Fiodoro Dostojevskio 
raštų. Kavolis išplėtoja tik tam tikroms visuomenėms taikomą veiklių asmenybių 
tipologiją: archajinis (neskiria sentimentų nuo racionalumo ir išpažįstamos tvar-
kos), modernusis (atviras revoliucijai, didelėms reformoms, valstybės progresui), 
pogrindžio (nusivylęs revoliucija, atmetęs progresą, svajojantis apie archaiką, bet 
toks jau nebegalintis būti), postmodernusis (kritikuojantis istoriją, archajiškumą, 
moderną, pogrindį, linkęs rekonstruoti įvairovę). Makiavelistas, ketmanas ir po-
grindžio žmogus yra skirtingi, bet susiję sudėtingais ryšiais. Ketmanas skiriasi nuo 
makiavelisto, nes slapta gina savo tiesą, skirsto pasaulį į savus ir svetimus, o ma-
kiavelistas suvokia, kad diplomatija, Real Politik yra procesas, kuris pats formuoja 
tiesą, ir jokios išankstinės tiesos nėra. Pogrindžio žmogus, pažymi Donskis, gali 
būti labai ironiškas, atviras kontrevoliuciniam, antimodernistiniam pasirinkimui, 
tačiau sąžiningai pakeitęs savo ankstesnes modernistines nuostatas. „Pogrindis“ 
šiuo atveju suvokiamas kaip pasitraukimas iš viešojo lauko, bet ne iš politikos. Vis 
dėlto ir ketmanas, ir pogrindžio žmogus esmingai skiriasi nuo Ričardo Gavelio ka-
nuko ir Čingizo Aitmatovo mankurto. Mankurtas yra beveidis, manipuliuojamas, 
be savo valios vergas, pasiryžęs padaryti bet ką, palieptas šeimininko. Aitmatovo 
mankurtai jau nebegali išsilaisvinti, jie yra psichiškai bevaliai kurio nors pono ar 
valdininko vergai, o Gavelio kanukai yra visai kas kita – jie valingi pilkieji sistemos 
agentai. Jie tarnauja didžiajai struktūrai, susilieja čia su jėgos struktūromis, čia su 
nomenklatūra, čia su biurokratija ar net, sakyčiau, meritokratais. Kanuko įvaiz-
126 Donskis, L. Galia, vaizduotė ir atmintis. Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 177. Panašus pasakojimas ir 

kitoje jo knygoje: Donskis, L. Neapykantos formos. Įaudrinta vaizduotė modernioje filosofijoje ir litera-
tūroje. Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 148. 
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džiu, kuriuo nusakomas beveidis, tačiau visur esantis sistemos agentas, naudojosi 
literatūros tyrinėtoja Violeta Kelertienė, Donskis, rašytoja Sabaliauskaitė ir kiti. 

Miłoszas „Pavergtajame prote“ pažymi, kad gudravimas ir apgaudinėjimas 
gali tarnauti ir žmonių engimui, manipuliacijai, tačiau gali ir išlaisvinti („išsukti“) 
iš sudėtingų situacijų, kai totalitarinė valdžia reikalauja vieno, o savo draugų išgel-
bėjimui būtina apsimesti:

Tad subtiliausiose gudrybėse besitobulinantis čekas, vengras arba lenkas 
tiktai šypteli sužinojęs, kad kažkas emigracijoje pavadinęs jį išdaviku (arba 
kiaule) kaip tik tuo momentu, kai jis lošia partiją, lemiančią penkiolikos 
laboratorijų arba dvidešimties menininkų dirbtuvių likimą. Tie, užsienyje, 
niekada nežinos, kas perkama ir už kokią kainą.127

Jis turi omeny tai, kad gudrumas totalitarizmo, hegemonijos, nuožmios prie-
vartos sąlygomis yra būtinas veiksmas, net jei toje sistemoje jis laikomas niekšy-
be. Pavyzdžiui, Jūratė Baranova publicistinėje apysakoje „Sakmė apie angelus“ 
vaizdingai atpasakoja Janinos Šivickaitės-Patkauskienės prisiminimus apie tremtį 
ir pateikia istoriją apie Petrą Nemunį, kuris sovietams atėjus tapo „skriabu“ (taip 
toje vietovėje buvo vadinami kovotojai su Lietuvos partizanais „stribai“). Nemunis 
stengėsi tarnaudamas sovietų valdžiai, bet ir savo kaimo žmonių nepamiršo, juos 
gelbėjo. Baranova atpasakoja:

Tik staiga matome: su dviračiu ir šautuvu ant pečių atlekia mūsų link už-
dusęs Nemunis. Duoda tėveliui dviratį ir sako: „Važiuok. Nesvarbu kur, tik 
toliau nuo čia. Jei kas stabdys, sakyk, kad važiuoji rinkti duoklės, kad ati-
duotum valstybei mokesčius. Namo nakvoti negrįšk.“128

Šeima pasislėpė, o, atvažavus stribams, Nemunis labai aktyviai lakstė po na-
mus ieškodamas šeimos, kurią reikėjo suimti ir ištremti. Šis „skriabo“ poelgis išgel-
bėjo šiai, o gal ir kitoms šeimoms gyvybę. Ir niekas nežino, kokiais sumetimais, ką 
gelbėdamas jis pats tapo stribu. Apgaudinėti komunistų partijos veikėjus, jų siekius 
Sovietų Sąjungoje sovietiniu požiūriu buvo blogis ir niekšybė, disidentiniu – kai 
kada gėris ir laisvės išraiška.

Donskis blogio idėją sieja ir su neapykantos konfigūracijų, trajektorijų aiš-
kinimu. Neapykanta yra autonomiška asmenybių tipologijos atžvilgiu, turi savo 
tradiciją ir idėjų istoriją, ir ne tik makiavelistas, ketmanas, pogrindžio žmogus, 
bet ir revoliucionierius gali jomis pasinaudoti. Donskis aiškina blogį ir politinės 
pragmatikos požiūriu, o tai puikiai perteikia makiavelistinių ir Real Politik nuos-
tatų artumą. Galiausiai blogis gali būti banalus ir paversti pasaulį pilku (Bauma-

127 Miłosz, Cz. Pavergtas protas. Vertė Grybauskas, A. Vilnius: Lietuvos rašytojų leidykla, ALK, 1995, 
p. 104.

128 Baranova, J. „Sakmė apie angelus“, in: Metai. Literatūros žurnalas. 2018 m. Nr. 2, p. 49.



82

Gintautas Mažeikis  |  DVASIOS NIEKŠYBĖ. Moralinės vaizduotės tyrimai

no adiaforizaciją). Tačiau Miłoszo dėka Donskis atveria sau naująjį manicheizmą, 
kuris blogį aiškina kaip vieną iš esminių žmogaus būklių. Knygoje „Neapykantos 
formos“ blogis pasirodo lyginamųjų civilizacijų, antisemitizmo, kavoliškame kon-
tekste. Svarstydamas blogio temą Kavolis, remdamasis Europos baroko filosofine 
tradicija, supriešino Prometėjo ir Šėtono figūras. Jis pabrėžia, kad pagrindinė Pro-
metėjo ir Šėtono veiklos sritis yra panaši: 

Individo maištas prieš aukščiausią autoritetą nusistovėjusioje normatyvi-
nėje tvarkoje ir prieš taisykles, su kurių pagalba ši tvarka palaikoma. Bet 
Prometėjas maištauja, pavogdamas ugnį ir nusikalsdamas Dzeuso drau-
dimui, iš užuojautos nepanašių į jį – žmonių, neturinčių ugnies, – kan-
čioms […] O Šėtono elgesys kyla ne iš solidarumo ir pasiaukojimo, ne iš 
draugystės, o iš apmaudo ir keršto: Šėtonas maištauja iš apmaudo. Šio ap-
maudo priežastis teologai interpretuoja labai įvairiai: jis pirmasis iš angelų 
ima manyti, jog jam priklausiusią Dievo meilės dalį paveržė „jaunesnysis 
brolis“ – žmogus arba Kristus.129

Kaip matome, maištininkas kyla iš pogrindžio, kai konservatyvaus atsiribo-
jimo strategija nebeveikia. Tai paaiškina pogrindžio revoliucinės grupės maišto 
transformaciją į atvirą maištą ar terorą, tai atskleista Dostojevskio romane „Kipšai“. 
Panašią pokyčio trajektoriją baroko poetas Johnas Miltonas priskiria Šėtonui, ka-
daise buvusiam Liuciferiu, t. y. šviesos angelu. Miltonas parodo didžiulį Liuciferio 
ryžtą ir dvasios dramą, drąsą ir gudrumą, gebėjimą pakelti didžiulį skausmą ir 
pažeminimą. Jis buvo išaukštintas, o vėliau nublokštas angelas. Jo laisvė yra labai 
prieštaringa, kylanti iš savo ego, išskirtinumo suvokimo, todėl giliai nuodėminga, 
skatinanti apmaudą, pavydą, kerštą. Toks chrestomatinis Prometėjo ir Šėtono, kaip 
maišto modelių, supriešinimas paaiškina „Aš“ kilmę, tačiau stokoja dialektikos, ro-
mantinės revoliucijos dvasios. Kavolis pasirenka baroko ir romantizmo laikotarpių 
Šėtono schemą, mažiau dėmesio skirdamas dialektinei šio prototipo dinamikai. Jis 
kalba apie moralines, o ne etines, blogio figūras ir akcentuoja blogio priklausymą 
„determinizmo kultūrai“130, kuri naikina atsakomybę. 

Donskis determinizmo kultūrą, kuri išaugina ir mokslą, ir evoliucijos teoriją, 
sieja su manicheiška pasaulio morfologija:

Ar kultūros morfologija buvo paslėpta modernaus manicheizmo forma, – 
to senojo tikėjimo paraleliniu Šviesos ir Tamsos, arba Gėrio ir Blogio, 
egzistavimu, kuriam kiekviena vystymosi arba išnykimo forma yra ne-
permaldaujamas blogis ir gyvenimo sunaikinimas, galintis pasirodyti su 
deterministinės mokslo koncepcijos ir poetine kultūros filosofijos kauke?131

129 Kavolis, V. Civilizacijų analizė. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 217.
130 Kavolis, V. Moralizing Cultures. Lanham, Maryland: University Press of America, 1993, p. 48.
131 Bauman, Z., Donskis, L. Takusis blogis. Vilnius: Versus aureus, 2017, p. 170.
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Jei visa yra suplanuota bent jau tūkstančiui metų į priekį (anot Laplaso demo-
no ir Bulgakovo Volando), pakeisti žmogus nieko nebegali, tad jis yra neatsakingas 
už savo veiksmus. Tačiau toks aiškinimas tik iš dalies padeda suvokti manicheiškas 
tendencijas Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“, kur atskiriami tie, kurie 
yra laisvi deterministiniu požiūriu (Šėtonas) ir kurie yra belaisviai (dauguma žmo-
nių). Rašytojas vaizduoja personažo Berliozo – literatūros žurnalo redaktoriaus, 
religijos istorijos žinovo, ateisto – susitikimą su Šėtonu. Po Volando replikos apie 
tai, kad žmonės ne tik negali sukurti sau kad ir menkiausio plano „kokiems tai 
niekingiems tūkstančiui metų“, bet net negali numatyti ir artimiausių įvykių, pa-
vyzdžiui, savo netikėtos mirties, Berliozas paklausė, kokia gi mirtimi jis numirs, 
Volandas skaičiuoja: „Viens, du… Merkurijus antruose namuose… mėnulis pa-
sislėpė… šeši – nelaimė… vakaras – septyni“, – ir garsiai džiūgaudamas paskel-
bė: – Jums nupjaus galvą!“ O vėliau paaiškinus, kad tai padarys komjaunuolė ir 
kad vakarinis rašytojų sąjungos posėdis neįvyks, ir Berliozui paklausus „kodėl?“, 
Volandas atsakė:

– Todėl, – atsakė užsienietis ir prisimerkęs pažvelgė į dangų […], kad Anu-
ška jau nusipirko saulėgrąžų aliejaus, ir ne tik nusipirko, bet ir paliejo jį. 
Taigi posėdis neįvyks.132 

Volandas yra blogio meistras, o žmogaus menkumas pasireiškia tuo, kad jis 
negeba nei padoriai deterministiškai skaičiuoti, nei suvokti dangiškųjų vertikalių 
(Berliozui nėra nei Dievo, nei Šėtono, nei Pontijaus Piloto istorijos). Sakau „vertika-
lių“, nes teigiu daugybės semantinių pasaulių, vidinių dvasinių erdvių egzistavimą, 
kurios nėra vienmatės, o viena kitos atžvilgiu gali būti iškreiptos. Todėl Šėtonas nėra 
vienos aiškios vertikalės apačia, o veikiau daugelio skirtingų pasaulių reprezentan-
tas. Tačiau netgi manicheizmo vertikalių Šėtonas nėra banalus, o priešingai – ba-
nalūs jo menamai apsiskaitę oponentai. Volandas puikiai suvokia, kad tikėjimas, 
Kristus, Pontijaus Piloto sprendimai… priklauso ne daiktų sekoms, o dvasios ver-
tikalėms, kurios nėra susijusios su Anuškos aliejumi (kiti semantiniai pasauliai). 
O žmonės, priklausantys deterministinei blogio sferai, kur Anuškos aliejus reikš-
mingas, ir yra Ulro žemės gyventojai. Jiems ir skiriamas Bulgakovo manicheizmas 
ir Miłoszo kritika. Tačiau, kai kalbame apie dvasinę niekšybę – didžiųjų dorybių 
inversiją – teiginys apie blogio neatsakingumą yra nepakankamas ir kartais klaidi-
nantis. Deterministinis blogis ir yra instrumentalaus, banaliojo blogio šaltinis: jei 
instrumentinių sąveikų nesuvokia žmogus, tai gali suprasti sistema, kurios sraigte-
liu asmuo sutinka būti ir tai vadina racionalumu, socialumu, mano, kad tai yra gėris 
ir pritaria menamo blogio, kitamanystės, spontaniškumo, dvasios kreivių naikini-
mui. Deterministinio planavimo kontekste Donskis interpretuoja distopijas, pavyz-
132 Bulgakov, M. Meistras ir Margarita. Vertė Mikuta, A. Vilnius: Jotema, 2012, p. 16–17.
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džiui, Georgo Orwello „1984“, kur tik Didysis brolis yra laisvas, nes apskaičiuoja 
visas pasekmes, o kitais yra manipuliuojama. Orwello vaizduojamas blogis slepiasi 
kviesdamas didžiajai meilei, šalindamas egzistencinį skausmą ir kankinystę (panašu 
į Maceinos „Antikristą“). Paradoksas: blogis gali pasirodyti gerai suderintų tikslų ir 
gerovės kontekste, o gėris būti kankinamai destruktyvus ir tik todėl išlaisvinantis 
(panašu į Maceinos Kristų). Laisvė ir prasmė kyla iš traumos ir dramos, o laimė – 
neretai iš vergiško pasitenkinimo. Šį paradoksą jau yra pažymėjęs Dostojevskis savo 
„Legendoje apie Didįjį Inkvizitorių“ (atskira dalis romane „Broliai Karamazovai“), 
Maceina, interpretavęs šią legendą ir Antikristo charakterį. 

Donskis, panašiai kaip ir daugelis kultūros ir idėjų istorijos tyrinėtojų, pabrė-
žia, kad totalitarizmas, kuris siekia aiškiai determinuojamos laimės, pakeičia žo-
džių reikšmes, nes įprastinė kalba yra kupina dvejonių ir, atsigręžusi į egzistencinio 
pasirinkimo galimybę, ji per daug teatriška. Todėl totalitarizmo, determinizmo, 
instrumentalaus proto hegemonijos sąlygomis meilės vardas pradeda reikšti kažką 
kita, nei apie ją kalbėjo, tarkime, Williamas Schakespeare’as. Žodžių turinio su-
banalinimas, pašalinant gelmes ir kreives, ir yra bruožas pasaulio, kuriuo bana-
lusis blogis skiriasi nuo iškiliojo blogio. Mefistofeliška retorika ne tik nepašalina 
žodžių gelmės ir skausmo motyvų, o dar labiau juos išplečia ir gilina. O Didysis 
brolis nėra nei mefistofeliškas, nei vertas Liuciferio sukilimo. Liuciferio vardas ro-
mantizmo poezijoje gali žymėti kitus pasaulius, o Didžiojo brolio personažas yra 
įvairovės, taip pat dvasios vertikalės naikinimo simbolis. Pridursiu, totalitarinių 
režimų koncentracijos stovyklos, gulagai, saugumo ir policijos persekiojimai, re-
presijos panaikindavo ne vieną vertikalę, o visas dvasios trajektorijas, visas laisvas 
erdves, išskyrus vieną didingąją „valdžios vertikalės“ mitologiją, todėl diktatoriaus 
valdžios instrumentalumas iš esmės pašalina kūrybingą Dvasinę niekšybę: atvirus 
poetiškus nusikaltėlius, kaip pavojų menamo gėrio fabrikui.

Banalusis, deterministinis blogis stokoja egzistencinio, o ne etinio atsakingu-
mo. Deterministinio pasaulio etika yra normatyvinė, moralinės maksimos virsta 
imperatyvais, normomis, įstatymais, tad pašalina egzistencijai būtinus prieštara-
vimus, konfliktinius ir draminius apsisprendimus. O vertikalės, kad ir nukreiptos 
į Pragarą, blogis gali būti ir egzistenciškai atsakingas: Pragaras gali būti pasiren-
kamas kaip ir Liuciferio sukilimas prieš Dievą, o pirmosios moters Lilitos – prieš 
Adomą ir Dievą. Bet kuri radikali rezistencija galėjo būti nusakyta, beje, ir apkal-
tinta šiais vaizdiniais. Kita vertus, šie prototipai simbolizavo naujų gyvenamųjų ir 
kartu naujų semantinių pasaulių rezistenciją prieš vienmatę religiją ar visuomenę. 
Liuciferis ir Lilita – kitų pasaulių simboliai. Volandas yra visiškai atsakingas už savo 
veiksmus, kad ir blogio, o štai žmonių instrumentalumas ir deterministinis paklus-
numas menkina jų atsakingumą, gebėjimą apsispręsti Dievo ar Šėtono akivaizdoje 
ir leidžiami tik nedideli gėdos / begėdystės virpesiai. Dvasingumas atveria ne tik 
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hegemonišką vertikalę, apie kurią kalbėjo stoikai ir kuri griauna deterministinį pa-
saulį, bet ir daugybę kreivių ir trajektorijų, semantinių pasaulių konfigūracijų.

Donskis manicheizmo temos atsiradimą sieja su reakcija į totalitarinius, radi-
kalius autoritarinius, fundamentalistinius režimus, tačiau nesuteikia, kaip Miłos-
zas, tam jokios ontinės, būties prasmės, nesuabsoliutina Ulro žemės:

Miłoszho blogio samprata kaip jo pasaulėvaizdžio dalis stulbina, nes atro-
do atvirai susieta su manicheizmu – kaip ir Bulgakovas bei Simona Weil, 
Milozsas niekada nepriėmė nei krikščioniškos / augustiniškos, nei moder-
niai liberalios blogio sampratos, darydamas prielaidą, kad blogis gyvena 
savą gyvenimą ir parodo paralelinę tikrovę. Tiesa sakant, paties Miłoszo 
pripažįstamas ryšys su manicheizmu, ir nesvarbu, ar laikysime tai išskir-
tiniu Rytų ar Vidurio Europos bruožu, ar tragišku ir neišvengiamo šios 
Europos dalies totalitarinio modernizavimo aspektu, vertas atskiros ir 
kruopščios studijos. 131

Donskis totalitarizmo pažadintam manicheizmui priskiria Miłoszą, Orwelą, 
Bulgakovą, Simonę Weil131…, t. y. savo įsivaizduojamus idėjinius bendražygius, ta-
čiau neseka, pavyzdžiui, paties Miłoszo vaizduote. Ar tikrai jie galėtų sukurti vieną 
bendriją? Abejoju tuo, nes visi rėmėsi kiek kitokia poetine pasaulio vizija. Donskis 
kuria savo semantinių jungčių, simbolinės organizacijos lauką ir tik jo knygose 
gali šalia sugulti Orwelas, Bulgakovas ir Miłoszas, šiaip jau gana skirtingi autoriai. 
Donskis minėtas naujos manicheiškos bendrijos jungtis aiškina kaip „moralinio 
jautrumo netekties“ kritiką, todėl kartais jis kalba ne apie „blogį žmoguje“, kurį 
Miłoszas nuolat egzistenciškai manifestuoja, o apie augustiniškos kilmės blogio te-
oriją: blogį kaip gėrio stygių arba kaip „jautrumo netektį“, kaip moralinio apakimo 
požymį133. Priešingai, Miłoszo „Ulro žemės“ žmogus yra jautrus: kupinas pavydo, 
godumo, dviveidystės…

Donskis blogį skirsto į kietąjį ir takųjį. Takumo idėją jis perima iš Baumano 
liquid modernity apibūdinimo, o banalųjį kildina iš Hannos Arendt knygos „Eich-
manas Jeuzalėje“. Takusis (Liquid) blogis skiriasi nuo įkūnyto, integruoto blogio, 
nuo jo galios, mentaliteto nekalbiniuose simboliuose: urbanistikoje, architektūro-
je, elgesio ir mąstymo manierose bei stereotipuose. Tačiau mus supantis pasau-
lis taip pat kaupia energiją sukilimui, pokyčiams. Tačiau ar „kietasis“ blogis yra 
pakankamai iškilus? Baumanas, kalbėdamas apie takiąją modernybę, įvardija tuš-
čių žodžių gausėjimą (ar tai ir yra moralinis apakimas, moralinio jautrumo, anot 
Donskio, išsekimas?), kai rašo apie strategiją be strategijos. Donskis kalba apie eti-
ką be moralės (išseko, neliko jautrumo, tik mechaniniai popkultūriniai, industri-
niai vaizdiniai) ir moralę be etikos, kaip, tarkime, šiandien populiarios religijotyros 
133 Bauman, Z., Donskis, L. Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Boston, Polity, 

2013.
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studijos yra be tikėjimo, o politikos mokslai be politikos. Tai, kad, šiandien vieš-
pataujant etikos teorijoms, nyksta gyvenamojo pasaulio moralinė vaizduotė ir mo-
ralinis kantrumas, yra paradoksalus Donskio pastebėjimas. Moralinės vaizduotės 
idėją jis randa Kavolio kūriniuose ir labai išplečia. Moralė gyva savo jautrumu ir 
meniniais pavidalais: literatūriniu, teatro, kinematografo… O etika – ji su morale 
gali būti nesusijusi, nors ir kalbės apie gėrio ir blogio kategorijas. Kartu su morali-
nės vaizduotės nuskurdimu etika netenka savo dvasingumo ir virsta apskaičiavimo 
praktika. Etikos vadovėliai nebesiekia pagrįsti moralės kaip tam tikro individualios 
vaizduotės ir jausmų būdo, o aprašo mokslą apie dorovę. Donskis nesiima etikos 
tyrinėjimų ir nerašo etikos vadovėlio (nors parašo „,Pilietinis ugdymas: bendrojo 
lavinimo mokyklų 10 klasės vadovėlis“), tačiau gilinasi į moralinės vaizduotės pa-
vidalus ir juos randa ne tik filosofijos, bet ir literatūros kūriniuose, paveiksluose ir 
kino filmuose, kur dvasia gyva. Jo pasirinktas literatūrinis moralinės vaizduotės 
išskleidimas ir aiškinimas oponuoja religiniam ar bažnytiniam doros supratimui. 
Kas kita yra moralinis jausmas. Jis neplėtoja sensualistinių anglų moralinio jaus-
mo teorijų (pavyzdžiui, Adamo Smitho), tad jausmo, jautrumo sąvoka yra veikiau 
bendriausia nuoroda į emocinį jautrumą.
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Dvasinės niekšybės tema yra nesuvokiama be aiškaus inversijos fenomeno ir 
jos atmainų apmąstymo. Niekšybė prasideda psichologine subversija: manipuliavi-
mu, apgaudinėjimu, siekiant priversti paklusti bent trumpam laikui, o baigiasi per-
versija: gyvenimo apvertimu, jo pakeitimu. Psichologinė subversija remiasi pasiti-
kėjimo imitavimu: kas nors apgaunamas ir valdomas, nes jis pasitiki emocinėmis 
prielaidomis arba informacine, teisine, karine arba kita sistema. Žižekas pažymi, 
kad įsimylėjimas, meilė, kuri pažadina pasitikėjimą ir siekia ką nors išaukštinti, yra 
paskutinis dalykas, kurį dar galima išduoti ir manipuliuoti. Taigi niekšybė kyla ir iš 
meilės apgaulės, tiksliau, iš jos nematomos, neregimos stokos, iš jos prieštaravimo. 
Knygoje „Marionetė ir nykštukas“ Žižekas nagrinėja krikščioniškąją ideologiją ir 
aprašo tokios niekšybės ištakas:

Johno Le Carré formulė iš „Idealaus šnipo“ – „Meilė yra visa, ką tu vis dar 
gali išduoti“ – reiškia visai ką kita, nei gali pasirodyti: kas iš mūsų, susiža-
vėjęs mylimuoju, tuo, kuris visiškai mumis pasitiki, visiškai priklauso nuo 
mūsų, nepatyrė keisto, iš tiesų perversyvaus potraukio išduoti šį pasitikė-
jimą, sukelti skausmą mylimam žmogui; sudaužyti visą jo gyvenimą? […] 
Be „estetinės“ išdavystės (universalios išdavystės dėl savo „patologinių“ 
interesų – naudos, malonumo, garbės, noro įžeisti ir paniekinti: grynos 
niekšybės [pure villeness], ir be „etinės“ išdavystės (žmogaus išdavimas dėl 
universalumo – labiausiai žinoma yra Aristotelio formulė „Platonas man 
draugas, tačiau tiesa brangesnė“), taip pat yra „religinė“ išdavystė, išdavys-
tė dėl meilės […]134.

Panašiai jis samprotauja ir kitoje knygoje, skirtoje totalitarizmo sąvokos 
analizei:

Šis krikščioniška superego nuostata, ko gero, puikiausiai perteikta T. S. Elio-
to eilutėse iš „Žudiko katedroje“: „aukščiausia išdavystės forma: daryti tei-
singus darbus dėl klaidingos priežasties“ – net jei tu darai teisingus darbus, 
tu tai darai su tikslu veikti prieš ir todėl nuslėpti, ir tai yra jūsų esminė 
tikrosios prigimties niekšybė [the basic vileness of your true nature]…135

134 Žižek, S. The Puppet and the Dwarf. The Perverse Core of Christianity. Cambridge, Massachusetts, 
London: The MIT Press, 2003, p. 17–18.

135 Žižek, S. Did Somebody Say Totalitarianism?– Five Interventions in the (mis)use of a Notion. London: 
Verso, 2002, p. 105.
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Subversija meninėje literatūroje, asmeniniuose santykiuose, komunikacijų 
sferoje, medijose pasitelkiama nuolatos. Todėl subversiją (kaip manipuliaciją pa-
sitikėjimu ir dėl to žeminimą…) galime laikyti niekšybės išraiška. O perversija 
suvokiama kaip smarkus nukrypimas, dažniausiai seksualinis, nuo visuomenės 
išpažįstamų normų arba kaip pasikartojanti, traumuojanti agresija. Seksualinis 
manipuliuotojas dažnai remiasi subversija siekdamas perversyvių tikslų. Tokiais 
gali būti laikomi Masocho erotiniai scenarijai, kai dirbtinai suponuojamas au-
toritetas, baudėjas ir auka, kuri savanoriškai ir dirbtinai atgailauja (subversija) 
ir taip pasirengia didesnei, dažniausiai tik įsivaizduojamai transformacijai – gy-
venimo būdo ar socialinės santvarkos pakeitimui. Visai kitaip subversija atrodo 
de Sade’o praktikose. Nors perversija įteisina prievartą, tačiau gamtinę (geismo), 
o ne įstatymo, ne valstybės, ne šeimos; pastarosios arba laikomos antraeilėmis, 
arba šalinamos. Galiausiai de Sade’as palaiko radikalią, įstatymus ir teisę su-
varžančią revoliuciją (tai išdėstyta jo „Filosofijoje buduare“), kurią ir laikysime 
perversija. Masochas atveria krikščioniškąją subversiją, kai atgailavimas tam-
pa savitiksliu malonumu, o de Sade’as pašalina bet kokias krikščionybės užuo-
minas, grąžindamas gamtą su tokiu patosu, kad pats krikščionybės niekinimas 
virsta malonumu. 

Taigi, inversija mes vadinsime priklausomą apvertimą (išvirkščias, asime-
trinis variantas). Klasikinė mitinė inversija (aklas visažinis koreliuoja) yra asi-
metriška visaregiam bepročiui. Pavyzdžiui, šimtaakis Argas yra milžinas, saugąs 
nimfą Ijo, paverstą balta telyčia. Argas matė visa, tačiau nebuvo gudrus ir todėl 
buvo beveik aklas. Dzeusas pasiuntė Hermį išvaduoti Ijo. Hermis pasivertė pie-
meniu, apgavo Argą: pasakojo jam nuobodžias istorijas apie piemenų gyvenimą, 
kol užmigo visos Argo akys. Tada Hermis nukirto Argo galvą ir pagrobė Ijo. O 
aklas filosofas, kalbantis apie amžinąją būtį, yra panašus ir radikaliai, asimetriš-
kai skiriasi nuo visaregio: jie vienas kitą papildo ir paneigia – aklas Demokri-
tas pasakoja apie nematomų atomų trajektorijas, o paklaikusi pranašė Kasandra 
skelbia protingosios Trojos likimą. Todėl niekšybė iš dalies gali būti atskleista 
atpažinus inversiją (inversija nebūtinai nurodo niekšybę, ši gali būti mitinė, li-
teratūrinė išmonė) arba gali būti atpažinta pamačius subversiją ar perversiją. 
Bent jau Žižekas pabrėžia, kad niekšybę kartais nurodo inversija, kurią lygina 
su neigimo neigimo dialektika. Tačiau niekada nėra aišku, kuris yra tikrasis niek-
šas – demaskuotojas ar demaskuotasis; visa tai priklauso nuo etinės, politinės, 
galios pozicijos. Poetas Aleksandras Galyčius „Poemoje apie Staliną“ kalba apie 
„tautų Tėvo“ (suprask, Stalino) prakeikimą po XX TSKP suvažiavimo, po Nikitos 
Chruščiovo pranešimo „Apie asmenybės kultą“. Galyčius aprašo situaciją, kaip 



89

IV. BEGĖDYSTĖ IR SAKRALI NUODĖMĖ

Gulago lagerio prižiūrėtojas Kumas, bjaurus ir sadistiškas kankintojas, po suva-
žiavimo staiga įkalintiesiems praneša:

Buvo […] mūsų Šlovingos partijos / Svarbiausias suvažiavimas. / Diskusijų 
metu šnekėta / Apie Kiniją ir Laosą, / Tačiau ypač pabrėžtas klausimas / 
Apie Tėvą ir Genijų“. / Kumas suvalgė agurką / ir užbaigė su kančia: / „Pa-
sirodo mūsų Tėvas / yra ne tėvas, o kalė…“ / Todėl, broliai, visiškos šakės! / 
Gedulas su šokiais!136

Tas, kas dešimtmečiais buvo skelbiamas Vadu ir paslapčiomis Alfa Patinu, 
pavirto kale, t. y. atsitiko inversija, būdinga rusiškai keiksmažodinei ironijai, kai 
didingiausias arba garbingiausias keikiant paverčiamas mažiausiu, niekšiškiau-
siu („Оказался наш Отец / Не отцом, а сукою…“). Taigi – gedulas su šokiais 
(„Панихида с танцами!“). Apie panašias inversijas – Tautos Vadas – Alfa Pati-
nas prievartautojas – slaptas impotentas… kalba ir Žižekas, nagrinėdamas įvairius 
diktatorių ar tautos vadų atvejus (pavyzdžiui, Turkijos prezidento Mustafa Kema-
lio Atatürko, kuris vaizduojamas kaip moterų prievartautojas ir orgijų organizato-
rius, o iš tikro slepia savo impotenciją). Ši mitinė inversija – staigus pasakojamo-
sios tradicijos apsivertimas ir tapimas kitokiu pasakojimu. Mito logikos tyrinėtojas 
E. Golosovkeris (kurį laiką kalėjęs Vorkutos lageryje Gulage) pažymi, kad tokie ap-
vertimai ne visada yra ironiški, sarkastiški, bet gali būti tragiški, dramatiški, rimti:

Tačiau išvirkščios šalies stebuklai – vien apnuogintas sarkazmas. Mitui, 
norint sukurti stebuklines būtybes ir daiktus, atlikti stebuklinius veiksmus, 
nėra būtinybės remtis sarkazmu, paslėpta karikatūra ir ironija. Prieš mus – 
visiškas rimtumas. Stebuklingumo logika rimta, o stebuklinis pasaulis tra-
giškas, bet ne nekomiškas.137

Gulago, darbo ir mirties stovyklų tikrovė tokia, kad ideologinės inversijos nebe-
buvo komiškos, bet tragiškos ir rimtos. Skirtis tarp mito (ir ideologinių mitų) rimtu-
mo, pasakos sarkazmo ir komiško karnavališkumo rodo inversijų įvairovę, išryškina 
apvertimų variantus, atskleidžia gudrybę, būtiną subjektui išlikti. Pasakos inversi-
jos gali būti ne tik juokingos (išvirti sriubą iš nepagautos žuvies, pasiūti drabužį iš 
nenušautų žvėrių odos, „nueik ten – nežinia kur, atnešk tą – nežinia ką“, „apgauti 
patį kipšą“), bet ir tragiškos: išvirti maistą Gulago stovykloje nežinia iš ko ar dirbti 
beprasmiškus darbus. Taigi susiduria godumas, galia ir gudrumas transcendencijos 

136 Был, – сказал он, – Главный съезд Кум докушал огурец
 Славной нашей партии. И закончил с мукою:
 Про Китай и про Лаос, „Оказался наш Отец
 Говорились прения, Не отцом, а сукою… 
 Но особо встал вопрос Полный, братцы, ататуй!
 Про Отца и Гения. Панихида с танцами“!
137 Голосовкер, Я. Э. Логика мифа. Москва: Наука, 1987, c. 21.
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(„nežinia kur“) akivaizdoje. Gudrumas atveria galimybę išsigelbėti, o tikratikystė ir 
sąžiningumas – pasiaukojimą ir aukojimą. Pavyzdžiui, religinis protas, įtikėjęs drau-
dimu meluoti, išduoda balsu arba tylėjimu, tarkime, slepiamus žydus Holokausto 
metu, jei tik nacistai teiraujasi „ar jūs neslepiate žydų“? Abu: tiesos sakymas „taip, 
slepiu“ ir tylėjimas, ir bandymas fiziškai apginti, neįleisti nacių į konspiracinį butą – 
yra aukos ir aukojimo nuostatos. O gudravimas, kuris siejamas su niekšybe ar ko-
rupcija, gali padėti išsigelbėti ir išgelbėti slepiamus nuo nacių žydus.

Ateizmas ne tik kritikuoja iracionalius teiginius apie Dievą ar Šėtoną, tariamai 
atmeta tarnystę didiesiems vaizdiniams (nors tik pakeičia vieną Realų į kitą Realų 
idealą ar stabą), bet ir nevaldomus, politiškai nepaklusnius prototipus, simboli-
nes konstrukcijas, diegia naujas, kartais visuomenei sunkiai suvokiamas. Pierre’as 
Klossowskis pastebėjo, kad toks integralusis ateizmas ir jo egzegetika (išversti mi-
tinius ir religinius simbolius į socialinių santykių lygybės kalbą) šalina šiuolaiki-
nio individo tapatybes, kurios kondensuojasi aplink tokius iracionalius-emocinius 
konstruktus, kaip bažnyčia, tikėjimas, tėvynė, istorinės pergalės, protėvių ir lyderių 
dvasia, žemė, kraujas, šaknys… Integralus – vadinasi, būdingas visiems samprota-
vimams, visoms pažiūroms, nuoseklus. Klossowskis pabrėžia: 

Sade’as pavertė ateizmą integralaus monstriškumo „religija“. Remiantis 
šiuo asketizmu, Sade’o ateizmas iš naujo suteikia dieviškumo monstrišku-
mui, kai dieviškumas „realios duoties“ prasme yra aktualizuojamas tik per 
ritualą, t. y. per pakartojimo veiksmus138. 

Kaip ir kiekviena religija, „integralus monstriškumas“ numato tam tikrą pa-
siaukojimą, atsidavimą savo doktrinai. Šis kvazireliginis asketizmas susiduria su 
nepašalintomis priešybėmis ir mitemomis – kaip ir ankstesni stabai, Realaus kons-
truktai. 

* * *
Prakeitasis de Sade’o libertizmas ir nesuvokta komedija. Pierre’as Klosso-

wskis, remdamasis psichoanalitine tradicija, parodo racionalumo ir neredukuoja-
mo geismo, kaip nematomo aiškinimo procedūros šešėlio, prieštaravimą. Šią pa-
ralelę tarp de Sade’o išaukštinamo geismo ir griežtai valdomo Kanto proto svarstė 
daugelis autorių: Horkheimeris ir Adorno, Lacanas ir Žižekas. Geismo ir proto 
santykis išduoda jų iliuzijas: ir de Sade’o dėl jo gamtiškumo (slepiamas protas), ir 
Kanto dėl jo grynojo ar praktinio proto (menkinamas geismas). Tačiau Žižekas 
formuluoja provokacinį teiginį: „Kantas yra Sade’as“139. Tačiau kodėl ne „Kantas 

138 Klossowski, P. Sade my Neghbour. Edited and introduction by Lingis, A. Illinois, Evanston: Northwes-
tern University Press, 1991, p. 5–6.

139 Žižek, Sl. „Kant and Sade: The Ideal Couple“, in: Lacanian Ink 13, 1998, p. 12.
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yra Mazochas“? Galiausiai Sartre’as, sadizmu vadinantis neslepiamą ir seksualumo 
triumfo įkvėptą rasizmą bei kito, nusavinto kūno kankinimą, mąsto kažką kita, kas 
mažai susiję su de Sade’u ir su Masochu.

De Sade’o atveju empiriniai proto išvedžiojimai laikomi antriniais, palyginti 
su geismo ir gamtos dėsniais, nors jis vadovaujasi teiginių logika, bandydamas su-
kurti apšviestąjį tekstą, siekdamas edukuoti skaitytoją sadizmo erotika. Tačiau ar 
galima pasikliauti de Sade’o tekstu, ar jis tai kalba rimtai? Iš čia mano triksteriška 
abejonė. De Sade’as rašė ironišku, komediniu stiliumi, kur hiperbolizacija – juoko 
ir nesavaprotiškumo pergalės šaltinis, kur kviečiama sekti ne savo protu, o gamtos 
logika. De Sade’as visą gyvenimą kūrė komedijas, net kalėjime, net klinikoje. Štai 
kodėl de Sade’o protas pasirodo ne kaip įsakymas, ne kaip imperatyviai, o kaip 
žaismė, kaip suvedžiojimas ir skaitytojo apgaulė. Rašytojas mielai naudojasi po-
etine niekšybe gundydamas mases ir valdžios vyrus. Klasta yra kalinio ginklas, o 
de Sade’as beveik visą gyvenimą buvo kalinys. Dėl tariamos ar tikros „beprotybės“ 
de Sade’o samprotavimams būdingas nuolatinis inversijos vaizdavimas: visos ti-
krovės vertybės yra apverčiamos panašiai kaip karnavalo metu140. Tačiau galimas 
ir priešingas teiginys – tie, kurie, kaip Kantas, sakosi besivadovaują tik grynuoju 
protu, pagrįstu racionalumu ir ribų kritika bei priežiūra, visą šį inversijos veiksmą 
paslepia. Kantas ir de Sade’as pasirodo ne kaip to paties skirtingos pusės, o veikiau 
kaip vienas kito inversija: grynojo geismo švietėjiška apologija, ironizuojant pro-
to tvarką, ir grynojo proto švietėjiška apologija, slepiant ir neironizuojant geismo 
įtakos. Tiesa, Kantas kartą pažeidžia šią taisyklę, savo kūrinyje „Antropologija pra-
gmatiniu požiūriu“, kur dažnai ironizuoja geismą ir jo poveikį protui. 

Amerikos Valstijų Konfederacijos (Confederate States of America, 1861–1865) 
rasizmas, bolševikų žiaurumas Rusijoje pilietinio karo metu (1918–1922), Antrojo 
pasaulinio karo baisumai, koncentracijos stovyklos, vėliau liudijimai apie nacistų SS 
ir bolševikų NKVD kankinimus ir Gulago kančias paskatino de Sade’o romanus ir fi-
losofiją aiškinti ne erotikos, ne literatūros istorijos (libertinų romanai), ne komedijos 
kontekste, o kaip prievartos teoriją ir ideologiją. Naująją tendenciją išreiškė režisie-
rius Paolas Pasolinis filme „Salo, arba 90 dienų“, kur nacistinis ir sadistinis apšvietos 
erotizmas derinamas su racionaliu būsimų nacistų auklėjimu. Žižekas rašo:

[…] teiginys „Kantas – tai Sade’as“ yra naujosios etikos „begalinis sampro-
tavimas“, dedantis lygybės ženklą tarp dviejų pagrindinių priešybių, t. y. 
teigiančios, kad išaukštinta nesavanaudė etinė nuostata kažkaip yra iden-
tiška arba iš dalies sutampa su nevaržomu ir malonumą teikiančiu prievar-
tos skatinimu.141

140 Klossowski, P. Sade my Neghbour. p. 31.
141 Zizek, Sl. „Kant and Sade: the Ideal Couple“, in: Lacanian ink Nr. 13, 1998, p. 12.
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Žižeko nuomone, Kanto filosofijoje slypi revoliucijos potencialas: „įstatymo 
sadizmas“, vidinio ir išorinio įstatymo. Kantas „Praktinio proto kritikoje“ for-
muluoja vidinį įstatymą (keturias kategorinio imperatyvo formas), kuris remia-
si visuotine tikėjimo imperatyvu prievole. Tai ne malonumo menas, ne erotinis 
sadizmas, o visuotinio įstatymo prievarta. De Sade’o filosofija aprėpia ir viena, ir 
kita: komedijos žanrą ir žiaurumo įstatymą, meilę ir kankinimą. Kanto gynėjai gali 
suabejoti tokiu lyginimu. Šią abejonę iškelia Jūratė Baranova:

Ar tai, kad Sade’o herojus nesivadovaująs žemiškąja aistra, esąs iš esmės 
apatiškas, išblyškęs, šaltakraujis intelektualas, redukuojantis seksualinį 
malonumą į mechanišką, planingą veiksmą, neturintį jokių spontaniško 
malonumo ar sentimentalumo liekanų, jį leidžia prilyginti Kanto filosofijos 
moraliniam subjektui? Mūsų galva, juos skiria akivaizdi praraja, bent jau 
tokio dydžio kaip tarp hipotetinio ir kategorinio imperatyvo.142

Lacanas ir Žižekas galiausiai abejoja teiginiu, kad Sade’as galėtų būti Kanto 
filosofijos tiesa, veikiau tai paslėpta trauma ar šešėlis. Žinoma, kalbama ne apie 
asmenis de Sade’ą ir Kantą, o apie jų mąstymo intencijas. Iš diskusijos matyti, kad 
de Sade’o teiginiai apie pareigą oponuoja Kanto tvirtinimams apie pareigą. Tačiau 
ar sadistinės pareigos primetimas (specialiųjų tarnybų tyrėjui, prižiūrėtojui, ku-
rie „turi“ kankinti savo kalinius) gali interpeliuoti subjektą ir priversti jį paklusti? 
Kantas, Baranova ir panašia tema knygoje „Būtis ir niekis“ diskutavęs Sartre’as su 
tuo nesutinka, postuluodami besąlygišką, nepašalinamą laisvę. Baranova teigia: 

Taip galiausiai Lacanas ir Žižekas išsprendžia Kanto / Sade’o dilemą Kanto 
naudai. Jų manymu, „visiškas šio paradokso pripažinimas taip pat verčia 
atsisakyti bet kokių pasiteisinimų „pareiga“: „Aš žinau, jog tai sunku ir gali 
būti skausminga, tačiau ką galiu padaryti, tai mano pareiga.“ Pareiga ne-
gali tapti pasiteisinimu atlikti pareigą. Tai sakytų sadistiškas mokytojas ar 
stalinistinis politikas. Jie suvokia save kaip išteisintus dėl to, ką daro, nes 
nesijaučia atsakingi, jie tik įgyvendina Kito Valią. „Būtent tai Kanto eti-
ka uždraudžia, – sako Žižekas. – Taigi radikaliu požiūriu Kanto etika nėra 
„sadistiška“, bet yra būtent tai, kas uždraudžia prisiimti Sade’o vykdytojo 
poziciją.143

Šie samprotavimai kalba apie sadizmą, o ne apie pačią Markizo kūrybą, taigi 
nušalina patį de Sade’ą, paverčia jį keistuoliu monstru. Tada jį lengva nugalėti, su-
banalinus, pavertus elementariu rasistu. Pavyzdžiui, Sartre’as, aptardamas sadizmo 
fenomeną, aiškindamas „aš“ ir „kito“ žvilgsnius, kurių metu atsiskleidžia rasisti-
nė ir laisvės intencijos, jų konfliktas. Sartre’as interpretuoja Williamo Faulknerio 

142 Baranova, J. XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu. Vilnius: Lietuvos edukologijos universi-
teto leidykla, 2015, p. 18.

143 Ibid.
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aprašytą sceną, kai ant grindų guli mirtinai iškankintas ir pažemintas vergas af-
roamerikietis, tačiau jo žvilgsnis, sustingęs mirties akimirką, liudija, kad sadistai 
negalėjo pašalinti jo vidinio subjektyvumo, jo „pasmerktumo laisvei“ (Satre’o ter-
minas), jo egzistencijos144. Remiantis Šalamovo, Solženicyno, Jelenos Markovos 
Gulago liudijimais ir tyrinėjimais, atskleidžiančiais žmogaus dvasios palaužimo 
sistemą, bei Čingizo Aitmatovo mankurto, kaip visiškai palaužto ir valdomo žmo-
gaus, idėja, galima abejoti ar tikrai subjektyvumas yra nepašalinamas. Mano minė-
ti autoriai tam argumentuotai oponuotų. Sadistinis (bet ne de Sade’o) kankinimas 
mušimu, nemiga, alkiu ir troškuliu, šalčiu, žeminimu, galiausiai sunkiais darbais 
kolektyvo aplinkoje palaužia daugumą, ne visus, ir dalis jų virsta kažkuo panašiais 
į mankurtus. Todėl Faulknerio literatūrinis vaizdinys ir atitinkamas Sartre’o filoso-
finis teiginys yra labai riboti. Tačiau ši kančios ir subjekto pergalės poetika mažai 
ką bendro turi su de Sade’u, kuris yra labai prieštaringas savo ironija, hiperbolių 
komedija, libertinų literatūrinio žanro plėtra ir pagaliau nuolatiniu teigimu, kad 
nė viena pareiga neprivaloma ir kad jo sadizmas kyla iš visiško laisvės pirmumo, 
ribojant įstatymus, kaip antrinius. Šiuo atžvilgiu kur kas patikimesni yra Timo Ai-
raksineno svarstymai, kur jis aptaria de Sade’o ir sadizmo kaip tam tikro meninio 
ir seksualinio elgesio charakterį. Jis jį laiko vienu iš paskutinių libertinų literatūros 
ir komedijos žanro atstovų145. Sade’as vadovaujasi išpuoselėto, o ne masių, ne bana-
laus malonumo principu, visur neigdamas masių sadizmą, tai, ką aptarinėja ir dėl 
ko ginčijasi jo laikyseną lyginantys su XX amžiaus kankintojų praktikomis. 

Markizas, teigia Klossowskis, išreiškia apšvietos ir Rousseau bei Didžiosios 
prancūzų revoliucijos ir Robespierre’o idėjų galutinę inversiją (ar ne todėl revo-
liucijos atstovai jį vėl įkalino?). Klossowskis atskiria didikų, arba elito, mąstytą 
ir pradėtą revoliuciją, kurios jie negalėjo užbaigti nesunaikindami savęs, ir liau-
dies revoliuciją, kuri paprastai ateina po elitų, juos pašalina kaip paskutinį seno-
sios tvarkos trikdį ir įkūnija banalybių terorą. Būtent taip buvo pašalinti libertinų 
erotiniai romanai ir elitų apšvietos dvasia. Pridursiu, panašiai vyko ir bolševikinė 
Spalio revoliucija Rusijoje, kuriai iš pradžių pritarė daugelis „inteligentų“, o juos 
revoliucinės „masės“ pašalino pilietinio karo metu. Klossowskis pažymi, kad kai 
vieniems (elitams) Revoliucija yra dvasinio atgimimo, t. y. jų įsivaizduojamos di-
džiosios inversijos, galimybė, kiti (banaliosios masės) įsivaizduoja savo tvarkos ir 
teisingumo įtvirtinimą, kuris nesutampa ir prieštarauja elitų vizijoms. De Sade’as 
atstovauja elitų – Lametri ir Rousseau – radikalumui ir nuosekliai išplėtoja ma-
terialistinį ateizmą kaip gamtiškos erotikos ir egoistinio malonumo prielaidą. Jo 
samprotavimai kyla tik iš elito revoliucijos ir tik iš apšvietos ir materializmo idealų, 

144 Sartre, J.-P. L’Être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard, 1943, p. 446.
145 Airaksinen, T. The Philosophy of the Marquis de Sade. London: Routledge, 1995, p. 16.
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todėl būtent jis tampa nepriimtinas ir apšvietos elito revoliucionieriams, ir masių 
revoliucijai. Jis buvo ir yra nuolatos falsifikuojamas, net jo komišką teatrališkumą 
vertinant kaip politinį ar seksualinį dokumentą.

Sade’o argumentaciją galime nusakyti taip: kai revoliucija atstūmė Dievą kaip 
visų įstatymų ir sprendimų šaltinį ir kai šią atskirtį įtvirtino karaliaus Liudviko 
XVI, kaip Dievo vietininko žemėje, nukirsdinimas, kai buvo neteisėtomis pa-
skelbtos buvusios moralinės ir šeimos struktūros, kilo klausimas, kokiu pagrindu 
susirinko Konventas (vienu metu ir leidęs įstatymus, ir juos vykdęs)? Ir kokia teise 
jis gali priimti ir vykdyti įstatymus? Kadangi Konventas buvo valingų apsišaukė-
lių susirinkimas (beje, pirmosios revoliucinės vyriausybės – Liaudies konvento 
(Conven tion nationale) nariu trumpą laiką buvo ir ką tik iš kalėjimo išlaisvintas 
de Sade’as), jis savo priederme laikė pašalinti visą buvusią pasaulio tvarką, įskai-
tant net kalendorių, ir iš naujo, kitais principais, valia ir galia įtvirtinti tvarką, 
kylančią iš apšvietos idealų ir idealizuojamos „prigimtinės“ būklės. Naujoji valia 
reiškė, kad gamta ir geismas gali būti naujos tikrovės šaltiniai. Todėl de Sade’as 
teigia, kad „privalo“ būti įteisintas incestas (kraujomaiša) ir seksualinė prievarta, 
nuolatos sutinkama gamtoje, tačiau įteisinta ne kaip įstatymo prievolė, o kaip įsta-
tymo pagalba aukštesniam, egoistiniam malonumo principui. Pasak Markizo, kai 
monarchų, įstatymų gerbėjų, galiausiai jakobinų prasimanyti apribojimai baigsis, 
prasidės „libertino“, naujojo žmogaus era. Šis žmogus pasaulį kurs vadovaudama-
sis natūraliomis, t. y. nieko kito neformuojamomis, prielaidomis, kur laisvė yra 
natūralus troškimas, kur vadovaujamasi hedonizmo principais, o valstybė ir įsta-
tymai tėra pagalbininkai. 

Libertinizmas buvo literatūros srovė, kuri pabrėžė kraštutinę materialisti-
nio hedonizmo formą, pateisino hiperbolizuotus epikurietiškus teiginius ir buvo 
visiška opozicija stoikiškajai ir krikščioniškajai etikai. Libertinizmas vaizdavo ir 
rėmė didikų, dažniausiai dvarininkų bei kai kurių salonų dalyvių, moralinį „pa-
sileidimą“, „siautėjimą“ (debauchery). Atitikdama dvarininkų ir salonų „kilmin-
gųjų“ įgeidžius formavosi ir specifinė libertinų literatūra bei filosofija. Filosofi-
ja daugiausia rėmėsi gerokai iškreiptu Epikūro ir jo laikotarpio Antikos sekėjų 
(epikūrininkų) aiškinimu, sietinu su materialistinėmis, pavyzdžiui, Pierre’o Gas-
sendi’io ir enciklopedisto Diderot idėjomis. XVIII a. salonuose buvo populiarūs 
libertinų romanai, vaizdavę seksualinius nepadorumus salonuose. Jie paradoksa-
liai derino erotiką, net pornografiją su aukštuoju stiliumi, neretai ironišku, netgi 
komišku. Vienu pirmųjų libertinų kūrinių laikoma grafo Johno Wilmoto poetinė 
satyra „Prieš protą ir žmoniją“, o ypač „Sodoma, arba Siautėjimo kvintesencija“ 
(Sodom, or the Quintessence of Debauchery, 1684). Gana dideliam libertinų li-
teratūros ratui priklausė ir filosofas Diderot (jo romanas Les bijoux indiscrets – 
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„Nekuklios brangenybės“, 1748) ar Pierre’o Choderlos de Laclos’o epistoliarinis 
romanas „Pavojingi ryšiai“ (Les Liaisons dangereuses, 1782). Atskirai minėtinas 
Diderot, kuris sau leido ne tik rašyti apie salonines orgijas, bet ir praktikuoti jas. 
Minėtame romane jis aprašinėja įvairiausias „siautėjančio“ (debauchery) seksua-
lumo scenas, kurias išmintingai aptarinėja sultonai ir jų patarėjai (pavyzdžiui, apie 
analinį seksą ir kaip moteriai išplėsti anusą). Užkulisinis salonų siautėjimas (dé-
bauche), draudžiamos paslapties atskleidimas ir vieša saloninė diskusija suvilioja 
tuometinę nuo klerikalizmo pavargusią didikų publiką. Saloninis begėdiškumas, 
obsceniškumas tampa labai madingas. Tad de Sade’o kūriniai, tarkime, „Žiustina 
arba skaistybės vargai“ (Justine ou les Malheurs de la vertu, 1791), aiškintinas li-
bertinų, t. y. saloninio žanro, kontekste: erotinio juoko ir ironijos, dviprasmybės 
ir gundymo. Visuose šiuose kūriniuose linksmai, ironiškai peržengiamos pado-
rumo, obsceniškumo ribos ir įvairiai, net prievartos būdu įteisinamas begėdišku-
mas, atmetant nuodėmės sampratą ir grąžinant gamtai jos malonumų teises. Vis 
dėlto tai nebuvo „gyvuliškumo“ išaukštinimas, o jo civilizuota perversija, kupina 
kultūrinių malonumų: muzikos, teatro, eilėraščių, galantiško šokio ir iškilios re-
torikos. Pasak Roberto Darntono146, libertinai skatino revoliucines aukštuome-
nės nuotaikas, pirmiausia antiklerikalines, dar negalvodami, kaip į visą šią ero-
tiką, manieras ir antiklerikalizmą reaguos masės. O de Sade’as jau patyrė masių 
smurtą ir atsiribojo nuo jų „Filosofijoje buduare“. Didžioji prancūzų revoliucija, 
žemesnieji luomai nebuvo labai susižavėję tokia didikų begėdyste ir porevoliuci-
niais metais šis žanras prislopo, nors kai kuriuose dvaruose, kitose šalyse galėjo ir 
reikštis. Prisimintini Aleksandro S. Puškino, Michailo Lermontovo erotiniai eilė-
raščiai. Jų platinimas skatino pasaulietiškumą ir itin kritišką požiūrį į klerikalinį 
carizmą, nors taip pat buvo labai toli nuo masių poreikių.

Libertinai neišvengė tragiškos akistatos su revoliucija. De Sade’o „Filosofija 
buduare“ pradedama dedikacija: „Ištvirkėliams: gašlūnams ir kekšėms“ – ir tai yra 
dviprasmiška karnavalinė ironija, rodanti, kad skaityti bus gana linksma. Ši „filo-
sofija“ valstybinei prievartai, giljotinai, pareigos propagandai priešina totalinį ir 
kartu saloninį išsilavinusiųjų ištvirkimą. Sade’as susilaikymą ir seksualinių santy-
kių vengimą aiškina kaip nusikaltimą ir gėdą, kaip neleistiną gamtos atmetimą. Jis 
kritikuoja terorą, kuris neva gina įstatymą, bet neturi jokio kito pagrindo, išskyrus 
aklą paklusimą ir priešų paiešką. Libertinas yra anarchistas iš prigimties ir labai 
toli nuo to, ką Sartre’as ir kiti priskiria rasistiniam ar totalitariniam sadizmui. De 
Sade’as tik norėtų, kad vengiantys ištvirkavimo būtų laikomi begėdžiais, o jų sam-
protavimai – begėdyste. Jis apverčia mūsų pasaulį ir mano, kad visiška seksualinė 

146 Darnton, R. The Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France. New York: Norton. 1996.
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lygybė ir teisė į prievartą gali gyvuoti tik esant švelniai totalitarinei valstybei ir 
gamtos, o ne jakobiniško stiliaus terorui: 

Tačiau negalima leisti, kad įstatymui būtų suteikta ta pati privilegija, nes 
jam, nešališkam, svetimos tos aistros, kuriomis galima pateisinti žudan-
čio žmogaus žiaurumą; gamta suteikia žmogui įspūdžių, kurie pateisina šį 
veiksmą, o įstatymas, atvirkščiai, visuomet oponuoja gamtai ir, nieko iš jos 
negaudamas, negali kartoti jos nukrypimų: įstatymas, nepagrįstas tokiais 
pat motyvais, negali pretenduoti į tas pačias teises.147

Taigi de Sade’as, remdamasis prigimtine teise ir gamtos idėja, nenormaliais 
laiko žmonių nukrypimus nuo kupinos įspūdžių gamtos ir kritikuoja jakobinų 
bei revoliucijos terorą manydamas, kad vietoje jo galėtų būti gamta pagrįstas geis-
mas su švelnia valstybės priežiūra. De Sade’o samprotavimai paradoksalūs: bando 
parodyti šmeižto naudą dorai, vagystės – lygybei: „[…] nes moralus žmogus yra 
taikingas ir ramus, tuo tarpu kai amoralus nuolat bruzda, nerimsta, o tai jo res-
publikai yra tiesiog būtina“.148 De Sade’o logika gan nuosekli. Jis remiasi gamtiniu 
geismu be apribojimų, todėl neigia Dievą ir religijas kaip pramaną bei atmeta visus 
moralinius išvedžiojimus. Vadinasi, lieka tik visuomeninės sutartys. Tačiau kuo 
jos pagrįstos? Galima sakyti, kad protingu susitarimu arba apgaule. Suprantama, 
kad galimos įvairiausios sutartys, tačiau visos jos yra tik sąstingiai, laiko nuosėdos. 
Jos labiau remiasi valia ir galia, apgaule, o ne gėrio nuojautomis. Tokiomis sutar-
timis grįstas įstatymas save įtvirtina kaip stabilumą, taigi de Sade’as amoralumą, 
ištvirkimą pateikia kaip kaitą. Tačiau, skirtingai nei patoso apimtas de Sade’as, mes 
kalbame apie spontaniškumą, situacionalumą ne tik geismo, bet ir bet kokios vei-
klos atžvilgiu. O amoralumas ir begėdystė dažnai yra šaltinis dinamikos, kurios 
prasmė – socialinė ir kultūrinė transgresija: ribų pažeidimas neturint tikslo sukurti 
kokią nors santvarką.

* * *
Aiškindamas begėdystės ir nuodėmės, profanum et sacrum, instrumenta-

lumo ir egzistencinio lūžio sąvokas siekiu parodyti vertybių pasaulio įvairovę ir 
daugiakryptiškumą. Ilgą laiką vertybių pasaulis, net tokių garsių fenomenologų, 
kaip Maxo Schellerio, Georges’o Gurvitchiaus, kūriniuose, buvo suvokiamas kaip 
universalus, todėl tiesinis, nors ir dialektiškas. Mes tam priešiname grupių dina-
miką ir iš principo ginčijame universalumą arba visuotinumą kaip tai, kas žeidžia 
įvairovės raidą.

147 Markizas de Sadas. Filosofija buduare. Vilnius: Lege artis, 1994, p. 123. 
148 Ibid., p. 127.
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Hegelio dialektika įtvirtina prieštaringą, šokinėjančią, tačiau vis dėlto vienti-
sos idėjos raidą. Priešingai, viena kitai oponuojančios Adorno ir Žižeko dialektikos 
vientisumą neigia ir demaskuoja melagingos raidos vizijas, tarnystę simptomams, 
sistemoms, industrijoms. Tiesinė, arba universali, filosofija negalėjo suvokti ver-
tybių griūčių vartotojiškoje visuomenėje kitaip nei nuopuolio. Vertybių griūties 
simptomas yra ne tik abejingumas (adiaforizacija, apie kurią rašė Zygmuntas Bau-
manas), tačiau ir begėdystė. Vis dėlto ši ne panaikina vertybes, o jas susilpnina, 
perplėšia, skatina nuolatines jų mutacijas ir nuolatinę tolerancijos plėtrą. Begėdystė 
nėra adiaforizacija, nors daugelis Baumano pasekėjų, matyt, su tuo nesutiktų. Mano 
galva, begėdystė yra kasdienė socialinė anamarfozė, pavidalas, nepriklausantis be-
veik–bereikšmiškumo kategorijos reiškiniams. Begėdystės faktai ir jos sąjūdžiai 
plečia socialinių santykių, šeimos formų įvairovę ir įteisina atstumiamas kultūras, 
griauna rasizmo, antisemitizmo, vertybinių „talibų“ arba fundamentalizmo reiški-
nius. Čia galėtume įžvelgti daug naudos, jei tuo pačiu metu nevyktų vertybių griūtis, 
jei neaugtų ignoravimas bei paslėptas išnaudojimas. Paprastai nukenčia silpniausi. 
Dažniausiai tai būna neturtingos vienišos motinos… Begėdystės prieštaringumas 
toks: užtikrinti socialinių formų plėtrą, mažiau dėmesio skiriant vertybių vertikalei, 
hierarchijai, o daugiau horizontalei – socialinei plėtrai. O kitapus abejingumo ir be-
gėdystės yra didžiosios vertybės, kurioms oponuoja ne gėda, o nuodėmė.

Šiuolaikiniai lyginamieji antropologiniai, sociologiniai kultūrų tyrimai, idė-
jų istorija rodo kitą galimybę: problemų sukelia ne vertybės, o jų tiesinis ir sis-
teminis aiškinimas, universalizacija, hegemonizacija. Dažniausiai skirtingų ver-
tybių lyginimas, užuot pabrėžęs ir paskatinęs skirtybes, homogenizuoja ir ieško 
bendrybių. Tokie veiksmai niekur neveda: tie, kas išpažįsta vyro ir moters san-
tuokos sakralumą, niekada nepritars, kad dviejų lesbiečių laisvanoriška ir nie-
kieno nesankcionuojama partnerystė yra lygiavertė santuokai. Galima išeitis – 
kitokie santykiai gali ir turi išugdyti vertybes, nehomogeniškas pirmosioms, ir 
institucijas, kurios įtvirtina naujų vertybių funkcionavimą. Tuomet būtų galima 
kalbėti apie vertybių daugialinijiškumą ir nutrūkstamumą, jų nehomogenišku-
mą, kai kiekviena iš tų vertybių grupių gali įteisinti savo nuodėmės ir begėdystės 
suvokimą bei ribas.

Begėdystės fenomenas yra integralus niekšybei, susijęs su jos dvigubo neigimo 
efektu. Pirmasis neigimas kyla iš gėdos jausmo. Gėdijama, nes kažkas neatitinka 
normų ir vertybių, jas paneigia. Begėdystė kyla iš antro neigimo, kai paneigiamas 
pats gėdijimo veiksmas. Pavyzdžiui, Hanso Kristiano Anderseno pasaka „Nauji ka-
raliaus rūbai“. Kai karalių apgauna sukčiai ir šis pasirodo dvarui nuogas, nors mano, 
kad apsirengęs ploniausio šilko drabužiais, vienas iš vaikų sušunka: „Karalius 
nuogas!“, ir tik paskui jam pritaria dvariškiai. Tai yra pirmasis neigimas. Antrasis 
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būtų, jei karalius ir toliau žengtų taip, tarsi būtų su drabužiais, taip paneigdamas 
dvariškių nuomonę ar net demonstruodamas tokią neronišką galią, kad visas dva-
ras užsisakytų panašaus plonumo drabužius ir vaizduotų, kad yra apsirengę. Tada 
karalius būtų įgyvendinęs dvigubą neigimą. Panašiai galime patys sukonstruoti si-
tuaciją, tarkime, kai biuro darbuotoja į darbą nuolatos ateina apsirengusi seksualiai 
iššaukiamai, tai erzina didžiąją dalį kolektyvo, ypač todėl, kad ji tai daro specialiai, 
paneigdama jai adresuojamą feminisčių kritiką (paneigdama neigimą). Šiuo atveju 
susiduriame su begėdiškumu, siekiančiu išplėsti normos ribas.

Sąmoninga begėdystė nubrėžia savo antro laipsnio neigiamą santykį su eg-
zistuojančiomis normomis ir vertybėmis. Tačiau pateikti socialinės begėdystės 
pavyzdžiai turi mažai ką bendro su nuodėme ir nuodėmingais santykiais, o varto-
jama „mažosios nuodėmės“ metafora gerokai viską supainioja. Vis dėlto emocinis 
begėdystės jautrumas daug didesnis nei adiaforizacijos – visa ko suvienmatinimo 
arba pavertimo pilkais atspalviais. Kita vertus, negatyvi begėdystės sąvoka reikš-
minga tik tol, kol yra gėdijimas. Gėdai išnykus, pilkumos sraute begėdystės sąvoka 
taip pat išnyksta. Begėdystė oponuoja ir nuodėmei, kurios jautrumo registras yra 
nepalyginti aukštesnis ir kuri nukreipta ne į socialinę įvairovės plėtrą, o į vertybių 
saugojimą. 

Klasikinė religinė, katechetinė apaštalo Pauliaus ir Šv. Augutino, Origeno 
formuluojama nuodėmės sąvoka yra griežtai vertybinė, nors negatyvi, tačiau aiš-
ki savo draudimo turiniu. Nuodėmė yra vertybės nesilaikymas, draudžiama jos 
inversija. Nors Kristus yra meilė, moters kūniška meilė kunigui – vertybės inver-
sija – yra nuodėmė. Šios dvi meilės yra oponuojančios to paties pusės ir skirtu-
mas išryškėja tik vertybių vertikalėje. O begėdystės sąvoka yra giliai prieštaringa 
ir įsišaknijusi socialinėje horizontalėje: dėl savo dvigubo neigimo charakterio ir 
lengvumo, kuriuo išvengiama nuodėmės statuso. Niekada nėra aišku, ar begėdiš-
kumas yra pasmerkimo ar drąsos būsena: jis yra begėdis, nes yra gėdijamas dėl 
savo poelgio („begėdi, tu!“); jis yra begėdis, nes drąsiai elgiasi („jis be jokios gėdos 
kažką daro“, pavyzdžiui, teatre). Gėdijimo veiksmas yra skirtas normoms atkurti, o 
begėdystės – naujo elgesio būdui įtvirtinti. 

Priešingai, sakralinės (arba vertybinės) nuodėmės, net sąmoningos, yra verty-
bių įtvirtinimas jas neigiant: Antikristas paryškina Kristų, o Judo išdavystė turi iš-
aukštinti Kristaus dieviškumą, taigi niekšybė leidžia įsigalėti priešingam tikėjimui 
ir atpirkimui. Dvasinės niekšybės ir sakralinės nuodėmės sąvokos kyla iš vertybių 
pasaulio, o begėdystės – iš socialinės plėtros, iš adiaforos, iš gamybinio, vartotojiško 
visa ko suvienodinimo. Begėdystė išlaisvina iš to, kas laikoma nuodėme, pakeičia 
nuodėmės radikalumą elementariu nusižengimu, bet dar ne pilkumu, draudžiamą 
metamorfozę paverčia iš dalies priimtina anamorfoze. Pavyzdžiui, sodomija – ho-
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moseksualus aktas – ilgą laiką buvo mirtinos nuodėmės vardas. Tai buvo tabu arba 
negatyvi vertybė: tai, prie ko negalima prisiliesti, kažkas priešinga tam, prie ko 
privaloma prisiliesti, pavyzdžiui, heteroseksualūs lytiniai santykiai po pašventintos 
santuokos. Tol, kol gyva sodomijos mirtina nuodėmė ir kol yra gyvi jos pavyzdžiai, 
bažnyčios sutvirtinamos heteroseksualios santuokos skelbiamos išimtine vertybe 
ir prievole. O begėdystė tarsi pašalina nuodėmės galimybę: jei sodomija yra tik be-
gėdystė, tai ir heteroseksualūs santykiai nebėra šventi ir jų nebevaldo nei Bažnyčia, 
nei valstybė.

Atrodytų, kad begėdystė emancipuoja, socialiai išlaisvina. Kartais taip, tačiau 
ir sumenkina vertybių funkcijas, todėl pradedama manyti, kad homoseksualūs as-
menys negali turėti tvirtų vertybių ir kurti stabilios šeimos. Kartu visi asmenys, 
kurie priskiriami begėdžių ratui, gali būti laikomi civilizacinių vertybių griovėjais. 
Tačiau tai yra netiesa, nes kai kurie homoseksualūs asmenys turi puikų skonį, ski-
ria ir puoselėja estetines vertybes, tačiau ne tas, kurios yra sustabarėjusios, ir etines 
vertybes, tačiau ne homofobinį kanoną. Tai kur gi problema? Galbūt atsakymas yra 
susijęs ne su vertybių žlugimu apskritai, o su kitų socialinių vertybių formavimosi 
sunkumais. Kaip lengvai atsiranda nauji meniniai stiliai ir jų vertybinis charakteris 
ir kaip sunkiai randa kelią etinė vertybinių grupių įvairovė. 

O gal begėdystė vykdo kažkokią svarbią restruktūruojančią, anamorfozių, ai-
žėjimo ir kismo veiklą, be kurios neatsirastų naujų vertybių, naujų didžiųjų nuo-
dėmių, atitinkamai ir niekšybės samprata. Begėdystė yra ribų pažeidimo, silpno 
kitoniškumo, blankios skirtybės įteisinimo požymis. Be šitos mažosios dramos 
nebūtų nei mūsų jausmus žeidžiančios poezijos, nei draudžiamas zonas atverian-
čių apsakymų. Nuodėmė dažnai yra per skausminga, per radikali, nebesuvokiama, 
transcenduojanti. Ar populiaraus poeto, rašytojo, režisieriaus kūrybos šaltinis yra 
begėdiškos patirtys? Ir koks yra jų ir nuodėmės santykis?

* * *
Begėdystė ir nuodėmė yra nesavalaikės ir nesavavietės. Jos peržengia ir ide-

alų formuojamas didžiąsias laiko ir vietos taisykles, ir mažąsias kasdienybės tvar-
kas. Tačiau begėdystės nesavavietiškumas ir nesavalaikišumas nėra toks radikalus 
kaip nuodėmės antlaikiškumas. Nuodėmė grasina sugriauti pasaulį ir tuo tik įtvir-
tina vertybių hierarchiją, o begėdystė skatina normų slinktį ir užtikrina pasaulio 
tvarumą, laisvina jį iš sąstingio. Jei, pavyzdžiui, abortas aiškinamas kaip begėdystė, 
tada kiekvienas prievartinis nėštumo nutraukimo veiksmas yra atskira moralinė 
istorija, jei jis aiškinamas kaip abejingumas – tada tai tiesiog techninė medicininė 
paslauga, o jei pagal vertybių vertikalę – susiduriame su mirtina nuodėme ir radi-
kaliu pasipriešinimu ar pasiaukojimu. 
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Begėdystė yra nesavalaikė (anachroniška) ir nesavavietė, tačiau ji dar negali 
sukurti naujo laiko ir naujo pasaulio, o nuodėmė tai daro. Ji revoliucinga, o begė-
dystė tik veda į revoliuciją. Žižekas rašo apie Rosos Luxemburg ir Eduardo Bernš-
teino ginčą, kada gi revoliuciniai veiksmai yra aiškiai pribrendę. Bernšteinas neigia 
spontaniškus 1905 metų revoliucinius darbininkų veiksmus kaip nepribrendusius, 
neatitinkančius „objektyvių sąlygų“, voliuntaristinius, „per ankstyvą“ bandymą už-
grobti valdžią. Luxemburg sutinka, kad pirmasis valdžios užgrobimas, griežtai kal-
bant, visada yra nesavalaikis: darbininkų klasė negali atitikti objektyvių sąlygų, nes 
tik užgrobdama valdžią ji gali sukurti ir „palankų momentą“, ir objektyvias sąlygas, 
ir pati tam pribręsti. Tinkamiausias momentas randasi tik tada, kai yra visa aibė 
nesavalaikių veiksmų, kurie ir subrandina savalaikį. Žižekas pažymi, kad „prieš-
taravimai „priešlaikiniam“ valdžios paėmimui yra prieštaravimai prieš valdžios 
paėmimą kaip tokį, apskritai: kaip sakė Robespierre’as, revizionistai „trokšta re-
voliucijos be revoliucijos“149. Žižekas priduria, kad tuomet, kai kalbame apie kurio 
nors veiksmo brandinimą, negalima kalbėti apie metakalbą. Revoliucija neturi me-
takalbos kaip ir meilė, ji gali būti subrandinta tik nesavalaikiškai, nesavavietiškai, 
t. y. begėdiškai. Šia prasme negalima į–si–mylėti laiku, tai begėdystės veiksmas – 
nesavalaikis, nesavavietis, ne pagal normas, ne pagal amžių. Todėl nesavalaikė ir 
nesavavietė meilė suvokiama kaip paleistuvystė, o nesavalaikė revoliucija – kaip 
riaušės, galiausiai abu jie – kaip Antikristo veiksmai, kaip didžioji niekšybė. Fe-
nomenologiniu požiūriu nesavalaikiškumas ir nesavavietiškumas rodo apibrėžto 
horizonto reikšmės dar neiškilimą arba jau nykimą, nėra priežastinio ryšio tarp 
jausmo spontaniškumo ir aplinkos. Begėdystė visada yra dar ne Dasein, dar ne čia 
būtis, bet jau rūpestis, nors ne vietoje ir ne laiku. Ar tai reiškia, kad ji, šis neatsakin-
gumas, spontaniškas jausmų, išgyvenimo ar rezistencijos veiksmas, yra tik instru-
mentinė, vulgari? Bet kokiu atveju begėdystė mūsų neperkelia į didžiąją „Tikrovę“. 
Begėdystė tveria iki to laiko, kol tampa nauja didžiąja „Realybe“. O perėjimas, daž-
niausiai neteisėtas, iš nesavalaikiškos begėdystės į didžiąją, ideologinę, pjedestalo 
„Tikrovę“ yra vadinamas niekšybe.

Poetė ir literatūros kritikė Lidija Ginzburg prisimena vieną reikšmingą poetės 
Anos Achmatovos ištarą. Pasak Ginzburg, Achmatova komentavo Boriso Paster-
nako kūrinį „Antrasis gimimas“ ir sakė:

Jis ten įkalbinėja žmoną neliūdėti dėl to, kad jis ją metė. Ir visa tai kaž-
kaip netikra. Ir apskritai, tai yra nepakankamai begėdiška [недостаточно 
бесстыдно], kad taptų poezijos dalimi150.

149 Žižek, S. The Sublime Object Of Ideology. London and New York: Verso, p. 62.
150 Гинзбург, Л. Литература в поисках реальности .Ленинград: Советский писатель, 1987, c. 238.
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Pakankama begėdytė yra ribų peržengimo (transgresijos) ar anamorfozės są-
lyga, bet ne metamorfozės sąlyga. Galima pasakyti ir kitaip: tai buvo pernelyg di-
delė nuodėmė, kad dar būtų poezija. Begėdystė pažeidžia norminę simbolizaciją, 
bet dar išlieka šalia jos ir jos ribose (transgresijos samprata), o nuodėmė transcen-
duoja, todėl arba sugriauna visa iš pamatų, arba patvirtina esamybę, paneigdama 
ereziją. Kalbinė begėdystė pasireiškia nenorminiu kalbėjimu ne laiku ir ne vietoje, 
ir tai gali įžeisti. Įžeidimas ir yra neleistina transgresija, tačiau ne tokia, kad būtų 
nuodėmė, ne tokio masto įvykis.

Salmanas Akhtaras nagrinėja begėdystės, bejėgiškumo, buvimo nemylimu ir 
kitas atskirties būsenas bei elgesio modelius psichoanalitiniu požiūriu. Jis išskiria 
ir pabrėžia „begėdiškos drąsos“151 („shameless brevity“) fenomeną. Psichoanalitiš-
kai gėdą, kaip seksualumo represijos mechanizmą, aprašė Sigmundas Freudas ir 
susiejo ją su seksualiniais draudimais lytinės brandos metu, kai mokomasi val-
dyti savo vaginalines, penio, taip pat šlapinimosi ir mėnesinių funkcijas, kurios 
siejamos su šlapimo intensyvumo ir penio dydžiais, su vaikinų atstūmimu ir su 
kraujo slėpimu. Vis dėlto šiandien šie svarbūs psichoanalitiniai (froidistiniai) pa-
stebėjimai yra pernelyg siauri socialiniu ir kultūriniu požiūriu. Ar šiandien gėda, 
gėdijimas užima didžiųjų nuodėmių vietą? Ką reiškia nuodėmių praradimas emo-
ciniu, mąstymo požiūriu? Gėda ir begėdystė, išstūmę radikalią nuodėmę, įgauna 
daug daugiau socialinių vaidmenų, nebūtinai susijusių su seksualinėmis traumo-
mis. Gėda ir begėdystė tampa kasdienybės kontrolės ir rezistencijos praktikomis, 
neigiančiomis radikalaus apsisprendimo galimybę. Sunku šiandien būti Tristanu ir 
Izolda arba Romeo ir Džiuljeta, beveik nebegalima pakilti ir sudegti aistros lieps-
nose. Kontroliuojantis gėdijimas ir laisvinanti begėdystė kalba apie visa ko sugrą-
žinimo, reprodukavimo veiksmą, apie transcendencijos, radikalios anapusybės 
nebebuvimą. Viena vertus, tai atveria didėjančią lyties tapatybių, šeimos formų ir 
socialinių, kultūrinių santykių įvairovę. Atrodo, tai gėris. Kita vertus, ji pašalina 
maksimalius jausmus: nebegalima parduoti sielos ir neįmanoma sulaukti neatšau-
kiamo prakeikimo. 

Gėdijimo veiksmą Freudas aptaria kaip socialinį draudimo mechanizmą, ta-
čiau jį sieja su ankstyva vaikystės pakopa arba su pirmosiomis mergaičių mėnesi-
nėmis, mažiau – su plačia socialine ir kultūrine politika. O perdėtas politinis eko-
nomizmas ir militarizmas paslepia traumuojantį gėdijimą kaip antraeilį, palyginti 
su nuolatiniu vienintelės gerovės priežasties – ekonominės sėkmės – šlovinimu. 
Atitinkamai ir begėdystė suvokiama ne kaip socialinio jautrumo ir ugdymo stygius, 
kai elgiamasi nepadoriai (obsceniškai), bet kaip sąmoningas normų pažeidimas, 

151 Akhtar, S. A Web of Sorrow. Mistrust, Jealousy, Lovelessness, Shamelessness, Regret, and Hopelessness. 
London: Karnac2017 ,, p. 73.
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kaip stiliaus ir emocinė rezistencija, būdinga daugeliui subkultūrų, kaip kultūrinė 
perversijos politika. Tokia, pavyzdžiui, vienu metu pasižymėjo dainininkė Mado-
na („Like a virgin“, ankstyvasis laikotarpis), „Femen“ grupės politinės aktyvistės 
iki 2014 m. Maidano Kijeve, meninės grupės „Voina“ ir „Pussy Riot“ muzikinės 
grupės manifestacijos iki „Pussy Riot“ teismo, dailininko Piotro Pavlenskio akci-
ja Raudonojoje aikštėje, nuogam prisikalant lytinių organų kapšelį prie grindinio, 
Švedijos hip hopo dainininkės Silvanos Imam kvietimas lesbietiškai revoliucijai ir 
kovai su homofobija, rasizmu ir transfobija. Begėdystė yra svarbus rezistencijos 
ir socialinės-kultūrinės transgresijos būdas, todėl gali būti kai kada pažangi. Paž-
velkite į įvairias šiuolaikinio performanso mokyklas, iš kurių viena ryškesnių yra 
Marinos Abramovič ar jos pasekėjų spektakliai: su vaginaliniais ir faliniais ritua-
lais, nuogų kūnų pjaustymu arba žeminimu… Aktorius, jei jis nori būti heretinio 
„Teatro“ (didžiojo įvykio, o ne spektaklių atgaminimo) dalyvis, turi savyje ugdyti 
begėdiškumo ir transgresijos, ribų pažeidimo drąsą. Tačiau šis protesto dalyvių 
socialinis ir politinis, estetinis „aktyvizmas“ ar šiuolaikinio teatro ir performanso 
transgresyvumas tik parodo, kad ir mūsų kasdienybė vis labiau yra susijusi su ribų 
išbandymais. 

Prisimintinas televizijos serialas „Begėdžiai“ (Shameless) – ir britiškas, ir JAV 
variantas. Serialo scenarijus, sukurtas Paulio Abbotto, yra iš dalies autobiografiškas 
ir pateikia antropologiškai vertingų pastebėjimų. Serialo žanras ir sezoniškumas 
jo kūrėjus skatino remtis sociologine ir žurnalistų (dokumentinio filmo elemen-
tai) surinkta medžiaga. Filmas nėra analitinis, beveik nėra politinis, neagituoja už 
darbininkų klasę, nors komiškai vaizduoja degraduojančią ir vėl socialinei ben-
drystei prisikeliančią aplinką. Britanijos ar JAV žiūrovas gali būti sentimentaliai 
sujaudintas, kad niekuo dėti vaikai yra įtraukiami į nesibaigiančią begėdystę ties 
viešos moralės riba arba jau nusikalstant. Komiškumas dažniausiai rodomas farso, 
o ne karnavalo pavidalu ir yra veikiau paviršutiniška maskavimo ir politinės įtam-
pos įveikimo priemonė. Tai daugelio sezonų populiari komedija-drama apie soci-
aliai giliai problemišką, disfunkcinę žemesnės darbininkų klasės šeimą (veiksmas 
vyksta Mančesterio ir Čikagos darbininkų kvartaluose). Serialo istorijose susipina 
skyrybų, alkoholizmo, buitinės disfunkcijos, nuolatinio socialinio melo, paliktų 
vaikų, gėjų ir lesbiečių, laisvų seksualinių santykių, kriminalinių nusikaltimų, kal-
bėsenos normų laužymo, abortų, prekybos ginklais, kartų konfliktų problemos. 
Visa tai pateikiama kaip lengvas, komedijiniam žanrui būdingas ribos pažeidimas. 
Šis lengvumas vaizduojamas ne kaip drąsa ir ryžtas, o kaip neatsakingumas (sekso, 
vagysčių, prekybos ginklais ir pan.). Ryškus tėvo Franko Gallagherio, šešių vaikų 
tėvo, personažas. Jis tikras antiedipinis herojus: nė vienas sūnus negalėtų juo sekti 
ir niekas jam nepavydi. Gallagheris yra tipiškas „alfonsas“ (žmona lesbietė nuo jo 
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pabėga), ieškantis moterų, kad kurį laiką išgyventų, apsimetinėja turįs psichinę 
negalę, kad gautų pašalpų iš valstybės, apgaudinėja kitus neįgaliuosius, prageria 
už nepilnamečius vaikus gaunamas socialines išmokas, vagia iš vaikų maistą ir di-
džiuojasi neturėdamas jokių seksualinių ar religinių skrupulų. Jis atrodo neturįs nė 
menkiausios atsakomybės jausmo. Ir vis dėlto jo gyvenimo nepavadinsime grynai 
instrumentaliu, bereikšmiu ar žlugusiu. Jis juk nepaliko vaikų, kaip juos paliko jo 
žmona, vaikų motina, ir kartais nenoromis (vaikai apšvarina jo kišenes) ar speci-
aliai (kai reikia falsifikuoti nuosavybę) padeda šeimai ir vaikai jam atsidėkoja tuo 
pačiu. Jie jo ir nekenčia, ir gelbėja. Jis savanaudis, tačiau padeda vienišoms mote-
rims gauti pašalpas, drąsina savo dukrą sulaukti kūdikio, jis begėdis, bet ne abejin-
gas. Jam nebūdingas joks nuodėmės jausmas. Štai jam dėl kepenų cirozės lieka tik 
arba mirti, arba rasti donorą. Galų gale donoras randamas ir Galligheris po komos 
prisikelia ir jaučiasi kaip Lozorius. Jam griežtai draudžiama gerti, tačiau pirma, ką 
jis padaro ištrūkęs iš ligoninės, – prie užšalusio Mičigano ežero išgeria butelį viskio 
„Sterling Old Regal“ ir atvirai meta iššūkį Viešpačiui. Kodėl jis tai daro? Kodėl jam 
savo begėdystę reikia priešinti Viešpačiui? Veikiausiai begėdystės šaltinis yra ne tik 
lengvabūdiškumas ir neatsakingumas, bet ir nuolatinė prieštara Dievui, didžio-
sioms vertybėms. Vertybės yra nuolatos išbandomos begėdiškumo. Įdomi atvirai 
homoseksualaus ir savo kūną pardavinėjančio Jano Gallagherio diskusija dėl tokių 
kaip jis ar net transgenderinių asmenų (pakeitusių savo lytį) galimybės stoti Vieš-
paties akivaizdoje ir nebūti pasmerktiems. Tai jis įrodinėja bažnyčioje atvirai disku-
tuodamas su homoseksualumą griežtai smerkiančiu pastoriumi. Serialo kūrėjams 
begėdiškumo esmė – ribų peržengimo lengvumas ir neatsakingumas: poligamija 
ir poliandrija, įvairiausios šeimos formos, neleistinas paauglių nėštumas, vagys-
tės… Galbūt išskirtine serialo ypatybe galima laikyti tai, kad jis komedine forma ir 
nenormatyvine leksika įpina begėdystę į socialiai problemiškos darbininkų klasės 
šeimos gyvenimą. Tačiau, kaip pažymi Robinas Nelsonas, tai nėra paprasčiausias 
socialinio realizmo filmas, o veikiau ironiškų, komedinių situacijų, kurios žiūrovui 
kaskart ir sukelia nepatogumo jausmą, rodymas 152.

Panašius epizodus rodo įvairios ES televizijos, įskaitant ir Lietuvos pokal-
bių arba TV pagalbos laidas. Tačiau Lietuvoje vadinamasis „budulių“ gyvenimas 
dažniausiai rodomas provincijos kaime arba miesteliuose, tai paverčiant veikiau 
paniekos kupinu juoku ir moraliniais pamokymais, o ne įtraukiu ir empatišku 
kūriniu be jokio klasinio asocijavimo. Lietuvoje begėdystė yra išstumiama iš vie-
šosios kultūros aplinkos į provincinio klasinio gyvenimo paribius, didinant so-
cialinę atskirtį. Smerktini begėdystės vaizdai rodomi kaip priekaištas dėl menko 

152 Nelson, R. State of play – Contemporary ’high-end’ TV drama. Manchester: Manchester University 
Press, 2007, p. 27.
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nuskurdintų šeimų išsilavinimo, gyvenimo būdo. Demonstruojamas šių asmenų 
nesusigaudymas šiuolaikiniuose santykiuose ir moraliai auklėjama: esą po TV lai-
dos pažemintos, probleminės šeimos, neretai keistai jungtinės, sumestinės staiga 
gali pradėti gyventi „padorų“ gyvenimą. Socialiai probleminių šeimų gyvenimą 
smerkiantys moralistai, seksologai, psichoanalitikai ir „etikai“ pasirenka prana-
šumo ir teisėjo statusą. Būtent pranašumo ir menkinančio atlaidumo nuostatos 
bei kaip atlygis spektaklio reikalavimas iš nužemintųjų yra adiaforizavimas, o ne 
moralės atkūrimas. Pažymėtina, kad serialo, kaip ir lietuviškų TV „pagalbų“, be-
gėdystės tema nors ir pažeidžia daugumą iš dešimties katekizmo priesakų, nėra 
asocijuojama su nuodėme. Vaizduojama kasdienybė, kaip ir kituose socialinio re-
alizmo televizijos reportažuose, nuolatos svyruojančiuose tarp dramos, komizmo 
ir kriminalo. Neįžvelgsime pozityvaus ar negatyvaus didingumo matmens, kuriam 
šioje kasdienybėje nėra vietos, mat didingumas ne iš šio pasaulio. Tačiau ar men-
kystė, kuri oponuoja didingumui, yra iš kasdienybės vargų sferos? Ir čia mums 
būtina padaryti perskyrą tarp kasdienybės artėjimo prie dugno ir būties ar Dievo 
krislo menkumo. Pirmasis nėra oponavimas didingumui ir nepriklauso didžiajai 
didingumo–menkumo dialektikai, o antrasis menkumas jau yra įtrauktas į ideolo-
giškai ar religiškai matuojamą kankinystę. 

Nesavalaikiškumo ir nesavavietiškumo sąvokos kartais vartojamos vertinant 
jaunų asmenų kūrybą ir poelgius. Manoma, kad vaikai dar negali rašyti seksualinės 
meilės poezijos, jaunos paauglės dar neturėtų gvildenti idealo siekimo dramų ir 
dar tų, kuriuos „sveiko proto“ visuomenė ir ideologai siūlo. Išderinti psichiniai ne-
savalaikiškumai gali būti laikomi liguistumo žyme, o idealų anachronizmai – ira-
cionalus gyvenamojo laikotarpio požiūriu elgesys – buvo pakankamas pagrindas, 
kad sovietinė psichiatrija tokį elgesį vadintų lėtine šizofrenija. Lėtinė šizofrenija 
buvo siejama ne su nusikaltimu, o su nuodėmės išgyvenimu (religiniai jausmai 
buvo laikomi istorine atgyvena) arba su neatitiktimi visuomenės ir ideologijos 
normoms: homoseksualai, asketiški tikintieji ir politiniai disidentai galėjo gauti tą 
pačią lėtinės šizofrenijos diagnozę. Pagonybės gaivinimas Lietuvoje taip pat galėjo 
būti laikomas tokiu anachronizmu. Nesavalaikiški žmonės atskiriami, išderintos ir 
nesavalaikės tautos, tikėjimai – smerkiami. Priešingai, laisva poezija ir menas buvo 
sąmoningas ir anachronistinis išderinimo veiksmas.

Daugelis nesavalaikiškų ir išderintų mąstymo ir elgesio formų buvo priskirtos 
žydams. Pavyzdžiui, XIX a. krikščionybė skatino mąstytojus suskirstyti kultūras į 
atsilikusias arba, kaip Hegelis sako, į įveiktąsias ir tas, kurios yra modernios ir žen-
gia kartu su mumis. Šios atsiliekančios istorijos kalbą filosofiškai ir politiškai apta-
rė Emanuelis Levinas, parodydamas krikščioniškos istoriografijos ir antisemitų žy-
dams priskiriamą anachronizmą, kuris ragino ne tik krikščionis fundamentalistus, 
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bet ir į okultizmą linkusius nacistus bei kai kuriuos žydus išpažinti savo „onto-
loginį“ atsilikimą. Esą atsiliekama, nes nebuvo pripažintas Kristus, nepriimtas jo 
skelbtas mokymas apie prigimtinės nuodėmės atpirkimą. Kalbėdamas apie apašta-
lo Pauliaus laiškus, Levinas sako:

Tačiau žydus šis tekstas moko vieno: iki visų laikų pabaigos jie yra pa-
smerkti viena faze nesutapti su krikščioniška visuomene ir gali įveikti savo 
pamatinį atsilikimą tik visiška neištikimybės kaina. „Stebuklingas ir išskir-
tinai išlikęs“ Senasis Testamentas yra „rakto į Naująjį Testamentą saugoto-
jas“, rakto, kuris įgalina patirti dievišką meilę. Tačiau Bažnyčiai ir bažny-
čioms judaizmas išlieka tik kaip iškreipta krikščioniškosios tiesos prielaida, 
vadinasi, atsiliekantis epocha, etapu, mintimi, aiškumu.153

Šis tariamas atsilikimas buvo aiškinamas kaip žydų bepamatiškumas, neisto-
riškumas, nemodernumas, kaip jų begėdiškumo ir niekšybės prielaida. Tai nusako 
Hegelis „Istorijos filosofijoje“ ir „Religijos filosofijoje“, kur nuolatos kartoja sche-
mą: daugiadievystę įveikė judaizmas, šį – krikščionybė, kurios katalikiškumą įvei-
kė protestantizmas. Todėl, mano Hegelis, judaizmas yra nesavalaikiškas. Taigi atsi-
randa prielaida svarstyti įvairius žydų perauklėjimo ar ribojimo būdus. Šiuo atveju 
ne tik žydai buvo paniekinti, bet ir nesuvokta nesavalaikiškumo reikšmė. Levinas 
aptaria anachronizmo ambivalentiškumą judaizmo atveju:

Judaizmas yra nesutapimas su laiku, su tapatumu: radikaliu požiūriu jis 
yra anachronizmas, kai koegzistuoja jaunumas, dėmesingas tikrovei ir de-
gantis nekantrumu ją pakeisti, ir senumas, visa matęs ir kylantis iš daiktų 
pradžios.154 

Būti nesavalaikiam, anachronistiniam, vienu metu jaunam ir senam yra ne-
ramios ir judrios sielos savybė. Tačiau šio pamatinio ir visada naujo nesavalai-
kiškumo bei krikščioniškos visuomenės ir patys žydai ne visada suprato. Veikiau 
priešingai, anachronizmą laikė nuodėme. Levinas teigia, kad Aušvicas, Holokaus-
tas grąžina žydų auką į istorijos centrą, bent jau tiems, kurie, kaip poetas Paulis 
Claudelis, buvo linkę pripažinti žydų atskirtį. Tai buvo toks sugrįžimas, kuris patį 
antisemitizmą pavertė anachronizmu:

Galiausiai pradėta galvoti, kad antisemitizmas atsirado kartu su nacional-
socializmu ir kad Trečiojo Reicho žlugimas iš esmės išlaisvino žmoniją nuo 
antisemitizmo, kuris nuo šiol pasmerktas anachronistiniam egzistavimui 
tarp kitų menkai išsivysčiusių tautų ir atskirų piktų sielų, kurios nesupran-
ta realios reikalų būklės.155

153 Levinas, E. Difficult Freedom: Essays on Judaism. London: The Athlone Press, 1990, p. 130.
154 Ibid., p. 212.
155 Ibid., p. 128–129.
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Nesavalaikiškumas yra emocinė-kūrybinė būsena, artimai susijusi su begė-
dyste ar su alternatyvia vertybių sistema. Priešingai, ideologijos siekia kalbėti apie 
savalaikiškumą, mobilizuoti mases, apibrėžti dabarties uždavinius. Susiduriame su 
paradoksu, kad nužudytasis Holokausto ar Gulago metu atsiduria kitokioje lai-
kiškumo sferoje: jis buvo apkaltintas nacistų ar enkavedistų dėl nesavalaikiškumo 
ir dėl nusikaltimų. O dabartiškumą, t. y. savo laiko uždavinių atitikimą, baudėjai 
priskiria sau. Jų veiksmai, budelių požiūriu, yra savalaikiai. O aukų mirtys? Ar jos 
prasminiu požiūriu taip pat yra savalaikės? Nacistai atsakytų „Taip“. Tačiau tie, ku-
rie prijaučia aukoms, sakys „Ne“. Taip auka simboliškai perkeliama į kitą simbolinę 
ir net mitinę sferą ir būti nesavalaikiam – vadinasi, būti garbingam. Gėda virsta 
garbe, o niekšybė – šventumu.

Ilgą laiką europietiška dabartis, aktualumas buvo suvokiami Šv. Rašto, baž-
nytinio Dievo aiškinimo, kurios nors ideologijos dominavimo kontekste. Heide-
ggeriškas Dasein išplėtė šį diskusijų lauką ir prasmingą dabartį perkėlė iš teksto į 
aktualios ir politiškai įgalintos būties plotmę: kas gali būti rūpestingas nepaslėp-
tos „būties piemuo“? Šis „rūpestingas“ įsiveržimas į čia–būties sferą ne tik atveria 
būtį, bet ir paslepia, sukuria dabartiškumo iliuziją, kuri yra perteikiama ideologine 
„dabarties užduočių“ kalba ir kuri vėl yra negailestinga nesavalaikiams ir nesava-
viečiams. Nesavalaikiškais herojais galime vadinti tuos veikėjus, kurie puoselėja ne 
savo laiko idealus, bet kitų laiko trajektorijų, kurios yra nepamatuojamos mūsiškė-
mis. Anachronistiniai idealai, kaip ir savalaikiški, „aktualūs“, gali pažadinti žmonių 
entuziazmą, komunikaciją, emocinį artumą. Aplink šį idealą, savalaikį ar nesava-
laikį, atsiranda zona, kuri yra daugiau nei komunikacija. Stiprūs idealai, ypač kai 
jie yra anachronistiniai, išeikvoja daugiau energijos saviraiškai, savikontrolei, bu-
drumui. Šiaip ar taip, anachronizmas yra būtina žmogaus gyvenimo dalis, bet jis 
neatsako į klausimus nei kam, nei kur, nei kada.

* * *
Mąstymo drumzlės ir įvykiai: mitinio mąstymo kritika. Įvykis nepriklau-

so gėrio ir blogio sferai, nepriklauso mitui ir ideologijai, tačiau žmonių yra tapa-
tinamas su pasakojimo raida, taip suprantamas, įvertinamas, draudžiamas arba 
leidžiamas. Pakaltinamumas kyla iš pasakojamosios, iš reprezentacijų sferos, 
kai įvykis susiejamas su įstatymais, vertybėmis, motyvais, racionalumu. Kalti-
nimas niekšybe ar pagyrimas dorybe yra reakcija į įvykį, nesvarbu, ar prieš jį, 
ar po. O gudrumas yra būdas manipuliuoti pasakojimais, kuris nepalieka mūsų 
abejingų įvykiui ir nuolatos mus audrina. Tokia išmone naudojasi propaganda. 
Žmogaus mąstymas yra giliai susiję su humanistiniu išsilavinimu, vadinasi, ir su 
mitine, religine tikrovės interpretacija, su tradicija. Be tokio įvykių aiškinimo 
būtų sunkiai įsivaizduojama kalba ir mąstymas. Mitas, religija, kalba yra ir ima-
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nentiški, vidujai būdingi žmogaus tapatybei, ir transcendentiški – nurodo tai, 
ko žmogus negali patirti tiesiogiai arba kas peržengia jo ribas. O mums aktualūs 
įvykiai ir yra tai, kas ir imanentiška (susieta su mums reikšminga tradicija ir 
kalba) ir transcendentiška, kas yra anapus mūsų pažinimo ribų, bent jau šiuo 
metu. Imanencija ir transcendencija – neatsiejamai susijusios. Imanencija yra ne 
tik tai, kas žmogui vidujai būdinga, bet ir nurodo tai, kas peržengia transcen-
dentalumo ribas ir atveria mums transcendenciją. Taip imanencija yra susijusi 
su įvykiu. Transcendencija, t. y. tai, kas yra anapus patyrimo ir suvokimo ribų, 
gali būti žmogui imanentiška, tačiau dar nežinoma, dar neatskleista. Imanen-
cijos samprata atvėrė, kad žmogui būdingi troškimai ir nuostatos, archetipai ir 
jų formuojami sprendimai, kurių jis negali suvaldyti arba kuriuos tik iš dalies 
galima suvaldyti ir kurie kyla ne iš racionalios ir patirtimi grįstos transcendenti-
nes sferos. Baruchas Spinoza parodė, kad imanencijos idėja nėra nei scholastinė 
potencija, nei tikrovė (veiksmas, actus), o persmelkia abi – ir matoma, ir nema-
toma. Ilgą laiką šie transcendentiniai šaltiniai buvo siejami su demoniškais ir 
angeliškais vaizdiniais, su dorybių ir niekšybių ištakomis, su angelų ir Antikristo, 
su įvairiais blogio ir gėrio vardais, tačiau nebuvo bandoma to tikslingai naudoti 
politinės manipuliacijos tikslais. Propaganda jau nuo VII amžiaus šią manipulia-
cijų spragą „sėkmingai“ užpildo. 

Klasikinė, spinoziška, imanentiškumo idėja stokoja „energingumo“, lygiai 
kaip ir Kanto transcendentinės formos. Cassireris apmąsto šią problemą ir ban-
do pakeisti formos sąvoką funkcija, kuriai priskiria ekspresijos galią. Cassireriui 
svarbi Wilhelmo von Humboldto iškelta ir apmąstyta energėjos idėja (energėja – 
ἐνέργεια – Aristoteliui yra veikla arba tikrovė, vėliau versta į lotynų kalbą kaip 
actus. Leibnizas energėją aiškina kaip gyvą jėgą – vis viva, Humboldtas – kaip 
vidinę jėgą, artimą das Sturm vizijai). Cassireris aiškina savo funkcijos, pavyz-
džiui, išraiškos funkcijos (Ausdrucksfunktion), teoriją remdamasis energėjos, ati-
tinkamai vis viva ir das Sturm idėjomis. Norėdami suprasti Cassirerio simbolio 
sąvoką, turime gilintis ne tiek į formos idėją, kiek į jo pažinimo funkcijų teoriją. 
Jis yra ne tik Kanto ir Hegelio sekėjas, bandęs unikaliu būdu aprėpti šių dviejų 
mąstytojų požiūrius, neokantinę ir hegeliškąją tradicijas, bet ir nuoseklus poeto 
ir mąstytojo Goethės samprotavimų šalininkas. Goethe’ės kūryba subrendo vei-
kiama Sturm und Drang („Audros ir veržimosi“) idėjų ir sąjūdžio, kur žmogaus 
dvasia buvo gyva savo ekspresija – „energėja“. Tai, kas slepiasi mūsų viduje mito 
ir legendų pavidalais, siekia išsiveržti į pasaulį, būti aktualizuoti. Valinga ima-
nencija dar neturi jokios humanistinės formos ir nėra reprezentuota, tačiau ją 
apčiuopsime mąstydami išraiškos funkciją. Tik vėliau jai suteikiama kokia nors 
forma ir keičiama funkcija (iš išraiškos į reprezentacijos ir kt.).
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Cassireris teigia, kad nė viena mūsų mąstymo forma – nei mitinė, nei religinė, 
nei estetinė, nei kalbinė, nei mokslinė – negali pretenduoti į išraiškos monopoliją. 
Ir nors ekspresijos suvaržymas menuose ir moksluose yra neišvengiamas, tačiau 
tik visų suvokimo formų analizė gali nuodugniai atskleisti imanenciją. Cassireris 
manė, kad tai gali sudaryti geriausias sąlygas visuminei žmogaus raidai, tačiau (ra-
šydamas dar iki Antrojo pasaulinio karo) nesvarstė, kiek šie „ekspresijos mecha-
nizmai“ ir mitas gali būti naudojami propagandos ir manipuliacijos tikslais. Cas-
sireris yra titanizmo, apšvietos ir das Sturm gerbėjas, aukštinęs Goethe’ę, Bachą 
ir Mozartą, jis nediskutavo marksizmo filosofijos, nacizmo ideologijos temomis, 
nebuvo susidomėjęs nei revoliucijomis, nei klasių kova. Nacizmo kilmė ir galia jį 
veikiau nustebino, pribloškė, o jo vėlyvasis kūrinys, kuiame bent kiek bando ap-
mąstyti politines realijas („Valstybės mitas“), nurodo, kad nacizmo kilmę reikėtų 
sieti su mito ir kalbos pokyčiais. Nacistų keičiama vokiečių kalba, jos sąsajos su 
germaniškais mitais ir iš tų mitų kylančia poezija, kuri buvo integruojama į naci-
onalsocialistinę ideologiją, pavertė nacizmą patrauklų masėms, išreiškė daugelio 
vokiečių nesąmoningus lūkesčius, jų „imanenciją“. Cassirerio funkcijų teorija ski-
ria išraiškos funkciją (des Ausdrucksfunktion) ir reprezentacijos funkciją (Darstel-
lungsfunktion). Reprezentacijos yra nebūtinai mokslinės, bet ir religinės, meninės, 
ideologinės, net propagandinės, o išraiška aktualizuoja mūsų dar nediferencijuo-
tas, su mitais ir poetinėmis nuojautomis susijusias gelmes. Todėl ir tos ekspresijos, 
kurios nėra mokslinės, pasako apie dabarties dvasios būseną kažką svarbaus. Jis 
rašo, kad kritinės mokslo teorijos neretai ignoruoja aktyvią spontaniškos išraiškos 
funkciją (Ausdrucksfunktion156), iš kurios išauga konstitucinė funkcija ir praktika:

Šios teorijos kartais nekreipia dėmesio į tai, kad kuri nors viena dvasi-
nio gyvavimo sfera nerealizuoja išraiškos funkcijos prasmės ir turinio – 
ši funkcija, kaip iš tiesų visuotinė ir kažkuria prasme lygi savo apimtimi 
visam pasauliui, yra ankstesnė nei skirtingų prasmės sričių diferenciacija, 
ankstesnė nei mito ir teorijos, loginės analizės ir estetinio stebėjimo funk-
cijos. Būdinga jai [išraiškos funkcijai] „tiesa“ yra, galima tarti, iki–mito-
loginė, iki–loginė ir iki–estetinė; ji sukuria tą bendrą dirvą, iš kurios auga 
visi šie dariniai ir prie kurios visi jie yra pritvirtinti. Būtent todėl kuo labiau 
mes norime ją fiksuoti, kuo labiau priskirti ją kuriai nors sričiai ir apibrėžti, 
žymėti ją tos srities kategorijomis, tuo daugiau jos funkcija išslysta.157

Galime šią „iki–mitologinę, iki–loginę ir iki–estetinę“ mąstymo būklę pa-
vadinti „gamta“ (φύσις) arba pleroma (πλήρωμα) – dieviškųjų galių visuma. Ta-
čiau, mano galva, ji yra tradicijos, istorijos, daugelio patirčių samplaika, savotiškas 

156 Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Mei-
ner Verlag, 2010, s. 49. 

157 Ibid., s. 98.
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dumblas, drumzlės, iš kurių kyla mūsų spontaniškos nuojautos. Išraiškos funkcija 
iškelia, vaizduoja tai, kas kyla iš šių „valingų“ (Cassirerio energėja) drumzlių, iš jų 
vaizdavimo, kaip dar menkai reflektyvi, o galiausiai supratimo funkcija. Cassireris 
ekspresyvumo funkciją laiko imanentine, pirmine spinoziškąja prasme: 

Bandymai pakeisti pirminę ekspresyvumo funkciją kitomis „aukštesnė-
mis“ funkcijomis – ar kalbėtume apie intelektines, ar apie estetines – vi-
sais atvejais skatina neadekvačius pokyčius, niekada nepasiekiančius to, 
ko laukiama. Panašios aukščiausios funkcijos tampa veiksniomis tada, kai 
jau yra pirminis ekspresyvių patirčių sluoksnis pradinėmis ir originaliomis 
formomis.158

Filosofas teigia, kad jokia ideologija negali pašalinti ar pakeisti šios „plero-
mos“, tačiau gali pasinaudoti ja poetinės išraiškos ir ypač reprezentacijos metu 
(reprezentuojama, kas jau sukurta, kas yra cenzūruojama, manipuliuojama). Iš-
raiškos, reprezentacijos ir ideologijos tikslai gali sutapti – kurti pirminį bendrą pa-
saulio vaizdą, net jei reikia sujungti nesujungiamas priešybes. Aiškindamas prie-
šybių jungtis Cassireris remiasi Renesanso laikotarpio filosofo Kuziečio išskleista 
coincidentia oppositorum idėja, tačiau ja žymi ne Dievą, o nediferencijuotą išraišką, 
nediferencijuotą sąmonės kontinuumą. Pasak Cassirerio, kalba yra kupina nepa-
šalinamo prieštaringumo, todėl iš mito, iš pasakų ir mįslių, anekdotų ir romanų, 
istorinio palimpsesto kyla daugiaprasmybė, kurių vieną sąmoningai pavadiname 
tiesa ir gėriu, o kitą – melu ir apgaule. Aiškindamas mitą Cassireris rašo:

Bet kokios mitologinės prasmės šaltinis ir pradžia – kalbinis dviprasmiš-
kumas, todėl mitas tampa ne kuo kitu, o savotiška dvasios liga [eine Art Er-
krankung des Geistes], kurio pirminė priežastis yra „kalbos liga“ [Krankheit 
der Sprache]159.

Mito daugiareikšmiškumas sukelia „kalbos ligą“. Cassireris remiasi kitu mitų 
tyrinėtoju Friedrichu Maxu Mulleriu160, pasak kurio, mitas gyvas savo patologija 
ir melagingomis analogijomis. Šios analogijos sugundo šiuolaikinius žmones ir su-
teikia jiems neįgyvendinamą viltį, užkrečia kalbą ir klastoja žinojimą. Tai skatina 
ir poeziją, ir religiją, ir kalbos raidą, taip pat ideologiją ir propagandą. Žinojimas 
yra susijęs su įvairiomis išraiškomis (mitine, magine, religine, estetine, kalbine, 
moksline) ir jų simbolinėmis organizacijomis, kurių nė viena nėra pranašesnė už 
kitą, bet vykdo skirtingas funkcijas. Skirtingų mąstymo formų ir su jomis susiju-
sių diskursų draudimai, skatinimai ir manipuliacija veikia ne objektyvias žinias, o 
158 Ibid., s. 98.
159 Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen. 2. Das mythische Denken. Meiner Verlag, 2010, 

s. 27.
160 Muller, F. M. ’Über falsche Analogien’ und ’Über Philosophie der Mythologie’. Strassbourg: K. J. Trüb-

ner, 1874.
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intersubjektyvias regimybes. Regimybes šalino Kantas, dialektiką apibrėžęs kaip 
regimybių analizę ir kritiką. Viena iš regimybių rūšių yra paralogizmai, kuriuos 
Karaliaučiaus filosofas siekė demaskuoti. O cassirerišku žvilgsniu paralogizmai yra 
dalis išraiškos funkcijos, yra coincidentia oppositorum. Jie nėra vien tik tai, ką turime 
atmesti, bet ir tai, kas kitomis priemonėmis negali būti išreikšta. Cassireris rašo: 

Pirminis pagrindas, kuriuo siekiama įveikti priešybes, yra jau ne Dievas, 
kaip tai buvo okazionalizme, Spinozos tapatybės filosofijoje ir Leibnizo 
išankstinėje harmonijoje. Vis dėlto nekintama išlieka funkcija, kurią šis 
pirminis pagrindas vykdo: joje turi susijungti empiriškai nesujungiama, 
absoliučios būties sferoje įvykti „coincidentia oppositorum“. Tačiau tuo pro-
blema nėra išsprendžiama, o tik išstumiama.161

Išstūmimo (palyginkime su Freudo Verdrängung (išstūmimas, represija), Anto-
nio Negri (spostamento) veiksmas yra įdomus kaip neišvengiamas ir fiktyvus pro-
blemos sprendimas (Mullerio ir Cassirerio „melagingos analogijos“). Pašalinti įvai-
rių nesutapimų, priešybių, nesuderinamų ir nesujungiamų nuojautų ir patyrimų 
neįmanoma. Tačiau ideologija ir jos propagandinės institucijos remiasi šia priešta-
ringa tradicija ir reguliuoja išraiškas, vykdo reprezentacijas ir tikslingai kuria vilties 
iliuziją, didįjį pažadą. Taip pradeda veikti „gudriojo proto“ niekšybės mechanizmas. 
Iš mitų ir poezijos dirbtinai kildinamas ideologinis apibrėžtumas ir gerovės pažadas 
išstumia kasdienybės neapibrėžtumą, abejones ir būsimų vargų baimes. Sakyčiau, 
veikia analogiškas Maceinos aptartajam mechanizmas: Antikristas atneša laimę ir 
viltį, o Kristus – neapibrėžtumą ir kančią.

Remiantis supaprastintai aiškinama išstūmimo teorija, kažkas tikra yra pa-
slėpta, o ideologiškai reprezentuojamas įvykis nėra tikrasis, o tik kaukė ar fikci-
ja, tikrojo, slepiamojo simptomas. Tam iš dalies prieštarauja ir Žižekas, ir Badiou, 
teigdami, kad įvykis, net jei jis yra reakcija į paslėptą išstūmimą, gali būti reikš-
mingas ir išreikšti savo tiesą, o ne būti tik kito simptomas. Jie remiasi nuostata, 
kad represija negali pašalinti visų simptomų ir kad gyvas ir daugiaprasmis mitas, 
religija, estetika vis tiek prasiveržia. Tai reiškia, kad net ir socialistinis ar nacistinis 
menas, literatūra ir muzika nėra vien propagandiniai, bet gali slėpti daug gyvų 
išraiškų. Antraip mes paneigsime socializmo laikų ironiją, nacizmo laikų kūno ar 
architektūros estetiką, kurie peržengia ideologijos ribas. Galiausiai net ir ideologiš-
kai angažuoti rašytojai kartais kalbasi su tradicija, istorija, folkloriniais šaltiniais. 
Pasak Michailo Bachtino, nagrinėjusio karnavalinę kultūrą ir Dostojevskio poetiką 
dar stalinizmo laikotarpiu, gyvas dialogas yra autonominis procesas ir turi savo, o 
ne ideologijos logiką. Dialogas įveikia (aufheben) priežastinius diskursyvius ryšius 
ir išskleidžia bent iš dalies, tai, ką ideologija, cenzūra ir propaganda slepia. 

161 Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: s. 110.



111

IV. BEGĖDYSTĖ IR SAKRALI NUODĖMĖ

Badiou įvykio (kaip teatrinio ir kartu ereziško, skandalingo, situacinio, viešai 
reikšmingo) samprata oponuoja Heideggeriui. Pasak Heideggerio, įvykis (Ereignis) 
yra tolydumas, susitikimas su būties švytėjimu. Jis, kaip ir Badiou, atskiria būtiš-
kai reikšmingą įvykį nuo kasdienių nutikimų, nuo gamtos ir techninių procesų. 
Kasdienybės nutikimai, kaip ir gamyba, nėra tas įvykis, kurį Heideggeris mąsto 
kaip tiesos atvertį. Priešingai, kasdieniai nutikimai, tėkmė slepia būties tiesą, su-
siedama procesus su kasdienio gyvenimo ribomis. Ereignis peržengia kasdienybės 
ribas ir atveria „tiesą“. Šis būties tolydumo teigimas kelia abejonių, nes tolydumui 
aukojamas konfliktas, trūkiai. Mums priimtinesnis Badiou įvykio aiškinimas, kuris 
perplėšia tolydumą ir atveria vartus Kitam, Svetimam, tam, ką siejame su nenor-
matyvumu, su nediferencijuota patirtimi, tai, ką pavadinau tradicijos drumzlėmis. 
Mums parankios Jeano-François Lyotard’o ir Badiou „trūkio“ (rupture) ir konflikto 
sampratos. Abiem trūkis yra ir politiškumo, ir įvykio požymis, ir opozicija būties 
tolydumui. Pasak Badiou, „tiesa yra įsteigiama tik perplėšiant tvarkas, kurios pa-
laiko struktūras ir kurios niekados nėra tvarkos rezultatas. Aš vadinu tokį trūkimą, 
kuris atveria tiesą, „įvykiu“162. Kitur jis reikšmingu trūkiu vadina ereziją, skandalą, 
konfliktą, kūrybinį posūkį, viešą ir neadekvačią situaciją. Tik taip pasirodąs „tie-
sos“ subjektas: „subjektas yra ne kas kita, o aktyvi ištikimybė tiesos įvykiui“163. Pa-
galiau šis įvykis ir tiesa nėra prieš tai buvusio predikato išraiška, o kažkas kita, 
kas pasirodo įtampų (priešybių) sandūroje. Badiou aiškina įvykį dialektiškai: kaip 
priešybes, kurioms susidūrus atveriama kažkas kita, nauja, tačiau nebūtinai pa-
žangu, bet ir tragiška. Aušvicas, Gulagas, Holodomoras, pasipriešinimas nacistams 
Prancūzijoje, revoliucija negali būti mąstomi kaip nuoseklumai, o yra trūkiai, ku-
rių negali uždengti reprezentaciniai pasakojimai. 

Trūkis ir tuštuma tik iš pirmo žvilgsnio yra panašūs, kai kalbame neatsakinga 
abstrakcijų kalba. Įvykiai, kurie nutraukia istorijos eigą (Antrasis pasaulinis karas 
nutraukė jidiš kultūros raidą Rytų Europoje), nėra tuštumos, kurias galima užpil-
dyti nauja propagandine medžiaga. Jokių tuščių signifikantų, kaip antai žydas, mo-
teris, priešas, draugas, neegzistuoja, jie jau visados pripildyti tam tikrų intencijų, 
prasmingų drumzlių, tradicijų ir prieštaravimų. Tuščias signifikantas yra semioti-
nis pramanas, perdėta abstrakcija, kuri pašalina istorinę atsakomybę, prievolę kri-
tiškai apmąstyti tradiciją ir iliuziją. Tradicijos šešėlis ir jo sukeliami prieštaravimai 
nepašalinami, tai tik sanitarinė, higieninė iliuzija, kad kas nors gali būti išvalytas 
iki tuštumos, iki tabula rasa. Kalbėti reikia ne tiek apie tuščius signifikatus ir ne 
apie jais žymimus tokius pat tuščius signifikantus, o apie diskursyvius krypsmus ir 
transformacijas: nuo anamorfozės iki metamorfozės, nuo tapatybės iki klastotės. 

162 Badiou, A. Being and event. New York: Continuum, 2005, p. XII.
163 Ibid., p. XIII.
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Psichoanalitiniu požiūriu niekšybė (méchanceté) pasireiškia tuomet, kai atsiranda 
„purvini“ (o ne tušti) signifikatai, kurie suvedžioja ir vilioja ne ten, kur mūsų taria-
mai sąžiningas protas norėtų eiti. Pavyzdžiui, nacistinis diskursas naudojasi žydo 
figūra ne kaip tuščiu signifikatu, kaip neretai poststruktūralizmo teoretikai teigia, 
o purvinu, drumzlinu, nuosekliai žadinant nacizmui parankius istorijos, tradici-
jų šešėlius, juos akcentuojant ir nukreipiant rasistine linkme. Manyti, kad žodžiai 
žydas, rusas, lenkas, lietuvis gali žymėti kokią nors „tikrąją esmę“, yra visiška iliu-
zija. Šie žodžiai išreiškia nuostatas, kupinas tradicijų ir įvairiausių patirčių šleifo, o 
anaiptol ne moksliškai pagrįstas istorijas. Inkvizicijos raganos taip pat nebuvo tušti 
signifikantai, o krikščioniško maginio mąstymo išraiška, okultizmo persekiojimo 
tradicija, to laikotarpio katalikų negalėjimas sugyventi su savo prietarų našta. Tušti 
signifikatai nėra ir homoseksualai, moterys, komunistai, hipiai ar hipsteriai. Jie visi 
jau yra užkrėsti daugybės reikšmių galimybe. Ir būtent jų drumzliną turinį, o ne 
tuščio signifikato iliuziją, yra verta kritikuoti. Audronė Žukauskaitė pateikia kritiš-
ką formulę kalbėdama apie moteris:

Moteris kaip kerintis vizualinis objektas įtraukiama į geismo dialektiką: ji 
ne tik yra geidžiama, bet ir geidžia tapti vyriško geismo objektu, vaidinti 
moteriškumo maskaradą.164

Purvinų, neapibrėžtų signifikatų turinys yra ne užpildomas, o nukreipiamas, 
transformuojamas socialinių, kultūrinių, lyties santykių, kur pasireiškia konstruo-
jančiojo galia ir tampančiojo rezistencija arba pritarimas. Šis signifikatų nukreipi-
mas ir transformavimas vyksta skirtingai įvykio ir refleksijos metu. Vienu atveju 
dominuoja spontaniškumas ir jo reguliavimas, kitu – viena iš istorinių proto ir 
tvarkos formų. Visa tai susieja menas, kuris nori įsiskverbti ar mimetiškai pakartoti 
įvykį, jo detalę, naudojasi išraiškos funkcija ir bando pasiūlyti tvarką… Net ir pri-
mestiniai vaidmenys, pavyzdžiui, liaudies priešo (NKVD tardymo metu) ar žydo 
(Geto atveju), yra daugialypiai ir skatina ne tik susitapatinimą, bet ir apgaulę, suk-
tybę. Štai kodėl vaidybos patirtis tokio įtraukiančio įvykio metu yra svarbi: NKVD 
tardytojui svarbi buvo ne tiesa, o tai, kad kalinys atliktų vaidmenį pagal iš anksto 
parengtą scenarijų. Teatras, skirtingai nei žiniasklaida, kuri taip pat suvedžioja ir 
manipuliuoja, palieka skirtumo suvokimą. Ir tardomasis, ir tardytojas suvokia, kad 
tai tik vaidinama, gudraujama, bet kad tai gyvenimo ir mirties klausimas. 

Paradoksalu, kad Lacano sekėjai ir neomarksistai savo trūkio ir konflikto 
idėjomis, savo materialistiniu diskursu ir ketinimu paaiškinti įvairių socialinių 
sluoksnių kovą ir emancipaciją išstumia tai, kas sukelia jų nepasitenkinimą: šias 
drumzles, tradicijų nuosėdas, nepašalinamus istorijos pėdsakus. Priešingai, tie, 
kuriuos jie kritikuoja, yra dėmesingi visų šių „drumzlių“ judėjimui. Pavyzdžiui, 
164 Žukauskaitė, A. Anamorfozės. Nepamatinės filosofijos problemos. Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 203.
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mitinio mąstymo transformacijas tiria Gustavo Jungo psichoanalizė, Timothy’io 
Leary’io eksperimentinė haliucinogenų teorija, Carloso Castanedos antropologi-
nis neošamanizmas, Stanislavo Groffo prenatalinės matricos. Visų jų teorijos yra 
ties paramokslo riba. Mokslo ir paramokslo takoskyra yra ta sritis, kur savo dau-
gialypumais pasirodo mitas, atsiveria kalba, bet jau veikia ir moksliniai tyrimai, 
ir kritika. Ši riba rodo ir naujos kultūros, ir naujo mokslo, bet ir propagandos, ir 
manipuliacijų galimybę. Pavyzdžiui, Leary’s sekė Jungu, dėstė Harvardo universi-
tete psichologiją ir po bandomųjų eksperimentų su kaliniais (leisti, legalūs) dali-
jo psilobiciną (haliucinogeninę medžiagą, randamą kai kuriuose grybuose) stu-
dentams. Kilo didelis skandalas. Vėliau jis parašė knygas apie sąmonės išplėtimą 
vartojant LSD, tapo hipių (San Francisko) LSD guru, darė įtaką rašytojo Aldauso 
Huxley’io samprotavimams. Rašytojas Ken’is Kesey’us („Skrydis virš gegutės liz-
do“) ir jo Merry Pranksters kompanija (pamėgdžiojant Jacko Kerouaco „Kelyje“ 
ir gausiai vartojant haliucinogenus) jį dievino. Kas buvo Leary’s? Mokslininkas ar 
šarlatanas, tyrinėtojas ar menininkas, kovotojas už pilietines laisves ar psichodeli-
kų vartotojų kvazireliginis guru? Po kelių suėmimų 1969 m. Leary’s kandidatavo 
į Kalifornijos gubernatorius. Jo varžovas buvo Ronaldas Reiganas (būsimas JAV 
prezidentas). Johnas Lennonas ir The Beatles aktyviai palaikė Leary’o kampaniją. 
Ta proga Lennonas parašė dainą „Come together“, kuri ir buvo Leary’o kampanijos 
šūkis. Leary’o kandidatūrą taip pat palaikė režisierius Alejandro Jodorowsky’s (fil-
mai „Šventas kraujas“ ir ypač haliucinogeninis, neošamanistinių kelionių „Šventas 
kalnas“). Manau, Leary’s galėjo „atverti“ kartu su jungininkais, hipiais kitą kultūros 
raidos kelią. Vėliau „Come together“ Lennono dainą atliko Michaelas Jacksonas. 
Jis pavertė dainą transgenderiniu (transgender) ir transrasiniu himnu, laisvinda-
mas tai, kas buvo priskiriama gėdos zonai.
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Niekšybę Maceina priskiria nuodėmės, žmogaus nuopuolio sferai. Nuodėmės 
sąvoka yra dogminė, niekšybės – mažiau apibrėžta, tačiau abi jos kyla iš daugy-
bės prieštaringų vaizdinių. Kaip teigia Hegelis „Filosofinių mokslų enciklopedi-
jos“ „Logikoje“, sąvoka kyla iš mitinės įvairovės, iš daugybės lenktyniaujančių api-
brėžčių ir jų nevalia ignoruoti, antraip pati sąvoka neįgis kritinio turinio ir liks 
tik užmaskuotu vaizdiniu. Todėl mes, kaip ir Hegelis, turime leistis į mito gelmes. 
Paula Fredriksen, tyrinėdama nuodėmės idėjos kilmę ir turinį ankstyvojoje krikš-
čionybėje, pabrėžia „karšto tikėjimo“ (fervent) svarbą, taigi radikalią aistrą, anapus 
kurios nėra išsigelbėjimo165. Lietuviškas žodis „nuodėmė“ yra neologizmas, kuriuo 
buvo pakeistas atneštinis ir sulietuvintas slaviškas žodis „griekas“166. Žodis „grie-
kas“ galėjo būti asocijuojamas su tuo, kas kaista, svyla: dega sąžinė ar širdis, ar 
jausmai, kai aistra užtemdo protą ir padarai lemtingą klaidą. 

Rusų poezijoje nuodėmė asocijuojama su kaitra, ugnimi, dominuoja vidinio 
laužo tema. Tatjana Solovej rašo:

Горит огонь грехов суровых, 
Горит костер людских страстей.167 

„Liepsnoja rūsčių „griekų“ ugnis, / Dega žmogiškų aistrų laužas“ – jokio soci-
alinio ar dėmių / nuodų atspalvio, viskas ties pragaro ugnies ir kasdienybės sandū-
ra. Rusų literatūra skiria nuodėmę (грех) nuo kaltės (вина) ir sąžinės (совесть). 

Remdamiesi romantizmo tradicija, galime teigti: kol širdis skilusi, kol aistra 
dega, kol sąžinė neduoda ramybės – gyvenimas vyksta. Dirbtinė žodžio „nuo-
dėmė“ kilmė apsunkina jo suvokimą, užgožia gelmės skambesį, kaip atsitinka su 

165 Fredriksen, P. Sin. The Early History of an Idea. Princeton and Oxford: Princeton university press, 
2012, p. 4. 

166 Griekas kilo nuo senovės slavų грѣхъ (ukrainiečių гріх, lenkų grzech). Slavų грѣхъ yra susietas su 
kaitinti (греть), kurį galima sieti ir su ugnies, ir su namų poetika. Palyginimui – nuodėmė senovės 
anglų sinn, senn, synn  (žala, piktadarystė, nesantaika, vaidas, kaltė), proto-germanų *sunjō  (tiesa, ap-
gailestavimas), Protoindoeuropiečių sent-, sont- (būtis, tiesa), galimai nurodo nuosprendį „iš tiesų 
kaltas“. Lietuviškas nusidėti reiškia padėti save žemiau, žemintis.

167 Соловей, Т. „Горит огонь грехов суровых“. Prieiga per internetą: <http://holypoem.com/2554> [žiū-
rėta 2017 05 14].
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visais verstiniais naujadarais. Todėl apie galimą žodžio etimologinę gelmę ir toli-
mus sąskambius galime spręsti iš tų kalbų, kur tas žodis turi savo mitinius šalti-
nius. Tada įmanoma ieškoti panašumų su lietuviškais mitiniais, folkloriniais šal-
tiniais bei vėlesne jų poetika ir filosofija. Skaitydami Nietzcheʼės, Heideggerio ir 
kitų autorių nekrikščioniško senovės graikų paveldo interpretacijas, matome, kad 
tuo laikotarpiu nuodėmės samprata buvo visiškai kitokia nei vėlesnė stačiatikių 
ar katalikų. Kitokia ji, ko gero, buvo ir kitose ikimonoteistinėse religijose. Grai-
kų hamartija (ἁμαρτία, ἁμάρτημα) – tragiška klaida, arba yda. Sveinas Østerudas, 
kalbėdamas apie tai, kaip hamartia suprantama graikų tragedijoje, nurodo dvi tra-
dicijas168: viena jų kalba, kad hamartia yra moralinė klaida arba charakterio yda, 
skilimas, o kiti – kad tai klaidinga nuomonė ar klaidingas samprotavimas (pagal 
analogiją δόξᾰ – populiari nuomonė). T. C. W. Stintonas mano, kad būtina atsisa-
kyti moralizuojančios hamartia interpretacijos, kuri nėra būdinga aristoteliškiems 
ar ikiaristoteliškiems svarstymams, ir aiškinti kaip lemtingą „fakto klaidą“169, o ne 
kaip nuodėmę. Aristotelis apie „hamartiją“ Poetikoje rašo:

Taigi lieka tik vidurinis [atvejis], žmogus, labai neišsiskiriantis iš kitų nei 
dorumu, nei teisingumu ir pakliūvantis į nelaimę ne dėl savo blogumo ir 
niekingumo, bet dėl kokios nors klaidos [ἁμαρτία], nors kitados tai buvo 
didžiai gerbiamas ir laimingas žmogus, toks kaip, pavyzdžiui, Edipas, Ties-
tas ir kiti garsūs tokių pat šeimų vyrai. Reikia, kad gerai sukurta fabula 
verčiau turėtų vieną atomazgą, o ne dvigubą, kaip nori kai kurie; ir kad 
likimas keistųsi ne iš nelaimės į laimę, o atvirkščiai – iš laimės į nelaimę, ir 
tasai pasikeitimas įvyktų ne dėl niekingo poelgio, bet dėl didelės herojaus 
klaidos […]170.

Aristotelis atskiria ἁμαρτία – klaidą, nuodėmę – nuo bet kokio samprotavimo 
apie moralę ar moralizavimo. Kiekvienos tragedijos pradžia yra lemtinga klaida, 
tragiškas įvykis, skeliantis gyvenimą pusiau, todėl gimsta meno kūrinys bei ap-
sivalymo (katarsis) poreikis. Hamartiją graikai mąstė kaip dramatišką, aklą susi-
dūrimą su moirų gijomis, su Sfinkso mįsle. Dangiškų žaismų vengimas ar savo 
aistrų slopinimas anaiptol nėra hamartijos pašalinimas, o veikiau naujas aklumas. 
Lietuvių savimonę paveikusi „nuodėmės“ patirtis kyla ne iš aristoteliškos ar grai-
kiškos tradicijos, o atkeliauja su krikščionybe iš slavų kraštų: Lenkijos, Ukrainos, 
Baltarusijos bei Rusijos – ir jau vėliau yra integruojama į katalikišką pasaulėjautą. 
Slavų kalbos ir katalikiška bažnytinė tradicija ilgą laiką formavo lietuviškąjį kalbinį 
nuodėmės suvokimą.

168 Østerud, S. „Hamartia in Aristotle and Greek tragedy“, in: Symbolae Ostoenses Vol. LI, p. 65. 
169 Stinton, T. C. W. „Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy“, in: The Classical Quarterly, Vol. 25, No 2 

(Dec., 1975), pp. 221–254, p. 221.
170 Aristotelis. Poetika. In: Aristotelis. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1990, p. 293.
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Nuodėmę lietuvių literatūra, lietuvių poezija supranta kaip sielos, širdies dėmę: 
jokios dėmės sieloje ar širdyje neturi likti. Toks manymas aiškiai trukdo poezijos 
begėdystei, jos prieštaringam, dramatiškam atvirumui. Tuomet ji virsta regimo 
pasaulio rimavimu, amatu, o ne didžiuoju menu. Sovietinio laikotarpio poezijai 
(S. Nėris, P. Širvys) būdinga iškelti romantišką meilę aukščiau bažnyčios priesakų, 
atskirti aistros žirgus nuo dogmatinės katechetikos. Salomėja Nėris savo poetine 
dvasia yra artima Achmatovos ir Cvetajevos poezijai. Achmatova „begėdiškumą“ 
laiko prielaida gerai poezijai. Vis dėlto „nuodėmė“ krikščionišku požiūriu yra kaž-
kas žymiai radikaliau ir daugiau nei begėdiškumas. O Salomėjos Nėries „nuodė-
mė“ lengva kaip vasaros vėjas, kaip akimirksnio meilė ir tikrai nėra asocijuojama 
su „liepsnojančia širdyje ugnimi“:

Jis, kurs davė žmogui širdį
Su troškimais neramiais,
Vasaros vynu nugirdė –
Jis ir nuodėmes atleis!

Be bažnyčios, be altorių…
Žirgai lekia žvengdami –
Lekia, lekia mūsų norai
Nesulaikomi, jauni!171

Jaučiame ir aistrą, ir atvirą begėdystę, ir tik todėl tai yra poezija, o ne ideologi-
jos ar dogmos rimavimas. Poetas Paulius Širvys, romantiškai aprašydamas meilę, 
aistrą jaučia panašiai – kaip priešybę dėmių ieškotojams (eilėraštis „Nuodėmė – ne 
dėmė“). Paviršutiniška sąšauka (nuodėmė–dėmė) lemia jos suvokimą:

Užsimerkus
Eini.
– Nuodėmė –
Ne dėmė, –
Man sakai.172“

Šis prieštaravimas dėmei yra poetinis atsakas stereotipui neturėti širdies ir 
sielos dėmių, ir tada sakai: uždrausta meilė yra ne dėmė. Kopų nuodėmė suvokia-
ma kaip meilės metafora ir priešinama kitai nuodėmei – dėmei kitų akyse. Kaip 
matome, nei kalbama apie klaidą (hemartia) antikine prasme, nei apie širdies 
ugnį, deginančią iš vidaus, o tik supriešinama slapta meilė ir viešumos nuomonė. 
Neologizmas atgijo kaip pasipriešinimas švarai, pasipriešinimas negyvai jausmų 
171 Nėris, S. „Be bažnyčios, be altorių… Prieiga per internetą: http://www.tekstai.lt/rss/297-neris-salo-

meja/7410-salomeja-neris-pedos-smely-1931 . Salomėja Nėris. Eilėraščių rinkinys „Pėdos smėly“> 
(1931).

172 Paulius Širvys. „Nuodėmė – ne dėmė“. Prieiga per internetą: <http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.
php?lt=paulius_sirvys_nuodeme_ne_deme>.
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higienai, sukilimas prieš regimąjį moralų veidą. Marcelijaus Martinaičio „Kukučio 
baladėje“ nuodėmė išskleidžiama kaip romantiška bastūno laisvė, kaip bohemiškas 
oponavimas (ne socialinis, ne krikščioniškas) katachetinei sielai: 

Kai užmiega Kukutis –
pro akis
iš jo kūno išeina dvasia
ir niekam nematoma traukia
per Žuveliškių kaimą,
darydama viską,
ką draudžia įstatymai,
kodeksai
ir dešimt dievo įsakymų.

Tuo metu
vartosi lovoj Kukutis,
nesuprasdamas, iš kur jame šitiek
kūniškai mirtinų nuodėmių,
iš kur jų tiek atsiranda?
Kiekvieną dieną
šitaip save prisižiūri,
kad jis pats savyje
turėtų būt nekalčiausias.

Ir siaučia girta dvasia,
mauroja purvina,
nesiskutus, keikiasi,
spardydama sutiktus gyvulius,
užkabinėdama kaimo našles,
bjauriai apšnekėdama patį viešpatį.

Į trečią dieną
pareina jinai nusižeminus,
vilkdama baltus
vaikystės marškinėlius,
bučiuoja rankas
pačiam viešpačiui dievui,
pragertu balsu prašydama atleidimo,
kad pridirbo Kukučiui
šitiek kūniškų nuodėmių […]173 

173 Martinaitis, M. Kukučio baladės: Eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1977.
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Martinaičio Kukutis rodo skilusią kasdienybės herojaus, Kukučio, sielą, įstri-
gusią kelyje tarp oficialaus dorumo ir purvino siautulio. Nuodėmė ir yra šios skil-
ties atpažinimas, žemiškos lemties įvardijimas. Tai kone šventas tekstas, beveik 
Kukučio maldos. 

Egzilio poezija šiek tiek kitaip suvokia nuodėmę. Palyginkime, pavyzdžiui, 
Mackaus subversyvumą ir menamą Brazdžionio liaudiškumą. Nuodėmę ir gundy-
mą Algimantas Mackus aprašo eilėraštyje „Išpažintis“:

– Daugiau aš nuodėmių nebeatsimenu.
Suklaupusioj bažnyčioj patvino skardi vargonų muzika.
Jisai lėtai pakilo iš klausyklos.
Stora maldaknygė paslydo jam iš rankų:
many jis matė nuogą, raumeningą mano brolį…174

Nuodėmės užuomina suartina Mackaus gundymus ir išpažintis su George’o 
Bataille’o filosofija, su prancūzų mąstytojo, dėmesingo subversijoms ir perversi-
joms, svarstymais apie transgresijos, nuodėmės ir šventumo patirčių pynes. Po-
ezija ir religinė ekstatika kyla sielos tapsmo vertikalės laiptais, tačiau ta slinktis 
atrodo priešinga viena kitai. Religiniu atveju begėdystė yra šalinama, o laisvos 
poezijos – išpažįstama, atsiveria kaip svarbus sielos šaltinis, poetinio teksto iš-
taka.

Brazdžionis, kaip ir Martinaitis, nuodėmę suartina su tikėjimu, su jo neįma-
nomybe. ir šiame kontekste pasirodo žemiški simboliai – duona ir vanduo. Jis rašo: 

Aš pasiklydęs klaidžiojau Efratoje
ir atsigert mažos upelės neradau –
ir girių gilmenys, ir laukų lygumos sausroj žaliuot priprato jau,
o aš murmėjau, ko ne duona – mano nuodėmės, ko Tavo meilė,  
Dieve, ne vanduo.

Aš numiriau prieš Tavo veidą, Jėzau Kristau,
ir neteisingas Tavo akyse, apsimelavėlis esu,
ir senas, ir pavargęs, kaip seniausias altarista
po Didžiojo šeštadienio aukos mišių175. 

Nuodėmė yra kasdienė duona, kurios Viešpaties prašome kaip žmogiško gy-
venimo šaltinio. O kad ji nebūti sprangi, būtina išpažintis ir atleidimas. Tačiau nėra 
atgailos, nėra žmogaus būties išsižadėjimo, o veikiau savo menkumo išpažinimas. 

174 Mackus, A. „Išpažintis“. Prieiga per internetą: <http://antologija.lt/text/algimantas-mackus-ir-mir-
tis-nebus-nugaleta/04?lang=en> [žiūrėta 2017 04 16].

175 Brazdžionis, B. „Paklydėlis Efratoje“. Prieiga per internetą: <http://www.eilerasciai.lt/eilerasci-
ai-apie-dieva/paklydelis-efratoje/> [žiūrėta 2017 04 16].
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Dalia Satkauskytė, aiškindama Brazdžionio eilėraštį „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą 
naktį“176, pažymi:

Brazdžionio kūrybos kontekste šis eilėraštis savitas tuo, kad jame esama 
nuodėmių išpažinimo, bet nėra atgailos. Taip yra greičiausia todėl, kad nuo-
dėmės čia siejamos ne su asmenine kalte, o su socialinėmis priežastimis177. 

Gailėjimasis produkuoja pasikartojančias Martinaičio Kukučio ar Brazdžionio 
altaristos išpažintis. Tačiau nėra lemiamo įvykio, kuris atsitiktų tik kartu su di-
dinga hiperbolizacija, padėsiančia atverti atgailos negrįžtamumą, vienkartiškumą, 
įvykdyti radikalios transgresijos veiksmą. Liaudiškos išpažintys yra kupinos dra-
minio realizmo, bet ne transformacijos, ne įsikitinimo. Tai panašu į tuos vėlyvojo 
sovietmečio kaimo piemenis, kurie iš vakaro gerdami nuodingą pilstuką ar blogai 
išvalytą samanę, verkdavo „kas gyvulėlius išvarys į laukus pusę keturių ryto“. Ir jau 
vėliau, susirietę iš skausmo ir virpančiomis rankomis, keldavosi ginti gyvulius į 
plačius laukus, kur ir patys vėliau nuvirsdavo. Socialinis pareigos jausmas padeda 
altaristai, Kukučiui, latrui suprasti savo, kaip Kristaus pagalbininko, vaidmenį, ta-
čiau šis prisipažinimas stokoja angeliško ar demoniško virsmo. Sekant Satkausky-
tės komentaru, galima manyti, kad šios išpažintys yra veikiau socialinės pareigos, 
susijusios su dvasingumu, įvertinimas, o ne dvasios vertikalės atvėrimas. Vis dėlto, 
mano galva, ir išpažintis, jei tokia būna, reikšminga ir kaip socialinis prisipažini-
mas, ir kaip egzistencinis, į transcendenciją nukreiptas veiksmas. 

* * *
Prisiminkime biblinį Leviataną (Job. 40–42):

„Ar gali pagauti Leviataną kabliu ir užnerti virvę jam ant liežuvio?
Ar gali perverti kabliu jo šnerves ir akstinu perdurti jo žiaunas?
Ar jis maldaus tave, ar kalbės švelniais žodžiais?
 Ar jis sudarys sutartį su tavimi ir tarnaus tau amžinai? […]
Širdis jo kieta kaip akmuo, tvirta kaip apatinė girnų pusė […]
Jis žiūri į viską iš aukšto; jis karalius visų išdidumo vaikų […]
Todėl aš baisiuosi savimi ir atgailauju dulkėse ir pelenuose.“

Egzegetinė tradicija leidžia įvidujinti asmeniui, visuomenei ir istorijai tai, kas 
pradžioje atrodė pasakiška ir išoriška. „Ar gali pagauti Leviataną kabliu ir užner-
ti virvę jam ant liežuvio?“ interpretuotina kaip vidinis mūsų moralės leviatanas 

176 […] „Aš alkoholikas, cinikas, latras, / ir vis tiek aš krikščionis. / O švenčiausias, o Emanueli, o mesi-
jau, – / tu būsi prikaltas už šitokius žmones. // O jeigu aš ir šią naktį pas paleistuvę / gulėsiu beprotis 
namo nesugrįžęs, / kas apspjaudytą, kruviną ir pervertą, / kas nuims tavo Kūną nuo Kryžiaus?“ 
(1929.XII.28).

177 Satkauskytė, D. „Nuodėmė ir atgaila Bernardo Brazdžionio poezijoje“, in: Žmogus ir žodis, 2002, 
Nr. 11, p. 27.
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(mažąja raide – vadinasi, daug tokių, ištisa kariauna!), kuris bando mus pavergti 
užčiuopęs mūsų puikybę. Ar galime šį savo varinių trimitų ir minios pripažini-
mo troškimą pagauti už liežuvio ir uždėti apynasrį nubundančiam žvėriui? Tro-
pologinis šios ištraukos aiškinimas pamažu atveria asmeninę Pragaro bedugnę ir 
visuotinas Apokalipsės šviesas. Būtent judaizmo, krikščionybės, islamo tikėjimas, 
egzegezė ir ritualai suformuoja įsivaizduojamą santykį su Šėtono alsavimu, sukelia 
įvykį, plėšia pasaulį, traumuoja ir transformuoja. Tačiau būtent toks – apokalipti-
nis, draminis, ritualinis – skaitymas, kaip pabrėžia Peteris Brookas, prilygsta gy-
vajam teatrui. Šio Teatro (didžiąja, sekant Badiou – žymint gyvą, plėšantį Teatrą) 
akivaizdoje žmonės krinta ant kelių matydami, kaip Didysis žvėris užvaldo pasaulį. 
Maceina apokaliptiškai aiškina pokario Europą ir jaučia Didžiojo žvėries alsavimą. 
Brookas tai vadina „šventuoju teatru“ ir nurodo jo sunkumus arba tai, kad kanonas 
ir schematizmas nuolatos naikina šventąjį teatrą, kupiną antgamtiško įvykio pato-
so. Jis pesimistiškai rašo:

Net jeigu teatras ir atsirado iš apeiginių vaidinimų, įkūnijusių tai, kas neį-
manoma, mums derėtų nepamiršti, kad, išskyrus kai kuriuos Rytų teatrus, 
apeiginiai vaidinimai arba išnyko, arba virto apgailėtinomis liekanomis.178

Brookas labai skuba padaryti savo pesimistines išvadas apie mirusį šventąjį 
teatrą, nes jį atskiria nuo gyvo tikėjimo įvykio, kurio vaiskių ir kruvinų pasikar-
tojimų yra daugybė, o Romos katalikų bažnyčios inkvizicijos laužai buvo „gyvojo 
teatro“ liudijimas. Kokio dar didesnio „žiaurumo“ šventojo teatro reikia? Isteriško 
apokaliptiko Girolamo Savanarolos (1452–1498) regėjimai ir pranašysčių riksmai 
parklupdė Renesanso Florencijos miestelėnus ir privertė sudeginti savo turtus, kol 
galiausiai patį sudegino Romoje. Tai buvo tikras šventasis teatras, o tuo metu Va-
tikane viešpatavusio Aleksandro VI (Borgijos; popiežiavo 1492–1503) pamaldos 
buvo tuštybė, mirusio šventojo teatro eksponavimas, nes jo funkciją pakeitė bu-
duaras ir slaptos derybos. Tačiau tam, kad būtų įvykis, reikalingas išorinių šventų-
jų prasmių pavertimas savo vidiniais, imanentiniais jausmais, tų jausmų išraiška, 
ekspresija. Egzegezės įtaigumas, interpretacinis, tarptekstinis charakteris, daugelio 
autoritetų citavimas ir komentavimas pamažu išjudina patirties klodus augant jų 
prasmių turiniui. 

Pasak didžiųjų mitų (judėjų, krikščionių ar musulmonų), žemiškasis žmogus 
prasideda nuo pirminės nuodėmės ir su tuo susijusios traumos. Judaizmas, krikš-
čionybė ir islamas aptaria vieną pamatinę niekšybę: Adomas ir Ieva, sugundyti 
Gyvatės, pažeidžia pirmąjį Dievo įsakymą. Ši nuodėmė buvo laikoma pirmaprade, 
pamatine ar net transcendentine žemiško, puolusio žmogaus sąlyga. Tik todėl, 

178 Brook, P. Tuščia erdvė. Vertė Judelevičius, L. Vilnius: Scena, 1992, p. 45.
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kad buvo išduotas ir apgautas visagalis Dievas Tėvas, tapo galimi vyro ir moters 
santykiai.

Na, o gyvatė buvo gudresnė už visus lauko žvėris, kuriuos Viešpats Dievas 
buvo padaręs. Ir ji tarė moteriai: „Ar taip, ar Dievas pasakė: „Nevalgykite 
nuo visų sodo medžių?“ Ir moteris tarė gyvatei: „Mes galime valgyti sodo 
medžių vaisių“; bet apie vaisių medžio, kuris yra sodo viduryje, Dievas tarė: 
„Nevalgykite nuo jo nei nelieskite jo, kad nemirtumėte“. Ir gyvatė tarė mo-
teriai: „Jūs tikrai nemirsite; nes Dievas žino, kad tą dieną, kai valgysite nuo 
jo, atsivers jūsų akys, ir jūs būsite kaip dievai, pažindami gera ir bloga.“ 
Ir kai moteris pamatė, kad medis buvo geras maistui ir kad jis malonus 
akims, ir kad medis geistinas, idant padarytų išmintingu, ji ėmė jo vaisiaus 
ir valgė, ir taip pat davė savo vyrui, esančiam su ja; ir jis valgė (Pradžios 3).179

Vėlesniais laikais skirtingos egzegetinės tradicijos įvairiai gilinosi į pirmą-
ją nuodėmę, padarytą dėl niekšiško gundymo, kaip žemiškosios žmogaus būties 
struktūrinę prielaidą. Sekant Senuoju Testamentu, žmogus yra kaltas jau vien dėl to, 
kad gimė, o jo būklė kyla iš niekšybės, nuodėmės, kaltės ir jos atpirkimo. Santykio 
su nepašalinta prigimtine nuodėme aiškinimas turėtų atskleisti žmogaus gyveni-
mo prasmę. Krikščionybė panašiai ir aiškina: Kristus savo auka atpirko „prigim-
tinę nuodėmę“, užbaigė Senojo Testamento erą ir atvėrė Evangelijos laiką. Rojaus 
nuodėmė, išvarymo iš gėrio ir doros pasaulio priežastis, yra pamatinė žmogaus 
žemėje matrica, kuri primeta nepaliaujamą atgailos reprodukciją, net jei sakoma, 
kad Kristus savo auka atpirko prigimtinę nuodėmę. Vis dėlto mes „prigimtinę nuo-
dėmę“ aiškinsime kaip „prigimtinės traumos“ mitą, kaip pirminį plyšimą (gamtos 
ir sąmonės, tėvo ir Edipo, tradicijos ir įstatymo (Antigonė)), kuris nuolatos veikia 
žmogaus gyvenimą. Dviprasmis, suskaidytas nuodėmės įvykis yra judėjimo pra-
džia, o jo funkciją nurodo, iškreipia ir patvirtina mitas ar kitas naratyvas. Nuodėmės 
įvykiai pasireiškia suvedžiojimu, gundymu, pasitikėjimo dialogu, apsisprendimu, 
ribų laužymu. Tačiau, kaip jau rašiau, nuodėmės nereikėtų painioti su begėdyste, 
kuri yra labiau paviršutiniška, neišvengiama, mažiau radikali ir nėra taip smarkiai 
baudžiama. Tačiau ar Liuciferis (Gyvatė) buvo tas, kuris kaltas dėl suvedžiojimo? O 
gal visa prasidėjo anksčiau, kai Dievas Tėvas parodė medį su draudžiamais vaisiais? 

Nuodėmę mes aiškinsime kaip radikalią priešybę, antagonizmą. Tai ne begė-
dystė, o toks susipriešinimas, kuris „minta“ tremtimi ir gyvybe. Po Kaino brol-
žudystės buvo daug karų, buvo sudeginta Sodoma ir Gomora, buvo Edipas ir jo 
tėvažudystė… Vienas nuodėmes slėpė kitos ir jas sekė gailestingos tremtys ir ne-
gailestingi laužai. Kita, ne mažiau tragiška, nuodėmės pusė yra bandymas nuo jos 
apsivalyti. Ne nuodėmė, bet bandymas būti švariam buvo apvalančios Giljotinos 
179 Biblija. Senasis testamentas. Naujasis testamentas. Versta iš Karaliaus Jokūbo (KJV) Biblijos. Vertė 

Darius Kundrotas. Čikaga: 2012.
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vizijos priežastis, kankinimais „perauklėjančio“ Gulago ar žemę „švarinančios“ 
Aušvico ugnies. Ne menama nuodėmė, priskirta žydams ar kitoms kultūroms, 
laisvės kovotojams arba kitamaniams, buvo milijonų mirčių Gulage ir Holokausto 
metu priežastis, o bandymas išvaduoti nuo tariamo sugedimo, iškrypimo, frakcijų, 
atsinaujinimo… Smerkiantieji nusidėjėlius ir „neadekvačius“ asmenis sugalvoja 
naikinimo technologijas ir tiesos bei tikėjimo vardu vykdo „teisingumą“. 

Kiekviena epocha buvo kupina nuodėmės poetikos, t. y. prakeikimo, pasmer-
kimo ir pasmerktųjų simbolinio išaukštinimo, kai blogio kaukės greitai įgydavo di-
dingumo ir pranašumo. Ir nesvarbu, ar kalbėsime apie Lilitos mitą, ar apie raganų 
kankinimus, ar apie naująsias ideologines nuodėmes. Kas bendro tarp prakeikimo 
satanizmu, trockizmu ir tėvynės išdavyste? 1937 metais satanizmas buvo mažiau 
baudžiamas, būti Kaino vaikais nebebuvo taip pavojinga kaip Trockio, Kamenevo, 
vėliau Bucharino, dar vėliau Berijos „gaujų nariais“. Tačiau poetika nepasikeitė: re-
liginis ar ideologinis skilimas ir kitamanystė buvo ir daug kur lieka ne tik prakeiks-
mo ženklu, bet ir prisikėlimo ir kovos už teisingumą šaltiniu? Tačiau ar visados 
teisingumas yra galimas? Ar ne „kainai teis kainus“, kaip Niurnbergo teismo metu 
sovietai aktyviai dalyvavo teisiant nacistus?

Žmonija išplėtojo keletą priemonių, mažinančių mitines ir religines įtakas 
nuodėmės aiškinimams ir bausmės reikalavimams. Tarp jų išskirsiu: tropologiją 
(retorikos analizės priemonės), hermeneutiką (jai priskirsiu ir alegorijų istoriją, ir 
egzegetiką), dialektiką (pozityvią, negatyvią, kritinę ir kitas) ir dekonstrukciją (jai 
priskirsiu skirsmo, fenomenologinio balso, santykio su praeities šmėklomis, įtam-
pų tarp ontologijos ir hontologijos analizę). Nė vienai iš šių antidogmatinių ir vien-
pusiškumą ardančių mąstysenų nėra būdingas scientizmas, t. y. jos neina gamtos 
mokslų ir matematine-statistine pažinimo kryptimi ir skeptiškai žvelgia į apšvietos 
pretenzijas bei siūlo savitas pažinimo ir suvokimo praktikas. Labai paviršutiniškai 
aptarsiu tik tropologizacijos ir alegorizacijos istorijas, siedamas jas su direktyvinio 
mito ir humanizmo ideologijos kritika.

Tropologija (τροπολογία), t. y. figūratyvinis mitų aiškinimas ir su tuo susijusi 
retorika bei alegorija, taigi perkeltinis mitinių tikėjimų, Biblijos aiškinimas, yra 
semantinės išminties formavimo ir atsiskyrimo nuo tiesioginio įspūdžio, nuo di-
rektyvinio kalbėjimo priemonės. Tropologijos ir jos sąsajų su retorika bei herme-
neutika tema samprotauja Hansas-Georgas Gadameris180, Haydenas White’as181, 
Frankas R. Ankersmitas182 ir kiti autoriai. Mums svarbi potemė – istorijos kaip 
naujosios mitologijos kritika. Juk šiandien nauji politiniai dariniai dažniausiai save 

180 Gadamer, H. G. Truth and Method. New York: Crossroad, 1986.
181 White, H. Tropics of Discourse. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978.
182 Ankersmit, F. R. History and Tropology: The Rise and Fall of Metafore. Berkleley. Los Angeles: Univer-

sity of California, 1994.
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įteisina, o kitų tikrovę neigia remdamiesi tariama istorine tiesa. White’as, nesigilin-
damas į politinio mito ir istorijos sąsajas, daug dėmesio skiria istorijos tropologi-
zacijos diskusijai. Jis kalba apie istorijos retoriką, t. y. apie pasakojamąją strategiją, 
kur dažniausiai naudojami keturi tropų tipai: metafora, metonimija, sinekdocha 
ir ironija183. Tai ne atsitiktinės figūros, o palyginimai, kuriuos, tikimasi, apsišvietęs 
skaitytojas atpažins ir įvertins. Ironija yra ne tik retorinė figūra, bet remiasi ir dia-
lektikos priemonėmis (kurių šį kartą specialiai neaptarsiu): aporijomis, skepticiz-
mu, sofizmų paneigimu, antinomijomis ir paradoksais. O metafora ir metonimija, 
priešingai, atveria mito struktūrą ir poetikos sąlyginumų sritį. Neretai metonomijų 
ir sinekdochų galia panardina skaitytoją į tariamos esmės patyrimo lauką. Prie-
šingai, tropologinė tekstų analizė padeda vaduotis iš iliuzijų srauto. White’as laiko 
tropologiją būtina dialektinio proceso, mąstymo raidos dalimi. Tiesa, jis neaptaria 
dialektikos ir hermeneutikos sankirtų (pavyzdžiui, ironiško oksimorono atveju), 
taip pat nenagrinėja egzegetikos įtakos mąstymo ir kultūros, civilizacijos istori-
jai. White’as nesukuria naujos dialektikos, tačiau parodo dar vieną jos skaitymo 
būdą: dialektinę semantinę istorijos interpretaciją. Jis pastebi mūsų laikotarpiui, 
t. y. magizmo ir masinės banalizacijos laikui, būdingą metonimijų viešpatavimą: 
kai visuma pakeičiama dalies vardu (Donbasas yra Novorosija) ar kai koks nors 
lyderis susiejamas su įsivaizduojama visuma: pavyzdžiui, separatistų lyderis Igoris 
Strelkovas yra Novorosija. O jei Strelkovas negali būti pavaizduojamas visumos 
atstovu, tai jis pateikiamas pagrindinė kaip kurio nors reiškinio reikšmė, remiantis 
sinekdochos principu: „Strelkovo žodžiai yra Slaviansko garbė“. Vis dėlto karinis 
vietovės ar autoritarinis asmens išaukštinimas dar neatskleidžia paties Novorosi-
jos mito, kuris pasirodo per daugelį istorinių pasakojimų, per metaforizaciją, me-
toniminį ir sinekdochinį vaizdavimą. White’as sako, kad metonimija ir sinekdo-
cha „[…] gali būti išskleistos tik tikint, jog figūratyvinė kalba gali pagauti daiktų 
prigimtį“184. O politinė, istorinė, mitologizuojanti retorika yra būdas šiuos tropus 
dauginti ar, priešingai, juos pažeisti ironijos, skepticizmo, abejonės ir kitokiais bū-
dais. Tropologinės analizės priemonės padeda sielai kopti Jokūbo laiptais: įvairiais 
pasakojimais įveikiant jų klampumą ir apgaulingumą ir taip racionalizuojant mo-
dernizuoti pasaulį, o ne atmesti mitus, ne parodyti, kad jie meluoja palyginti su 
gamtos, matematiniais ar statistiniais mokslais. Tropologija ir hermeneutika nesie-
kia paneigti mito kaip tokio, lygiai kaip ir dekonstrukcija negriauna praeities fan-
tomų, nuolatos ir įkyriai atskleidžiančių intertekstualumų archyvus. Mano pasiū-
lytos strategijos: tropologija, hermeneutika, dialektika ir dekonstrukcija – brėžia 

183 White, H. Metaistorija. Vilnius: Baltos lankos, ALK, 2003, p. 38.
184 Ibid.
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kitokį kritinį, tačiau anaiptol ne naikinantį, o racionalizuojantį santykį su mitais, 
poezija, religija ir istorija, siekia paversti juos žmogaus tapsmo, civilizacijos dalimi.

Ankersmitas, remdamasis White’o samprotavimais, daugiau dėmesio skiria ne 
visuotinei istorijai, o filosofijos ir mąstymo raidai. Jis taip pat mąsto apie būtinas 
transcendentalizmo raidos ir tropologijos plėtros sąsajas, tačiau jų analizę laiko na-
ratyvine, o ne visuotine. Jam kur kas svarbiau pateikti naivaus žvilgsnio į mitą, epą 
ir istoriją analizę. Jis iškelia bendro istorijos vaizdo arba geštalto (visumos) idėją. 
Vaizduojama visuma nėra mokslinis produktas ir net nėra tekstas, galiausiai nėra 
valdžios institucinių struktūrų darinys, o veikiau tam tikras eidolonas (ειδωλον – 
šmėkla, stabas, kopija). Plėtodamas deduktyvinę nomologinę teoriją jis ją susieja 
ir su analitine hermeneutika ir su „aprėpiančio dėsnio“ („covering law model“185) 
teorija, kuri siekia paaiškinti įvairovės pažinimą bendro dėsnio, struktūros, geš-
talto supratimu arba naratyvinių vaizdinių grupės buvimu. „Aprėpiančio dėsnio“186 
turinys buvo aprašytas Carlo Hempelio kūriniuose187 ir skirtas numatymui pagi-
linti remiantis fakto, kaip dėsnio atvejo, aiškinimu. Buvo išskirti du prognostikos 
modeliai: a) deduktyvinis-nomologinis, kuris kaip tik ir remiasi dėsnio arba struk-
tūros ir konkretaus fakto santykiu; b) indukcinis-statistinis modelis, kuris remiasi 
tikėtino dėsnio ir fakto santykiu. Kurį laiką manyta, kad bendrų dėsnių istorijoje 
funkcija, kaip ir aprėpiančio dėsnio modelis, ignoruoja ar net neigia hermeneuti-
ką, atskiria analitinę ir interpretacinę tradicijas. Vis dėlto Hempelio filosofija tam 
nesuteikia pakankamo pagrindo, ypač jo išplėtotas „juodųjų varnų paradoksas“, 
aiškiai įrodantis skirtį tarp lūkesčių dėsningumų ir aprėpiančio dėsnio dėsningu-
mų. Tai, kad lūkesčiai neatitinka struktūrinių santykių, atvėrė kelią hermeneuti-
kos ir analitinės filosofijos sąsajoms, bent jau toms, kurios regimos iš Hempelio 
filosofijos perspektyvos. Vėliau šią temą hermeneutikos linkme išplėtojo Hayde-
nas White’as ir juo sekantis intelektualiosios istorijos188 autorius Ankersmitas. Abu 
jie – ir White’as, ir Ankersmitas – aktyviai diskutavo su Gadameriu ir modifikavo 
Hempelio teoriją. Intelektuali istorija ir idėjų istorija, siejama su aprėpiančio dės-
nio interpretacija, ir yra svarbi plėtojant šiuolaikines hermeneutikos ir analitinės 
filosofijos sąsajas. Aprėpiančio dėsnio arba geštalto teorija parodo mito ir su juo 

185 Ankersmit, F. R. History and Tropology: The Rise and Fall of Metafore. Berkleley, Los Angeles: Univer-
sity of California, 1994, p. 56.

186 Covering law model, kuris savo ruožtu remiasi deduktyviniu-nomologiniu modeliu (deductive-nomo-
logical model).

187 Hempel, C. “The Function of General Laws in History“, Journal of Philosophy 39 (2):35–48, 1942.
188 Intellectual history – viena iš istoriografijos krypčių, daugiausia dėmesio skiria idėjų ir mąstytojų są-

veikos analizei istoriniu požiūriu ir plačiau nei filosofija, kuri dažniausiai apsiriboja savo pačios šalti-
niais. Pagal savo tyrinėjimų pobūdį intelektuali istorija yra panaši ar tiesiogiai naudoja idėjų istoriją, 
kuri mažiau dėmesio skiria istoriniam mąstytojų kontekstui, o daugiau idėjų virsmams. Idėjų istorija 
taip pat neapsiriboja vien filosofijos ar atskirų mokslų idėjomis, o yra tarpdisciplininė.
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susijusių apvertimų ar net tropų funkcionalumą, šių visa vienijančių vaizdinių on-
tologinę funkciją: geštaltas pateikia hipotetines tikrovės prielaidas.

Ne mažiau svarbi nei tropologija mums yra alegorijos istorija ir jos sąsajos su 
egzegetika ir hermeneutika. Alegorijos, egzegezės ir tiesioginių biblinių priesakų 
įveikimo tema samprotavo Johnas Whitmanas189. Vis dėlto jis daugiausia aiškina 
biblinę egzegetiką, o ne tai, kaip išsilaisvinti iš dabarties direktyvinių mitų, nors tai 
sustiprintų šiuolaikinių ideologijų, industrinio infotainmento ir naujųjų politinių 
mitų kritiką. Tropologija, hermeneutika, kolektyvinių geštaltų analizė išlaisvina fi-
losofiją, poetiką, retoriką nuo tiesioginio sekimo įsakymais ir atveria sąlyginumų, 
ironijų, žaismo sferą, kuri yra reikšmingesnė žmogaus kaip humanitas, o ne anima-
lis raidai. Dažniausiai filosofijos ir mito susipriešinimo laikotarpiu bei alegorizmo 
gimimo data laikomos Homero ir Hesiodo tekstų religinės ir filosofinės interpre-
tacijos190 bei ankstyvoji Sokrato filosofija. Platonas sokratiškame dialoge „Ijonas“ 
įvardija pavojus, kai pažodžiui klausoma dievų, orakulų ir poetų. Juk dieviška (ma-
gnėsietiška) galia viršija žmogaus patirties galimybes, o tie, kurie arčiausiai dievų, 
t. y. pranašai, vapa sunkiai suvokiamus dalykus. Jų, pranašų, neapmąstant klausy-
ti – tai prisigalvoti nebūtų dalykų. Platonas sako Ijonui, Hesiodo ir Homero poezi-
jos rapsodui, dainiui-interpretatoriui:

Tavo gebėjimas gražiai kalbėti apie Homerą, kaip ką tik sakiau, yra ne ama-
tas, o dieviška galia, judinanti tave nelyginant ta [galia, kuri slypi] akme-
nyje, Euripido pavadintame magnėsietišku, o daugumos [vadinamame] 
Hėraklėjos [akmeniu] […] Lygiai taip pat ir Mūza vienus padaro dievo 
įkvėptus, o per šiuos dievo įkvėptus sukimba (εξσαρτάται) kitų dieviško 
įkvėpimo apimtųjų virtinė. Mat ir visi gerieji epiniai poetai visus tuos gra-
žiuosius kūrinius žosta ne amato dėka, bet būdami įkvėpti dievo bei apsėsti 
(κατεχόμενοι), ir gerieji giesmių kūrėjai lygiai taip pat, nelyginant kory-
bantai, kurie šoka netekę nuovokos, taip ir giesmių kūrėjai tas gražiąsias 
giesmes kuria nebūdami pilnos nuovokos.191

O tam, kad šėlas ir kvailystės neviešpatautų, kad dionisiškos eisenos nesunai-
kintų laisvų žmonių verto gyvenimo, būtini religinių ir poetinių tekstų interpre-
tatoriai – rapsodai ir filosofai, kurie pagaliau paaiškina, kokia tiesa, koks raciona-
lumas slypi už šių ištarų. Atsispirti tiesioginei ir pavojingai mito, religijos, ritualų, 
poezijos įtakai buvo skirta hermeneutika, dialektika, galiausiai pilietiniai įstatymai, 
atskiriantys tikėjimo ir politikos sferas. To negana, be hermeneutikos, dialektikos, 
dekonstrukcijos viešas politiškumas arba racionali politėja192, Cicerono žodžiais 
189 Whitman, J. Interpretation and Allegory – Antiquity to the Modern Period. Leiden: BRILL, 2003.
190 Ibid., p. 9.
191 Platonas, 1995. „Ijonas“, vertė Adomėnas, M., in: Naujasis židinys. IV, p. 268.
192 πολιτεία – dorybę atitinkanti, geriausias valdymo formas susiejanti santvarka.
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tariant, res publica, yra sunkiai galimi. Gebėjimas suvaldyti poetų ir muzikų su-
keltas aistras yra svarbi, bet nepakankama pilietiškumo sąlyga. Nei politika, nei 
politinė bendruomenė (κοινωνία πολιτική) nėra gamtinės duotys, tiesiogiai nekyla 
iš šeimyninių ar gentinių sąlygų, nėra noro išlikti ar viešpatauti rezultatas, priešin-
gai, tai gebėjimas suvaldyti autoritarinių asmenų puikybę, vario trimitų geidulį, 
masių paklusimą įkvepiančiai dainai ir muzikai. Tiesa, be politinių lyderių sunku 
įsivaizduoti politinį procesą, o be mobilizuojančios ir uždegančios dainos – kovinį 
pasipriešinimą. Abu yra svarbūs, tačiau filosofijos tikslas – neleisti šiai lyderystei 
arba šiai mūzų galiai paversti piliečius šėliojančiais korybantais, dionisiškų eisenų 
ar tiesiog masių kvaitulio dalyviais. Pabrėšiu dar kartą, skirtingai nei ateistinė arba 
apšvietos kritika, dialektika, hermeneutika ir tropologija siekia ne naikinti mitus, 
dainas, religijas, o šalia įkvėpimo skatina proto veiklą.

Racionalizacija, pilietiškumas ir mitų ribojimas reiškė tradicinės bendruome-
nės griūtį, su mitu siejamų ritualų viršenybės pabaigą ir įvairių racionalių alego-
rinių metodų ir praktikų puoselėjimą, galiausiai viešumos svarbą. Labai plačiai ši 
virsmo tema interpretuojama aiškinant Sofoklio „Antigonės“ istoriją, kur mitinis 
tikėjimas ir ritualinis laidojimas priešpriešinamas užgimstančiai įstatyminei vals-
tybės tvarkai. Buvo siekiama, kad viešosios religinės ir valstybinės institucijos bei 
jų praktikos sektų ne šeimos ar genties naratyvais ir papročiais, o derėtųsi ir susi-
tartų. Platonas ir Aristotelis pažymi, kad visiškai įveikti siautulingą mitą sunku. Be 
to, mito, su juo susijusių ritualų sąlygojamas ζῷον πολιτικόν (politinio gyvūno), 
t. y. politinės žmogaus aistros, valdžios geidimas, puikybė ir šlovė, jų pažadinta 
tragedija ir komedija, katarsis rodo sąmonės patirčių svarbą. Tragiškos „politinio 
gyvūno“ patirtys anaiptol nėra laisvės išraiška, o energija – aristoteliška ἐνέργεια, 
ne forma, t. y. ne taisyklė, pavyzdžiui, formuojanti τρόπος (reikšmės apvertimą). 
Laisvė kyla ne tik iš geismo, energijos, bet ir iš racionalaus pasirinkimo, kuriam 
būtinas atstumas ir kurį įgalina egzegetika (alegorizmai), hermeneutika (patirties 
suvokimas), dialektika ir retorika (tropologija). Senovės Graikijos filosofų atras-
tos aporijos, sofizmų kritika, sokratiškoji dialektika, Aristotelio atskleistos teisingo 
samprotavimo ir retorikos figūros, skepticizmas, mimezio analizė ir kritika lėmė 
mito ir epinės poezijos racionalizaciją.

Panašiu keliu ėjo ir judėjiška bei krikščioniška filosofija, pradedant Filonu 
Aleksandriečiu. Toros ir biblinė tropologija kyla iš interpretacijos metodo, manie-
rų supratimo ir išaukštinimo, palyginti su tiesiogine reakcija, su afektu. Biblinė 
tropologija, t. y. įvairiausių prasmės figūrų apvertimai ir komentavimas, diskuta-
vimas, pavertimas institucine praktika, mažino pavojingą tiesioginį Šv. Rašto skai-
tymą ir su tuo susijusią ekstatiką, ekscesus. Krikščionių konfesijos, ypač katalikų, 
suartina biblinę egzegetiką ir bažnytinio teismo – Inkvizicijos praktiką. Teismo, 
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tyrimo, alegorinių praktikų dermė turėjo sumažinti pavojingų erezijų, įkvėptų 
pranašų, regėjimų, ekstatiškų liudijimų pavojų, šventpaikšių (rusiško юродивый 
analogas) kišimąsi į valstybės reikalus, eliminuoti visokių savanarolų ir rasputinų 
kišimąsi sprendžiant bendrus piliečių reikalus. Filosofija nuosekliai oponavo ne tik 
tiesioginei mito ar Šv. Rašto kalbai, bet ir užgimstančiam mokslui – scholastinei 
scientia, o vėliau ir matematiniams-geometriniams bei gamtamoksliniams tikrovės 
aiškinimams, t. y. klasikiniams racionalumo idealams, taigi ir „mokslinei“ istorijai, 
t. y. abejones draudžiančiam naratyvui. Alegorizavimas ir egzegetika, dialektika ir 
retorika bei literatūrinių ir kino naratyvų dekonstrukcija tapo civilizacijos prie-
laidomis, o universitetai ir didieji vienuolių ordinai arba jų paskatinti sąjūdžiai – 
trubadūrų, kurtuazinis – iki pat poststruktūralistinio – skatino naująsias kultūras. 
Kitose civilizacijose – žydų, kinų, indų – rasime panašų alegorizacijos ir instituci-
nės interpretacijos, mistinių demoniškų regėjimų varžymą, draudimą ir racionalių 
praktikų (konfucionizmo) puoselėjimą ar platinimą (budizmo atitolimas nuo de-
monizmo ir maginio ritualo). Vis dėlto šiuolaikinė visuomenės subkultūrizacija, 
populiarios magijos, infotainmento, naujų mitų kūrybos ir New Age religijų plėtra 
sukuria visai kitą aplinką, kuri atveria erezijų Pandoros skrynią, tačiau suvaržo 
viešą hermeneutų, egzegetų ir dialektikų aktyvumą. 

Kaip pavyzdį paminėsiu Danteʼę ir Giordaną Bruną. Patys, būdami puikūs po-
etai ir filosofai, jie skyrė įkvėptąjį kalbėjimą nuo jo alegorinių interpretacijų. Dan-
teʼė dialoge „Puota“ aiškina savo „Dieviškąją komediją“ kaip egzegetiškai parašytą 
tekstą, kurio negalima skaityti tiesiogiai ir kuris neturėtų būti aiškinamas Šv. Raštu 
ir nepretenduotų juo būti. Danteʼė apie poetinius tekstus sako:

[…] raštai gali būti suvokti ir turi būti su didžiausiu dėmesiu aiškinami 
keturiomis prasmėmis. Pirmasis vadinamas tiesioginiu ir tai yra ta pras-
mė, kuri nerodo nieko daugiau nei prasimanyti žodžiai – tokios yra poe-
tų pasakėčios. Antrasis vadinamas alegoriniu; jis slepiasi po šių pasakėčių 
audeklu ir yra tiesa, paslėpta po nuostabiu melu; pavyzdžiui, kai Ovidijus 
kalba, kad Orfėjus savo kitara suvaldydavo žvėris ir priversdavo medžius ir 
akmenis prie jo artėti, tai reiškia, kad išmintingas žmogus savo balso galia 
gali suvaldyti ir nuraminti žiaurias širdis […]. Trečioji prasmė vadinama 
moraline, ir ji yra ta, kurios skaitytojai privalo dėmesingai ieškoti raštuose 
savo ir savo mokinių naudai. Tokia prasmė gali būti atskleista Evangelijoje, 
pavyzdžiui, kai kalbama apie tai, kad Kristus, paėmęs tik tris iš savo apašta-
lų, užlipo į kalną tam, kad pasikeistų, ką moraliniu požiūriu galima suvokti 
taip: pačiuose dvasingiausiuose reikaluose mums reikalingi tik nedaugelis 
liudininkų. O ketvirtoji prasmė vadinama anagogine, tai yra virš-prasme 
arba dvasiniu rašto aiškinimu […]193

193 Данте, А. Малые произведения. Москва: Наука, 1968, с. 135–136.
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Danteʼė „Puotoje“ keturių reikšmių egzegetinę praktiką taiko ne tik bibli-
niams tekstams, bet ir iškilių poetų, tarkime, Ovidijaus ir savo paties, tekstams. Šį 
interpretacinį metodą jis sieja su kurtuazine poezija, kurios tradicija iš dalies seka. 
Išsamiai nekomentuosiu Bruno tekstų, kurie yra perdėm simboliški ir numato eg-
zegetinę analizę. To jis išmoko ilgų studijų dominikonų vienuolyne metu, tačiau 
pabrėšiu jo gebėjimą skirti mokslinį tekstą, pavyzdžiui, apie pasaulio begalybę, nuo 
alegorinės filosofijos. Tarkime, jo tekstas apie „herojišką šėlą“ („De gli eroici furo-
ri“) yra ne tik mistiškas ir poetiškas, kur filosofija derinama su meilės eilėraščiais, 
bet ir egzegetiškas. 

* * *
Kalbėdamas apie maginius, mitinius ir religinius niekšybės šaltinius vado-

vausiuosi dviem nuostatomis: vidinės literatūrinės erdvės (sekdamas Czesławu 
Miłoszu) ir fikcijos „realybės“ (sekdamas Slavojumi Žižeku). Vidinės vaizduotės 
erdvė nėra paprasčiausiai iškreiptas, fantastinis pasaulio, socialinių ir ekonominių 
santykių arba geismo atspindys, kaip teigė marksistinė filosofija, menui – literatū-
rai, muzikai, tapybai – priskirta tik kreivo veidrodžio funkciją. Tačiau juk galima 
būtų teigti ir priešingai: vidinę ir gerai temperuotą, aiškias taisykles puoselėjančią 
vaizduotę, mūsų meilės ir laimės šaltinį, tik iš dalies atspindi ir iškreipia materi-
alusis santykių pasaulis. Kur kas prasmingiau kalbėti ne apie jų lenktynes, o apie 
vidinės erdvės laisvą ir meninę raidą kaip žmogiškumo realizavimą. Tai nereiškia, 
kad ši autonomija visiškai pašalina vaizduotės ir realybės santykį, vienas kitą iš-
kreipiančius atspindžius. Jie liko, kaip liko perkėlimo iš vienos sferos į kitą noras: 
seksualinis, politinis, kūrybinis. Antra, būtina kalbėti apie fantazijos realumą. Šią 
problemą Žižekas įvardijo formuluodamas paradoksalų santykį: „[…] iki realybės 
fikcijos yra fikcijos realybė“.194 Teiginys skamba kaip kalambūras, bet toks nėra. 
Bet kokia tikrovė (žodžius realybė ir tikrovė vartosiu kaip sinonimus ir skirsiu nuo 
Tikras, Realus, tuo pabrėždamas antrųjų ideologinę funkciją). Bet koks realybės 
stebėjimas remiasi tam tikro masto fikcija, įsivaizdavimu. Kitaip tiesiog neveikia 
mūsų smegenys, refleksyvi sistema, nuostatos, horizontai, gyvenamasis pasaulis, 
prasmės kontekstai ir kita. Net mažiausias mūsų stebimas faktas, Arvydo Šliogerio 
„bulvė“, kad būtų patirta, turi būti aiškinama remiantis kompleksine fizine, psi-
chologine, lingvistine, mentaline, socialine prasmėmis. Marxas kalba, kad preki-
nis fetišizmas paslepia gamybos ir išnaudojimo santykius. Sodinant arba renkant 
bulves visai nebūtina šių santykių mąstyti, kritikuoti. Tai galbūt tik sugriautų ūkį ir 
gyvenimą. Todėl tam tikri santykiai, pavyzdžiui, politiniai, yra neregimi arba pasi-
rodo fikcijos pavidalu. Tada ir pasireiškia „fikcijos Realybė“. Ši fikcija nepriklauso 

194 Žižek, S. Less than Nothing, p. 4.
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nuo daiktų ir gali nepriklausyti nuo mūsų socialinių santykių. Tačiau dėl to nesu-
mažėja fikcijos galimybė kurti savitas taisykles ir išskleisti mūsų vidinės vaizduotės 
erdvę, kaip tai daro muzika ar poezija. O bandymai demaskuoti fikcijos realybę gali 
griauti ar stabdyti dvasinį žmogaus tapsmą. 

E. Cassireris pabandė klasifikuoti šias vidines erdves, to reikėjo tuometinei (po 
Pirmojo pasaulinio karo) estetikai ir socialinei antropologijai. Ši klasifikacija turė-
jo įteisinti ne tik mitotyrą, bet ir magijos, okultizmo, kaip autonominių raciona-
lumo sferų, studijas. Šiandien Cassirerio autonominių mąstymo sferų – maginės, 
mitinės, religinės, ideologinės, estetinės, etinės, kalbinės, mokslinės – klasifikacija 
per grubi. Vis dėlto Cassireris, nors ir kalba apie mąstymo formų lygybę funkciniu 
požiūriu, vertybiniu aukščiausiai iškelia mokslą. Cassireris rašo: 

Būtent darbas, veiklų sistema apibrėžia „žmoniškumo“ sferą. Kalba, mitas, 
religija, menas, mokslas, istorija yra jos dalys, skirtingi šios sferos [Sphäre] 
sektoriai. Vadinasi, „žmogaus filosofija“ yra tokia filosofija, kuri mums turi 
paaiškinti fundamentines kiekvienos iš šių žmogaus veiklų struktūras ir 
kartu suteikti galimybę suvokti jas kaip organinę visumą. Kalba, menas, 
mitas, religija – tai ne atsitiktiniai, izoliuoti kūriniai, jie yra susieti bendrais 
ryšiais. Tačiau šie ryšiai yra ne vinculum substantiale195, kaip juos suvokė ir 
aprašė scholastika, o vinculum functionale.196

Cassireris puoselėja to meto funkcionalizmą, išlieka dialektiškas, hegeliškas ne-
okantininkas, Renesanso titanizmo ir Goetheʼės samprotavimų gerbėjas. Goetheʼės 
romantinės-estetinės įžvalgos apie gamtą ir jos metamorfozes, jo bandymai sujungti 
estetiką ir mokslą įkvėpė Cassirerio autonominių mąstymo formų teoriją. Viskas 
vystosi ir keičiasi. Cassireris yra nuoseklus Apšvietos pasekėjas ir kritikas, panašiai 
kaip Kantas ir Hegelis. Jo manymu, visų mąstymo formų šaltinis – mitai, kurie pa-
mažu formuoja apibrėžtas sąvokas. Savo viduje mitinė mąstymo forma gali slėpti 
dar elementaresnį ir pragmatiškesnį maginį pasaulio suvokimą. Iš mitinio šaltinio – 
tarsi iš gėlės centro – išauga gyvi „žiedlapiai“: religijos, ideologijos, teisės, galbūt eti-
kos, estetikos, mokslo, kalbos. Nors Cassireris kalba apie gyvą ir kintantį mąstymo 
formų organizmą, apie jo raidos dialektiką, pats modelis nepaaiškina atskirų formų 
raidos trajektorijos, nors parodo nehierarchinį jų sąveikos būdą ir autonomiją. 

* * *
Mitas kupinas pasakojimų apie didžiąsias transformacijas. Svarbus niekšybės 

suvokimui yra biblinis pasakojimas apie Sodomą ir Gomorą. Du Viešpaties pra-
keikti ir sudeginti miestai – Sodoma ir Gomora – tapo naujuoju nuodėmingųjų 
vietų simboliu, tabu, kur negalima įžengti. Sodoma ir Gomora siejasi su pirmapra-
195 Substanciniai ryšiai.
196 „Funkciniai ryšiai“, Cassirer, E. Versuch über den Menschen. Meiner Verlag, Hamburg 2007, s. 110.
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de Adomo ir Ievos nuodėme, su pirminiu kultūros, kaip išaugusios iš laisvos pa-
leistuvystės, vaizdiniu. Bažnyčios ir tikėjimo nevaržoma kultūra daugeliui religi-
jų ir bažnyčių atrodo pavojinga. O kadangi kultūros simboliai dažniausiai kyla iš 
išaukštinto eroso, jo prakeikimas ir tampa religinės dogmos uždaviniu. Biblijoje 
Sodomos ir Gomoros miestų sunaikinimo istorija atskleidžiama pamažu. Pradžios 
knygoje rašoma, kad Abraomo sūnėnas „Lotas pakėlė savo akis ir matė visą Jorda-
no lygumą, kad ji, prieš VIEŠPAČIUI sunaikinant Sodomą ir Gomorą, buvo visur 
gerai drėkinama kaip VIEŠPATIES sodas, kaip Egipto šalis einant link Coaro“197, o 
toliau: „Bet Sodomos žmonės buvo pikti ir be galo nusidėję prieš VIEŠPATĮ.“ Taigi 
iš pradžių buvo kaip Rojuje: nuostabūs sodai ir gerovė. Tačiau miestelėnai neįver-
tino savo gerovės, negerbė Viešpaties ir šis nerado ir dešimties dorų žmonių tuose 
miestuose, todėl juos sunaikino. „Tada VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros 
siera ir ugnimi nuo VIEŠPATIES iš dangaus; ir jis išvertė šituos miestus, visą tą 
lygumą, visus miestų gyventojus ir tai, kas augo ant dirvos.“198

Vis dėlto „begalinio nusidėjimo“ turinys liko mums neatskleistas, tik buvo 
papildomas ir aiškinamas kitų pranašų. Apie nuodėmės turinį kalba Jeremijas ir 
Judas. Jeremijas sako: 

Taip pat Jeruzalės pranašuose mačiau baisų dalyką: jie svetimauja ir vaikšto 
melagystėse; taip pat jie sustiprina piktadarių rankas, kad niekas nesugrįž-
tų nuo savo nedorybės; jie visi man yra kaip Sodoma, o jos gyventojai – 
kaip Gomora.199 

Svetimavimas ir melagystės yra įvardijami kaip nedorybės (Sodoma ir Go-
mora), vertos Viešpaties ugnies. Judo knygoje yra išplečiama didžiojo (dvigubo) 
nusidėjimo reikšmė: „Kaip Sodoma bei Gomora ir miestai aplink juos, tokiu pat 
būdu atsidavę paleistuvystei ir nuėję paskui kitokį kūną, yra išstatyti pavyzdžiu, 
kentėdami amžinosios ugnies kerštą.“200 Kokios tai buvo paleistuvystės? Ar tai tik 
kultūra, ar kultūra siejama su palaidumu? Ilgainiui imta manyti, kad tai galėjo būti 
ne tik svetimavimas, bet ir incestas, kraujomaiša ir homoseksualumas, kuris pa-
tvirtinamas nuoroda, kad sodomiečiai reikalavo „pažinti“ jaunikaičių pavidalais 
pasirodžiusius angelus ir mainais neėmė dviejų nekaltų Loto dukterų. Nuodėmė 
gali būti siejama su Įstatymo (Mozės, Halakcha) laužymu, bet ne su Sandoros grio-
vimu. Sandora su Abramu, kuris po jos tapo Abraomu – visų tautų tėvu, vyko tuo 
pačiu metu kaip ir Sodomos bei Gomoros nuodėmės. Sodomiečiai sandoroje ne-
dalyvavo, tačiau, nepaisant to, buvo nubausti.

197 Bibilja. Čikaga, 2012, Pradžios 13.
198 Bibilja. Čikaga, 2012, Pradžios 19.
199 Bibilja. Čikaga, 2012, Jeremijo 23.
200 Bibilja. Čikaga, 2012, Judo 1.
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Lilitos ir Sodomos bei Gomoros nuopuolį perteikia didžiosios Babelės vaiz-
dinys. Mistikas ir magas Aleisteris Crowley’us ir jo gerbėjai okultistai mano, jog 
didžioji Babelė ir yra pirmosios moters, atskirtosios Lilitos variacija201. Išties, mąs-
tant magiškai, tokia jungtis yra gana logiška ir atitinka prefigūracijos idėją: Senojo 
Testamento pasakojimą apie Lilitą pakeičia didžiosios Babelės istorija apie „Babi-
lono paleistuvę“. Solovjovas ir Maceina vieną iš Antikristo pavidalų vadina „Di-
džiosios paleistuvės“202 vardu. Šiuo pavadinimu siekiama parodyti veiklią Kristaus 
ir Antikristo asimetriją gimimo ir meilės atžvilgiu:

Kristus gimė iš nekaltos Mergelės Šventosios Dvasios veikimu, ir todėl nė 
vienas vyras negali laikyti savęs Jo tėvu. Antikristas gimė iš paleistuvės ir 
tėvo taip pat nepažinojo, bet ne dėl to, kad jo nebūtų, o dėl to, kad per daug 
vyrų galėjo reikšti teisių į Antikristo tėvo garbę […] Paleistuvinėje Antikris-
to kilmėje slypi tikrasis jo dvasios šaltinis.203

Dažniausiai „Didžiosios paleistuvės“ arba „Babilono paleistuvės“ (Babylonia-
cus fornicaria) vardu vadinama Babelė. Ji aprašyta apokaliptiniame Jono apreiški-
me (Naujasis testamentas): „Jai ant kaktos buvo užrašytas vardas, paslaptis: „Di-
džioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina.“204 Apreiškimų knygoje ji dar 
vaizduojama kaip Žvėries (Leviatano) moteris: „Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant 
skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio septynias galvas ir 
dešimt ragų“.205 Alegoriškai Didžioji Babelė buvo ir žemiška Jeruzalė, dar dažniau 
Roma, taip pat kitos, ne tikratikių, bažnyčios. 

Kristologija, kabalistika, šiuolaikinis okultizmas, okultinis-feministinis ju-
dėjimas Wicca kuria skirtingas dvasios raidos kreives, kartais susijusias su sek-
sualiniais santykiais ir šeimos gyvenimu, dar plačiau – su erotine dvasios raiška. 
Šios vidinės dvasios raidos trajektorijos neatspindi materialiojo pasaulio ir tik 
iš dalies žmonių santykius. Kuriami mitai ir istorijos turi naratyvinę ir vaizduo-
tės plėtros reikšmę, be kurios jokia civilizacija nebūtų įmanoma, nepriklausomai 
nuo savo darbo įrankių tobulumo. Vis dėlto kiekviena tokia dvasinė tėkmė, net 
jei ji yra priešinga katalikiškai ar kitų krikščioniškų konfesijų tradicijai, šeimos 
ir sekso interpretacijai, institucionalizuoja ir gina savo modelius. Priešingai, li-
teratūra ir menas, jei jie yra laisvi, naikina brėžiamas ribas, peržengia jas, atve-
ria naują tapatybę. Istoriškai taip atsitiko, kad kristologija sau priskiria visa, kas 
susiję su darnia, palaiminta vyro ir moters šeima, kur kiekvienas vykdo Biblijos 

201 Ford, M. W. Book of the Witch Moon. Salt Lake City: Succubus Publishing, 2006, p. 97. 
202 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 237.
203 Ibid., p. 280–281.
204 Naujasis testamentas. Vertė Kavaliauskas, Č. Vilnius: Vaga, 1992, p. 563 (Apreiškimas 17:5).
205 Ibid. (Apreiškimas 17:3).
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numatytas funkcijas: vyras veda, moteris klauso, o Antikristui – visa, ką šiandien 
vadintume amoraliu gyvenimu: seksualinę revoliuciją, moterų emancipaciją, ne-
klasikines šeimos formas, visą blogį, kurio šaltinis – paleistuvystė. Maceina An-
tikristą laiko gražiausiu, jam būdingas gilus estetinis jausmas, ir tam jis priskiria 
dvasinės paleistuvystės statusą. Maceina šiuo požiūriu yra konservatyvus, kai 
vartoja tokius palyginimus, kaip „paleistuvinga įsčia“: „Antikristai kyla iš mūsų 
tarpo: iš Kristaus karalystės. Bet juos išnešioja paleistuvinga įsčia.“ 206 Įsivaizduo-
jama paleistuvė, anot filosofo, neturi tikrojo meilės jausmo. Filosofas ignoruoja 
kurtuazijos, buduaro, flirto kultūrą, nesigilina į šeimų įvairovės, šeimos socia-
linius-antropologinius tyrimus ir tik smerkia tai, kas, jo požiūriu, neadekvatu 
krikščioniškai dorovei. Solovjovo ir Maceinos Dievo pasaulis būtų vienmatis, jei 
ne Antikristas, kuris ir sukuria visą įvairovę, suteikia krikščioniui prasmę: nai-
kinti paleistuvystės atžalas. 

Daugelis žmonijos simbolinių figūrų ne tik žymi, bet ir išreiškia archetipinę, 
arba prototipinę, savijautą ir yra vaizduotės bei mąstymo šaltiniai. Jos nėra vien 
tik alegorijos, bet atlieka ir transhumanizmo judesį: išplečia sąmonės ribas, nuke-
lia mąstymą anapus kognityvinių reiškinių, susieja mus su gyvais įvykiais. Visos 
šios simbolinės figūros ir jų išreiškiamos būsenos pačios patiria transformacijas: 
inversijas, subversijas, perversijas, anamorfozes, metamorfozes (pilnas transfor-
macijas), tetramorfozes (kaupiamąsias transformacijas). Ženklo ir žymėjimo te-
orija aptaria tik mažą dalį šio nuolatinio transhumanistinio kismo, kuris paliečia 
ne tik žmogaus sąmonę, bet ir socialinius-ekonominius santykius, autonominę 
vaizduotės ir kultūros raidą, techniką ir technologijas, ekosferą arba gyvenimo 
įvykius. Sąvokos formavimas, kanonizavimas, pavertimas teorine dogma ar stabi-
liu teoriniu vienetu nereiškia, kad mes susidūrėme su mokslu. Tai gali būti ir nau-
jos religijos arba jos bažnyčios formavimasis, naujos ezoterinės mokyklos, ordino, 
jo kanono atsiradimas.

Nepadorumo, gudravimo ir niekšybės sfera kartais siejama su Lilitos prototi-
pu. Šiandienos kultūrinė vaizduotė ją rodo diametraliai priešingais pavidalais. Iš 
gatvės, kalėjimo ir kariuomenės kylanti kičinių vaizdų kultūra ją pateikia „Cosmo“ 
merginos, seksualinio objekto, karingos kalės-Barbės pavidalais. Šio tipo paveiks-
lėliai įteisinami remiantis nuostata, kad Lilitos padermė yra kalės, pasileidėlės, gei-
džiančios vyrų ir esančios anapus šeimos doros normų. Kas draudžiama Ievos pali-
kuoniams, leistina Lilitos (suprask, didžiosios Babelės vaikams). Visiškai priešingai 
Lilitos tradiciją interpretuoja feministiniai sekuliarūs ar okultiniai raganų (Wicca) 
sąjūdžiai. Jie Lilitos tradiciją sieja su atstumta, sukilusia, emancipuota, vyrų domi-
navimą ir priespaudą neigiančia moterimi, su gėdos, obsceniškumo vaizdinių per-

206 Maceina, A. Niekšybės paslaptis, p. 282.
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formavimu, net jei tai prieštarauja klasikinėms dorovinio elgesio normoms. Taigi 
abi šios reprezentacijos išreiškia priešingas nuostatas: Lilita kaip geidulingos vyrų 
kultūros kičinė išraiška ir Lilita kaip feministinio, emancipacinio begėdiškumo de-
klaracija. 

 Laikantis Biblijos tyrinėtojų versijomis galima teigti, kad pranašo Izajos kny-
goje minima Lilita (Lilith, ִליִלית) buvo suvokiama kaip pirmoji moteris, sukurta 
Dievo. Tačiau ji daugelyje lietuviškų Biblijos vertimų neminima, kaip šios temos 
vengiama ir katalikiškoje teologijoje. Protestantiškos tradicijos, pavyzdžiui, bap-
tistų organizacijos leistoje Biblijoje ji jau pasirodo. Katalikiškuose Biblijos ver-
timuose Lilitos vardo ir su ja susijusio mito vengiama norint apginti kanoninį 
Pasaulio sukūrimo mitą. Lilitos vaizdinys neigia įprastinį Pradžios knygos aiškini-
mą, Adomo ir Ievos istoriją, Katalikų bažnyčios kanoną ir rodo, kiek tikėjimas yra 
priklausomas nuo bažnyčios formuojamų teksto interpretacijų ir nuo vykdomos 
šeimos politikos. Minėti Lilitą, vadinasi, abejoti santuokos sakramento galia ir 
Ievos, kaip pirmosios moters, vaidmeniu, atitinkamai abejoti ir šv. Marijos, Die-
vo motinos, reikšmingumu. O judaizmas tokios interpretacijos nebijo, pripažįs-
ta Lilitą kaip kitatikių motiną, pasilikdamas su judėjiška Shekinah – moterišku, 
gimdančiu Dievo pradu žemėje. Visos religijos išauga iš mitų. Vėliau šiuos mitus 
bažnyčios kanonizuoja, apibrėžia galiojančias reikšmes ir interpretacijas, institu-
cionalizuoja žinojimą, kurio tariamą moksliškumą vis gilina hierarchai ir teologai. 
Vis dėlto kiekvienas religinis tekstas slepia daugybę iki to laiko buvusių mitinių 
vizijų ir vaizdinių inversijų, o paslėptų mitų šešėliai grasina simbolinei bažnyčios 
tvarkai. Tačiau, kol nepasirodo eretikai, mistikai, menininkai, poetai, šios simbo-
linės sąrangos veikia gana nepriekaištingai. Vis dėlto mito paslaptis vis išsiveržia 
su naujais troškimais, gyvenimo šūkiais ir laisvėmis. Tada draudžiamasis simbo-
lizmas įgauna rezistencinį pobūdį. 

Protestantų bažnyčios sukilimas prieš išorinį Katalikų bažnyčios dogmatizmą, 
protestantiškasis ikonoklazmas leido atlaidžiau žiūrėti į biblinį vertimų kanoną ir 
daugiau dėmesio skirti filologiniam vertimui. Tai paskatino ir Lilitos vaizdinio at-
gimimą. Pavyzdžiui, kai kuriuose angliškuose Biblijos vertimuose Lilita vaizduo-
jama šitaip: 

Wildcats shall meet with hyenas, 
goat-demons shall call to each other; 
there too Lilith shall repose, 
and find a place to rest. 
There shall the owl nest 
and lay and hatch and brood in its shadow (Isaiah 34: 14–15)
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Šią ištrauką, atsižvelgdami į Lilitos kaip gundytojos mitologiją, galime išversti: 
Laukinės katės susitiks su hienomis, 
Ožiai-demonai kvies vienas kitą;
Taip pat Lilita atsilieps,
Ir ras vietą poilsiui. 
Čia bus ir pelėdos gūžta,
Kur ji šešėlyje perės jauniklius. 

Pelėda ir gyvatė yra Lilitos įsikūnijimai ir simboliai. Tai reiškia, kad pelėda-Li-
lita susikurs sau namus ir gimdys vaikus. Tačiau keli lietuviški Izajos knygos fra-
gmento vertimai pasakoja ką kitą.

Mažiausiai į anglišką versiją yra panašus arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko 
vertimas iš lotynų kalbos. Jis skamba taip:

Ten susitiks velniai su nelabaisiais, 
Gauruotieji šūkauja vienas kitam; 
Ten guli aitvarai ir randa sau poilsio. 
Ten turi urvą ežys ir maitina vaikus, 
Knaisioja aplinkui ir augina jos ūksmę (Iz 34: 14–15).207 

Nėra nei Lilitos, nei pelėdų, nei guolio, vietoje jų – aitvarai ir ežys. Aitvarų 
poilsio vieta, kai pavargę susirenka naktį ten, kur velniai su nelabaisiais susitinka. 
Tokia interpretacija supina lietuvišką politeizmo tikėjimo tradiciją su krikščioniš-
kaisiais motyvais. Įdomus, bet neatsakingas yra aitvaro – triksterio – figūros įtrau-
kimas į vertimą, pasikliaujant veikiau literatūrine vaizduote, o ne tekstu. Izajos 
knygoje, originale, Lilita susitinka su Se’irim (ְׂשִעיִרים – daugiskaita, „plaukuočiai“, 
taip buvo vadinami ožiaragiai demonai, kurie gali būti ir vyriškos, ir moteriškos 
giminės). Hebrajiška tradicija turi daug demonų (pavyzdžiui, Shedim yra gyva-
tės, bet ir drakono pavidalo demonas). Egiptietiška, persiška, graikiška, judėjiš-
ka, krikščioniška, islamiška, šiuolaikinė sinkretinės tradicijos yra painios, viena 
kitą paneigiančios, todėl negalima logiškai ar analitiškai apibrėžti demonologijos 
objekto. Veikiau yra daug krypčių ir tradicijų, kurias verta nagrinėti aiškinant au-
tonominį magijos, mito mąstymą ir vaizduotę bei šiuolaikines menines tradicijas.

Lilitos pelėda lietuviškoje sąmonėje virsta aitvarais, ežiais, o galėtų dar ir žal-
čiais, maitinamais pienu arba raudonosiomis musmirėmis, kurių prisivalgę visi 
šoka kaip nelabieji. Kitaip ta pati vieta skamba Dariaus Kundroto vertime (čika-
giškoje Biblijoje): „dykumos laukiniai žvėrys susitiks su salos laukiniais žvėrimis, 
ir satyrai šauks vienas kitam; ten ilsėsis ir ūbaujanti pelėda bei ras sau poilsio vie-
tą.“208 Šio vertimo pranašumas tas, kad Lilitą pakeičia paplitęs simbolis pelėda, o 
207 Šventasis Raštas. T. 3, Vilnius: Mintis, 1991, p. 58.
208 Biblija. Senasis testamentas. Naujasis testamentas. Versta iš Karaliaus Jokūbo (KJV) Biblijos. Vertė 

Kundrotas, D. Čikaga, 2012, p. 776.
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ožiai-demonai aiškinami remiantis graikų tradicija – kaip satyrai (nieko bendro 
mito prasme neturį su se’irim, kaip ir lietuviški aitvarai). Ir iš kur čia sala? Tarpkul-
tūrinis ir istorinis vertimų neatsakingumas rodo tik tai, kokia nesvarbi, neaktuali 
yra ši Biblijos teksto vieta katalikų konfesijos tikintiesiems. Lilitos vardas yra pa-
našus į hebrajų laylah – naktis, todėl vietoje moters kartais apsiribojama nakties 
įvaizdžiais. Tyrinėtojai pastebi ir ryšį su asirų lilitu – niekšiškos, nepadorios moters 
dvasia. Kitos hebrajiško teksto vertimų versijos kartais Lilitą pakeičia gyvate. Šian-
dien spėjama, kad ta laisvė, kuria žydų mistika ir Zoharo knygos apgobia Lilitą, 
gali būti rudimentariai per asirų tradiciją siejama su senovės indų Kama kultu, su 
Kama meile ir išmintimi.

Kabalistinė Zoharo tradicija209 sako, kad Lilita buvo sukurta iš tų pačių dulkių, 
iš to paties molio kaip ir Adomas, lygi jam. Atsisakiusi jam paklusti, jam pataikauti, 
buvo nubausta būti nakties demone210. Kabalistinė tradicija, pradedant Simeonu 
bar Yochai (II a. pradžia), simboliškai bando išskleisti žydo, judėjo dvasinį pasaulį, 
jo laisvę komentuodama slaptąja Toros reikšmę, prieinama tik rabinų rabinams. 
Būtent Simeonui priskiriamas pirmasis Zoharo („Švytėjimo“ knygos) variantas, 
papasakotas sunkiausiais persekiojimo metais. Simeonas ir jo mokytojas rabi Aki-
va, jų sukurtos ješivos (dvasinės akademijos) mokiniai buvo žiauriai persekiojami 
imperatoriaus Publijaus Adriano (76–138 m.): žudomi, tremiami, vejami… Tačiau 
ir kitas imperatorius Antoninas Pijus buvo ne ką gailestingesnis.

Zoharo knyga gimė kaip Šviesos, Švytėjimo tikėjimas tamsos ir persekiojimo 
laikotarpiu, tačiau galiausiai buvo sudaryta tik XIII a. ir yra daugelio kartų žydų 
mistikų kūrybos ir mąstymų rezultatas. Šios knygos atsiradimo aplinkybės labai 
primena Holokausto ir Gulago patirtis, kai didžiausias nežmoniškumas suvokia-
mas ne banaliai skaičiuojant aukas ir nusikaltėlius, ne darant instrumentinius 
prievartos atvejų sąvadus ir rašant mortirologus, o persekiojimo laiką įveikiant 
aukščiausio laipsnio simbolizmu, kuris ir atveria įsivaizduojamą meninę, religinę, 
tikėjimo perspektyvą. Zoharas ir daugelis kabalistinių knygų gimė kaip šventosios 
vidinės žydų erdvės, nors ir neturinčios individualių trajektorijų, tačiau padedan-
čios išlikti persekiojamam žmogui ir tautai, išraiška. Negana to, tik išlikę giliai dva-
singi, pasibaigus persekiojimams gali atkurti subyrėjusį pasaulį. Zohariški ir kiti 
žydų pasakojimai bei mitai dažnai interpretuoja Lilitos – pirmosios moters, atstū-
209 Zohar – Švytėjimas. Manoma, kad knygos papasakotos mokiniams II amžiuje kabalisto Simeono bar 

Yochai (akronimas Rashbi), o iš dalies užrašytos vieno iš Rashbi mokinio rabi Abbos (Abba). Tačiau 
yra tam ir prieštaraujančių, teigiančių, kad tai kolektyvinės knygos, kurias surinko Mosesas de Le-
onas (hebrajiškai – Moshe ben Shem-Tov) ir paskelbė  XIII amžius Ispanijoje. Zoharas yra viena iš 
pamatinių kabalistinės tradicijos knygų. Šiandien autorystė nurodoma arba kaip Moseso de Leono 
(sudarytojo, leidėjo), arba kaip Rashbi, autoriaus, kuris užrašė. 

210 Graves, R., Patai, R. Hebrew Myths: The Book of Genesis. Garden City: Doubleday & Company, Inc., 
1964.
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musios Adomą ir Dievą, likimą. Antikinės literatūros tyrinėtojai Robertas Grave-
sas ir Raphaelis Patai populiariai perpasakoja šią žydų legendą:

Kai kurie mano, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį pagal Savo panašumą 
šeštą dieną, ir atidavė jų rūpesčiui visą pasaulį, tačiau Ievos dar nebuvo. 
Taigi, Dievas liepė Adomui duoti vardus visiems gyvuliams ir paukščiams 
ir visoms gyvoms būtybėms. Kai jie ėjo pro jį poromis, Adomas, tuo metu 
jau panašus į suaugusį vyrą – pradėjo jiems pavydėti, ir nors jis bandė ko-
puliuotis su visomis iš eilės patelėmis, jokio malonumo iš to nepatyrė. Tada 
jis šaukė: „Kiekviena būtybė, išskyrus mane, turi moteriškos giminės drau-
gę!“ Ir pradėjo prašyti Dievo, kad Tas ištaisytų šią neteisybę.
O tada Dievas sukūrė Lilitą, pirmąją moterį, lygiai tuo pat būdu, kaip Jis su-
kūrė Adomą, tik naudojo purvą ir nuosėdas, o ne grynas dulkes. Iš jungtu-
vių su šia demone ir su jos drauge, panašia į ją, vardu Naamah, Tubal-Kai-
no seserimi, gimė Asmodėjas ir dar daugybė demonų, kurie iki šiol kenkia 
žmonijai. Po daugybės metų Lilita ir Naamah atėjo į Saliamono teismą, 
apsimetusios Jeruzalės prostitutėmis.
Adomas ir Lilita niekaip negalėjo kartu sugyventi; o kai jis norėdavo su-
gulti su ja, ji pykdavo, jei jis prašydavo ją atsigulti apačioje. „Kodėl aš turiu 
gultis po tavimi? – klausė ji. – Mane taip pat sukūrė iš dulkių, ir todėl aš esu 
lygi tau.“ Įniršusi Lilita ištarė slaptą Dievo vardą, pakilo į dangų ir dingo.
Adomas pasiskundė Dievui: „Mane metė draugė.“ Dievas tuoj pat pasiun-
tė angelus Senojų, Sansenojų ir Semangelofą sugrąžinti Lilitą ir jie rado 
ją ant Raudonosios jūros kranto, kur buvo gausybė geidulingų demonų ir 
kur ji gimdė daugiau nei šimtą lilim per dieną. „Nedelsiant grįžk pas Ado-
mą – paliepė angelai, – arba mes tave paskandinsime!“ Tačiau Lilita atsa-
kė: „Argi aš galiu grįžti pas Adomą ir tapti jo sąžininga žmona po mano 
gyvenimo prie Raudonosios jūros?“ „Atsisakyti, vadinasi, mirti!“ – atsakė 
angelai. „Ar aš galiu mirti, – vėl paklausė Lilita, – kai Dievas atidavė mano 
nuožiūrai visus gimusius kūdikius: berniukus iki aštuntos dienos, t. y. iki 
apipjaustymo, o mergaites iki dvyliktos dienos? Tačiau, jei aš kada nors 
pamatysiu jūsų tris vardus arba jūsų atvaizdus ant gimusių kūdikių, paža-
du jų neliesti.“ Taip ir susitarė, o Dievas nubaudė Lilitą tuo, kad šimtas jos 
pagimdytų naujagimių mirdavo kiekvieną dieną; o jei ji negalėjo pakenkti 
žmogaus kūdikiui dėl angeliškojo amuleto, tai nukreipdavo savo neapy-
kantą į savo palikuonis.211

Judėjiška tradicija sako, kad Lilita įsiskverbia į moters įsčias, jei moteris vaiko 
pradėjimo metu santykiauja ne pagal Talmudą, kuris visiškai ignoruoja bet ko-
kius lytinius santykius, išskyrus vaiko pradėjimą apeiginėje aplinkoje be jokio pa-
pildomo malonumo. Visi kiti vaikai yra lilim – užkrėsti Lilitos dvasia. Vadinasi, 
gimdyti 100 lilim reiškia ne tai, kad pati Lilita juos gimdo, bet kad daugybė vaikų 

211 Graves, R., Patai, R. Hebrew Myths: The Book of Genesis. Garden City: Doubleday & Company, Inc., 
1964, p. 64–65.
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pradedami ne pagal Įstatymą, nešvariai. Taigi 100 lilim vaikų turi mirti pagal nuos-
prendį Lilitos palikuoniams. Zoharo knyga taip pat formuluoja ir demonišką, ir 
politinę Lilitos teoriją. Demoniška yra susijusi su įvairių demonų generacijų kilmės 
aiškinimu. Zoharo knygoje teigiama, kad po to, kai Kainas nužudė Abelį, Adomas 
atsiskyrė nuo Ievos 130-čiai metų. Tuo laikotarpiu demonė Naamah ir Lilita lankė 
jį ir gimdė jam demoniškus vaikus, kurie tapo žmonijos nelaimėmis212. Kartais tei-
giama, kad lilim ir yra sukubų ir inkubų pradžia, tačiau tai jau demonologinė, o ne 
rasinė ir ne genderinės priespaudos teorija.

Zoharo knygoje aiškinamas Shechinah (שכינה ) ir Lilitos santykis. Shechinah yra 
Izraelio Dievas žemėje, jo moteriškas, gimdantis ir kupinas meilės pavidalas. Ji yra 
dangiškojo Izraelio žmona. XIII ir ankstesniais amžiais Izraelis gyveno tremtyje 
daugelyje šalių. Zoharo knygoje rašoma: „Shechinah [שכינה] nuogumas yra Lili-
ta [ִליִלית], įvairių tautų motina. Mąstant nuogumą, Shechinah, Izraelio motinos, 
priedermė yra perduoti dosnumą Lilitai, įvairių tautų motinai. Kupina įvairovės 
daugybė, globojanti Izraelį tremtyje, atstovauja Shechinah ir Dieviškojo Izraelio 
nuogumui, kuris yra Zeir Anpin, Shechinah vyras. O apie dangiškąjį Izraelį yra pa-
rašyta: „Neuždenk savo tėvo nuogumo“ (Vayikra 18:7)213. Nes, kai Shechinah yra 
tremtyje, Lilita ir mišri daugybė gauna Jo gausą, kurioje yra paslėpta ir Shechinah. 
Dėl šios priežasties plinta naujosios, mišrios tautos, o tremtis yra aiškinama kaip 
„Dangiškojo Izraelio nuogumas“214. Zoharo aiškinama laikina Shechinah ir Lili-
tos taika yra išskirtinė savo leidimu, nes kitose Zoharo vietose pasakojami žydų 
mitų fragmentai šią lygybės ir demonišką moterį, demonų motiną, vaizduoja tik 
kaip blogį, kurio reikia vengti. Vis dėlto tremtis reiškia apsinuoginimą, o Dievo 
dovanos, gausa dovanojama visiems, todėl tremtyje, gyvenant su Lilitos palikuo-
niais, svarbu atverti širdį ir kūną Dangaus malonėms, nes tuo metu viešpatauja ne 
Shechinah, o Lilita. Toks aiškinimas anaiptol nereiškė, kad atsisakoma žydų išrink-
tumo mito, tačiau Zoharas kviečia būti politiškai korektiškiems, diplomatiškiems 
gyvenant Lilitos amžiuje ir kartu dalytis gėrybėmis ir nepersekioti mišrių šeimų, 
kuriose gimsta lilim vaikai. Švytėjimo knyga aiškina nesibaigiančios tremties bū-
klę, nomadiškumą ir su tuo susijusį pasaulio suvokimą tarp daugybės tautų ir įvy-
kių. Tremties ir tikratikystės santykis su vaizduojamu blogiu esmingai skiriasi, o 
Lilita patiria dar vieną inversiją: ji iš lygios Adomui moters virto blogio demone, o 
vėliau iš blogio demonės tapo daugybės tautų motina.

212 Shimon Bar Yohai, Moses de León. The Zohar. Vol. I (from 23), Ed. Michael Berg. Kabbalah Pu-
blishing, 2004, Chapter XXXII.

213 Cituojama Tora: Vayikra, Leviticus, 18 skyrius.
214 Shimon Bar Yohai, Moses de León. The Zohar. Vol. I (from 23), Ed. Michael Berg. Kabbalah Pu-

blishing, 2004, p. 122 (kitur: Sepher ha Zohar, fragmentas 268).
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Iš žydų mitų ir kabalistikos kyla visa aibė okultinių, demonologinių, literatū-
rinių ir psichoanalitinių pasakojimų apie įsivaizduojamą Lilitos archetipą. Lilitos 
interpretaciją pateikė psichoanalitiko Gustavo Jungo sekėjas Siegmundas Hurwit-
zius. Jis aiškina Lilitą kaip Tamsos, Miglos geismo archetipą, panašiai kaip Lilith ir 
Naamah yra aiškinami ir plėtojami šiuolaikinėje gotų subkultūroje. Juodosios saulės, 
juodojo mėnulio, geismo žvaigždės, nuodėmių planetos troškulys nusakomas Lilitos 
ir Juodojo mėnulio vardais. Kadangi mūsų nuodėmės yra išstumtos, jos mus veikia 
kaip miglos šaltinis ir kartais sustiprėja tiek, kad virsta vienu kūnu, tada ir ateina 
Lilitos, Babilono sugulovės, laikas.

* * *
Savaip Lilitos archetipą plėtoja astrologinė tradicija. Šiuolaikinis okultizmas 

nuolatos ir labai savitai (kaip ir įvairios religinės tradicijos) sau pritaiko palankius 
mokslo atradimus, remiasi kai kuriais filosofiniais, psichoanalitiniais, etnografi-
niais ir bibliniais tyrinėjimais, juos adaptuodamas savo simbolinėms subkultūroms, 
o viena jų galima laikyti astrologiją. Astrologijoje Lilita asocijuojama su Juoduoju 
mėnuliu – efemerine planeta – efemeride. Astrologija drąsiai naudojasi „psicholo-
ginės“ kilmės „efemeridėmis“, išgalvotomis planetomis ir kūnais, aiškindama kos-
mo ir dvasios gyvenimo sąsajas. Astrologija teigia, kad efemeridės atveria žmogaus 
sielą, pasąmonę, slapčiausius geismus, mūsų pragarą. Juodasis mėnulis yra Lilitos 
pasirodymas, tačiau tai nėra pati moteris-demonė, o mūsų efemerija: mūsų pačių 
pasąmonės suišorinimas, pasireiškę draudžiami geismai, kurių ir bijoma, ir neken-
čiama, ir trokštama. Astrologijoje nei Juodasis mėnulis, nei Lilita nėra materialūs 
kūnai, o įtampų epicentro artėjimo ženklai. Juodojo mėnulio simboliu išreiškiamas 
asmeninio ar grupinio gyvenimo aistrų epicentras (prisiminkime Cassireirio po-
etinę išraiškos funkciją). Jis tariamai yra aktyvusis mūsų niekšybės veidrodis, at-
spindintis (mėnuliai atspindi svetimą šviesą) mūsų pačių nuodėmių ar begėdystės 
energiją ir sukuriantis anapusybės efektą. Vis dėlto „nuodėmė“, t. y. didysis dvasios 
lūžis, drama nėra banalus katechetinis ar kitoks monoteistinio tikėjimo klausimas. 
Astrologinės interpretacijos (pasak Cassirerio, tai vienas iš maginio mąstymo pa-
vidalų) sako, kad Lilita, arba efemerija, yra nesąmoninga mūsų dramų ir veiklų iš-
raiška. Juodasis mėnulis (Lilita) tai nutolsta nuo mūsų ir yra beveik nepastebimas, 
tai priartėja, panašiai kaip regimasis Mėnulis, ir labai stipriai veikia mūsų emocinį 
gyvenimą. Kai Lilita priartėja, tada atveriami vartai veikti tam, ką psichoanalitikai 
vadina Edipo kompleksu, incesto baime, išdavystės paslaptimi. Juodasis mėnulis 
yra mitiniai, įsivaizduojami asmeninio pragaro vartai, tačiau jie ne tik įtraukia, 
bet ir išspinduliuoja tai, dėl ko daugeliui norisi bėgti, šaukti. Lilita atspindi mūsų 
išaukštintas kaukes ir grąžina jas apverstais simboliniais pavidalais. Efemeridės 
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savo simboline gelme yra susietos su mūsų dvasios psichologija ir fenomenologija. 
Mirus žmogui, astrologinė Lilita tampa menama jo pomirtinės šlovės sankaupa, 
jo gyvenimo aistros saugotoja. Įdomi Juodojo mėnulio interpretacija, jį talpinant 
į „astrologinius namus“ ir paskui įvardijant blogio pasekmes. Tačiau astrologinis 
Lilitos „apsilankymas“ tam tikruose „namuose“ aiškinamas ir kaip išsilaisvinimo 
ar priešybių įveikimo galimybė. Taip astrologas, panašiai kaip ir Taro kortų meis-
tras, įvardydamas priešingas interpretacijos galimybes apsidraudžia nuo klaidos ir 
išskleidžia visą galimybių paletę. Taip astrologija virsta parafilosofija, kvazireligine 
metafizika.

Ne mokslas, o religija „vaduoja“ iš demonų „priklausomybių“. Mokslas atsi-
suka prieš mitinio ir religinio mąstymo lauką, neretai ignoruodamas šiame lauke 
paslėptą egzistenciškai svarbią diskusiją apie laisvę, vaizduotę, vertybes, tikslus, 
charakterius, valią ir atsakomybę. Poeto ir mąstytojo Danteʼės Alighierio laikais 
astronomija ir astrologija dar nebuvo griežtai skiriamos, nors skirtis tarp magijos 
ir religinio tikėjimo jau buvo nubrėžta. Astrologijai palikta teisė būti ne daugiau 
kaip samprotavimais apie dangiškuosius „polinkius“, kuriuos visus, be išlygų, gali 
įveikti žmogaus valia, kaip ir tikėjimu atsispirti bet kokiam demono ar Šėtono gun-
dymui. Danteʼė „Dieviškojoje komedijoje“ rėmėsi astrologiniais simboliais ir tai 
apmąstė, pavyzdžiui, XVI Skaistyklos giesmėje, kur aprašomi dūmuose skendintys 
žmonės, giedantys Agnus Dei, kad iš jų išeitų pyktis. Tas išgaruojantis pyktis skan-
dina vietovę dūmuose. Kai visas pyktis išgaruos, žmonės galės pakilti aukščiau į 
Rojaus pusę. Vienas iš besivalančių herojų moko, kaip suvokti astrologiją:

Jūs manot kažkodėl, jog viską lemia / Ratuojančio aukštai dangaus valia, / 
Kuri jus neva žlugdo arba remia. / Jei taip, – turėtų žlugt laisva valia, / Ir 
atpildas už bloga ir už gera / Nustotų net prasmės galų gale. / Žvaigždynų 
įtaka gal tiek tedaro, / Jog akstiną mums duoda kai kada, / O protui jau 
pačiam atskirti dera, / Kur pyktis, kur piktybė ir klasta, / Ir jei kovoj jums 
ryžtas neatlėgo, / Tai pergalė beveik jau pasiekta.215 

Panašiai galvojo ir Giordanas Bruno. Žvaigždės – tik akstinas jo poetiniam 
herojui „Herojiškajam Entuziastui“ ir net reikia veikti prieš žvaigždžių įtaką, prie-
šintis joms, kad išskleistum savo sparnus.

* * *
Prometėjas ir Pandora. Lilita savąja neganda ir vilties dovana gali būti ly-

ginama su graikų Pandora, su jos gražiu blogiu. Ir vėl susiduriame su atveju, kai 
vienos niekšybės yra išaukštinamos (Dzeuso ir net išdaviko ir vagies Prometėjo), 
o kitos, nors ir netyčinės, – pasmerkiamos visiems laikams, suteikiant joms moters 

215 Dantė. Dieviškoji komedija. Vertė Churginas, A. Kaunas: Šviesa, 2009, p. 230.
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vardą. Kavolis „Kultūros dirbtuvėse“ supriešina prometėjišką ir šėtonišką pradus 
ir jų istorinius, civilizacinius, kultūrinius pavidalus. Prometėjas yra pasiaukojantis 
bendruomenei maištininkas, o Liuciferis, priešingai, individualizuojantis, atsiski-
riantis sukilėlis. Palyginkime Prometėjo ir Pandoros pradus. Klasikinis triksteris 
yra kultūrinis genties herojus ir tuo jis skiriasi nuo paprasto skatintojo (trigerio), 
kuris gali būti ir cinikas individualistas. Tačiau triksteris yra ne visuomenės, o ben-
druomenės, genties lyderis, nors mitas gali pasakoti ir apie viso pasaulio sukūri-
mą. Tačiau kas tas pasaulis? Prometėjas yra ne šiaip ugnies vagis, išdavęs titanus 
Olimpo dievams, o Dzeusą žmonėms. Jis yra žmonių genties kultūrinis herojus, 
parodantis, kad išlaisvinimas nuo dievų lemiamo likimo pasiekiamas kultūrinių 
gudrysčių keliu. Hesiodas niekšybę apmąstė dievų sukurtosios moters – Pandoros 
metafora. Ji buvo sukurta kaip καλον κακον – gražioji bėda, kaip nuostabi niekšy-
bė, kaip žavi pražūtis, kaip Didžiosios niekšybės pirmtakė. Hesiodas Teogonijoje ją 
apibūdina kaip: „gražų blogį kažkokio gėrio vietoje“ (Teogonija, 585, καλὸν κακὸν 
ἀντ’ ἀγαθοῖο216). Nuodugniau Pandoros įvykį Hesiodas aiškina kūrinyje Darbai, 
kuriuo ir remsiuosi. Poetas pateikia moters apibūdinimą – ji neturi savitų bruožų, 
ji yra visa kuo apdovanota, taip pat ir blogiu: gundymu, apgavyste, kurstymu… 
Tačiau, jei neskaitysime kūrinio pažodžiui – apie moterį, bet galvosime plačiau – 
apie Pandoros metaforą, tada atsiveria kitokios interpretacijos galimybės. Dzeusas, 
keršydamas titanui Prometėjui (nors anksčiau išdavė savo brolius Titanus ir buvo 
Dzeuso pašlovintas) už vagystę, įsakė kalviui Hefaistui nulipdyti iš molio mote-
rį, kuri grožiu prilygtų nemirtingai deivei, tačiau žmonijai neštų nelaimę. Dievai 
ją apdovanojo visa kuo, iš čia ir jos vardas – Παν-δώρα – visa kuo apdovanotoji: 
Afroditė dovanojo grožį, Hermis – gudrybę ir saldžiakalbystę, Atėnė – dvasią ir 
išminties, Dzeusas – smalsumą ir nelaimių indą. Retorika tapo Pandoros pasekėja, 
saldžiakalbystė slėpė išmintį. Šių dovanų istorija ilgainiui suformavo kitą mitą: esą 
retorinės gudrybės slepia tiesą tarsi Pandoros skrynioje. Ją atverti reikia įmantraus 
gudrumo ir drąsos, mistinių ir egzegetinių gebėjimų. Pandoros slėpiniai padėjo 
hermeneutams įtvirtinti savo interpretacinį pranašumą, prietarą apie savo dvasinę 
svarbą, įnirtingai konkuruojant su viešaisiais politikais, siekusiais to paties. Retos 
išimtys yra Ciceronas ir Seneka, norėję vienu metu būti ir hermeneutais, ir viešai-
siais politikais.

Taip mitas apie moterį Pandorą tapo ugnies, kaip prometėjiškos ir kartu fi-
losofo Herekleito būties, antiteze. Ji buvo pirmoji Olimpo dievų sukurta moteris, 
kuri atnešė žmonijai daugelį nelaimių, o kartu ir viltį. Įdomu Pandorą palyginti 
su apokrifiniais pasakojimais apie biblinę Lilitą, kuri taip pat įvardijama kaip ne-
gandų šaltinis. Ieva šiuo atžvilgiu buvo gerokai sušvelninta mitinio mizoginizmo 

216 Hesiodas. Teogonija. Vertė Kudulytė-Kairienė, A. Vilnius: Aidai, 2002, p. 48.
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(nepakantos moterims) išraiška. Lilita ir Pandora tapo ne šiaip pavyzdžiu inter-
pretuojant moterišką blogį, bet ir akstinu nurodyti begėdystę ir nuodėmę, skirti 
bausmę.

Tačiau ir vyriškasis triksterių pasaulis ne be dėmės. Prometėjas padovanojo 
žmonėms iš dievų pavogtą ugnį, taigi nusikaltimu atskyrė juos nuo gyvūnų, išreiš-
kė žmonių esmę. Herakleitas, mąstęs, kad žmogaus būtis perteikiama ir ugnies, ir 
įtempto lanko metaforomis, filosofiškai nusakė tai, apie ką jau bylojo mitas. Vog-
ta ugnis tapo trapumo, judrumo, Logos šaltiniu. Tačiau Herakleitas išlikusiuose 
fragmentuose neužsimena apie prakeiksmą, kuris lydi tokį žmogaus būvį. Laimė, 
šiluma, civilizacija kyla iš nuodėmės ir yra baudžiama dievų siųsta nelaime. Lilita, 
Pandora, Promėtėjas tik išpildo civilizuotos būties sampratą: jų vaizdiniai yra atsa-
kas į draudžiamą civilizaciją, į supratimą, kad tai, kas žmonių kuriama, yra gauta 
paneigus dievų įsakymus, sukurta remiantis nepaklusimu, apgaule, kančia, vilti-
mi. Dzeusas Pandorai padovanojo pitosą – πίθος, indą, kokiuose graikai laikydavo 
vyną, aliejų ar sūdytą žuvį ir kokiame gyveno Diogenas. Pitosas simbolizuoja skry-
nią, kurioje laikomos priešybės – ir alinančios, ir stiprinančios, įkvepiančios žmo-
niją. Jonathanas Zareckis analizuoja Hesiodo aprašytą Pandoros mitą ir mano, kad 
jį verta skaityti opozicijų principu. Jis teigia, kad senovės graikai buvo linkę pasau-
lį, būtį aiškinti klasifikuodami priešybes. Todėl ir skiriami du Erinijos, pykčio dei-
vės, vaidmenys: vienas iš jų yra įtūžį, pavydą ir karą skatinantis, o kitas – kupinas 
narsumo ir teisingumo. Toks pat prieštaringas yra ir Pandoros pitosas: jis kupinas 
visokiausių nelaimių, bet taip pat grožio ir vilties217. Zareckis pagrįstai sieja Erinijų 
dvilypumą su romėnų Fortūna218, nešančia ir nelaimes, ir sėkmę. Žmogus gimsta iš 
skiltiẽs tarp paklusimo vyrui (Ieva) ir emancipacijos (Lilita), tarp vagystės ir dova-
nos (Prometėjas), tarp nelaimės ir vilties (Pandora); jis yra tol, kol skiltis ugninga. 
Lietuviška nuodėmė yra bastūno, nuodų, dėmių – socialinio įpareigojimo, o ne 
vidinės skilties, taigi žmogus gimsta, iškeliamas ne nuodėmės, o iš kitokių dramų. 

* * *
Tautogoriškas skaitymas yra tiesioginis, manant, kad mitas kalba pats už 

save219. Toks skaitymas neretai skatinamas dėl religinių, ideologinių ar filosofinių 
motyvų. Įprasta Jahvės Mozei įteiktus Įstatymus skaityti pirmiausia tiesioginiu 
būdu. Ideologinė subjekto apklausa (interpeliacija) taip pat vykdoma be jokių iš-
ankstinių diskusijų. Religinė asketika yra toks sielos apsivalymas, kuris menamai 
įgalina tiesioginį tiesos patyrimą. Panašiai kalba ir Heideggeris, kai būtį aiškina kaip 
217 Zarecki, J. P. „Pandora and the Good Eris in Hesiod“, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies 47 

(2007) 5–29, p. 7.
218 Zarecki, J. P. „Pandora and the Good Eris in Hesiod“, p. 13.
219 Senovės graikų kalboje ταύτης yra genityvas nuo οὗτος – pats.
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nepaslėptį / neužmarštį – ἀλήθεια. Asketika atveria atvirkštinę hermeneutiką, kai, 
užuot interpretavus tekstą, valomas mąstymas ir kaupiamos dvasinės patirtys, ku-
riomis vadovaujantis būtų pamatyta tai, kas nepaslėpta. Ir kanoninės interpretaci-
jos, ir toks pat kanoninis apsivalymas svarbus ir kritiniam mąstymui, ir fanatizmui.

Bet koks mitas apie niekšybę – Liuciferį, Lilitą, Didįjį priešą, Nuopuolį, pir-
mapradę nuodėmę, Judo išdavystę – gali būti skaitomas taip pat tautogoriškai, at-
veriant nepaslėptis, ir alegoriškai: įsitraukiant į netiesioginių prasmių aiškinimą ir 
nuomonių kovas. XX amžius paskatina nusisukti nuo mito ir religijos kontrolės: 
nuo jų alegorizacijos, tropologizacijos praktikų. Klasikinis humanitas išsilavini-
mas ir egzegetika patiria krizę Apšvietos amžiuje išaukštinus tiesioginius tyrimo 
duomenis, XIX amžiuje pabrėžiant tiesioginių ideologinių priesakų svarbą, o XX 
amžiuje – akcentuojant propagandinius įsakymus. Liepiamosios ir tiesioginės 
nuosakos gerbėjai atmetė humanitas alegorizmą, polinkį į egzegetiką, įmantrią 
hermeneutiką, o patį humanitas pavertė jo priešybe – humanizmu, tikėjimu aki-
vaizdžia tiesa ir prasmės nepaslėptimi. Humanizmas pavirto naivaus, banalaus 
mąstymo sinonimu, o jo funkcija atitiko užgimusią kolonializmo idėją, orientaliz-
mo viziją, norą scientistiškai formuoti žmogų ir bendruomenę. Humanizmas tapo 
vienu pirmųjų ir vis dar nesibaigiančių socialinės inžinerijos projektų. Jis kviečia 
žmogų paklusti tiesioginiams ideologijos „su žmogišku“ veidu postulatams. XIX 
amžiaus humanizmą galima kritikuoti tokiu pat atžvilgiu kaip ir kolonializmą 
bei orientalizmą: tėvo ir vaiko santykių išplėtimas aiškinant tautų santykius, kur 
paklusimas (subaltern) reiškia įtraukimą, išnaudojimą, planavimą ir globą vienu 
metu. Ir šiai akcijai reikalinga humanizmo kaukė, pakeičianti socializmo, nacio-
nalizmo, laisvos rinkos ir religinių konfesijų ideologijas ir tikėjimą. Nors šiandien 
kolonializmo ir orientalizmo kritikai jau skirta begalė knygų ir ši kritika jau pripa-
žinta, humanizmas dar nėra pakankamai demaskuotas ir kritikuotas. 

Schellingas viename svarbiausių savo gyvenimo kūrinių „Mito filosofija“ sako:

Dėl būtinybės, iš kurios gimsta vaizdinių turinys, mitologija nuo pat pra-
džių turi realią, vadinasi, ir doktrininę reikšmę; dėl būtinybės, iš kurios 
kyla ir forma, mitologija yra visiškai sau, t. y. ją visados reikia suvokti bū-
tent taip, kaip ji tai sako, o ne taip, tarsi būtų mąstoma ar turima omeny-
je kažkas kita. Mitologija ne alegoriška, o tautogoriška [die Mythologie ist 
nicht allegorisch, sondern tautegorisch]. Jai dievai yra tikros būtybės, kurios 
yra ne kažkas kita ir nereiškia ko nors kita, o reiškia tik tai, kad jie yra220.

Schellingo teiginį apie mito tautogoriškumą, doktriniškumą, direktyvumą de-
rėtų aiškinti jo filosofijos kontekste. Schellingas mano, kad filosofija mąsto esinį 

220 Schelling, F. W. Philosophie der Mythologie und Philosophie der Geschichte. Bd. 1. München: Wilhelm 
Fink Verlag, 1996, s. 153.



143

V. NUODĖMĖS POETIKA IR NIEKŠYBĖS FIGŪROS

patį savaime. Atitinkamai jis tvirtina, kad tam, kad esinys – mitas – pasirodytų 
toks, koks yra, turi būti įveiktas kritinis, apšviestasis protas, jo analitiniai ir herme-
neutiniai gebėjimai. Tik tada vėl bus girdimas būtiškas visuotinybės balsas. Taip 
Schellingo tautogorizmas virsta politika ir teise, o mitas ir religija vėl randa kelią, 
kaip ir laikotarpiu iki Sofoklio Antigonės, formuoti visuomenę. Prabunda ikiedi-
pinis laikas ir tėvų žudymas bei incestas, skirtybių naikinimas, visa tai, prieš ką 
nuosekliai kovojo posokratiškoji filosofija. Vis dėlto Schellingo siekinys išlaisvinti 
mitinę esinio patirtį nuo iki tol egzistavusių racionalizacijos praktikų galbūt ir ne-
turėjo tikslo pateisinti politinius mitus. Šiaip jau Schellingo proto ir mito santy-
kio apvertimą reikėtų interpretuoti kitų didžiųjų XIX amžiaus pervartų kontekste. 
Apvertimas iš esmės taip pat yra tropologinis veiksmas. Ir tai tik rodo, kad figū-
ratyvinės priemonės pačios gali tapti manipuliacijos ir įtikinėjimo įrankiais. He-
gelis transformuoja platoniškas amžinąsias idėjas ir atskleidžia dialektinę istorijos 
reikšmę, Marxas pastato Hegelį nuo galvos ant kojų ir paverčia sąvokos dialektiką 
ekonomine ir revoliucine praktika, Sørenas Kierkegaardas, ko gero, artimiausiais 
Schellingui, iškelia tikėjimo absurdą aukščiau už Apšvietos ir mokslo naratyvus, 
Nietzsche’ė pervertina visas vertybes ir grąžina dionisiškąją gamtos ekstatiką, t. y. 
įteisina mitą kaip tiesioginę tragišką praktiką. Visa tai yra didieji filosofiniai ap-
vertimai, paskatinę revoliucinius tikrojo žmonių gyvenimo apvertimus. Filosofi-
nės transformacijų idėjos skatina mus kelti klausimą, ar tik nėra taip, kad, kai tik 
hermeneutika, egzegetika (alegorijos), retorika (tropologija) arba dialektika siekia 
būti ne epistemos, o ontologinėmis priemonėmis, jos pačios pasineria į mito glėbį 
ar tampa ideologijos, propagandos instrumentais. Ontologija, gimusi iš apvertimo 
idėjos, iš tropologinio virsmo aiškinimo, paskatina revoliucinę mesianistinę prak-
tiką: apversti žmonių gyvenimus manant, kad ši transformacija yra gėrio šaltinis. 
Taip filosofai įsitraukia į pavojingą jau nebe vertybių, o gyvų žmonių gyvenimo 
pervertinimo praktiką. 

Europoje paplitę Schellingo221, Marxo ir Nietzsche’ės pasekėjai XX a. pradžioje 
užvaldė elito mintis: paversti filosofinius aiškinimus politine kova ir praktika. Her-
meneutinės praktikos ir dialektika, jei tik tokiomis išlieka, yra pakviestos aiškinti 
naujas ideologijas ir įteisinti naujas hegemonijos struktūras. Tiesioginė mitologija, 
jos doktriniškumas ir direktyvumas, susietas su savaip interpretuota Nietzsche’ės 
Wille zur Macht idėja, įsiskverbia į nacizmo ideologiją ir kiek mažiau į komuniz-
mą. Komunizmas naratyviniu atžvilgiu buvo šiek tiek atviresnis modernizacijai, 
todėl rėmėsi ne senųjų mitų rekonstrukcija bei įgalinimu, bet kūrė naują mitolo-
giją, įteisino direktyvią mitokūrą, mitokūrinę praktiką. Abi ideologijos – nacizmas 

221 Schellingo būreliai buvo ypač populiarūs Rusijoje ir neabejotinai įkvėpė Visakovienybės – 
Всеединства – gimimą ir plėtrą, netiesiogiai ir Lietuvoje.
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ir komunizmas – nuosekliai eksploatavo naujo žmogaus kūrimo, antropogenezės 
idėją, kurią neretai siejo su naujuoju humanizmu. Ta tema buvo parašyta daug 
propagandinių kūrinių, pavyzdžiui, apie komunistinį ir ateistinį humanizmą kaip 
darbininkų klasės, naujo sovietinio žmogaus auklėjimo principus. Partija save 
vaizdavo tėvu, proletariatas buvo auklėjamas vaikas. Naujoji biopolitika, žmogaus 
išardymo, išvalymo ir perkonstravimo praktikos buvo metodiškai įdiegtos nacių 
koncentracijos stovyklose ir sovietiniame Gulage. 

„Suskaidytas protas“, vėl sekant Hegelio metafora, rodo transcenduojančios 
idėjos pasirinkimo stygių arba tai, kad ji negali tapti visuotine dėl daugelio prie-
žasčių. Netekus transcendencijos pasirinkimo, instrumentinė praktika daugialypį 
pasaulį paverčia vienplaniu, nors ir pamatuotu, ir įgyvendinamu. Vienplanis, arba 
vienmatis (one-dimentional), kaip sako H. Marcuseʼė, vertinimo, regėjimo jaus-
mas ir lemia praktinę bei negailestingą bipoliarinių, vienos atkarpos priešingų 
pusių kovą, nuolatinę įtampą tarp islamo ir krikščionybės, komunistų ir fašistų, 
separatistų ir valstybininkų, feminisčių ir mačo… Visos šios kovos atspindi vien-
matį, tiesinį pasaulį, be jokios transcendencijos, be išeities. Transcenduojančio 
idealo motyvas, sekant Hegeliu ir kairiaisiais hegelininkais, taip pat Sartre’u ir 
Adorno, yra pažangesnė žmogiškosios raidos pakopa nei apšviesta ir savo iliu-
zijoms tarnaujanti sąžininga sąmonė. Sąžiningos sąmonės idealai yra sveikas 
protas, akivaizdumas, mokslo tiesa, autoritetas, priešybės be transcendencijos. 
Sąmoningas transcenduojančio idealo pasirinkimas gali turėti ir sau–ir–savyje 
galimybę, t. y. ne tik aklai kovoti su vienmate matrica, bet ir suprasti ją, įveikti jos 
ribotumą. Vienmatį priešiškumą bent iš dalies gali įveikti skirtingų žmonių dialo-
gas (taip teigia M. Bachtinas) ar viešoji komunikacija (taip mano J. Habermasas). 
Daugiamatės perspektyvos yra atviros kūrybiniam, arba revoliuciniam, protui, 
kaip teigia Herbertas Marcuse222. Vienmatis pasaulis supaprastina niekšybę iki 
jos priskyrimo priešingam poliui: tarnas tai priskiria ponui, komunistai – kapi-
talistams, nacionalistai – kosmopolitams. Tokiu atveju niekšybės samprata supa-
prastinama ir nuolatos apverčiama: vieni įtarinėja kitus ir tai niekados nesibai-
gia. Tokia priešybių analizė nepadeda suvokti dialektinės dvasios ar žmonijos, jos 
įvairovės raidos. Niekšybė yra ne tik paprasta priešybė, o tai, kas, nors ir negatyviu 
būdu, atveria transcendenciją. Krikščionybei, islamui, judaizmui – tai yra nuodė-
mė, o niekšybės šaltinis – Šėtonas ar Antikristas – tas, kuris neigiamu būdu, dar 
mistiškai, religingai atveria transcendenciją kaip kažką kita nei paprasta priešybė. 
Ši transcendencija gali būti suvokta ir kaip kažkas aukštesnio, kas nėra duota, bet 
gali būti sukurta: tai gali būti dvasios raidos istorija, teisė. Niekšybė yra ne tik 
tai, kas griauna įprastinius pono ir tarno santykius, bet ir tai, kas neigiamu būdu 

222 Marcuse, H. Reason and Revolution. Boston: Beacon Press, 1970.
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parodo juos abu tenkinančių įstatymų reikalingumą. Ir nors niekšybė pradžioje 
pasirodo kaip priešybė, atvira arba kaip gudrystė, apgaulė, klasta, jos reikšmė yra 
didesnė nei paprastos binarinės opozicijos. Pavyzdžiui, Marxui tai, kad kapita-
listas engia ir apgaudinėja darbininkus, yra ne paprasčiausiai niekšybė (būtų tik 
binarinė opozicija), bet parodo visos išnaudojimo sistemos ydingumą, todėl ją 
reikėtų analizuoti, kritikuoti ir keisti. Niekšybė, pavyzdžiui, teroro veiksmai nu-
kreipti prieš išnaudotojus, yra ne tik nusikaltimas, bet ir nurodo transformacijos, 
didžiojo asmeninio, socialinio ir politinio pokyčio poreikį 223. 

Krikščioniškas noras išpažinti, sustabdyti arba pašalinti prigimtinę nuodėmę 
koreliuoja su vėlesniu froidistiniu žmogaus kildinimu iš incesto baimės ir tėva-
žudystės – Edipo – simbolinio komplekso. Koreliuoja, vadinasi, nėra vienas ir tas 
pat, o reiškiasi tuo pat metu, kaip kitas sluoksnis, slepiantis ar pakeičiantis pirmąjį. 
Krikščionybė pabandė pašalinti šią pirminę, prenatalinę traumą skelbdama gerąją 
naujieną. Tačiau šis „išsilaisvinimas“ buvo nuspalvintas dar baisesnėmis dievažu-
dystės spalvomis – Kristaus Golgota: nukryžiavimu ir pergale prieš mirtį. Krikš-
čioniškoji mistika Golgotos (Kalvarijos) apmąstymą pavertė ne tik kasmetiniu, bet 
kasdieniu ritualu. Taip pirmapradės nuodėmės, kaip žmonių gyvenimą nukrei-
piančio simbolio, funkciją ji pakeitė Golgotos išpažinimu.

* * *
Jacques’as Derrida knygose „Markso šmėklos“, „Marksas ir jo sūnūs“ kal-

ba apie „Markso priesakus“ (Injonctions de Marx224) kaip pėdsaką, kuris ir nėra 
Marxas, bet kažkoks jo tęsinys. Jis interpretuoja du šmėkliškus epizodus: Hamle-
to tėvo (iš Shakespeare’o pjesės) ir Marxo bei Engelso ištarą „Komunistų partijos 
manifeste“: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus“ – 
„Šmėkla klaidžioja po Europą – komunizmo šmėkla“. Šmėklų interpretacijai jis pa-
siremia Schakespeare’o fraze iš „Hamleto“ apie „laiką, kuris yra anapus jungties“ – 
the time is out of joint. Dabartis prarado sąryšingumo funkciją, todėl grasina bet 
kokiems tekstams ir kontekstams beprasme išsklaida. Tai reiškia, kad nė vienas 
tekstas ir kontekstas, kaip ir frazė nėra savaime, o yra tik tada, kai mes savo pa-
stanga įtraukiame į joint of time – laiko jungtį. Tekstai ir pasakymai be šio jungties 
veiksmo, be jo pastangos neegzistuoja, lygiai kaip nėra ir Marxo tekstų ir politikos. 
Derrida pabrėžia, kad ištara the time is out of joint Schakespeareʼo gyvenamuoju 
laikotarpiu turėjo ir moralinę reikšmę: būti nesavalaikiam reiškė amoralumą, nee-
tišką poelgį. O jei taip, tai, kaip teigia Derrida, joint of time yra ir moralinis, ir kal-
binis, ir politinis veiksmas. Tačiau kas jungia ir su kuo? Prancūzų mąstytojas siekia 
223 Mažeikis, G. Įsikitinimai: sąmoningumo metamorfozės. Kaunas: Kitos knygos, 2013.
224 Derrida, J. Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris: 

Galilée, 1993, p. 20.
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išlaisvinti Marxą, kad kiekvienas galėtų pretenduoti būti laiko jungčių subjektu, 
t. y. būti atsakingu už tai, kas pasakoma ir kur. 

Derrida aiškiai nesupriešina menamos literatūrinės šmėklos (Hamleto tėvo) 
ir įsivaizduojamos ideologinės šmėklos – Komunizmo ir paties Marxo šmėklos – 
kaip mūsų vaizduotės ir sąžinės įsivaizduojamo liudininko arba pašnekovo. Jam 
svarbu apibrėžti šmėklos būties statusą grąžinant ir pateisinant ne instrumentinį 
tarpiškumą (medijos ir jų technologijos), o tarpiškumą klasikinės hermeneutikos 
prasme, kaip tai, kas atneša daug prasmių, kurias reikia interpretuoti, prieš ma-
nant, kad jas supranti. Šiuolaikinė reginių (spektaklio) visuomenė naikina ribas 
tarp mito ir ontologijos, tarp įvykio ir jo simuliakro. Atrodo, kad vienmatiškumo 
erdvė tik išsiplečia, o socialinės medijos yra tik propagandos ir agitacijos, reklamos 
ir vartojimo pratęsimai. Atsakydamas į šias tendencijas Derrida grąžina / suku-
ria šmėklologiją (hantologie – hontologija). Jis, kalbėdamas apie ribų tarp viešo ir 
privataus, politiško ir ekonomiško, išsitrynimą, teigia, kad visa reikšmių gamyba 
persikelia į specifinę medijų zoną, kur ir pasireiškia šmėklos su savita logika:

Ir jei svarbi riba pasislenka, tai atsitinka tik todėl, kad terpė, kurioje ji įtvir-
tinama, o būtent – pačių medijų terpė (informacija, žiniasklaida, tele–ko-
munikacijos, techno–tele–diskursyvumas, techno–tele–ikoniškumas: tai, 
kas užtikrina ir galiausiai lemia viešosios erdvės erdvinimą [l’espacement de 
l’espace public], pačios res publica galimybę ir politikos fenomenalumą) – 
visa ši terpė nėra nei gyva, nei mirusi, bet nuolat sukuria šmėkliškumą [il 
specialise]. Ji nepriklauso nei ontologijai, nei samprotavimams apie esinio 
būtį, apie gyvenimo ir mirties esmę. Kad atpažintume šią stichiją, reikia 
kažko kita, ir mes, veikiau ekonomijos tikslais, nei norėdami ištrinti termi-
ną, kalbame apie šmėklologiją [l’hantologie]. 225

Šmėklos pasirodymą Derrida sieja su jau mirusiojo priesaku arba įsakymu. 
Ideologiniuose vadovėliuose rasime gausybę garsių mokytojų, kurie ten tūno prie-
sako, nebylaus stebėtojo, ideologinės sąžinės pavidalais. Tačiau jie dar nepažadinti, 
o jų žadinimas sustingdavo vieno arba kito ekstatiško pranašo lūpose, bet, įsigalint 
propagandos ir reginių visuomenei, šmėkloms buvo atverti nuolatiniai pasirody-
mo portalai. Kitas dalykas, kaip keičiasi šmėklų aiškinimas; ar jis yra tik paklusi-
mas ir sutikimas būti jos mesijumi, ar banalus perskaitymas ir pavertimas šiukšle, 
ar sudėtingas dialogas ir hermeneutinė interpretacija. Šiuolaikinėms medijoms 
būdingas šmėklologiškumas neturi aiškios struktūros ir krypties, todėl susina ide-
ologijas, tačiau anaiptol neskatina gilesnio dialogo su praeities priesakais. Šiaip ar 
taip, šiuolaikinė filosofija blaškosi tarp noro būti autentišku mąstymu, prievolės 
tarnauti ideologijoms ir pagundos tarpininkauti šmėkloms, drausdama ne tik įvai-

225 Ibid., p. 89.
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rias ezoterizmo, teosofijos arba okultizmo formas, bet ir ignoruodama egzegetinio 
arba hermeneutinio skaitymo įvairovę.

Šmėklų būta visados, tačiau jos buvo aiškiai atskiriamos nuo būties, nuo gy-
venimo ir mirties, nuo substancijos, taigi taikytas tikrumo kriterijus arba legen-
da, atimant iš jų, šmėklų, balsą, manant, kad mirusiesiems jis jau nebepriklauso. 
Pasaulio socialistinės partijos iškelia ir sustingdo Marxo priesakus, patvirtina jų 
reikšmę ir prižiūri, kad jos nebesikeistų. Taip pašalinama Marxo šmėklos nežino-
moji pusė, tai, kas visados išlieka anapus mūsų interpretacijų. Intensyvėjanti regi-
nių visuomenė ir savispektaklizacija nutrina ribas tarp gyvenusių autorių (Marxo), 
literatūrinių herojų (Hamleto tėvo) ir mitinių personažų (mūsų aptartosios Lili-
tos). Visi jie pakliūva į vieną košę, neturinčią skirtumų, vadinasi, ir nesuprantamą. 
Mitinių, poetinių herojų ir kadaise gyvenusių autorių skirtumo nykimas prasidėjo 
propagandos aukso amžiuje, Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, kai nacionaliniai 
ar revoliuciniai herojai buvo suliejami su istorinėmis legendomis, su mitais ir tai 
tapo viešumos norma. Dar labiau šios košės įtaka sustiprėjo, kai viešuma buvo 
pakartotinai įerdvinama simuliakrais, tikrovės „disneylandizacijos“ laikotarpiu, 
kai simuliakrinis, spektakliškas ko nors suliejimas tapo kasdienybe. Ir pagaliau, 
atrodo, apogėjų savispektaklizacija pasiekė socialiniuose tinkluose. Šmėkliškumas 
įgauna kvazibūties statusą tada, kai „reginių visuomenė“ (sekant G. Deboru) ima 
dominuoti ir pašalina tradicines binarines perskyras. Svarbiausia, kad šmėklos 
transformuoja ne tik gyvųjų pasaulį, bet ir mitą. 

Derrida, plėtodamas šmėklologiją (hontologiją) atskiria šmėklą (spectres) ir 
vaiduoklį (fantômes). Šmėklos apibūdina mano Kito projekcijas, mano įsivaiz-
duojamą autorių, kuris yra ir svetimas, transcendentiškas, ir mano sukurtas vienu 
metu. Taip pasirodo Hamleto tėvo šmėkla ir Derrida projektuojamo Marxo šmė-
kla. Ji visados dvilypė: mano ir svetima. O kadangi mūsų įsivaizduojamų vieno 
autoriaus pavidalų yra daug, apie Marxo šmėklas kalbama daugiskaita. Knygoje 
„Marxas ir jo sūnūs“ jis teigia, kaxd skaitytojo, kritiko santykis su dvilypėmis šmė-
klomis, konkrečiai su Marxu yra būtinai neadekvatus: nesavalaikis ir nesavavietis. 
Tik partija ir dogmatikai „privalo“ būti savo laiku, savo vietoje. Tačiau toks „sava-
laikis“ skaitymas ir yra melas, nes reiškia būti anapus bet kokio laiko ir vietos, pa-
nirti į partijos ar kitų doktrinierių užanspauduotą būvį. O Derrida, nors marksistai 
jo vaidmens ir nepripažįsta, manosi savitai sekąs Marxu – kaip revoliucijos mesi-
jumi ir kaip priesakų autoriumi. Šmėklologijos neadekvatumas ir įlaikina, įtraukia 
į įvykius Marxo šmėklas, o doktrinieriai jį sustingdo, padarydami nebyliu.

Kaip ir medijuojamos šmėklos, priesakai ir paliepimai tampa reikšmingi ne vi-
sam gyvenimui, o mažiems jo epizodams. Gyvenimo epizodizacija yra kas kita nei 
rizoma, šis Deleuze’o ir Guattari nusakytas šaknynas. Epizodizacija pakeičia laiko 
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struktūras, šalina jų tėkmę ir konkuruoja su įvykiu. Moderni propaganda pradėjo 
veikti piršdama ne ilgalaikius tikslus, o epizodinius, naudodama trumpalaikes ins-
cenizacijas, įvykių spektaklizacijos ir kitokias technologijas, tikint žmonių atmintį 
esant itin fragmentišką, tad kai po vienos įspūdingos reklamos arba vaizdo klipo 
seks kitas toks pat įspūdingas, kupinas priesakų ir moralizavimo, pirmąjį reginį 
mažai kas beatsimins. Industrinė atminties epizodizacija panaikina universalumą 
ne kaip tokį, o kaip vienintelį, vietoje jo pateikdama vis naujas universalumo sce-
nas. Kuriamas paradoksas arba absurdas: daugybė vienas kitą keičiančių univer-
salumo arba visuotinumo paveikslų. Ši epizodizacija veikia ir šmėklų priesakus, 
kurie netenka savo pranašiško balso, o prilyginami epizodiniam reginiui. Derrida 
šiuo požiūriu elgiasi priešingai: jis bando grąžinti balsą Marxo šmėkloms, įvardyti 
jų priesakų girdėjimo sąlygas ir sykiu įkvėpti galios Marxo balsui, net jei marksis-
tai tam priešinasi ir jį, Derrida, aštriai kritikuoja. Epizodiškumas, laiko daugybė, 
kai jis suvokiamas ne kaip linijinė tėkmė, o kaip pulsuojanti įvykių kaita, sukuria 
ypatingas sąlygas „proto gudrumui“, kuriuo ir remiasi niekšybė. Laikiškumai, arba 
kitaip – epizodai, numato perėjimus, ir vis tobulesnius, iš vienos moralinės sferos 
į kitas. Net lytiškumas gali būti suvokiamas kaip laikiškai (tapimas iš moters vyru 
arba iš vyro moterimi) ribotas procesas. O itin gajūs ir epizodiškumui palankūs 
intertekstualumai ir intervizualumai, kalbiniai ir vaizdiniai menai, reikšmių arba 
signifikantų transformacijos silpnina šmėklų įtaką, paverčia ją tokia pat epizodine. 

Savitai „šmėklų“ situaciją aptaria Žižekas, gudriai vengiantis kalbėtis su savo 
šalies šmėkla Josipu Broz Tito, nors ir kalba apie Leniną, Staliną, Trockį, Mao; 
menkai jis šnekasi ir su „šmėklologu“ ir specifiniu Marxo sekėju Derrida, nors 
diskutuoja apie visas kitas kontinentinės filosofijos žvaigždes, įskaitant Deleuze’ą, 
Badiou arba Piterį Sloterdijką. Žižeko „Realaus“ ir „realybės“ dialektika bei Derri-
da farmakonas ir jo vedinys – šmėklologija yra artimos koncepcijos. Pasak Žižeko, 
Realus (mito, tikėjimo objektas, didysis nutylimas) įsismelkia į ontinę struktūrą ir 
kuria realybės precedentus. Realus yra kas kita nei gyvas ar miręs. Jis jau yra šių 
dviejų sintezė, vibruojanti, apgaulinga ir nepatikima. Tam, kad Realus išliktų, jam 
reikalinga tokia institucinė pagalba, gyvenimo režimas, disciplina, kuri rikiuoja 
realybę pagal Realaus sąlygą. Šis įsismelkimas, perdavimas vyksta stiprėjančios 
mediacijos forma. Taip susitinka ontologija, ideologija, kasdienybė ir mūsų fanta-
zija. Žižekas savo dialektikoje stengiasi išvengti bet kokių „tikrųjų“ prieštaravimų, 
suvokdamas visų jų apgaulingumą, po kuriuo slepiasi ir mūsų geismai, ir kasdie-
nybės santykiai. Jis ne paprasčiausiai papildo marksistinę dialektiką (visa kyla iš 
kasdienių gamybinių santykių) lacaniškąja geismo interpretacija, bet nepasitiki bi-
narinėmis opozicijomis, paversdamas jas tai klaidingomis ir kupinomis simptomų, 
tai neigdamas jų sintezę. Todėl tai, ką Derrida vadina šmėklomis, Žižekas paverčia 
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įvairiausiais simptomais. Tuomet Marsas per medijas mums pasirodo jau ne kaip 
šmėkla, bet kaip ateities ar kokios nors kitos vaizduotės, geismo trajektorijos simp-
tomas. Taigi ir Lilita yra ne paprasčiausias medijų, kūrybinių industrijų produktas, 
o mūsų šiuolaikinio geismo simptomas, net ir be pirminio šaltinio. Simptomai, 
kurie nieko nebenurodo, o yra gaminami kaip realybės artefektai, atitinka tai, ką 
Derrida vadina medijų produkuojamomis šmėklomis. Nei Derrida, nei Žižekas 
neneigia šmėklos, arba simptomo, teigiamų ir neigiamų funkcijų. Nei farmakonui 
(vaistas / nuodas), nei klasikinei dialektikai nėra būdinga teigti arba neigti regi-
mas tiesas. Žižekas pabrėžia, kad „tikrovė“ (realybė) visada yra kupina fantazmo. 
Jo šalinimas griauna tikrovę. Šmėklos turi veiksnumo intenciją – „Leninas visada 
yra gyvas“, o šio polinkio draudimas ir šalinimas naikina pačią „tikrovę“, tam ti-
krų įvykių galimybę. Realybę naikina pernelyg didelis demaskavimas, simptomų 
priežasčių ieškojimas, šmėklų medžioklė. Jei bendruomenei priimtina manyti, 
kad nuogas karalius dėvi ploniausio šilko drabužius, nereikia leisti vaikams sakyti 
banalybę „Karalius nuogas“. Karalius susimokėjo deramą kainą už apgavystę, jei 
įstengia nuogas eiti tarp kolegų, tarsi būtų su nuostabiausiais drabužiais. Vis dėl-
to „nuogo karaliaus“, aprengto tik savo fantazmu, pavyzdys rodo ir skirtumą tarp 
Derrida šmėklų ir Žižeko simptomų. 

Įvairios institucijos siekia užtikrinti savo ontologiją remdamosi šmėklomis, 
teiginiais apie menamą buvimą su įsivaizduojamais protėviais bei ateitimi gundan-
čiomis ideologijomis. Kuo daugiau skirtingų zonų, tuo lengviau suderinti ontolo-
giją su hontologija, nes veikia paskirstantys ir naikinantys mechanizmai. Griūnant 
idealų ir jų zonų įvairovei, šmėklologija gali tapti pavojinga. Sovietinė hontologija 
iškyla ir pradeda grasinti egzistuojančioms santvarkoms, kai šios visa paverčia vie-
nu tautiniu ar geopolitiniu pasakojimu, kuris ir naikina įvairovę. Derrida nekreipia 
dėmesio į tai, kad komunizmo šmėkla pati patiria metamorfozes ir dabar Rytų 
Europoje pasirodo ne kaip Marxo komunizmo, o kaip marksizmo-leninizmo vai-
duoklis.



150

VI. TRIKSTERYSTĖ: PRIEŠTARINGI  
KULTŪRINIAI HEROJAI

Mitinis triksteris yra šėliojantis anachronistinis – nesavalaikis, nesavavietis – 
kultūrinis herojus. Ne vaizdinys, ne ikona, ne tapatybė, o prieštaringas ir nesibai-
giantis įvaizdinimas, kurio vykdytojai – pasakotojai. Sekant Jungu, galima teigti, 
kad toks liaudiškas, dar nekrikščioniškas vaizdavimas yra kolektyvinės vaizduotės 
disociacijų ir asociacijų kūrinys – toks jis nenuoseklus, sau prieštaraujantis, bau-
ginamai juokingas, kūrybingai destruktyvus. Archainė, dar kanonų ir civilizacijos 
nesuvaržyta grupių vaizduotė žengia asociacijų ir disociacijų, garbinimo ir išjuoki-
mo, surinkimo ir išskaidymo keliu, kai niekas nėra tapatus sau ir kartu siekia sau 
tapatumo. Priešingai, kanonė religija, įstatymas, civilizaciniai procesai sugriauna 
organišką asociacijų–disociacijų procesą. Moralinė asociatyvi–disociatyvi vaizduo-
tė kuria triksterius, o kanonizavimas, logika, sistemos, nuoseklumas juos šalina. 

Klasikinis, krikščionybės dar nepažemintas triksteris226 yra anapus gėrio ir 
blogio be jokios nihilistinės ar progresyvios konotacijos. Jis kupinas žaismo, gu-
dravimo, dovanoja žmonėms kultūrą ir griauna jų gyvenimą, yra dorybė ir niek-
šybė vienu metu. Iš kūrybingo ir žaismingo šėliojimo, iš karnavalinio gudravimo 
atsiranda farmakonas – nuodas-vaistas. Lietuvių kultūroje triksterio fenomeną 
perteikia folklorinis aitvaras, dar labai nutolęs nuo demoniškų žvėrtakių, būdingų 
daugeliui Azijos ir Amerikos kultūrų. Tačiau klasikinių kultūrinio šelmio bruožų 
turi ir kiti mitiniai ir su jais susiję literatūriniai baltų (prūsų, lietuvių, latvių) per-
sonažai: kaukai, žaltvykslės, šunburniai, vilkolakiai. Vis dėlto aitvaras, ko gero, la-
biausiai prigijęs ir paplitęs triksteriškas personažas, nors ir stokoja suvedžiojančio, 
aiškiai išreikšto seksualumo ir labiau siejamas su vėju, ugnimi, turtais ir gyvulių 
prieaugliu.

Triksterio sąvoka yra dialektiška, kaip ir mito logika, kaip nuolatinės jo inver-
sijos, kuriomis ir matuojamas gyvenimas ir raida. Šios inversijos nėra sistemingos, 
net nestruktūruotos, jas sukelia spontaniškas disociacijų–asociacijų žaismės. Jų 

226 Žodis triksteris (trickster) kyla iš angliško „trick“ – triukas, gudrybė, apgaulė, juokas, žaismas, šėlas, 
kvailas poelgis, gebėjimas, dėmesys, suvedžiojimas. Šio žodžio polisemantinė erdvė leidžia mums kal-
bėti apie triksterį kaip apie gudruolį, juokdarį, apsišaukėlį. Vardo erdvės daugiasemantiškumas rodo, 
kad triksterio supratimui būtina interpretacija, aiškinimas, pokalbis, kuris atskleidžia ir kalbinio žai-
dimo taisykles, ir metakontekstą.
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dviprasmybė jaudina, prieštaringumas atveria žmogiškąją prigimtį, šelmiškumas 
juokina ir baugina, o kūrybingumas džiugina, žiaurumas įspėja. Triksteriui – gu-
dročiui (angl. trickter – sukčius, apgavikas, gudruolis) būdingos įvairios pasako-
jamosios ir vaizduojamosios funkcijos: tarpininko tarp dievų, gamtos ir žmogaus 
pasaulių, o svarbiausia rodo kultūrinę laikyseną, niekam nepaklusnią, anapus tvar-
kos ir chaoso, gėrio ir blogio… Pasakojimai apie triksterius, atitinkama pasakotojų 
vaizduotė ir klausytojų pasirengimas tai suprasti yra būdas, kuriuo iš žaidimo ir 
mitų iškyla kultūra, šiuo atveju to, kas yra disociatyviai asociatyvu.

Kad geriau suvoktume demonišką ir kolektyvinę triksterystės prigimtį, triks-
terius atskirsime nuo suvedžiojančių trigerių – individualių kurstytojų (angl. 
trigger – spragtukas, kibirkštis, priežastis), nors tai tik susitarimas dėl terminų 
vartojimo, kad atskirtume tam tikrus personažus. Tačiau aiškios skirties tarp ko-
lektyvinio šelmio ir vienišiaus kurstytojo nedarysime. Paprasčiausiai triksteriu 
laikysime tą, kuris operuoja bendraisiais prototipais, savotiškais gėrio ir blogio 
pavyzdžiais, o trigeriu – individualų kurstytoją, kuris gali būti labai nutolęs nuo 
prototipinio herojaus ar net prieštarauti triksterio mąstymui. Bendruomenės rai-
dai reikšminga, kad ji būtų atvira kai kurioms triksterystės formoms: visada gali 
būti apibrėžta, kam ir kokiomis aplinkybėmis nebūtina laikytis taisyklių: savam 
šamanui, šventpaikšiui arba svečiui (skirtingose kultūrose tai keliaujantys armė-
nai, kinai, žydai…). Neretai šis atvirumas pasireiškia pritarimu karnavalinėms 
šėlionėms ir žaismingam demonizmui. Karnavalinių, ritualinių šėlionių tema 
folklorinėje ir filosofinėje literatūroje yra pakankamai atskleista, o į žaismingai 
„perkeliantį“ iš vieno kultūrinio būvio į kitą demonizmą žvelgiama su didelėmis 
išlygomis, nes jis bando pretenduoti į metafizinį statusą. Šiaip ar taip, šėlsmo apei-
gos ir demoniška ekstazė triksterio atveju susipina į viena. Šis demoniškas šelmis 
turi gebėjimą kaupti išminį, būti nuolat besikeičiančiu prototipu, kuriuo seka ir 
kurį neigia, atmeta bendruomenės nariai.

Pasaulis kupinas anapusinių, žmogui transcendentinių galių, procesų, įvykių, 
kurie įsismelkia į žmones iš išorės ir yra palaikomi nesąmoningumo. Šių galių sim-
bolizacija, jų apmąstymas ir iš to kylančios inversijos, bandymas suvaldyti šias jėgas 
ar bent jau užkalbėti jas, susitarti yra dažniausiai susiję su bestiariška, demoniška 
vaizduote. Pavyzdžiui, Kinijoje yra paplitusios legendos apie demoniškas lapes, o 
tarp Amerikos indėnų iki šiol gyvos legendos apie kojoto dvasią ir šamanų apeigos 
joms prakalbinti. Bestiariški demonai lengvai migruoja tarp gėrio ir blogio, o do-
rybės ir niekšybės yra dvi jų nuolatos mirgančios ir vietomis besikeičiančios pusės. 
Iš jų žaismo, suvedžiojimų, apgaulių, vagysčių, kvailų ar protingų išradimų, juoko 
ne tik gimsta kultūrinis pasaulis, bet ir vystosi, brėžia tikslus, prasmes. Didieji die-
vai kuria kitus dievus, žemę ir žmogų (teogenezė, kosmogenezė, antropogenezė), 
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o triksteriai yra kultūrinio pasaulio kūrėjai: simbolinio, dvasinio, techninio, medi-
cininio, išminties. Jei klausysime mitų ir kai kurių juos aiškinančių antropologų, 
kaip antai Paulas Radinas ir Vincentas Crapanzanas227, psichologų, kaip Gustavas 
Jungas, istorikų, kaip Johanas Huisinga, kultūrologų, kaip Michailas Bachtinas, fi-
losofų, kaip Algis Mickūnas ar Alphonso Lingis228, pamatysime, kad pasaulis ir 
kosmas išsiskleidžia ne tik iš traumos ir prievartos, bet ir iš šokio, žaismo, juoko, 
vadinasi, ir suvedžiojimo, karnavališkumo bei apgaulės. Šėliojantis žaismas atve-
ria instinkto, geismo, proto, net traumos sinergines galimybes: sutelkti skirtingas 
galias ir tėkmes ir paversti juos didžiais pasakojimais, idealais, prasmėmis, kultūri-
niais tikslais tam, kad vėliau juos išjuoktų, paneigtų, pašalintų iš žmonių pasaulio. 
Šią sinergiją ir svajonių, geismo ir idealų transformacijas atveria, nusižengdami 
įprastinei gyvenimo tvarkai, triksteriai. Vis dėlto šiandieniame pasaulyje žaismin-
ga, kurianti ir kartu griaunanti, ekstatinė apsišaukėlio ir apgaviko figūra neteko da-
lies savo kolektyvinės ir kultūrinės reikšmės. Gali būti daug priežasčių. Svarbiau-
sia, ko gero, yra transcendentinių mąstymo nuostatų, nuolatinio poreikio atverti 
nematomą ar draudžiamą tikrovę marginalizavimas ir nususinimas. Pirmiausia 
triksteriškus herojus išstūmė šviečiamasis idealų siekimas: paideo ir humanitas, be 
to, su demonais kovojo Bažnyčia, vėliau socialinė inžinerija. Galiausiai triksterystę 
išstumia terapinės psichoanalitinės praktikos, kurios suskaido mūsų demoniškas 
sinergijas į aibę banalių geismo atomų, vietoj kokybių dialektikos siūlydamos ra-
minančią dekultūrizaciją. Demonų išvarymas vykdytas psichiniu redukcionizmu, 
kuris, užuot plėtojęs sukubų ir inkubų, aitvarų pasaulius, juos demaskuoja bana-
lių priežasčių deklaravimu: tėvažudystės geismo, incesto potraukio ir draudimo. 
Problema ta, kad pirmapradės nuodėmės yra triksteriškos sinergijos kristalizacijos 
taškai, kruopelės, aplink kurias formuojasi sudėtingiausios simbolinės arabeskos, 
o jų naikinimas neturi nieko bendra su civilizacijos raida.

Triksteriška bendruomenių raida yra pirmasis žmonių mokymosi būti žmo-
nėmis modelis. Būtent demoniškas-herojinis pasakojimas turėjo kreipti žmogaus 
tapsmą sinergijos su pasauliu keliu, šį pasakojimą vėliau išstūmė tai, ką šiandien 
klaidingai vadiname pedagogika. Sokratas buvo vienas iš retų filosofų, kuris drą-
siai skelbėsi bendraująs su savo išminties „demonu“ (arba daimonu (δαίμων „die-
vybė“), o tai buvo sinonimiška daemonui – (δαήμων – protingas, žinantis). Po 
daugiau nei dviejų tūkstančių metų Derrida taip pat skelbsis atvirai bendraujantis 
su Marxo šmėklomis (ir ne tik) ir svarstantis jų priesakus. Tačiau nei Sokrato de-
monas, nei Marxo šmėklos jau nesielgia laisvai kaip triksteriai, nebeturi savo šėlo, 

227 Crapanzano, V. Hermes’ dilemma and Hamlet’s desire: on the epistemology of interpretation. Cambrid-
ge: Harvard University Press, 1992.

228 Lingis, A. Pavojingos emocijos. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002.
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dionisiško, bestiariškojo prado. Triksterystė yra iš esmės prieštaringa, o ši priešta-
ra – kintama, žaisminga. Triksterystę siejame ne tik su protingumu ir klasta, bet ir 
su bestiarišku šėlu ir su pasiaukojimo, bičiulystės jausmais. Kažkokiomis jausmų 
ir proto kupinomis vizijomis, kurios vienu metu yra vienokios, o kitu – priešingos. 
Triksteriai, kaip dievybės Vajaus galia, išplėšia žmogų iš jo kasdienybės ir bloškia į 
nesuderinamas, prieštaringas situacijas ar būkles. Prieštaringos triksterio vizijos ir 
svajos229 yra kultūrinio kismo prielaida, sakyčiau, veikianti iki šiandien meninin-
kus, poetus ir politikus.

Triksterio veiksmams būdinga ir dovanojanti, ir kurianti, bet ir atimanti, 
griaunanti jėga (pavyzdžiui, lietuviškam aitvarui), tačiau abi tendencijos naikina 
mūsų egoizmą ir juo grįstas simbolines konstrukcijas. Triksteris ir padeda kurti ge-
rovę, ir griauna ją, jis dovanoja šventiškumą ir perteklių, bet ir prieštarauja egoisti-
nio pasisavinimo ir kaupimo veiklai. Triksteriškas dovanojimas (Prometėjas atneša 
ugnį, aitvaras – turtus) skatina gerovę, bet atmeta egoizmą. Štai kodėl pasipelnę iš 
aitvaro arba Ešu (vienas iš afrikietiškų demonų-triksterių) dosnumo valstiečiai, kai 
tik tampa uždari ir egoistiški, yra baudžiami, sudeginant trobas, derlių, išvarant 
gyvūnus ir net sunaikinant žmones. Amerikos indėnai labai aiškiai susiejo savo 
triksteriškas vizijas su dovanojimo ritualais, tai jie vadino Potlach vardu. 

* * *
Gudraujantis triksteris: niekšas, kuriantis kultūrinį pasaulį. Triksterystės 

fenomenas atskleidžia sinerginės grupių, bendruomenių dvasios ir minties tapsmą 
anapus subjektyvybės apribojimų: už tradicijos, normų, taisyklių. Subjektyvybės 
formas, arba sąstingius, saugo institucijos. Jos tai daro dažniausiai reguliuodamos 
giminių santykius, vedybas, turto paskirstymą, paveldėjimą, tikėjimą, kalbą, ga-
mybą, vergovę, pasaulio ir dangaus struktūras. Suvaržymai ir papročiai, iš jų išau-
gantys įstatymai yra naudingi kultūroms ir civilizacijoms, korporacijoms ir organi-
zacijoms, jų dvasiniam ir materialiniam paveldui, valdymui, todėl atmesti tvarumo 
ir konstravimo reikšmę būtų klaidinga. Vis dėlto formas įveikiantis dvasios ir min-
ties lakumas, juokas ir žmogtakystės (pagal analogiją žvėrtakis: vilkotakis, lapė-
takis) sklaida padeda ne tik kritikuoti tradicinį ir reliacinį subjektą, bet ir kalbėti 
apie įsikitinimą – kaip tam tikrą teleologinę nuostatą, kaip trūkio ir kita–būties 
pateisinimą. Filosofiškai žvelgiant, triksteris yra ne tvirtas ar reliacinis subjektas, 
bet ir minties žaismo, situacinio jausmo raiška, daugelio galių ir minčių sinergija, 
sampuolis ir jo išsklaida. Šėliojantis gudruolis išvengia apkaltos, vienu metu ir pri-
tapdamas, ir išduodamas kitų pažiūras. 
229 Svajos yra būsena tarp miego ir svajonės, kai kažkas jau praranda egoistinės kontrolės apvalkalą, bet 

dar nėra nevaldomo sapno dalis. Svajos suteikia žmogui paukščių sparnus ir suskaido asmenybę į 
geismo žvėris ir ištirpsta nesąmoningumo kitapusybėje.
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Žymus triksteris yra suvedžiotojas ir apgavikas Ešu–Elegbara, arba tiesiog Ešu. 
Jis yra Afrikos jorubų genties dievybės Eledemurės (kitur – Olorun, Olofi) mani-
festacija. Eledemurė turi nuo keturių šimtų iki pusantro tūkstančio manifestaci-
jų – Oriša arba Ešu. Ori reiškia galva, bet taip pat ir dvasingumas, gaivalingumas. 
Orišos yra gaivalai, kupini energijos, galios – Aše. Aše yra galia padaryti taip, kad 
kažkas įvyktų. Tam, kad veiktų, orišos (manifestacijos) turi būti kupinos galios – 
Aše. Todėl Oriša kartais vadinama Ešu (arba panašiai gausiuose dialektuose). Ešu 
yra triksteriai – gėrio ir blogio demonai, kuriuos krikščionybė susiejo su blogiu. 
Ešu–Elegbara yra prieštaringa. Viena vertus, ji yra humoro, seksualumo, šėliojimo 
dievybė, nepaisanti teisėtumo, o kita vertus, ji skatina bendravimą, mąstymą, kū-
rybingumą. Jis/ji yra neapibrėžtos, nuolat kintamos lyties (kartais vyriškos, kartais 
moteriškos, kartais belytės) ir tarpininkauja tarp Dievo (arba dievų) ir žmonių. 
Ne žmogus, o Ešu yra pasaulio centras, ir šis centras – šelmė ar gudročius. Triks-
teris Ešu–Elegbara nėra transcendentiškas, o šiapusinis, imanentiškas džiaugsmui 
ir šokiui, todėl prisitaikė net prie krikščioniškos hegemonijos ir paplito ne tik Af-
rikoje, bet ir Kuboje, Brazilijoje, Haityje bei kituose kraštuose ir darė įtaką voodoo 
ritualams. Ešu nuolat gundo ir suvedžioja dangų ir žemę, dievus ir žmones, nes 
be šito visos priešybės ir pusės gali užmiršti viena kitą, todėl sustos pasaulio rai-
da. Ešu yra panašus į senovės Graikijos dievą Hermį230, pasiuntinį ir kartu vagių 
globėją, dievą, kuris nemeluoja Dzeusui, bet ir nesako jam tiesos. Panašiai kalba ir 
Ešu. Į klausimą, kodėl jis niekada tiesiai nepasako, demonas atšauna: „Aš pratinu 
žmones mąstyti“231. Ešu vis suvedžioja: praneša naujienas žmonėms ir dievams, 
tačiau savaip, tad viskas virsta chaosu ar seksu, o iš to gimsta daug kultūrų ir vaikų. 
Antropologas, mitų tyrinėtojas Josephas Campbellas pažymi, kad Ešu yra daugi-
alypė tarp dangaus ir žemės klajojanti galia, kuri ir padeda, ir kenkia: sako tiesą, 
leisdama ją suprasti melagingai… Jorubai pasakoja, kad Ešu yra visa tai, apie ką jūs 
negalvojate, ir visados pasirodo tuo, ko jūs nelaukiate. Dažniausiai tai, ką pasakote 
apie Ešu, yra melas, ir šis melas kyla iš kalbančiojo lūpų, o ne iš Ešu. Todėl nereikia 
painioti tikrojo Ešu su tuo, ką žmonės kalba apie jį. Triksteris supriešina žmonių 
liudijimus, kiršina kvailius. Šelmis sako žmonėms, kad jie nesą tie, ką apie save gal-
voja ir mato. Ešu pasiverčia dviem ar daugiau pavidalų vienu metu ir žmonės gali 
jį matyti vis kitokį, pavyzdžiui, skirtingų spalvų drabužiais toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku. Paskui žmonės dėl jo išvaizdos ginčijasi, barasi, nesuvokdami, kad 
jiems Ešu pavidalais buvo parodytas jų pačių skirtumas232. Triksteriams būdinga 

230 Pelton, R. The Trickster in West Africa. Berkeley: University of California Press, 1980, p. 136.
231 Gonzalez-Wippler, m. Tales of the Orisha. New York: Original Publications, 1985, p. 45.
232 Campbell, J. The Hero’s Journey: Joseph Campbell on His Life and Work. New York: Harper and Row, 

1990, p. 41–42.
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ne tik sąmoningai keistis, persikūnyti, bet ir keisti kitus, drąsinti jų įsikitinimą, 
tapimą kita–būtimi. Jo galia yra būti sielos palydovu, jos keltu (kaip Hermis, ve-
dantis mirusias sielas iki Hado) – keliautojams ir paklydusiems, suvedžiotojams ir 
gelbėtojams. 

Triksteris dovanoja ne tik tai, kas įprastai pasiekiama (esamybė), bet ir tai, 
ko dar nėra (sekant antropologo Claude’o Lévi-Strausso aprašyta binarine opozi-
cija „virtas / žalias“), bet daro tai šelmišku būdu. Todėl jis laikytas demonu, kartais 
bestiarišku, ir tapo daugelio vėlesnių liaudies pasakojimų herojumi. Bestijos – ma-
giniai gyvūnai: vilkolakiai, lapėtakės, o anapus žmogiški yra zoomorfiniai demonai 
(lapė devynuodegė arba devyngalvis slibinas) arba apibrėžtos formos neturintys: 
Ešu ir aitvaras. Jiems vienu metu būdinga: atskleisti dievų paslaptis, skatinti karna-
valinį apačių juoką bei aistras, raginti žmonių maištą prieš išorinę prievartą, kurti 
naujus simbolinius pasaulius, būti savarankiškais kūrėjais apsišaukėliais. Besijuo-
kiantis gudruolis atskleidžia ir keičia didžiuosius mitinius, kolektyvinius archeti-
pus: pažaboja griaunančią dominuojančių lyderių galią, kreipia ją naujų sprendimų 
keliais, laužo įstatymus, tvarkas. Tačiau reikia būti atsargiam, nes neretai šėliojanti 
juokdario figūra tėra pataikūnas klounas, neturintis jokių triksterio bruožų. Vis 
dėlto literatūroje bandyta atskleisti ir žmogiškas triksterio savybes, tačiau jos išeina 
tragiškai juokingos, o ne demoniškai šelmiškos. Toks yra Shakespeare’o tragedijos 
„Karalius Lyras“ juokdarys, vienintelis suvokiantis menamai išprotėjusio Lyro di-
dybę. Miguelio de Servanteso Sanča Pansa taip pat vienas iš nedaugelio toleruoja 
išprotėjusio Don Kichoto keistenybes.

Triksteriškas elgesys yra ne tik rimto religinio ar kitokio ideologinio veiksmo, 
bet ir kupino keršto kurstytojo ar makiaveliško diplomato alternatyva. Dangaus 
įkvėptas apgavikas yra kūrėjo idealas, kultūrinio tapsmo prototipas giminių, gen-
čių, tautų vaizduotei. Jis niekieno ir kartu kiekvieno, kaip ir visi kultūros atradi-
mai. Triksteris yra besijuokiantis ir kupinas patyčių pasaulio centras. Demoniškai 
bestiariškas triksteris ilgą laiką skatino dievų, žmonių, galių, gamtos sankirtą, buvo 
dinamiškas, mirgantis pasaulio mazgas. O žmogus, norėdamas užimti šią pasaulį 
keičiančią vietą, turėjo išstumti demoniškus šelmius, o pajutęs šios vietos svarbą, 
įgavo puikybės ir manymo, kad jis yra visatos valdovas. Iš pradžių tai buvo pus-
dieviai herojai, paskui genijai, galiausiai tironai, diktatoriai ir apsišaukėliai, netgi 
jų statytiniai – taip menkėjo pasaulio centro vertė. Šėliojančio gudruolio antgam-
tiškumas pasireiškia jo buvimu tarp gyvūnų ir dievų, jis yra bestija ir herojus vienu 
metu. Politikoje jo bruožų turintis veikėjas dažniausiai nesilaiko rangų, taisyklių, 
pasižymi spontaniška meile, žiaurumu, saviveikla ir avantiūrizmu, imasi inicia-
tyvos, rizikos, vaidina ir būna apsimetėlis, apsišaukėlis. Jo savybės yra nepamai-
nomos lūžio situacijose, kai įprastiniai teisiniai ar komunikaciniai mechanizmai 
nebeveikia, o priešingos stovyklos nebegali viena kitos nukonkuruoti.



156

Gintautas Mažeikis  |  DVASIOS NIEKŠYBĖ. Moralinės vaizduotės tyrimai

Aptariant klasikinį triksterio vaizdinį, reikšmingą ir filosofinei, ir politinei an-
tropologijai, svarbi daugelio antropologų, psichoanalitikų nagrinėta Paulo Radino 
knyga „Triksteris“ (paskelbta 1953 metais; joje mokslininkas apibendrino dar iki 
1909 metų jo paties surinktą JAV indėnų vinebagų (Winnebago) genties folklorą. 
Vinebagų indėnai pasakoja apie Vakdžunkagą233, kuris yra ir kultūrinį pasaulį ku-
riantis triksteris. Jis nuolat medžioja, suvalgo net savo jaunesnio brolio vaikus, jo 
penis dydžio sulig ežeru ir raitosi kaip žaltys; jis pasivertęs moterimi pagimdo du 
vaikus genties vadui, jis kalbasi su žvėrimis ir žuvimis, jis karnavališkas: svilina 
savo anusą, nuolatos apsiryja, vis apsikvailina, neretai skęsta savo paties išmatose 
ir kartu atskleidžia kosmo, genties, žmonių santykių esmę, kuria laimę ir nelaimę 
vienu metu. Jis, panašiai kaip ir Prometėjas bei Hermis senovės graikų mitologi-
joje, apdovanoja žmones civilizacijos gėrybėmis: papročiais (vienas iš jų skamba: 
„Vinebagų genties vadas visados turėtų vengti žengti karo taku“234) ir materialinė-
mis gėrybėmis. Pavyzdžiui, vieną kartą Vakdžunkaga rado tuščiavidurį medžio ka-
mieną, kurio gylį pabandė pamatuoti savo penio ilgiu. Tačiau, nors jį visą ištraukė 
iš dėžės, kurioje penį nešiojo dėl pernelyg didelio ilgumo, išvyniojo, drevės dugno 
vis tiek nepasiekė ir tuo negalėjo atsistebėti. Tačiau, kai penį ištraukė, rado tik ma-
žytę jo dalį. Labai užpyko Vakdžunkaga ir:

Paskui jis sudaužė rąstą į gabalus. Ten rado burunduką ir sutraiškė jį, tačiau 
apimtas siaubo pamatė, kad visas jo penis sugriaužtas. „O vargas man, kokį 
nuostabų organą iš manęs atėmė! Tačiau kam aš tai sakau? Aš padarysiu 
iš jo gabalų daiktus, kuriais žmonės galės naudotis.“ Su šiais žodžiais jis 
paėmė savo penio galą, tą, ant kurio visai nebuvo odos, ir paskelbė: „Štai 
ką žmonės pavadins „ežero lelija“, išmetė jį į netoliese esantį ežerą. Tada jis 
surinko kitus gabalėlius vis skelbdamas: „Šitai žmonės pavadins „bulve“, o 
tai „rope“, o šitai žmonės vadins „artišoku“, o aną žmonės vadins „pupelė-
mis“, o tai bus, ką vadins „šuns dantys“, o šitai vadins „aštrūs nagai“, o aną 
pavadins „ryžiai“.235

Sudraskytas penis primena Edipo kompleksą, t. y. kastracijos baimę, iš kurios 
kyla civilizacija, ir pasitenkinimą, lytinį santykį, apvaisinimą vienu metu. Triks-
teris apsėklina pasaulį šėliodamas. Šėlas ir žaismas yra ne mažiau reikšmingi nei 
Edipo kompleksas. Apie žaismingą, šokantį gyvenimo pradą kalba Johanas Hui-
zinga veikale „Homo ludens“, Algis Mickūnas knygoje „Summa Erotica“, kur in-
terpretuoja Vedas ir fenomenologiškai kalba apie šokantį Šivą Natarają kaip apie 

233 Wakdjunkaga, išvertus – elgiasi kaip gudruolis, kitas užrašymas: Wakdjąkága. Plačiau apie tai: 
<http://www.hotcakencyclopedia.com/ho.Trickster.html> [žiūrėta 2013 12 20].

234 Radin, P. The Trickster: A Study in American Indian Mythology. New York: Schecken, 1971, p. 54.
235 Ibid., p. 39.
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pasaulio erotinių energijų skleidėją236. Šokio ir džiaugsmo, žaismo, kaip išsilais-
vinimo, gudravimo ir pokštavimo, kaip blogio įveikimo, aukštinimas buvo per-
sonifikuojamas vaizduojant ir apdainuojant tokius dievus, kaip Krišna. Huizinga 
parodo, kad neretai dievybės, kaip antai Mahabharatoje, laimi pasitelkę išdaigas 
ir juoką237. Žaismingos išdaigos, o ne traumos, yra kūrybos pagrindas, iš kurio 
skleidžiasi civilizacija. Panašiai kalba ir Michailas Bachtinas interpretuodamas 
François Rabelais poetiškai parašytą istoriją apie „Gargantiua ir Pantagriuelį“238, 
kurie sukuria pasaulį tuštindamiesi ir šlapindamiesi, t. y. šėldami, o ne bijodami 
edipiškos kastracijos.

Radinas, daugelį metų tyrinėjęs įvairių Amerikos indėnų genčių mitus, api-
bendrina: 

Triksteris vienu ir tuo pačiu metu yra ir kūrėjas, ir griovėjas, duodantis 
ir atimantis, apgavikas ir apgaulės auka. Jis nieko sąmoningai nesiekia. Jo 
elgesį visados lemia impulsai, kurių jis pats negali suvaldyti. Jis nepažįsta 
nei gėrio, nei blogio, nors ir yra atsakingas ir už vieną, ir už kitą. Jam ne-
egzistuoja nei moralinės, nei socialinės vertybės, jis vadovaujasi tik savo 
paties aistromis ir polinkiais, nepaisant to, tik dėl jo veiklos visos vertybės 
įgyja savo tikrąją reikšmę.239

Šis antropologas pažymi, kad civilizacijos požiūriu, taigi žmonių atžvilgiu, 
trikstetris turi ikižmogišką ir viršžmogišką240 prigimtį, jis yra dangiška bestija, 
galinti įgauti žmogaus pavidalą. Radinas apibūdina ir istorijos pasakotoją, tą, ku-
riam leista gaivinti mitą. Mito skelbėjas turi būti ne tik geras sakytojas, garbingas 
žmogus, bet ir saugoti mitą nuo populiarių iškraipymų. Pats pasakojimas buvo 
brangus malonumas. Norint jį išklausyti, prieš tai turėjo būti aukojama ir dievams, 
ir sakytojui, o teisė pasakoti buvo perduodama kaip palikimas arba parduodant, 
tačiau laikantis religinės ir gentinės tradicijos. Radinas nesigilina į tai, kam ir kodėl 
reikėjo išsamiai ir nuosekliai žinoti, saugoti ir atsargiai pasakoti archetipines triks-
terio istorijas, t. y. plėtoti tam tikrą mąstymo ir sprendimo būdą, kuris atveria kelią 
avantiūrizmui, žaismo perviršiui, normų griovimui ir naujų steigimui. Nesvarsto 
jis ir to, kas daro tokį elgesį priimtiną bendruomenei. 

Daugelyje pasaulio mitų triskeris suvokiamas kaip beformė protinga galia, kuri 
pasireiškia įvairiausiais, daugiausia gyvūnų, taip pat ir žmogaus pavidalais. Pavida-

236 Mickūnas, A. Summa Erotica. Vilnius: Apostrofa, 2010, p. 205.
237 Huizinga, J. Homo Ludens. A study of the play-element in culture. London, Boston: Routledge & Kegan 

Paul, 1949, p. 52.
238 Бахтин, М. М. Творчество Француа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 

In: Бахтин, М. М. Собрание сочинений. Т. 4, ч. 2. Москва: Языки славянских культур, 2010, c. 69.
239 Radin, P. The Trickster: A Study in American Indian Mythology, p. XXIII.
240 Ibid., p. 203.
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lų lakumas ir yra priežastis, kodėl triksteriai buvo siejami su teriantropais, t. y. žvė-
rtakyste ir žmogtakyste: vilkolakiais, lapėtakėmis arba tiesiog kojotais, varnomis, 
vorais, laumžirgiais, kiškiais ir pan. Jis tarsi sujungia abu: gamtą ir kultūrą, vieną 
paverčia kita ir priešingai: grąžina civilizuotam žmogui siautulį ir gamtiškumą. Ta-
čiau žvėrtakystė nėra esmė, o tik simptomas, pėdsakas to, kas takiai pasirodo. Mitai 
pasakoja apie hientakius, lapėtakius (japonų kicunė, korėjiečių kumiho) ir kt. Būti 
takiam, lakiam, t. y. keičiančiam savo pavidalus ar net tapatybę, yra triksterystės 
bruožas. Šelmiškas pasaulio kūrėjas ir griovėjas skatina kitokį pasaulio matymą, 
suvokimą, neretai inspiruotą įvairiausių haliucinogenų, transą sukeliančio šokio ir 
muzikos, ilgų meditacijų ar vizualinių praktikų. Apie tai kalba daugelis antropo-
logų – šamanizmo tyrinėtojų, taip pat ir tarpkultūrinės filosofijos (Interkulturelle 
Philosophie) tradicijos atstovai241. Triksterystę ir šamanizmą sieja panašus dvasių, 
galių suvokimas ir transcendencijos neigimas. Demonai yra ne anapus mūsų, o 
kartu su mumis, šalia.

Apie lietuviškus mitologinius triksterio atitikmenis nėra paprasta kalbėti. Re-
miantis Norberto Vėliaus ir Greimo tyrinėjimais galima teigti, kad ikižmogiško ir 
dangiško pasaulio ryšius, žmogaus žemųjų aistrų ir aukščiausių svajonių sąveikas 
įkūnydavo kaukai ir aitvarai (žemiškos ir oriškos galios) ir nei vieni, nei kiti ne-
buvo nei dievai, nei kažkur anapus, o šalia. Pavyzdžiui, aitvarai galėjo pasiversti 
ugninėmis gyvatėmis, buvo painiojami su žaltvykslėmis242, siejami su mitiniais 
žalčiais, drakonais, bet ir žmonėmis. Greimas aitvarui priskiria apgaviko, velnio 
bruožus:

…abi pagrindinės žodžio aitauti reikšmės visiškai atitinka elgesio tipus, 
kurių laukiama iš žmonių, sueinančių į santykius su Aitvaru ir norinčių 
išlikti jo malonėje: turint galvoje jo ekscesyvų ir kaprizingą charakterį, rei-
kia viską daryti, kad jį nuraminus, numaldžius; turint galvoje, kad jis yra 
iš esmės amoralus ir elgiasi vien pagal savo piktą ir kerštingą ūpą, norint 
prie jo prisitaikyti, reikia jį užglostinėti ir papirkinėti. […] Aitvaro atveju 
turime reikalo su gerai žinomu dievybių tipu, su kuriomis santykius galima 
palaikyti tiktai klastos, veidmainiavimo ir dirbtinio nuolankumo priemo-
nėmis, leidžiančiomis pasiekti gerų rezultatų243.

Krikščionybė aitvarus ir kaukus demonizavo, o populiarioji literatūra juos 
heroizavo, pagoniškuosius motyvus sumaišydama su krikščioniškaisiais. Vincas 
Krėvė padavime „Aitvaras“ jį vaizduoja kaip visų viesulų karalių, kuriam pavaldūs 

241 Kimmerle, H. Interkulturelle Philosophie. Zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag, 2002.
242 Pagal analogiją žaltvykslei, klaidžiojančiai ugniai, dažniausiai pelkėse. Tačiau Aitvaras yra klaidžio-

janti namų ugnis.
243 Greimas, A. J. Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones. Vilnius: Mokslas, 1990, p. 86.
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žaibai. Jis, pasirodęs miško raitelio, medinčiaus pavidalu, pagrobia savo mylimą 
mergelę bažnyčioje:

Žaibas sužaibavo, kaip ugnine juosta perskriedė bažnyčią, kibirkštėmis į 
visas puses pasipylė. 
– Aš čia, – sušuko jaunas medinčius, viduje bažnyčios atsistojęs, ugninėmis 
kibirkštėmis žaibais apsišarvojęs…244

Krėvės aitvaras, reprezentuodamas viesulus ir dangaus galias, stokoja dau-
giaveidiškumo, apgaulės. Jis lengvai pasiverčia berneliu, tačiau yra sąžiningas ir 
nežaidžia mylimosios jausmais, jos nesuvedžioja, nepajuokia, neišsityčioja iš men-
kos žmogaus prigimties. Iš jo jau atimta tikroji jo galia ir pašaukimas: prieštarin-
ga gudrystė, gebėjimas papirkti ir nubausti, suvedžioti ir apdovanoti. Lietuviškas 
folkloras ir literatūra labai atsargiai, su dideliu nepasitikėjimu priima triksterystės 
archetipą, jį identifikuojančias schemas, tipologijas ir personalizacijas. Priešingai, 
kaimyninė Skandinavijos kultūra yra gausesnė triksterystės, kurią vainikuoja iki 
šiandien pasakose, knygose, komiksuose, kino filmuose gyva Loki figūra. Lokis 
pateisina avantiūrizmą, išradimus, nuotykius kaip savo pasaulio užkariavimo ir 
kūrimo, keitimo būdą. Todėl ji yra labai reikšminga ir modernizacijos, ir politinio 
veiksmo požiūriu. 

Nors Radino ir kitų antropologų pateikiama triksterystės mitologija yra klasi-
kinė, vaizdinga, bet, tariant Hegelio kalba, ji yra dar nepakankamai apibendrinta ir 
istoriškai išskleista sąvoka, šis mitas dar nėra filosofinė metafora. Indėnų pasako-
jimai yra konkretūs, o lyginamoji antropologų analizė, atskleidžianti lyginamąsias 
klasikinio mito struktūras, yra priklausoma nuo konkrečių folkloro atvejų. Todėl 
triksterystės turinį geriau atveria literatūra ir filosofija. Triksterystės metafizika yra 
tokia pat reikšminga kaip ir žaidimo ar šokio. Sakau „metafizika“, nors pokštau-
janti apgaviko galia buvo įžvelgta ir apmąstyta dar mito bei grožinės literatūros 
ir atskirta nuo protingo dieviškumo ir nuo pragmatiško ar aklai tikinčio žmogiš-
kumo. Metafizika apibendrina idealius modelius, mituose ir literatūroje išplėto-
tas elgesio ir suvokimo schemas ir pritaiko jas būties, pasaulio, žmogaus, subjekto 
aiškinimui. Pokštaujantis apgavikas priklauso ne normos ir tiesos sferai, o doxai, 
t. y. nuomonių, atsitiktinumų, impulso ir situacijos tikrovei, kuri yra anapus nara-
tyvinio apibrėžtumo. Jis manifestuoja ne apibrėžtą laiko tėkmę Xronos (Χρόνος), o 
geras progas – Kairos (Καιρος), situacijas. Taigi šėliojantis įsikitinimų herojus nėra 
nei tradicinis monosubjektas, nei šiuolaikinis reliacinis subjektas. Vakarų meta-
fizika subjektu vadino įvairius dalykus: pagrindą, pamatą ir atitinkamai Logosą, 
Dievą, teiginio pagrindą (subjektas–predikatas), pažinimo pagrindą (subjektas–
objektas), diskursyvios apklausos (interpeliacijos) rezultatą (L. Althusseris, M. Fo-
244 Krėvė, V. Aitvaras. Vilnius: Alka, 1999, p. 90.
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ucault), daugelio naratyvinių apeliacijų suderintą situaciją (reliacinis subjektas). 
Triksterystės fenomenas rodo galimybę pabėgti nuo šių apibrėžimų, sumenkina 
normatyvinės apkaltos reikšmę, įtraukia žmogų į tokią žaismo situaciją, kuri ne-
priklauso nuo to, kaip mes atpažįstame protą ar beprotybę. Triksteris balansuoja, 
žaidžia ties beprotybės ir gudrumo riba, pats gudrumas jau yra žaidimas ties visuo-
menės brėžiama beprotybės riba. Kaip pažymi Foucault, protas šalina beprotybę 
kaip pavojingą neadekvatumą, remdamasis mokslo arba nuoseklių adekvatumų 
argumentais. O triksteris yra kūrėjas, kuris neišvengiamai pažeidžia adekvatumų 
tvarką, todėl adekvačios tvarkos gerbėjų yra niekinamas, šalinamas, panašiai kaip 
ir triksterio vaikas – šamanas.

Žaidžiantis takumas, lakumas kartais apsireiškia įvairiomis asmens figūromis, 
kurias skaitytojai yra linkę aiškinti kaip subjektą, bet greitai ši kaukė išnyksta – 
kaip ir personalizacijos galimybė. Pasaulio ratai, arba kosmas, yra gyvas savo šo-
kiu, žaismu, kurie kartu yra ir materializacijos arba substancializacijos. Žmogaus 
gyvenimo tikslas šiuo atveju yra įsikitinimų plėtra ir triksterystės gebėjimo ug-
dymas. Ne senatvės konservatyvumas, o Dievas arba senis, virstantis žaidžiančiu, 
kartais kvailiojančiu vaiku, yra šio kelio kodas. 

* * *
G. Jungas tematiškai sieja Amerikos indėnų triksterystės mitus su vėlyvųjų 

viduramžių liaudies karnavalais ir su alchemija, su jos svarbiausiu simboliu Mer-
kurijumi. Pasak Jungo:

Pavyzdžiui, kuriozinė tipiškų triksterio motyvų kombinacija galimai bū-
dinga alcheminei Merkurijaus figūrai: tai rodo jo pomėgis šelmiškiems 
juokams, piktybiškoms išdaigoms, jo kaip formos–judintojo galios, jo dve-
jopa prigimtis, pusiau gyvūniška ir pusiau dieviška, jo atvirumas įvairiau-
siems kankinimams ir – galiausiai – jo panašumas į išganytojo figūrą.245

 Alcheminis Merkurijus buvo interpretuojamas visuotiniau nei Olimpo Her-
mis, o interpretacijos rėmėsi senesniais kultūriniais archetipais nei senovės grai-
kų religija. Kita vertus, panašumas į Išganytoją, į Kristų, jį, alcheminį Merkurijų, 
suartino su Šėtono semantika, todėl į alchemiją viduramžių scholastai, inkvizi-
cija, jėzuitai žiūrėjo arba labai nepatikliai, arba priešiškai. Alcheminė mimikrija 
(panašumų meno praktika) buvo suvokiama arba kaip individuacijos, didžiosios 
raidos kelias, atradimo nuotykis ir avantiūra, arba kaip Viešpaties beždžioniavi-
mas (simius Dei – Dievo beždžionė). Viduramžiškos triksterio interpretacijos re-
miasi arba Dievo linksmintoju, keliauninku, arba velniu, kaip Dievo beždžione, 

245 Jung, G. “On the psychology of the trickster-figure“, in: Jung, G. The Archetypes and the Collective 
Unconscious, Volume 9 (Part I). Princeton: Princeton University Press, 1969, p. 456.
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modeliais. Be alcheminio Merkurijaus, gerai žinomas kitas triksterystės vaizdinys, 
kurį nusakė Pranciškus Asyžietis, kalbėjęs apie savo pasekėjus kaip apie Joculato-
res Domini246 – Dievo juokdarius, Dievo skomorochus arba Dievo trubadūrus. Jie 
linksmino žmones ir šlovino angelus ir Dievą dūdelėmis, šokiais ir karnavalinėmis 
procesijomis. Laetitia spiritualis – dvasinis džiaugsmas, įkvėptas Joculatores Domi-
ni šokių ir muzikos – taip turėtų atrodyti Dievą ir jo kūriniją pasitinkantys tikintie-
ji. Vis dėlto pranciškonai ilgą laiką Katalikų bažnyčios buvo vertinami rezervuotai, 
laikomi kone eretikais, nes įtarta garbinę gamtos dvasias, darę nuodėmę juoku, 
pažemindami kančią. 

Viduramžių pabaiga ir Renesansas pasižymi augančia bažnyčių (stačiatikių, 
katalikų, protestantų) kova su šventąja karnavalizacija, puolami žaidimai episcopus 
puerorum (vaikiškas vyskupas), festum stultorum (kvailių šventė), fatuorum papum 
(kvailių popiežius), libertas decemrica (durnių laisvė), festum asinorum (asilų šven-
tė), kurių metu buvo tyčiojamasi iš bažnyčios hierarchų ne šlovinant Šėtoną, kaip 
kartais bažnyčios hierarchai bandė teigti, o tęsiant šelmiško pasaulio gaivinimo tra-
diciją, būdingą visoms pagoniškoms kultūroms. Festum asinorum metu buvo šlovi-
namas asilas, gabenęs šv. Mariją Mergelę, Juozapą ir kūdikėlį jėzų į Egiptą. Šventės 
metu neretai į altorių buvo vedamas asilas, apkrautas alkoholiniais gėrimais, ir gar-
binamas kaip naujas vyskupas, kartu garsiai giedant nešvankias dainas ir lakstant, 
siautėjant šventose vietose; arba, „padoriau“, kunigai skaitydavo pamokslus asilui 
ar asilams ir šventindavo juos. Tai buvo sukrikščionintas dionisiškas liaudies kar-
navalas. Tokie šventieji karnavalai, panašiai kaip pelkė maitina upes, skatino religi-
nius jausmus. Tačiau šventoji Romos inkvizicija necenzūruotą karnavalinį žaismą 
prilygino Šėtono apsėdimui, susiejo su succubus (moteriškų demonų) ar incubus 
(vyriškų demonų) gundymais. Sukubai ir inkubai „apėmė“ gamtos demonus, jų 
gundymo, suvedžiojimo, apgaulės, meilės sferą. Maceina šį karnavališkumą verti-
na kaip Antikristo ženklus nesvarstydamas dionisiškojo prado ir su juo susijusios 
karnavališkosios kultūros funkcijų: gaivinti dogmatiką, sustingusius didingumo 
vaizdinius, kurie neteko savo perkeliančios – transcenduojančios – galios. 

Priešingai, triksteriška karnavalinė viduramžių tradicija, seksualinis juokas, 
šelmių pasakojimai ir romanai, vagantų, trubadūrų, skomorochų dainuškos buvo 
vadavimasis iš dogmatiško, liturginio gyvenimo būdo. Liaudies velniava slepia savo 
pagoniškus šaltinius ir triksterystę ir yra susijusi su karnavališkumu, su dionisišku 
valgymo ir turšinimosi, kopuliavimosi ir šokių siautulio aukštinimu, persirenginė-
jimu, didingumo išjuokimu, su visu tuo, kas ilgainiui buvo priskirta velniškumui. 
Vis dėlto visa ši karnavalinė velniava vienaip arba kitaip siejasi su mituose slypin-
čiais triksterystės pasakojimais. Tiesa, mituose velniava, dievai ir triksteriai kartais 

246 Schneider, J. Virgo Ecclesia Facta. Academy of the Immaculate, 2004, p. 60.
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yra atskiriami. Dangaus ir požemių, Perkūno ir Velnio antagonizmas plačiai apta-
riamas pasaulio mitologijoje. Pavyzdžiui, N. Laurinkienė rašo:

Velnias savo chaotiniu pradu asocijuojasi su senovės indų mitologijos asu-
rais (Asura). Asurai – tai demonai, o kartu ir pirmieji dievai, gyvavę dar 
prieš Kosmoso susikūrimą. Jie buvo siejami su požemiu, su pirminiais pa-
saulio vandenimis. Asurai laikyti vėlesnių dievų (deva-) priešininkais. In-
dra nugalėjo Vritrą, kuris buvo būtent asurų atstovas. Taigi tiek Vritra, tiek 
asurai – pirminio chaoso reprezentantai247.

Mitiniai, religiniai, literatūriniai triksterystės pavidalai atskleidžia tam tikrus 
kognityvinius modelius ir juos paranku aptarti tiriant ne empirinius atitikmenis, o 
literatūrinius prototipus, jie pagal sandarą yra artimi triksteriško mąstymo mode-
liams. Renesanso Italijos Commedia dell’arte patirtis itin svarbi grąžinant miestui 
džiaugsmą sofistikos, kurią paneigė filosofija: klaidingus argumentus, retorinius ir 
psichologinius, emocinius suvedžiojimus, apgaulingus samprotavimus, anekdotus 
ir linksmus eiliavimus, linksmą išsityčiojimą, mokant situacinės vaidybos ir rea-
bilituojant, tik jau kur kas aukštesniu meniniu lygiu, viduramžiškus karnavalus. 
Kartu su išliekančiais liaudies kultūros karnavaliniais elementais bei gerokai me-
niškesniu Commedia dell’arte piliečiai prisiminė ir tapo vėl atviri triksterio arche-
tipui: jo puoselėjamai teisei kuo nors apsišaukti, įkūnyti tą vaidmenį tam tikroje 
situacijoje. Kartu buvo mokomasi būti atviriems kito manifestacijai, jo avantiūrai, 
norui suvedžioti publiką ir tautą, nepaisant to, kad panašų elgesį draudė Bažnyčia, 
scholastiniai universitetai, teismai ir inkvizicija. Dėl Commedia dell’arte išvarytos 
liaudies kvailių šventės grįžo į gatves gražiau apsirengusios ir profesionalesnės. Ga-
tvių aktoriai, spontaniškumo meistrai, karnavališkai įkūnijo tai, kas „praktikuota“ 
dvarų ir vienuolynų užkulisiuose: subtilių niekšybių, sąmokslų ir klastos, pasaulio 
kūrimo ir aiškinimo žanrą. Folkloras, literatūra, teatras yra demokratinis bendruo-
menių mąstymo būdas, kur kas mažiau elitinis nei filosofija ar politikos mokslai.

Commedia dell’arte aktoriai Renesanso ir porenesansiniu laikotarpiu sukūrė 
daugybę naujų personažų, vienaip ar kitaip įkūnijusių triksterystę, pritaikiusių ją 
gyvenimui: Pulčinelą Neapolyje ir Arlekiną (arlecchino – pajacas) Venecijoje, Po-
lišinelį Prancūzijoje, Panšą Didžiojoje Britanijoje, Kasperą Vokietijoje, Petrušką 
Rusijoje. Triksteris tapo itin dažnas žaidimų ir kortų, apsakymų ir komiksų, šiuo-
laikinio kino pasauliuose. Vis dėlto kai kurios figūros kelia abejonių. Ar triksteris 
yra džokerio figūra, kurios geneologija yra siejama su dar Renesanso laikais papli-
tusiomis Taro kortomis, su kvailio (0 korta) ir mago (I korta) figūromis? Geneo-
logija liudija triksterystę, tačiau ar kartais literatūroje ir kino filmuose jis netampa 

247 Laurinkienė, N. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 154.
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paprastu kurstytoju, kerštautoju, banalia blogio figūra, be jokių kultūrinio herojaus 
aspiracijų? Taro, panašiai kaip ir alchemija ar žydų (bei hermetinė) kabala, siekė 
padėti žmogui išskleisti šventąsias, dieviškas galias, o tam buvo reikalinga tarpi-
ninko – laisvo kūrėjo, jautraus pašaipūno, kartais triksterio pagalba. Džokerio kor-
ta, vienu metu paplitusi pokerio žaidime, simbolizavo pakeičiamumą ir takumą. 
Džokeris žaidime galėjo tapti bet kokia kita figūra ir lenkė karalius ir tūzus, buvo 
vertingiausias koziris. Vėliau džokerio takumas buvo perkeltas į aibę komiksų, kur 
jis veikė šalia kitų triksterių, pavyzdžiui, šalia Lokio.

Douglas Claytonas, analizuodamas revoliucinį Petrogradą, aptaria Pjero, vie-
no iš Commedia dell’arte herojų, nuotykius Spalio revoliucijos lopšyje248. Revoliu-
ciniais 1917–1918 metais Maskvoje ir Petrograde buvo populiarus spektaklis „Ka-
ralius arlekinas“ (pagal Rudolpho Lotharo pjesę, kur arlekinas imituoja Commedia 
dell’arte), pastatytas bent keleto skirtingų teatrų. Spektaklis veikiau buvo skirtas 
nuverstai monarchijai pajuokti, tačiau arlekino vaidmuo dviprasmiškai užsiminė 
apie naujus apsišaukėlius. 1920 ir 1921 metais populiariu tampa Igorio Stravins-
kio baletas Petruška (pirmą kartą pastatytas Paryžiuje 1911 m., o Rusijoje tik 1920 
ir 1921 metais – kaip atsakas to laiko revoliucinei dvasiai). Petruška yra rusiška 
Commedia dell’arte personažo Pjero variacija. Modernistinis Stravinskio baletas 
Petrušką pateikė epine karnavalo (rusiškų Užgavėnių) maniera. Rusijoje baletas 
buvo suvoktas kaip „naujojo pasaulio“, kuriam pradžią davė anksčiau niekam neži-
nomi liaudies revoliucionieriai, atvėrimas. 

* * *
Trikseris ir mesijas. Gudruolio šėliotojo laukiama ne kaip dangiško gelbė-

tojo, ne kaip tikratikystės pradininko, o kaip veidmainio, todėl avantiūristo ir 
net apsišaukėlio. Mesijas įgyvendina transcendencijos pašaukimą visu pasišven-
timu, ištikimai vykdydamas ir išsakydamas priesakus. Triksteris apgauna ne tik 
žmones, bet ir dievus. Yra ir panašumų: ir mesijas, ir triksteris yra apsišaukė-
liai, tačiau mesijas tiki, kad veikia Dievo vardu, o šelmis žino, kad jis sukčiauja. 
Triksteris, arba transgresyvusis (ribas peržengiantis) apgavikas, yra leidžiamas 
draudžiamasis. Pavyzdžiui, leidžiamieji draudžiamieji buvo didikų pavainikiai: 
kilmingųjų kraujo, bet santuoka neįteisinti vaikai. Tai vyrų didikų ir kaimo mo-
terų, tačiau ir kurtizanių, aktorių, menininkų vaikai, kurių likimas buvo labai 
skirtingas. Vieni jų taip ir liko nepripažinti, atstumti. Kiti gavo išsilavinimą ir 
iš jų kilo meną bei verslą praktikuojanti žmonių grupė, konkuravusi su žydų 
tautybės asmenimis. Tiesa, skirtingai nei žydai Europoje, benkartai dar galėjo 
tarnauti kariuomenėje ir gauti gana aukštas pareigas, ilgainiui tapti puskarinin-
248 Clayton, D. Pierrot in Petrograd – Commedia Dell’Arte. Balagan in Twentieth-Century Russian Theatre 

and Drama. Quebec: McGill-Queen’s Press – MQUP, 1994.
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kiais ir karininkais. Iš pavainikių atsiranda laisvasis miestelėnų luomas: niekam 
nepavaldūs, išlaisvinti menininkai, rašytojai, mokslininkai, bet ir „kraujo“ ap-
sišaukėliai, diplomatai, kariūnai, samdomi žudikai… Būtent ši vidurinė klasė ir 
tapo intelektine bei kultūrine Europos ateitimi. Kilmingųjų likimas buvo dau-
giau arba mažiau aiškus: pirmas berniukas – paveldėtojas, antras – kunigas ar 
vienuolis, trečias – riteris, kariūnas, o mergaitės – ištekinimo verslo dalis. Ben-
kartų likimas buvo nenuspėjamai įvairesnis. Jie buvo didikų visuomenės gai-
valas ir nuodas vienu metu – tie, kuriems buvo leidžiama peržengti ribas arba 
vykdyti triksterišką misiją. Benkartai tapo nuolatinės kovos su luomais šaltiniu. 
Kova pasireiškė ir savo pranašumo rodymu, ir luominių santykių falsifikavimu, 
mėlyno kraujo gaivinimu / teršimu, naikinimu / įkvėpimu. Benkartas buvo so-
cialinis farmakonas. Benkartų giminės, susijusios su iškilios niekšybės kultu, 
buvo popiežiaus Aleksandro VI vaikai – Borgijos, kurių vienas, Cezarė Borgia 
gebėjo sukrėsti visą Italiją savo kariniais žygiais, derinamais su tėvo popiežiaus 
intrigomis, apgaulėmis, prekyba meilės ryšiais, ir su savo sesers Lucrezijos Bor-
gios žaidimais įžūliu melu, seksualiniu žeminimu, nuodais. Tiesa, visos didikų 
šeimos (vien jau ko verti Borgijų priešininkai Sforzos!) vykdė panašią santuo-
kų / nuodų / durklų politiką ir daugelis jų turėjo remiamus ar atstumiamus ben-
kartus, aktyvius politinius veikėjus.

Makiavelis buvo vienas iš pirmųjų, atkreipęs dėmesį į politiškai reikšmingą 
benkartų fenomeną ir ėmęsis bendradarbiauti bei palaikyti Cezarę. Makiavelizmas 
geriausiai apibūdina benkarto politinę laikyseną: laisvo agento, kuris juda pasiti-
kėdamas savo virtu (išmintingą narsa ir rodoma dora), o ne vien kilme ir pinigais. 
Renesanso pabaigoje dvarų ir valstybių politikoje susidūrė dvi viena kitai oponuo-
jančios figūros: tradicijos puoselėtojai ir laisvi agentai – makiavelistai. Makiave-
listas benkartas nėra juokdarys, nėra dvaro šelmis, nors ir vienas ir kitas meluoja, 
tačiau makiavelistas puola kaip lapė ar liūtas, o juokdarys ar viešas šelmis – žodžiu 
ir vaidinimu. Šiaip ar taip, abu buvo linkę apsimetinėti. Shakespeare’as savo poe-
zijoje aiškiai skyrė makiavelistus, pavyzdžiui, Jagas tragedijoje „Otelas“, ir gudrius 
juokdarius, tarkime, tragedijoje „Karalius Lyras“. Ar bent teoriškai galima makia-
velisto ir šėliotojo figūrų jungtis: išdykaujantis, apgaudinėjantis, žaidžiantis politi-
kos makiavelistas / triksteris? Labai tuo abejoju, nors literatūroje tokių pavyzdžių 
rasime, pavyzdžiui, imperatorius Kaligula (Albert’o Camus dramoje). Klasikinė 
triksterystė turi nuorodą į sakralumą (aitvaras), kuris pasireiškia kaip kolektyvinis 
archetipas ir jo įkūnijimo lūkestis – tam tikros elgesio schemos, tariamos dangiš-
kos kilmės numanymas, o paprastas apsišaukėlis yra anapus archetipo, anapus ko-
lektyvinės tradicijos ir gali būti nebent menkas sukčius, klastojantis dokumentus ir 
neturintis epinės perspektyvos. 



165

VI. TRIKSTERYSTĖ: PRIEŠTARINGI KULTŪRINIAI HEROJAI

* * *
„Pateptieji“ apsišaukėliai. Kitoks yra „pateptasis“ apsišaukėlis, kai jis pasiva-

dina caro, karaliaus, princo arba kunigaikščio vardu. Tokie bruožai būdingi, pavyz-
džiui, Jemeljanui Pugačiovui, kuris vadino save caru Petru III ir vadovavo 1773–
1775 m. valstiečių sukilimui Rusijoje. Pasivadinti Dievo pateptuoju сaru buvo ne 
tik dangiškosios galios įkūnijimas, bet ir šelmiškas žaismas ties pragaišties riba. 
Bažnyčios požiūriu šie menamai „šventieji“ apsišaukėliai demonizavo save. Savi-
demonizacija yra triksteriškas įsikitinimo būdas. Politikos istorikai ir analitikai pa-
brėžia, kad apsišaukėlių, pasitaikiusių ir ankstesniais amžiais, politikoje itin padau-
gėja Renesanso epochos pabaigoje, kai atvirai ima konkuruoti dvi galios įteisinimo 
tradicijos: dieviško kraujo ir rinkimų. Jų konkuravimas pasireiškė svarstant kas yra 
svarbiau: dangiškas šventumo ženklas, paveldėtas kraujas ar rinkimų rezultatas. 
Ženklų, įrodančių pateptumą, reikalavimas atitiko mesianizmo tradiciją ir Švento-
sios inkvizicijos praktiką: atskirti Šėtono apsėstuosius ir Dievo pateptuosius. Apsi-
šaukėliai rodė ypatingus jų kilmę patvirtinančius gimties ženklus, o masės ryžosi 
pripažinti jų neatšaukiamą pateptumą (negrįžties tašką), vedantį tik į sostą arba 
į kartuves. Triksteriški herojai politikoje prieštaravo užgimstančiai teisinei siste-
mai, kuri nepripažino dievo pateptų carų, karalių, bajorų. Ryškus konfliktas tarp 
apsišaukėlių triksterių ir renkamų bajorų pasireiškė Rusijoje XVII amžiuje, nors 
tokių būta ir Europoje. „Karališkų“ triksterių pasirodymą skatino nesantuokinių 
vaikų gausa, įpėdinių žudymo praktika, dinastijų krizės nesant tiesioginio įpėdinio 
bei gandai apie išgyvenusius, bet nuslėptus įpėdinius. Šiuos gandus stiprino XVII 
ir vėlesnių amžių liaudies folkloro tradicija, pamėgusi biblines istorijas ir pasakas 
apie išgyvenusius žudomus vaikus. Be to, svarbu, ar politiniai elitai, dvarai buvo 
pasirengę ir norėjo klausyti apsišaukėlių, pripažinti jų ženklus. Politinius apsišau-
kėlius reikėtų atskirti nuo šventpaikšių (holy fool, юродивый), kurie, nors ir nepre-
tendavo būti mesijais, neapsimetinėjo grafais, kunigaikščiais, nepretendavo tapti 
nei karaliais, nei carais, vis dėlto klykavo dievo vardu. 

„Šventasis“ apsišaukėlis privalo tikėti savo kilme, mėginti ja pasinaudoti, vie-
šai ją skelbti, įrodyti ją ne tik slaptais ženklais, bet ir išsilavinimu, retorika, gebė-
ti rasti liudininkų ir sekėjų. Pranašumą jiems suteikdavo šelmiški, karnavaliniai 
bruožai, kurie vis dėlto negalėjo būti tokie pat kaip šventpaikšio – „caro“ vaidmuo 
buvo kitoks. Kartais jiems galime priskirti triksterio bruožus, jei tik jie ir tiki die-
višku palaiminimu, išskirtinumu, ir suvokia, kad jie sukčiai ir apgavikai, rimti ir 
šelmiai. Šėliojimas yra daugiau nei karnavališkumas, jis yra apsėdimas, bet kartu ir 
kvailiojimas. Šėliojimas dažniausiai buvo priedanga, mat dieviškumu ir pateptumu 
patikėjęs, tačiau neišsilavinęs plikbajoris / apsišaukėlis būtų neįstengęs elgtis tinka-
mai, būtų pažeidęs dvaro etiketą bei tvarką bažnyčioje. Rusijoje apsišaukėlio caro 
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archetipas itin stiprus buvo XVII–XVIII šimtmečiais ir lieka gajus net šiandien. 
Pasiskelbti „Sumaišties“ (Смута) laikotarpiu caru reiškė, kad kelio atgal nėra, tik į 
Kremlių arba galva nuo pečių. Egzistencinis pasirinkimo radikalumas ir vaizduo-
jamas „šventumas“ suteikdavo apsišaukėliui carui teisę teisti, būti „svieto lyginto-
ju“, tuokti ir skirti, karti ir krikštyti. Taigi pateptieji apsišaukėliai buvo beveik šven-
ti, panašūs į šventpaikšius. Tik tiek, kad šventpaikšių nežudė, o carai apsišaukėliai 
nuolat bičiuliavosi su mirtimi.

Apsišaukėlio triksterio klasika yra Dmitrijus Apsišaukėlis (valdęs Rusiją 1605–
1606 metais). Jo kilmės istorija buvo giliai paslėpta, dėl jos net šiandien istorikai 
nesutaria. Dažniausiai jis laikomas Grigorijumi Otrepjevu, bajoro sūnumi, vienuo-
liu pabėgėliu. Tačiau triksteriui apibūdinti svarbu yra ne tai, kuo jis buvo, o kokia 
legenda tapo ir kaip ją realizavo. Tai, kad vis dar esama istorikų, kurie jį laiko tikru 
Ivano Rūsčiojo sūnumi, rodo jo žaismo sėkmę. Dmitrijaus Apsišaukėlio legenda iš 
dalies atitiko didikų pasakojimą – Ivanas Rūstusis turėjo sūnų Dmitrijų, kuris gali-
mai buvo nužudytas. Vėliau apie jį nepasakojama nieko. Tačiau štai XVII amžiaus 
pradžioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje, paskui Lenkijoje pasirodo caraitis 
Dmitrijus, kuris prašo kariaunos Maskvai užimti. Nei Lenkijos, nei Rusijos bajorai 
nežinojo, kas jis yra iš tiesų, arba tokių šaltinių neliko. Svarbu buvo kita: dievo siųs-
ta charizma, ženklas ir kiek žmonių yra pasirengę tuo patikėti. Lenkijos ir Lietuvos 
bajorai nepatikėjo, bet dalis Dmitrijų sekusios savanorių kariuomenės su bajoru 
Jerzy’u Mniszechu priešakyje leidosi į avantiūrą dėl pinigų ar naujų žemių.

Caras Rusijoje, bent jau iki Boriso Godunovo ir Vasilijaus Šuiskio, būtinai 
buvo siejamas su Dievu pagal bizantiškąją tradiciją. Caras yra Dievo vietininkas 
žemėje, todėl jis gali ne tik išlikti žudynių metu, bet ir stebuklingai atgyti. Mirus 
Ivano Rūsčiojo sūnui carui Fiodorui, Rusijoje prasidėjo dinastinė krizė, kurią bajo-
rai mėgino spręsti garbingiausio bajoro rinkimais. Tokiu tapo Borisas Godunovas. 
Jo nemėgo nei liaudis, nei Maskvos bajorai, tad buvo platinamas gandas, kad caras 
netikras. Liaudis laukė pasirodant tikro caro, o tai turėjo patvirtinti ir ženklai, ir 
garbingi liudininkai. Visa tai Dmitrijus Apsišaukėlis pateikė, o vedybomis su Ma-
ryna Mniszchówna įtvirtino. Nors lenkai ir netikėjo, vis dėlto tūkstančiai kazokų 
pasekė juo. Kad ir kas būtų Dmitrijus, jis privalėjo įkūnyti dangišką galią, apsimesti 
ir tikėti, meluoti ir sakyti tiesą vienu metu. Dmitrijui Apsišaukėliui, pasak jo aplin-
kos žmonių, buvo būdingas spontaniškumas: energijos antplūdžiai, tai liūdesys, 
tai žiaurumas, tai atlaidumas, visiškas nepasitikėjimas ir naivus pasikliovimas… 
Jo valdymas, trukęs nevisus metus, pasižymėjo prieštaringomis reformomis. Su 
triksteriu jį suartina ir tai, kad jis pažeisdavo dvaro tradicijas, buvo ne jų rato žmo-
gus. Pavyzdžiui, jis išteisino skomorochus ir gatvės juokdarius, linksmintojus. Iki 
jo skomorochų linksmybės buvo draudžiamos. Jis ne tik išlaisvino gatvių muzi-
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kantus, juokdarius, bet ir pats, pasak amžininkų, mėgo linksmybes, muziką, šven-
tes bei nepakentė vienuolių ir Kremliaus tradicijų. Negana to, jis pirmas tarp carų 
nenešiojo nei barzdos, nei ūsų ir todėl buvo pašiepiamas. Pasak legendų, po jo nu-
žudymo ant jo kūno, iš kurio buvo tyčiojamasi, buvo numesta karnavalinė skomo-
rocho kaukė ir dūdelė249. Taip jis jau miręs viešai buvo vainikuotas kaip triksteris.

Dmitrijus Apsišaukėlis pradėjo naują Rusijos politinių konfliktų tradiciją, kai 
daugiau nei du amžius tęsėsi tariamai dievo pateptųjų, apsišaukėlių kova su bajorų 
išrinkto, tačiau „netikro“ caro valdžia. Triksteris tapo veikėju, išjudinančiu ir skati-
nančiu politinius procesus, teisės, politinės metafizikos ir filosofijos raidą. Dmitri-
jus Apsišaukėlis II pratęsė šią tradiciją: pasiskelbė esą stebuklingai išsigelbėjęs per 
bajorų surengtas žudynes. Abejojantys prašė patvirtinimo. Tada į palapinę pas ap-
sišaukėlį nuėjo Dmitrijaus I žmona Maryna Mniszchówna ir po kurio laiko grįžusi 
patvirtino, kad šis antrasis Dmitrijus yra tas pats pirmasis. Šis seksualinis patvirti-
nimas neabejotinai rodo triksterio archetipo veikimą. Dmitrijus II valdė didelę Ru-
sijos dalį 1606–1610 metais. Jo laikotarpis pasižymėjo tuo, kad atsirado apie dešimt 
apsišaukėlių carų – su savomis armijomis ir pinigais bei daug bajorų, kurie perbėg-
davo iš vienos stovyklos į kitą. Šis kupinas sumaišties Rusijos valdymo laikotarpis 
pačią politiką pavertė karnavalu. Vėliau, žuvus Apsišaukėliui Dimitrijui II, pasirodė 
Dimitrijus III ir net IV… Iš viso iki XVIII a. pabaigos Rusijoje priskaičiuojama apie 
šimtas carų apsišaukėlių – tikras krauju pasruvęs politinis karnavalas. 

* * *
Antropologinių ir mitinių studijų atrastoji triksterystė greitai tapo lite-

ratūriniu vaizdiniu, o paskui ir visos sekuliarios kultūrinės kūrybos archetipu, 
prototipais ir tipažais. Triksterio pavyzdžių gausu XX amžiaus literatūroje, tačiau 
jie dažnai painiojami su trigeriais, o mums ši skirtis yra svarbi. Triksteris – kultū-
rinis suvedžiotojas, o trigeris – tiesiog ciniškas kurstytojas. Triksteriui, kaip ap-
sišaukėliui pavainikiui, būdingas gentiškumas, kolektyviškumas, pretenzija būti 
kunigaikščiu, caru, o trigeris gali pats nedalyvauti, o tik sukurstyti. Triksteris yra 
kūrėjas, kažkas tarp mesijo ir pokštautojo, o trigeris – individualistas ir neretai va-
dovaujasi keršto arba pagiežos motyvais. Žinoma, kažkur šios dvi figūros susilieja: 
juk ir demonas Ešu neretai suvedžioja, sukursto ir paskui linksmai juokiasi pamo-
kęs valstiečius. Literatūros tyrinėtojai triksterio / trigerio figūrą randa, pavyzdžiui, 
šiuose kūriniuose: Jameso Joyce’o „Ulise“, Michailo Bulgakovo „Meistre ir Mar-
garitoje“, Carloso Castanedos pasakojimuose apie Don Chuaną, Johno Fowles’o 
„Mage“, Viktoro Pelevino „Šventojoje žvėrtakio knygoje“, Jolitos Skablauskaitės 
romane „Sado sindromas“. 

249 Скрынников, Р. Г. Три Лжедмитрия. Москва: Издательство АСТ, 2003.
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Kai kuriuos pavyzdžius, artimus triksterystei, aptariau knygose: „Po pono ir 
tarno“250 bei „Įsikitinimai: sąmoningumo metamorfozės“251. Tačiau ten buvo kal-
bama ne apie triksterystę, o apie jai giminingus reiškinius. Pavyzdžiui, šiose kny-
gose analizavau šamano keliones už sąmoningumo ribų, tačiau tai nebūtinai yra 
triksterystė, nors nuolatinis Don Chuano šaipymasis, suvedžiojimai ir kvailystės 
yra triksterystės bruožas, tačiau nebūtinas šamanams. Triksteryste nelaikytinos 
ir bitnikų kelionės po regimus ir haliucinacijų pasaulius, tačiau Kenas Kesey’us 
„Linksmųjų pramuštgalvių“ (Merry Pranksters) kelionėje trumpam laikui tampa 
suvedžiotoju, triksteriu: anapus gėrio ir blogio, atveriančiu naujus pasaulius, nau-
jas elgesio formas. Triksteriu, o ne trigeriu, ne kurstytoju, nes pats yra pasinėręs į 
ilgalaikę kolektyvinę haliucinacijų, kelionės, sekso ir muzikos puotą, o ne tik kurs-
to. Triksteriais nelaikytini nei brolių Strugackių veikėjai (iš apsakymo „Piknikas 
šalikelėje“), nei Andrejaus Tarkovskio stalkeriai, nepaisant jų kelionės, rizikos, kul-
tūrinio naujumo. Jie nėra suvedžiotojai, apgavikai, juokdariai, jie tiki savo veikla. 
Triksterio samprata, žvelgiant į ją niekšybės aspektu, yra labai prieštaringa: vienus 
apgauna ir sunaikina (Kesey’aus LSD suvilioti ir dėl to pažeisti asmenys), o kitų 
sąmonę išplečia ir padovanoja gyvenimą centruojantį, reikšmingą įvykį. Teisėsau-
gai – tai nusikaltimas ir blogis, kultūrai – atradimas ir gėris. Kesey’us yra suve-
džiotojas, apgavikas, dovanų dalintojas, įkvėpėjas, pranašas, lyderis, kriminalinis 
nusikaltėlis. 

Prisiminkime Jacko Kerouaco „Dharmos valkatas“, kur pats Kerouacas tam-
pa beveik triksteriu, keliaujančiu tarp prašvitimo ir kasdienio pasaulio įvairovės, 
giedodamas jai giesmę ir juokdamasis bei pokštaudamas iš tuščių prisirišimų. 
Tačiau kelionės motyvas, amžinoji odisėja nėra pakankamas triksterystės pama-
tas, nes pats Odisėjas nei sugundo, nei suvedžioja, nei linkęs klaidinti ir juoktis 
iš savo herojų. Panašių triksterystės bruožų rasime ir kultinėje bitnikų bei hipių 
knygoje – Thomo Wolfo „Rūgštimi įkrauto gėrimo testas“, kur vaizduojama minė-
to Keno Kesey’aus psichomaginės kelionės patirtis. Priminsiu, Kesey’us yra garsus 
savo knyga „Skrydis virš gegutės lizdo“ bei „magine“ kelione, kuria jis bandė ir re-
aliai, ir psichodeliškai išplėsti Kerouaco „Kelyje“ patirtis. Wolfo knyga reikšminga 
ne tik Kesey’aus kelionės ir jos nuotykių perteikimu (to būtų maža triksterystei), 
bet ir bandymais aprašyti haliuciogeninių vizijų patirtis maginės kelionės metu. 
Psichinės praktikos, kurias vaizduoja Wolfas, yra anapus tiesos ir melo, realybės 
ir vaizduotės, jos kupinos eksceso ir transgresijos. Tiesa, skirtingai nei Keroua-
cas „Dharmos valkatose“, Wolfas savo knygoje „Rūgštimi įkrauto gėrimo testas“ 
neatskleidžia jokio anapusybės / transcendencijos kvėpavimo, kuris pateisintų 

250 Mažeikis, G. Po pono ir tarno. Lyderystės ir meistrystės dialektika. Kaunas: Kitos knygos, 2012.
251 Mažeikis, G. Įsikitinimai: sąmoningumo metamorfozės. Kaunas: Kitos knygos, 2013.
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apsivalymą ir prisikėlimą. Taip pat nėra aiškiai kalbama ir apie transcendentinį 
išėjimą / eschatologiją. Apskritai šiandien eschatologinė tema yra užgožiama se-
rijiniu būdu dauginamos industrinės apokalipsės, kurios pilna šiuolaikiniuose 
filmuose252. Triksteriai paprastai vengia eschatologinių ir juo labiau apokaliptinių 
temų, jos būdingesnės kitai herojų kategorijai: mesijams, pranašams, taip pat dievo 
pateptiesiems, kurie įsispraudžia ir į triksterių, ir į mesijų ratą.

* * *
Prancūzų karikatūrinis žurnalas „Charlie Hebdo“ vykdo ne tik ciniško juo-

ko, bet ir karnavalinę, socialinės ir politinės kritikos, galiausiai triksterystės funk-
ciją. 2015 m. sausio 7 d. žurnalą už islamiškojo fundamentalizmo kritiką atakavo 
teroristai. Puolimo metu buvo nužudyti dvylika asmenų, daugiausia žurnalo dar-
buotojai. Po to, solidarizuojantis su žurnalu, pasaulyje kelias dienas buvo platinami 
šūkiai“ „Aš esu Charlie“ – „Je suis Charlie!“ Vis dėlto greitai buvo suvokta, kad 
šūkis „Je suis Charlie!“ yra nepakeliamai sunkus daugeliui piliečių, ir tai svarbu 
pasiaiškinti, suprasti triksterio funkciją ir atskirti ją nuo nekalto, popkultūrinio 
karnavalo–balagano, cenzūruotos linksmybės. Pasakyti „Je suis Charlie!“ – reiš-
kia ne tik tarti, kad „aš esu laisvė, juokas ir karnavalas!“, bet ir tai, kad remiame 
transgresyvų juoką, peržengiantį savos ir kitų kultūrų bei religijų normines ribas, 
leisti tai, kas įžeidžia: juoktis iš baltųjų ir juodųjų, musulmonų ir krikščionių, iš jų 
dievų ir bažnyčių, iš komunistų ir fašistų, iš žydų ir palestiniečių, pilkųjų gerųjų 
žmogeliukų ir apkvaišusių marginalų, iš prezidentų ir benamių… Ši juoko forma 
yra išties begėdiška, tačiau ne nuodėminga, ji nėra nukreipta kurti naujas erezijas. 
Kodėl giljotinavimas, viešos kartuvės, inkvizicijos laužai nėra karnavalas, juk ir ten 
vaidinama? Jie vaidina tik patys save ir beveik nesijuokia, o karnavalinė linksmybė 
ir karikatūra yra visada ne tai, visados ne–tapatybė, todėl juokavimas pakeičiant: 
sudeginamas ne tas, iš kurio juokiamasi, kažkoks pakaitalas, ir ne sudeginamas, o 
skrudinamas ir suvalgomas, smagiai užsigeriant. Karikatūra, jei tik ji nėra propa-
gandos priemonė, dar išlieka persirengėlių balagano sūkuryje: nupieštas menamo 
Mahomedo seksualinis aktas visai nėra nei Mahomedas, nei seksualinis aktas, o 
karikatūrinis pakaitalas. „Charlie Hebdo“ yra begėdžiai, ir begėdystė, kaip jau kal-
bėjome, yra galimas triksterystės požymis. Karikatūros yra tokia prancūzų kul-
tūros diskurso dalis, kuri nėra priskiriama „nuodėmės“ sričiai, nors neabejotinai 
siekia transgresyvumo ir kartais yra begėdiškos. Priešingai, musulmonams karika-
tūrinis Mahomedo vaizdavimas yra „nuodėmė“, t. y. priklauso visai kitai vertinimų 
dimensijai. Begėdiška karikatūra gali atverti kažką nauja: paskatinti tikinčiuosius 
būti labiau kritiškiems dogmoms. Tačiau „Charlie Hebdo“ ir musulmonų konflikto 

252 Milerius, N. Apokalipsė kine. Filosofinės prielaidos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.
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atveju taip neatsitiko, o tai rodo, kiek triksteriškas viešas elgesys gali būti pavojin-
gas. 

Dažnai kalbant apie juoko kultūrą remiamasi Bachtino karnavalinio juoko 
samprata. Rašydamas šią knygą Chruščiovo valdymo laikotarpiu (išėjo jau po „at-
šilimo“, 1965 m.), nepaisant sąlyginės socialistinės tolerancijos, Bachtinas, gyveni-
mo blaškytas po lagerius, atsižvelgė į liaudies idėjos konjunktūrą. Todėl François 
Rabelais ir viduramžių karnavalinis juokas pateiktas kaip liaudies laisvinanti vei-
kla, o ne kaip atskiros, konkuruojančios juoko srovės, neišskiriant pilietinės iro-
nijos, satyrų, pamfletų, karikatūrų. Bachtinas nekalba apie pavergiantį ir liaudies 
vardu prisidengusį juoką, kuris buvo imituojamas sovietinės propagandinės kari-
katūros ir satyros, išjuokusių imperializmą, monopolijas, supuvusį Vakarų pasaulį, 
taip pat savus spekuliantus, sukčius, grobstytojus.

Pasaulietinis pilietiškumas, viešuma ginasi nuo fundamentalizmo juoku ir 
kritika. Anekdotas – pirmas ginklas prieš autoritarinį, totalitarinį režimą, prieš 
valdžios aparato – Leviatano užmačias. Šaipymasis ir ironija atveria autoritarams 
nepakenčiamą įvairovę, visados jų nemėgstamą. Todėl „Je suis Charlie!“ yra la-
bai sunkus ir įpareigojantis šūkis, kurio varinių trimitų gerbėjai negali pakelti ne 
tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje. „Je suis Charlie!“ yra laisvos visuomenės, o ne 
aparato ir ne nomenklatūros, ne baikščių institucijų ir ne autoritarinių korporaci-
jų skelbimas. Kreivi ir fundamentalizmo pelėsiais apaugę politiniai Rytų Europos 
veidrodžiai sutriko susidūrę su „Charlie Hebdo“ tragedija. Zonų kilmės žmogus 
buvo linkęs veikiau palaikyti kovą su islamu ar pabrėžė Europos Sąjungos vienybę, 
nei suprato „Je suis Charlie!“ įvykį ir jo turinį. Kažkoks cinizmas ir nesupratimas 
įsiskverbė tarp teroro smerkimo ir supratimo, kas yra „Charlie“. Putiniška teroristų 
naikinimo retorika yra paprasta: akis už akį, ir suvokiama: arba jie, arba mes; arba 
ES, arba „Islamo valstybė“ – taip skambėjo politiniai pranešimai. Analogiška fun-
damentalistinė keršto retorika plito Europoje šimtmečiais ir rėmėsi tikėjimo, šei-
mos, nepajudinamo autoriteto vertybėmis. O „Charlie“ karikatūros yra priešingos 
tam – jos smerkia tokį fundamentinį susirinkimą.

Laisvos pilietinės civilizacijos raida sutampa ne tik su keršto draudimu (Kris-
tus draudžia Senojo Testamento „akis už akį“), ne tik su įstatymo vertinimu aukš-
čiau nei religinė dogma ar tradicijos ritualas (apie tai Sofoklio tragedija „Antigo-
nė“), ne tik su prieinamos viešumos ir demokratinio pilietiškumo atradimu (dar 
nuo Periklio laikų Atėnų), bet ir su kritikos bei juoko civilizacine svarba (simbo-
liškai galime susieti su vieša Voltaire’o ironija). Prieš Atėnams pasineriant į tironijų 
liūną, buvo teisiamas ir mirtimi nubaustas Sokratas už tariamą religijos kritiką. 
Viduramžiški ir renesansiniai miestų karnavalai laisvai šaipėsi iš bažnytinių ir pa-
saulietinių hierarchų. Išsityčioti iš dogmų ir godžių kunigų, bukapročių karaliaus 
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vietininkų ištisus šimtmečius buvo norma, randanti sau formą, vietą ir laiką. Kaip 
teigia Bachtinas, viduramžių ir Renesanso karnavalinė kultūra palaikė tikėjimo 
gyvumą, formavo juoko žanrus ir skatino laisvą miestelėnų saviraišką, commedia 
dell’arte raidą, su tuo susijusį gatvės ir rūmų gyvenimą. Vėlyvųjų viduramžių, Re-
nesanso ir baroko Italija bei Prancūzija buvo karnavalinės kultūros šalys, kur buvo 
toleruojama šventinė perversija: vargstančiųjų išaukštinimo iki dangaus, o didikų 
arba kunigų ir vyskupų sumenkinimo iki tuštinimosi ir lytinės kopuliacijos, su-
vokiant, kad anapus karnavalo, teatro ar (savavališkai išplėskime analogijas) žur-
nalo visos šios tvarkos atkurs savo statusą, o pasaulis ne grius, bet taps atviresnis, 
žaismingesnis. Karnavalinis juokas yra kritikos, satyros, politinės laisvės, naujumo, 
įvairovės, poezijos ir prozos, filosofijos ir piliečiams palankių įstatymų šaltinis. Iš 
čia garsusis prancūziškas antiklerikalizmas, volteriška satyra, pamfletai ir feljeto-
nai. Žinoma, Prancūzija turi ir kitokių tradicijų: jakobinų teroro ir pronacistinio 
régime de Vichy… Tačiau kalbu ne apie prievartą, o apie civilizacijos raidą. Kūry-
binga įvairovė plečia tolerancijos lauką, sukuria palankumą tiems, kuriuos funda-
mentalizmas norėtų išstumti arba sunaikinti.

Žinoma, jei tvarka reikalauja, valdžios aparatas gali įsteigti parodomąjį kari-
katūrų leidinį. Kadaise toks buvo „Šluota“. Šis sovietinis agitacinis žurnalas metų 
metais platino juokelius vyro ir žmonos santykiams pašiepti ir perspausdindavo 
rusiško „Krokodilo“ propagandinę kritiką, skirtą imperializmui. „Šluota“ nebuvo 
laisvų piliečių kūrybinis žurnalas, nors tarp eilučių ir čia pasitaikydavo kandesnių 
ir laisvesnių užuominų. Net „Šluotos“ antiklerikalizmas buvo užsakomasis. Tiesa, 
užsakomųjų karikatūrų rasime ir šiandien. 
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Kas yra suvedžiotojai, gundytojos, šelmiai iškilaus ir išlavinto humantitas po-
žiūriu? Reikšminga takoskyra tarp humanitas, kaip humanitarinio civilizuojančio 
lavinimo, ir normatyvinio gailestingumo buvo parodyta Giovannio Boccaccio 
„Dekamerone“. Humanitas idealai buvo formuojami remiantis Danteʼės, Petrarcos, 
Boccacio kūriniais, jie paskatino Renesanso gimimą. Boccaccio, kurtuazinės mei-
lės idealų ir poezijos meistras, sekdamas Danteʼės „Divina comedia“, rašo savo la 
comedia humana, tačiau ją galiausiai pavadina „Dekamerono“ vardu. Tai kritiškas 
pasakojimas apie Pasaulio atkūrimą per 10 dienų (δέκα – „dešimt“, ἡμέρα „diena“) 
maro metu. Florencijos ir jos krašto nelaimės – 1341 m. maras, 1343 m. badas ir 
1348 m. didysis maras – atrodė kaip regimo pasaulio pabaiga: miestas, apylinkės ir 
dvarai ištuštėjo, o gatvėse daugėjo lavonų, žiurkių, palaidų gyvulių. Maras tapo vie-
šu žiaurumo reginiu, kurį siuntė, pasak autoriaus, dangus ir kurį papildė žmonių 
nuožmumas. Boccaccio, šio siaubo liudininkas, imasi atkurti ir atnaujinti prarastą 
pasaulį253, jo įvairovę ir kasdienybę, o anaiptol ne Dievo karalystę. Jo tekstas yra ir 
kritiškas, ir laisvinantis. Dauguma pasakojimų privers sutrikti: ar tai ir bandoma 
atkurti, ar to bandoma išvengti – tiek ten rodoma išdavystės, melo, gundymo, pa-
leistuvavimo, žudymo, linksminimosi, bet ir išminties, ir susilaikymo? Pavyzdžiui, 
pirmasis pasakojimas apie notarą Čepaletą, išskirtinį sukčių: „jis didžiausia gėda 
laikė, jeigu bent vienas jo aktas (nors ir nedaug jų rašė) būtų pasirodęs nesuklas-
totas254“. Teismuose jis melagingai prisiekdavo ir apgaulingai liudydavo, gyveno 
kurstydamas „vaidus, nesantaiką ir skandalus“, buvo tikras niekšybės įsikūnijimas. 
Mirdamas Čepaletas melagingai atliko paskutinę išpažintį, apgavo vienuolį pasa-
kodamas apie savo išimtinai dorą, be nuodėmių gyvenimą, nuolatinį pasninkavi-
mą ir aukojimą. Vienuolis jį palaikė kone šventuoju ir apie tai, Čepaletui mirus, 
skelbė bendruomenei, aistringai jį gyrė. Bendruomenė pradėjo jį laikyti šventuoju, 
radosi jam skirtų maldų ir priskiriamų gydymo stebuklų, net kalbėta, kad Čepa-
letas pakliuvo į rojų. Boccaccio šį apsakymą užbaigia paradoksaliais svarstymais 

253 Filippo Andrei. Boccaccio the Philosopher an Epistemology of the Decameron. Dallas: Palgrave Macmil-
lan, 2017, p. 40.

254 Bokačas, Dž. Dekameronas. Vertė Viskanta, E. Vilnius: Vaga, 1987, p. 26. 
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apie Dievą: „Net ir tada, kai mes jo priešą palaikome jo draugu ir jį pasirenka-
me tarpininku, Viešpats išklauso mus, lyg mes tokiu tarpininku būtume pasirinkę 
tikrą šventąjį.“255 Boccaccio daug savo pasakojimų sieja su apgaulės ir niekšybės 
prieštaringumu ir atpirkimu. Tačiau žmogiškumą liudija ne pasakojimas, ne reli-
gingumas, ne pagalba kitiems, o 10-ies pasakotojų garbingumas, iškilumas, stilius, 
gebėjimas mąstyti parabolėmis ir suprasti kurtuazinius ženklus. „Dekamerone“ pa-
sakojama apie platonišką simpoziumą maro metu, kuriuo atkuriamas dvaro, flirto, 
kasdienybės kritikos ir paradoksų pasaulis, prarastas dvasinis gyvenimas ir visiškai 
nesirūpinama maro sukeltu skausmu ir mirtimis. Tai ir yra humanitas ir ji (hu-
manitas – moteriška giminė) artima dialektikai, sofistikai ir retorikai, kaip tiems 
menams, kurie remiasi ir žaidžia būties ir nebūties šmėkščiojimu. O šiuolaikinė 
humanizmo (humanizmas – vyriška giminė) ideologija yra humanitas falsifikatas. 
Vietoje proceso ir mirgėjimo, kurį atveria Būties ir Niekio santykis, humanizmas 
kalba apie privilegijuotą, hegemoninę esinių tvarką, o vietoje pasaulį atkuriančio 
meno siūlo materialinę pagalbą. Humanizmas (maistas ir vanduo) išstūmė puotas 
(simpoziumo pokalbius, kur maistas trečiaeilis) maro metu. Humanizmas nesie-
kia atkurti kurtuazijos ir nuodėmių kupinos kasdienybės, o kūrybinę ontologinę 
pastangą pakeičia humanitarine pagalba nelaimių metu. Priešingai, ten kur puota 
maro metu buvo (blokadinio Leningrado teatrai, geto teatrai Vilniuje arba Varšu-
voje, „Berezil“ teatras Charkove Holodomoro metu, teatras ir opera Gulago Solo-
vkuose ir Vorkutoje), ten nebuvo nieko, ką vadiname humanizmu. 

* * *
Humanizmo kritiką pateikė M. Heideggeris atsakydamas į J. P. Sartre’o laišką 

„Egzistencializmas yra humanizmas“. Heideggeris aiškiai suvokia humanitas pras-
mę ir skirtumą nuo humanizmo ideologijos, humanitas siedamas su dialektika, 
retorika, filosofija (vengia sofistikos), o humanizmą – su instrumentalumu. Jis iš-
lieka humanitas šaukliu netgi susijęs su nacizmu, kuris yra tik viena iš technikų, 
vienas iš instrumentalumų šalia komunizmo arba humanizmo. Heideggeris teigia, 
kad Renesanso studia humanitatis vis dar buvo Platono παιδεία (paideia) – moky-
masis kaip tapsmas idėjos tiesos šviesoje – tęsinys. Kaip visada tai daro nepaprastai 
rimtai ir jokios šelmystės arba gudravimo, prieštaringumo neįžvelgia pačioje hu-
manitas idėjoje. Heideggerio hermeneutinė analizė skatina juo pasitikėti, tačiau 
Renesanso idėjų įvairovė siūlo būti kritiškais. Renesanso humanitas yra atsuktas 
ne į Gėrio idėją, kaip Platono atveju, o į įsitvirtinimą kosmose ir žmonių ben-
druomenėje, į norą patiems kurti pasaulį, net jei prieštaraujama Dievo planui ar 
bažnytiniam Gėrio aiškinimui. Boccaccio kalba apie puotą maro metu ne kaip apie 

255 Ibid., p. 35.
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„Dieviškąją“, o „Žmogiškąją komediją“ (La Commedia Umana)256. Tačiau komedija 
šiuo atveju reiškia ne egoistinį juoko žanrą, o komediją egzistencine prasme – kaip 
pačios būties juokavimą arba ironiją… Heideggeris apeina svarbų Machiavellio 
atvejį ir tai, kad humanitas tampa išlavintos, išaukštintos didikų gudrystės šaltiniu, 
o ne yra atsuktas į dieviškąjį Gėrį. Heideggeris norėtų pašalinti posokratiškus filo-
sofijos sluoksnius ir atgaivinti pirminius mito balsus, Herakleito Žosmę, kaip Nie-
tzsche’ė gaivino ikisokratišką Dionisą. Pasak jo, senovės Graikijoje tokias pradžios 
praktikas atitiko paideia, kuri atskleidžia žmogiškumo šaltinius, o vėliau, Romoje 
ir Renesanso metu, buvo interpretuota kaip studia humanitatis. Humanitas stu-
dijos reiškė ne normatyvumo puoselėjimą per eruditio institutioque in bonas ar-
tes, bet išsiveržimą iš minios kūno, iš rūšies ir nepriklausomo, ambicingo individo 
tapsmą. Heideggerio tikslas – ne istorija, o būtis ir esinys. Tai artima tam, ko siekė 
ir Friedrichas Schellingas: το ταύτόν, tapatybės, nekintančio esinio mąstymo. Vis 
dėlto yra ir esminių skirtumų. Schellingas, kurio filosofijos analizei Heideggeris 
skiria daugelio metų seminarus, susitelkia į visuotinybės ir sąmonės tapatybės aiš-
kinimą, o Heideggeris į mirtingojo dalios suvokimą, vienas kalba apie amžinybės 
dėsnius, kitas – apie pasirengimą mirčiai mito prošvaistėje. Tačiau abiem svarbus 
„tautogorizmas“ – to paties, akivaizdos, prošvaistės aiškinimo galimybė išvengiant 
tarpininkavimo dialektikos. Mes, priešingai, būtent įtarpinančią dialektiką, ženklų 
ir simbolių konfigūracijas gėdos ir begėdystės, kvailumo ir proto, taikos ir „maro“ 
metu laikysime esminga humanitas raidai.

Renesanso ir po jo puoselėtos niekšiškos gudrybės, įkūnytos to meto didikų 
politikos, pavyzdžiui, medičių, sforcų, bordžijų, orsinių… kurias suvokė ir pra-
gmatiškai perteikė Machiavellis, buvo toli nuo banalios paikystės, ne tik kaimiškos, 
bet ir ciniškų, pasipūtusių didikų ar tuščiagarbių dvasininkų. Erazmo Roterdamie-
čio knygoje „Pagyra kvailybei“ rodoma, kad kvailybė nėra būtinai ir niekšybė, o 
veikiau jos išdavikė, gudrumo stygius. Autorius renkasi panegirikos stilių, kuris 
primena vaizdingus argumentum ad absurdum. Knyga parašyta tokia kalba, kad 
juokdamasis įsitrauki į humanitas tapsmą, antraip sunku paaiškinti itin sudėtin-
gas alegorijas. Tai tokia tropologija, kuri išaukštindama pažemina, pašlovindama 
sugėdija, žavėdama kelia pasišlykštėjimą. Egzegetinis simbolizmas, kandi ironija 
ir argumentum ad absurdum retorika viską apverčia: lauktas patvirtinimas tampa 
neabejotinu atmetimu, rimtumas – juoku. Ironizuojantys tropai remiasi ne tie-
sioginiu pasakojimu apie blogį, o figūratyvine jo reprezentacija. Panašias auklė-
jamąsias satyras tuo metu rašo Machiavellis, Cervantesas ir Rabelais. Ne banali 
256 Boccaccio pradžioje ketino „Dekameroną“ pavadinti „La Commedia umana“, kaip reakciją į Dan-

tės „Divina comedia“. Šį sumanymą jis iš dalies realizavo ankstesniame savo romane: „Ameto, arba 
Florencijos nimfų komedija“ („Ameto, comedia delle ninfe fiorentine“). Kiek vėliau šią „komedijos“ 
tradiciją, tik jau kritiškai, realizavo Honoré de Balzacas romane „La Commedia umana“.
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kvailybės kritika, o sudėtingi tropai ir jų suvokimas atveria protą. Tačiau ikirefor-
macinė krikščionybė neretai aukštino aklą tikėjimą. Erazmas išjuokia šias stebu-
klines nuostatas. Jo Kvailybė mato, kad aikštės ar teatro minia su pasigėrėjimu jos 
regimybes ir vaidinimus priima kaip kažką malonaus. Kvailybė sako:

Štai geriausias to įrodymas: vos užkopiau į katedrą kalbėti šiame gausiame 
žmonių susirinkime, tuoj visų veidai nušvito nauju ir neįprastu linksmu-
mu, visų galvos palinko į priekį ir visur kilo malonus, džiūgaująs pritarimo 
juokas.257

Kvailybė pasirodo Gražbylystės pavidalu, o jos palydovės yra Girtumas, Neiš-
siauklėjimas, Pataikavimas, Tingumas, Smaguriavimas, Beprotybė, Gardžiavima-
sis, Komas (Triukšmingas lėbavimas). Gražbyliavimą Erazmas vadina Morosofija: 
Kvailybės Išmintimi. Morosofija yra oksimoronas, retorinė priešybių vienybė: iš-
mintinga paikystė. Morosofija nebūdinga nei išmintingam Dievo pažinimui, nei 
abejingai išminčiai, kurią Kvailybės gerbėjai sieja su Šėtonu:

Ir Paulius atvirai smerkia žinojimą kaip dalyką, keliantį išdidumą ir kenks-
mingą sielai. Jo pavyzdžiu sekdamas, reikia manyti, šv. Bernardas pavadino 
kalną, kuriame įsitaisė buveinę Liuciferis, pažinimo kalnu.258

Erazmas simpatizuoja antikiniam klasikiniam išsilavinimui, iš kurio ir kyla hu-
mantitas, ir kritikuoja krikščionišką neišprusimą ir aklo tikėjimo garbinimą. Aukš-
tinant banalią regimybę, Šėtonui, Liuciferiui priskiria visa, kas bent kiek logiška, 
daugiaprasmiška, kam reikalinga istorinė ir daugelio knygų, galiausiai mokslinė 
išmintis. Liuciferis yra blogis, tad jam būdingas gudrumas, „gilusis“ mąstymas, o 
kvailybei – paprastumas, tikėjimas, nuolankumas, banalus džiūgavimas ir tikėji-
masis, kad idiotams visos nuodėmės bus atleistos. Tad šie krikščionys, savo pačių 
kvailumo garbintojai, myli Filautiją – Grožėjimąsi savimi. 

Kvailybė puoselėja meilę ir tikėjimą regimybėmis, už ką tikisi deramo bažny-
čios ir turtingųjų atpildo. Įdomu, ar mūsų medijų amžiuje kas nors pasikeitė ir ar 
ne regimybėmis tikima, laukiant už tai deramo užmokesčio? Erazmas sekimą regi-
mybėmis vadina „beždžionėmis purpuriniais drabužiais ar asilu liūto kaily“259. Įsi-
dėmėtina, kad paikystė arba jos vedami žmonės sekimą viešosiomis regimybėmis 
laiko protingumu: „kvailybė reikalauja, kad ją pagirtų už protingumą“260, o Eraz-
mas kvailybės patrauklumui priešpriešina sudėtingą alegorijų ir interpretacijų kal-
bą. Tai, kas įtikina banalų protą, išlavintam ir subtiliam atrodo paika ir juokinga. 
Erazmo kūrinys ironizuoja vaizduojamą puikumą ir Kvailybės vardu neigia abu: ir 
257 Erazmas Roterdamietis. Pagiriamasis žodis kvailybei. Vertė Račkauskas, M. Vilnius: Vaga, 2011, p. 21. 
258 Ibid., p. 151.
259 Ibid., p. 15–16.
260 Ibid., p. 76.
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sunkiai pasiekiamas dieviškąsias aukštumas, ir gelmes, už kurių slepiasi Liucife-
riui priskiriamas protas. Tačiau kaip rašo pats Erazmas? – taigi sudėtinga antikinių 
alegorijų kalba, kurios negalima nei banaliai išversti, nei tiesmukai interpretuoti. 
Jo rašymas ir kalbėjimas aiškiai prasilenkia su tuo, kas priskiriama Morosofijai. Su-
dėtinga poetinė, ironiška, išlavinta savimonė yra kas kita nei religinis apreiškimo 
įvykis – aparicija (apparition261). Apreiškimas ir tada, ir šiandien dažniau siejamas 
su regimu akivaizdumu, retoriniu įtaigumu, pasirodymo patrauklumu, o ne su su-
dėtingu interpretacijų procesu. Apreiškimo paprastumas ir įtaigumas vėliau buvo 
susietas su Apšvieta, atsisakant aiškumu laikyti alegorijų kalbą. Kvailybė sako, kad 
jos įrodymai yra tiesūs ir neseka jokia logika ar dialektika: 

Ir įrodinėsiu tai ne krokodilitais, ne soritais, ne raguotais silogizmais ir ne 
kita kokia dialektine painiava, o tiesiog parodysiu pirštu, remdamasi įpras-
tiniu, gyvenimišku sveiku protu262.

Kvailybei Erazmas priešina ne tik ilgaamžę išmintį, bet ir gudravimą: Odisėjo, 
Platono ir škotų dialektikų. Tačiau pats jis plėtoja ne dialektiką ir ne banalias ale-
gorijas, o sudėtingus ironiškus palyginimus, kurie ir yra jo literatūrinis stilius, jo 
išlavintas stilingas patyrimas. Jo stilingas alegorinis ir Hegelio dialektinis pasaulio 
suvokimas esmingai skiriasi. Erazmui veikiau būdinga tai, kas viduramžių scholas-
tikos ir net Kanto transcendentinės dialektikos buvo vadinama regimybių kritika, 
o Hegelio dialektika įteisina gudriojo proto gebėjimą naudotis naivaus apšviesto-
jo ar romantinio proto prieštaravimais. Tačiau abiem atvejais lemia ne tiesioginės 
reikšmės, o jų interpretacijų tradicijos.

Egzegetika, kuria vadovaujasi Dante’ė „Dieviškojoje komedijoje“, Erazmas 
„Pagiriamajame žodyje kvailybei“, Rabelais „Gargantiua ir Pantagruelyje“ jaučia 
žmogaus interpretacinius gebėjimus, viršijančius pirmąjį įspūdį ir atkartojimą. 
Heideggeris, priešingai, vengia ilgo anekdotinio žaidimo sąvokomis ir posakiais, o 
tikisi būties šviesos akistatos arba poetinio žodžio aparicijos. Jo interpretacija yra 
apšviestumo: švento, descartiško ar husserliško – laukimas. Jo apmąstyta Dasein 
(Čia–būties) „Juoduosiuose sąsiuviniuose“263 buvo suprasta taip: jei čia ir dabar 
yra mūsų bendra tėvynė, jos Blut und Boden, tada turi būti akivaizdi ir auka, savo 
mirtingumo įvertinimas germaniško mito aušroje, o ne gudravimas, kurį jis vadina 
Machenschaft (machinacijų) vardu ir priskiria žydų tautai.

261 Apparitia – manifestacija, fantazmas, apreikštis.
262 Erazmas Roterdamietis. Pagiriamasis žodis kvailybei, p. 34.
263 Heidegger, M. Gesamtausgabe IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen. Band 96. Überlegungen 

XII-XV. (Schwarze Hefte 1939–1941). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014.
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* * *
Hegelis yra prieštaringas savaime-ir-sau ir to siekia. Remiantis Erazmo Mo-

rosofijos apibrėžimu, Hegelio negalima laikyti Kvailybės sekėju ar banalios apgau-
lės puoselėtoju, nors jis abi pripažįsta esant mąstymo struktūrose. Jo filosofija užsi-
baigia Absoliutaus proto triumfu, kuris pats yra grynas prieštaravimas ir absoliutus 
gudrumas. Todėl jo aptariama Studium der Humaniora idėja gali būti suvokta tik 
tuo atveju, kai suponuoja ne naivųjį apšvietos protą, o laimintį Absoliutaus „proto 
gudrumą“ (List der Vernunft). Absoliutus protas prasideda vienas kitam priešta-
raujančiais mito vaizdiniais, kurie ilgainiui lenktyniauja, yra lyginami, virsta sąvo-
ka, kuri įgyja prieštaringą turinį ir savo prieštaringumus plėtoja ir konkretybės bei 
visuotinybės atžvilgiais, virsta skirtingomis ideologijomis, partijomis, politiniais 
režimais. Hegelio pokalbių apie humaniora negalima vertinti anapus visos jo filo-
sofijos, jo dialektikos. Jis Studium der Humaniora programą sieja su prieštaringos 
vaizdinijos šaltiniu, iš kurio kyla visos priešybės ir Absoliutus protas, įveikiąs savo 
mitinius ir literatūrinius šaltinius, peržengiąs naivaus ar skeptiško proto manifes-
tacijas ir įgaunąs visų priešybių labiausiai išskleistą pavidalą.

Humanizmo, kaip idealo, kaip naujosios ideologijos ir lojalumo masėms, ter-
minas paplito kartu su pohegeliška Ludwigo Foeuerbacho filosofija, tad šis vien-
matis „teisingas“, „doras“ humanizmas nėra būdingas Hegeliui. Humanizmo ter-
minu buvo įteisintas naivus idealų kilties būdas, kai po ko nors radikalios kritikos, 
po negerovės, susvetimėjimo, prietarų demaskavimo tikima, kad pagaliau pakilo 
humanizmo saulė. Sukritikavai krikščionišką tamsumą – ir štai tau humanizmo 
triumfas, paneigei antisemitų mitus – ir vėl humanizmas, suteikei moterims poli-
tinių laisvių ir kritikuoji patriarchalinės šeimos blogybes – ir vėl tau humanizmas. 
Šis naivusis humanizmas, kurio vardu globojami kenčiantys ir engiamieji ir kuris 
pretenduoja pakeisti religiją ir socializmą, neturi nieko bendra nei su Hegelio Stu-
dium der Humaniora, kaip visa ko pradžia, nei su prieštaringu Absoliučiu protu 
kaip galutiniu stoiškumo, skepticizmo ir apšviesto sąžiningumo įveikimu. 

Humanizmo, kaip naujos ideologijos formos, šaltiniai: pirma, tikėjimas žmo-
gaus proto tiesioginiu pažinumu ir veiklumu; antra hegemoninio humanizmo 
prielaida yra sekuliarizacija, kuri paskelbia mitinėmis įvairias religines, tikėjimo 
figūras, jas atmeta kaip iracionalų žinojimo šaltinį, bando šias vizijas išversti į 
„žmonių“, mokslo kalbą, apversti, pastatyti ant kojų, demaskuoti; trečia sąlyga – 
atgręžimas į mases, kvazimesianistinis siekis jas „išgelbėti“ ir integruoti į „civi-
lizuotą“ – planuojamą ir kontroliuojamą visuomenę. Hubertas Cancikas, tyrinė-
jęs XIX amžiaus humanizmo kilmę, pažymi, kad tuo metu susiformavęs „Vakarų 
humanizmas nebuvo nei filosofija, nei religija“264. Humanizmas įsitvirtino kaip 
264 Cancik, H. „Classical tradition, humanity, occidental humanism“, in: Shaping a Humane World: Civi-

lizations – Axial Times – Modernities – Humanisms, Bielefeld: Transcript Verlag, 2014, p. 249.
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doktrina, konkuruojanti ir su kairiosiomis, ir su dešiniosiomis politinėmis ideo-
logijomis, su Bažnyčia, teologija ir bandanti užgožti filosofinius tyrinėjimus. Ilgai-
niui humanizmas tampa manipuliacijos masėmis priemone ir vienu iš šių masių 
reprodukavimo instrumentų: pataikavimas masių skoniui, kvietimas būti su masė-
mis, atnašavimas joms, menamų pasiekimų šlovinimas.

Friedricho Niethammerio (1766–1848) humanizmo idėjos (Humanismus 
terminą jis pradėjo vartoti nuo 1808 m.) buvo susietos su švietimo reforma, su 
filologiniu ir filosofiniu žmogaus, kaip rūšies atstovo, lavinimu. Būtina atskirti 
Renesanso studia humanitatis ir apskritai to meto humanitas idealus, kurie buvo 
herojiški kilniojo, oriojo didiko, kilniosios sielos siekiniai. Tai priemonė egoisti-
niu tapsmu įveikti žmogiškosios rūšies pančius ir išskleisti angelišką, demonišką, 
antgamtinę gimtį. Priešingai, Niethammerio, o vėliau Feuerbacho ir ankstyvojo 
Marxo humanizmas buvo atgręžtas į rūšies pasirengimą tapti tam tikra visuo-
mene, žmogaus išsipildymo prielaida, galimai prieinama kiekvienam šios rūšies 
atstovui. Nė vienas iš jų nesivadovavo „gudriojo proto“ doktrina, kuri, pasak He-
gelio, tik išnaudoja kitus proto gebėjimus, kad vėliau paneigtų juos. Niethamme-
rio humanizmo koncepciją įkvėpė Johanno Herderio „Laiškai, skatinantys hu-
maniškumą“265, paskelbti 1793–1797 m. Juose Herderis pabandė vokiečių kalba 
perteikti tai, ką prancūzų Apšvieta vadino humanité, siedama tai su protu, luomų 
laisve, prieinamu išsilavinimu, teise. Herderis visą šį naują vokišką humanismus 
nukreipė paskatinti vokiečių tautos, nacijos prisikėlimą. 1808 m. Niethammeris 
paskelbė konservatyvią satyrą: „Prieštaravimas tarp filantropijos ir humanizmo 
šiuolaikinėje švietimo teorijoje“, kurioje kritikuoja ano laiko filantropines pro-
fesinio lavinimo pastangas įtraukti pradines mokyklas į specializuotą ugdymą, 
puoselėjant gimtąją kalbą, tam priešinant klasikinį lavinimą, Antikos studi-
jas. Filantropinis profesinis ir religinis auklėjimas buvo laikomas žemesniu nei 
daugeliui sunkiai pasiekiamas klasikinis išsilavinimas, atveriantis universitetus, 
padedantis suvokti pasaulį ir visuomenę. Niethammeris aiškina ugdymą (Bil-
dung) kaip „individualaus žmogaus formavimą“, o Protą (Vernunft) kaip esminę 
žmonijos charakteristiką, todėl iš švietimo sistemos reikalauja bendrojo „proto 
ugdymo“ (Vernunftbildung). Rūšies, vadinasi, ir tautos, proto formavimo tiks-
las priklauso nuo pirminių idealų sampratos – gamtos, valstybės, Dievo, lais-
vės. Civilizacijos šaltinių pažinimas skatina dorą, kilnumą ir gali parengti vai-
kus tolesniam tapsmui. Šį žmogaus formavimą, pasitelkiant pirminius šaltinius, 
Niethammeris pavadino „žmogiškumo ugdymu“ („Humanitatsbildung266“).  
265 Herder, J. G. „Briefe zu Beförderung der Humanität. (1793/1796)“, in: Herder, J. G. Werke in zehn 

Banden, vol. 7. 
266 Niethammer, F. „Der Streit des Philantropismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Un-

terrichts unserer Zeit“, in: Niethammer, F. Philanthropismus – Humanismus. Texte zur Schulreform. 
Eeinheim: Beltz, 1968, s. 93. 
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Žmogaus „bendriausias ugdymas“ (allgemeine Bildung) yra būtina vėlesnės žmo-
gaus (den ganzen Menschen) raidos prielaida, be šito šiuolaikinė žmogaus dvasios 
plėtra negalima. Tik tuomet vaikas gali atskleisti žmogiškąsias (Humanitat) savo 
galias. Niethammeris teigia, kad lotynų, graikų kalbos, antikinės mitologijos ir 
literatūros, antikinės filosofijos studijos yra tas būtinas žmonijos lopšio šaltinis, 
kuris atveria žmogiškumo vartus267, tad konservatyviai prieštarauja plintančiai 
modernizacijai ir Prancūzų revoliucijai, o jo siūlomo švietimo tikslas – įkūnyti 
protestantišką moralę. Niethammeris buvo teologas (protestantas), filosofas ir Ba-
varijos bei visos Vokietijos mokyklos reformatorius ir valdininkas. Be to, jis kartu 
su Johannu Gottliebu Fichte buvo leidėjas filosofinio žurnalo Philosophisches Jo-
urnal, kur spausdino Fichtės, Schellingo, Hegelio ir kitų autorių kūrinius. Jis buvo 
Schellingo ir Hegelio kolega, rėmė juos, diskutavo ir platino kai kurias jų idėjas. 

Niethammerio kvietimu Hegelis įsitraukė į mokyklos ir švietimo reformą 
ir buvo 1808–1816 metais klasikinės gimnazijos Niurnberge rektoriumi, rašė ir 
diskutavo švietimo ir humanizmo klausimais beveik paraidžiui perpasakodamas 
Niethammerio idėjas apie studia humaniora. Būdamas gimnazijos rektoriumi, jis 
pasakė daug mokslo metų pradžios ir pabaigos sveikinamųjų kalbų. Jų tikslas – pa-
rodyti, paaiškinti, kad klasikinių kalbų, mitologijos, antikinės filosofijos ir litera-
tūros studijos yra vėlesnio dvasios pakilimo, proveržio prielaida, žemė ir sėklos, iš 
kurių išauga nuostabiausi kūriniai. Iš 1813 m. rugsėjo 2 d. sveikinamosios kalbos:

O kadangi mes, žmonės, protingos būtybės, turime begalybės ir idealų pa-
grindą [den Grund des Unendlichen und Idealen], mums svarbu kurti ir iš-
saugoti savyje gyvenimo pilnatvės įsivaizdavimą ir sąvoką [die Vorstellung 
und den Begriff]. Ir šį įsivaizdavimą mumyse daugiausia išskleidžia studia 
humaniora; ji suteikia mums artimą [Vertrauliche] įsivaizdavimą apie visą 
žmogiškumą.268 

 Hegelis suvokė gimnazijos studijas būtent kaip Studium der Humaniora 
(„Gymnasialstudium, als Studium der Humaniora“269), o tai reiškė klasikines se-
novės studijas, kurios vėliau yra įveikiamos laisvos, maištingos, kūrybingos sie-
los. Vis dėlto būta ir radikalių skirtumų, susijusių su dialektika, su realių prieš-
taravimų formavimu, išsklaida ir įveikimu. Jis kalbėjo apie tai, kad ankstesnės, 
logiškai būtinos žmogaus raidos stadijos (filogenezė) yra įveikiamos aukštesnių, 
istoriškai progresyvesnių mąstymo būdų. Štai ši nuoroda į vėlavimą, atsilikimą, 
paneigimą jau rodė, kad jo Studium der Humaniora idėja visada turi antrą, gi-
lesnį veiksmo planą, kuris yra susijęs su radikaliais gudriojo, absoliutaus proto 

267 Cancik, H. „Classical tradition, humanity, occidental humanism“, p. 250.
268 Hegel, G. W. F. Sämtliche Werke, 4. Band. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1970, s. 365.
269 Ibid., s. 384.
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ketinimais. Hegelis simpatizavo Didžiajai prancūzų revoliucijai, tačiau manėsi 
galįs paskatinti kur kas radikalesnę, filosofinę arba proto revoliuciją, ko esą trūko 
prancūziškajai. 

Tačiau tam pirmiausia buvo būtina susipažinti ir pašalinti ankstesnes proto 
raidos pakopas: tapti stoišku arba naiviu Apšvietos, net Revoliucijos gerbėju ir visa 
tai suvokti, pamilti ir paneigti. Štai čia ir slypi dvasinės niekšybės, arba gudriojo 
proto, užduotis. Tai neturi nieko bendra su dabartine humanizmo ideologija, nors 
dėvi tą pačią kaukę. Vaikai turėjo patirti Indijos, Egipto, žydų, senovės graikų ir 
romėnų pasakojimų gelmę, išmokti juos skaityti graikų ir lotynų kalbomis, kad po 
to triumfuojantis protas tuo šaltinius įveiktų. Hegelis yra dialektikas par exelence: 
joks moralizavimas ir jokia etika ar humanizmas negalėjo pasirodyti be savo ima-
nentinės priešybės. Ilgainiui filosofas, atvėręs absoliutaus proto priešybes, turėjo 
suvokti: dora maitinasi suvedžiojimu ir klasta, pergalė išdavystėmis, o abstraktus 
teisingumas subjektyvia valia. Humanizmas pasirodė ne tik raidos šaltinis, bet ir 
naivumo, aklumo prielaida, kurią reikėjo peržengti. Studium der Humaniora turė-
jo būti įveikta dvasios istorinės raidos žingsnių: stoiškumo, skepticizmo, apšvietos, 
romantizmo ir, pagaliau, jo dialektinio proto.

Naivi sąžininga sąmonė yra produktas Apšvietos epochos, kai dvasia, pasak 
Hegelio, susvetimėjusi savo subjektyvybei, įsigaliojusiai Renesanso laikotarpiu, 
įveikusi geismus, atmintį ir valią, pavertė juos gamtos mokslų ir jais sekusių 
moralinių tyrinėjimų objektais. Dvasia tiki tuo, kas jai nekelia jokių abejonių. 
Hegelis: 

Šios sąmonės sąžiningumas, kaip ir pasitenkinimas, kurį ji visur patiria, 
kaip matyti, faktiškai pasireiškia tuo, kad ji nesuderina savo minčių apie 
patį dalyką. Pats dalykas jai yra ir jos reikalas tiek, kiek jis visai nėra kūri-
nys, arba grynoji veikla ir tuščias reikalas, arba net neveikli tikrovė; vieną 
reikšmę įkandin kitos ji padaro šio predikato subjektais ir užmiršta juos 
vieną įkandin kito.270

Sąžininga sąmonė nemato, kad visi daiktai, fenomenai, dalykai ir reikalai yra 
jos pačios istorinės veiklos rezultatai ir negali būti nagrinėjami anapus šio priešta-
ringo, kupino abejonių proceso. O jo imanentinė ir atsakinga dalis yra pats pažįs-
tantysis, pats tyrimo proceso dalyvis. 

Hegelis skiria banalią, kasdienę sąžinę, kuri neretai pasireiškia dvasios tušty-
be, ir apšviestąją, kuriai būdingas perdėtas pasitikėjimas suobjektintais faktais ir 
tiesa. Abi sąžiningos sąmonės – dvasios saviapgaulės būsenos. „Teisės filosofijo-
je“ jis nagrinėja apgaulės (sukčiavimo, der Betrug) fenomeną. Apgaulę jis sieja su 

270 Hegel, G. Dvasios fenomenologija. Vertė Šliogeris, A. Vilnius: Pradai, 1997, p. 308.
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visuotinybė, kuri yra „ypatingos valios nusmukdyta vien iki regimybės“271, t. y. su 
įvairiomis sąmoningomis sutartimis, kuriose skelbiami visuotiniai siekiniai, nors 
po jais slepiasi kitokie subjektyvios valios ketinimai. Šiuolaikinė politinė propa-
ganda ir diplomatija nuolatos remiasi šia skirtimi. Tačiau banali sąžinė yra linkusi 
tikėti vieša apgaule ar gudrumu, ypač jei ją išsako viešpataujantis politinis protas, 
jo žiniasklaida.

Banali yra tradicinė sąmonė, kuri išauga iš tikėjimo, bažnyčios kanonų, šeimos 
auklėjimo. O naivi ir apšviesta – ji yra kupina išlavintų ir gamtos ar kitais mokslais 
besiremiančių iliuzijų ir todėl gerokai pavojingesnė, net galinti paskatinti revoliu-
ciją, kaip ją skatino Rousseau idėjos. Susvetimėjusi sau (savo kūrybingumui, savo 
gudrumui, savo gebėjimui peržengti ribas ir kurti) sąmonė ima tikėti, kad kons-
truojama objektyvi tikrovė ir vidinė sąžinės būsena yra tos pačios prigimties ir ima 
tai viešai skelbti. Taip paplinta Apšvietos laikotarpiui būdingos gamtinės sąžinės 
teorijos, tarkime, XVIII amžiaus britų empirizmas. Hegelis pažymi, kad sąžiningos 
sąmonės raida dažnai būna nelaiminga ar net tragiška. Kaip įrodymą jis pateikia 
Didžiąją prancūzų revoliuciją, kuri sekė apšviestosios sąmonės idealais ir neįžvelgė 
savyje kitokio gaivalo, kitokios jėgos, netapo, kaip teigia Hegelis, visuotinė ir kon-
kreti sau–ir–savyje apibrėžtis (An-und-fur-sich-Bestimmtsein).

Nelaiminga sąžininga sąmonė negali įveikti nei absoliutizmo ribų, nei bažny-
čios korupcijos, nei žemesniųjų luomų išnaudojimo, o tik kursto ugnį savo uto-
pijomis, kritika, savo angažavimusi gamtamokslinei tiesai. Vis dėlto sąžiningos 
sąmonės herojus Jeanas-Jacques Rousseau pažadino revoliucionierių Maximilieną 
Robespierre’ą ir Marquisą de Sade’ą, pakurstė jakobinų terorą, galiausiai procesus, 
nieko bendra neturėjusius su moralizuojančio abstraktaus proto vizijomis, laisvino 
savo priešybę: gudrumą ir ribas pažeidžiantį kūrybingumą. 

Sąžininga sąmonė neįstengia suvokti, kad ji pati, remdamasi sudėtingais 
socia liniais ir politiniais santykiais, praeities regėjimais ir ateities vizijomis, for-
muoja, taigi ir konkuruoja, kovoja, tariasi su kitais procesų dalyviais, taip pat an-
tagonistais: priešininkais, kritikais. Objektyvios sąvokos ir faktai yra ne kas kita 
kaip įvairios prieštaringo proceso išraiškos. Apšviestosios sąmonės atstovai gina 
suvokiamą racionalią tikrovę: auklėdami ir šviesdami valdovus, parlamento na-
rius, prievartos įstaigų ir kariuomenės vadovus, psichinių ligoninių ir kalėjimų 
klientus. Kartais principingumas yra diplomatijos, derybinių gebėjimų, politiš-
kumo stokos bruožas, charakterizuojantis sąžiningumo aklumą. Jiems oponuoja, 
ir visai sėkmingai, įvairūs subjektyvūs voliuntaristai, sukčiai, apgavikai, neišpru-
susio proto atstovai. O kadangi objektyvūs faktoriai, dalykai ir idealai gali būti 

271 Hegel, G. Teisės filosofijos apmatai, arba Prigimtinės teisės ir valstybės okslo metmenys. Vertė Aniliony-
tė, L. Vilnius: Mintis, 2000, p. 160.
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skirtingi, tai sąžininga sąmonė sutrinka dėl alternatyvių galimybių, priešingų 
procesų. Hegelis: 

Sąžininga vadinama ta sąmonė, kuri, viena vertus, priėjo idealizmą, išreiš-
kiamą paties dalyko, o kita vertus, apima tai, kas teisinga tame dalyke kaip 
šioje formalioje bendrybėje; šiai sąmonei svarbiausia kaip tik ši paties da-
lyko tiesa, todėl sąžininga sąmonė klaidžioja tarp skirtingų tos tiesos mo-
mentų arba modusų ir, nepasiekdama jos kokiame nors viename momente 
ar vienoje reikšmėje, kaip tik todėl suranda tiesą kitame momente ir šitaip 
faktiškai visada gauna tą patį pasitenkinimą, kuris turi tekti šiai sąmonei 
pagal jos sąvoką. […] Jei ši sąmonė ir neįkūnija tikslo tikrovėje, tai vis dėlto 
ji siekė to tikslo; tai reiškia, kad tikslą kaip tikslą, grynąją veiklą, kuri nieko 
nenuveikė, ji paverčia pačiu dalyku; ir todėl ji gali apie tai šnekėti ir guostis, 
kad, nieko nepaisant, visada buvo kažkas daroma ir kažkas veikiama.272

Hegelis sako, kad sąžiningos sąmonės veikėjai „panašiai kaip kad išdykę vai-
kėzai, gaudami antausį, mėgaujasi savimi kaip to antausio priežastimi.“273 Jie yra 
nelaimingai laimingi, žaidžiantys savo nelaimę. Jie mėgaujasi savo teisingu nea-
dekvatumu, nes visados yra kas paneigia jų „teisingus“, bet ne laiku ir ne vieto-
je išsakomus tvirtinimus. Sąžiningą protą aš sieju su tikratikystės fenomenu, kai 
apsišvietę ir idealu patikėję asmenys kuria tik jų įsivaizduojamą gėrio tikrovę ir 
nemato, kad pavyksta sukurti tik Pragaro – Ulro žemę. Tačiau ar tai reiškia, kad 
niekšybė, išdavystė, gudravimas yra Absoliutaus proto (gudraus, prieštaringo) pa-
sireiškimas, o ne tikratikystės pasekmė? Absoliutaus proto prieštaringumas nelei-
džia išaukštinti ir įteisinti jokios banaliosios niekšybės ar kitokios tuštybės. 

Hegelis, transformuodamas Platono ir Johanno Gottliebo Fichteʼės dialektiką, 
teigia, kad esinys nėra būtis, o pati būtis yra besivystanti prieštaravimų kova, visados 
konkreti ir visuotinė vienu metu. Esinys yra ir nėra, jis yra procesas, vyksmas, kuris 
ne pašalina prieštaravimą, o padaugina jį. Žmogaus būtis nėra duotis, o nuolatinis 
ir kupinas įtampų veiksmas, kurio metu ne tik kažkas teigiama, bet ir neigiama, yra 
ir nėra. Tačiau naivus apšviestasis protas mano, kad yra tai, ką regi, aprašo, ištiria, 
pakankamai pagrindžia ir įtvirtina tik menamąjį „yra“, kuris iš tikro neegzistuoja be 
savo nėra, be savo gudraus apvertimo. Tačiau apšviestasis protas neigia savo prieš-
taringumą ir bando visus mokyti tiesos. Ideologijos yra tikrieji apšviestojo proto 
vaikai, o propagandos meistrai – jo anūkai, pažinę ir kitą pusę – Niekį, iš kurio 
kyla gudravimas. Absoliutus protas (jo gudrumo momentas) naudojasi apšviestojo 
proto tikėjimu esamybe ir tiesa. Panirusi į nuosavybės, tvarumo, ištirtumo, legalu-
mo vizijas sąžininga sąmonė objektyvią tikrovę tapatina su imperatyviais, įstaty-
mu valdomais santykiais, valdžios formomis ir todėl nemato nei suvedžiojimo, nei 
272 Hegel, G. Dvasios fenomenologija, p. 307.
273 Ibid.
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artėjančios revoliucijos. Ši sąmonė slepia, net nuo savęs, nerimą dėl savo neadekva-
tumo, išstumia savo netinkamumo supratimą, draudžia sau pasirodyti suskilusios 
sąmonės pavidalu ir agresyviai neigia niekšybę ir gudravimą, taip jų ir nepažinda-
ma. Ji giliai traumatiška ir traumuoja kitą savo pusę – banalųjį gudrumą, kuris lieka 
neišplėtotas, slepiamas, todėl apšviestasis protas nebegali vystytis. 

Hegelis sąžiningos, veiklios, apšviestai kritiškos (ypatinga kritikos rūšis, drau-
džianti alternatyvas ir gudravimą) ir kartu nelaimingos sąmonės fenomeną anali-
zuoja aiškindamas Denis Diderot satyrą „Ramo sūnėnas“. Vienas iš Diderot satyrinio 
dialogo herojų yra Ramo, Apšvietos „Filosofo“ sūnėnas, šį bei tą skaitęs sukčius, pa-
sileidėlis, nevykėlis muzikos mokytojas, nors ir turintis šiokių tokių kompozitoriaus 
gabumų. Ramo atstovauja sugedusiai kasdienybei, kurią jo oponentas, kilmingas ap-
sišvietęs Filosofas, bando kritikuoti ir tikisi perauklėti sūnėną. O Ramo, priešingai, 
šaiposi iš Apšvietos idealų ir atstovauja neišprususiam skepticizmui. Diderot ironi-
zuoja enciklopedistus ir jų tuometinę visuomenės negerovių kritiką, tačiau, anot He-
gelio, taip ir nemato suobjektintos, sąžiningos sąmonės ribotumo ir prieštaringumo. 
Diderot yra ir lieka Apšvietos žmogumi, nors ir suvokusiu jos ribas, rašiusiu liber-
tinų erotines noveles. Hegelis paneigia Apšvietą, jos naivųjį protą, išaukštindamas 
romantizmą, gebėjimą matyti transgresyvų didingumą, suvokti Gudrųjį Absoliutų 
protą. Tiesa, ir turgaus sukčius, ir apšviestasis sąžiningumas gali kritikuoti valdžios 
tuštybę, jie abu turi tą patį priešą: absoliutizmą ir jo dvarą, todėl, kaip ir ikirevoliuci-
niu Prancūzijos laikotarpiu, jų nuomonės kartais gali sutapti, o tai rodo, kad suskilęs 
protas galėtų būti vieningas. Ramo teigia: „– Tiesą kalbate. Visoje karalystėje tėra 
vienas žmogus, kuris vaikščioja savo žingsniu, tai – monarchas; visi kiti – pozuoja.“ 
Enciklopedistas filosofas jam atsako: „– Monarchas? Ir dėl jo dar galima pasiginčyti. 
Ar tamsta manote, kad kartais neatsiranda greta jo maža kojytė, laibas kakliukas, 
smaili nosytė, dėl kurių jis turi parodyti šiek tiek pantomimos? 

[…] Karalius pozuoja prieš savo meilužę ir prieš dievą ir stato koją pagal 
tam tikrą pantomimą; ministras tripinėja dvariškio, meilikautojo, liokajaus 
ir elgetos žingsniu aplink karalių; karjeristų minia lankstosi, daro prieš 
ministrą pozas, vieną šimtąkart šlykštesnę už kitą. Orus abatas, su plačia 
išskleista apykakle ir ilgu apsiaustu, mažiausiai kartą per savaitę pozuoja 
prieš beneficijos davėją. Kaip dievą myliu, tai, ką vadinate elgetų pantomi-
ma, yra didis visos žemės šokis […]“274

Diderot Filosofas pasirenka kelią, kurį simbolizuoja Voltaire’as: nešliaužioti, 
nesižeminti, nepardavinėti savęs275, o atskleisti „tikrąsias“ pasaulio tiesas bei pa-
mokyti ir monarchą, ir tautą. O Ramo sanklodos žmonės pasirenka revoliuciją ir 
274 Diderot, D. Ramo sūnėnas. Vertė Mantvydas, P. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958, 

p. 153–154. 
275 Ibid., p. 156.
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Bastilijos šturmą, nieko nesitikėdami iš filosofų tiesos. Hegelis kritikuoja prancūzų 
enciklopedistus, objektyvios tiesos ir sąžinės puoselėtojus, kurie nesuvokia būtiny-
bės dalyvauti ir įsitraukti į prieštaringą istorijos procesą, kurti laiko dvasią ir lieka 
pamokslautojais, revoliucijos žadintojais, kurie ir patys bijo sukilimo. Enciklope-
diškumas yra tai, ką skleidžia apšviestasis individualizmas, nematantis būdo veikti 
istorijoje, keisti visuotinybės momentus dabar ir dėl to tampa nelaiminga sąmone 
(das unglückliche Bewusstsein). 

Panašią į Diderot, bet jau žingsniu kitokią apšviestųjų „filosofų“ ir žemosios, 
menkosios niekšybės kritiką pateikia ir Williamas M. Thackeray’us savo garsiojoje 
„Tuštybės mugėje“ (1847–1848), kur mąsto skirtingai nei Voltaire’as ar Diderot. 
Jis parodo būtent aukštesniųjų luomų neišsilavinimą ir tuštybę, banalų suktumą, 
kuris dar nėra išplėtotas, neturi gilaus turinio, todėl dar neatrado savo dvasinio 
tapsmo, tad neskatina kūrybinio sukilimo, pasaulėžiūrinės ir socialinės-politinės, 
meninės alternatyvos. Apie vieną iš savo herojų serą Pitą Krolį jis rašo: 

Tuštybės mugė! Tuštybės mugė! Štai prieš mus žmogus, beveik neraštingas, 
visiškai nenorįs skaityti, suktas, netašytas, kurio gyvenimo tikslas – tąsytis 
po teismus, žmogus, niekuo kitu nesimėgavęs, kaip tik tuo, kas purvina ir 
šlykštu; vis dėlto jis turi garbingą vietą ir titulą, ir galią, yra reikšmingas 
asmuo savo apylinkėje ir valstybės ramstis.276 

Kilmingumo ir apšvietos nesusietumas XIX a. tampa aiškesnis, kai prasideda 
radikali visų luomų kritika. Tačiau nuo to apšviestasis sąžiningas protas netampa 
laiminčiu, o veikiau parodomojo, teisingo, bet nereikšmingo elgesio etalonu. Pa-
sak Hegelio, apšviestasis protas yra nedialektiškas, neistoriškas ir nekritiškas tar-
piškumui (Vermittung), susvetimėjęs (Entäußerung) savo kitumo ir kitų asmenų 
atžvilgiu ir sprendžia tik pagal savo racionalumo paradigmą. Naivus apšviestasis 
protas yra betarpiškas (unmittelbarkeit) ir todėl tiesiogiai taiko išpažįstamus gėrio 
ir grožio idealus dalykinei situacijai aiškinti. Taip elgiasi Kantas, savo kategorijas 
taikydamas tiesiogiai, neatsižvelgdamas į istorinį, politinį, socialinį ar įvykio kon-
tekstą. Aleksandras Koževas, aptardamas Hegelio fenomenologiją ir dialektiką, 
1933–1939 m. paskaitose apie Hegelio „Dvasios fenomenologiją“ sako:

Sąžiningas pilietis dar neįtaria, kad visuomeniniai dėsniai – jo paties kūri-
nys, jo veiklos rezultatas. Jis sužinos apie tai, kai taps sąmoningu pasaulinės 
Napoleono imperijos Piliečiu. Sąmoningas Pilietis, kuris visiškai suvokia 
save ir Pasaulį (gamtos ir visuomeninį), – tai yra pats Hegelis kaip Dvasios 
fenomenologijos autorius.277 

276 Tekerėjus, V. Tuštybės mugė. Vertė Tomonis, S. T. I. Vilnius: Vaga, 1990, p. 90.
277 Кожев, А. Введение в чтение Гегеля. Лекции по Феноменологии духа. Санкт-Петербург: Наука, 

2003, c. 118.
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Koževas pabrėžia „Dvasios fenomenologijos“ autoriaus susižavėjimą Napole-
onu bei visuomeninio-politinio, visuotinio ir individualaus kūrimo, teisės sklai-
dos veiksmais, kurie esmingai skyrėsi nuo Apšvietos nuostatų. Hegelis mano, 
kad apšviestąją objektyvaciją gali įveikti tik visuomeninis-individualus (visuoti-
nas-konkretus) protas, aiškiai, moksliškai ir politiškai suvokiantis prieštaravimus 
ir praktiškai kuriantis pasaulį. Napoleonas tai darė, tačiau pats šio projekto, kaip 
konkrečios Pasaulio dvasios, Absoliutaus proto, veiklos nesuvokė. Koževas šiuo 
klausimu ironizuoja ir pabrėžia esminę perskyrą tarp tų, kurie seka Apšvietos, pa-
vyzdžiui, kantiškosiomis nuostatomis, ir tų, kurie skatina valstybės raidą ir revo-
liucinę praktiką. Šis Rusijos ir Prancūzijos mąstytojas palaikė Spalio revoliucijos 
idėjas kaip pirmuosius konkrečios visuotinybės, kritiškos sau–ir–savyje, raidą. 
Šiandieniai konservatyvūs Hegelio ir marksizmo filosofijos kritikai gali paprieš-
tarauti, kad dialektinis savimonės tobulėjimas yra ir teleologiškas, ir pats paneigia 
teleologiją: nes visados prieštaravimui priskiria pranašumą. O sąžiningos sąmonės 
atstovai visuotinumu laiko savo vidinį (Innerlichkeit) moralumą. Sąžininga sąmo-
nė neregi dialektinės sąvokų ar socialinių santykių raidos ir paverčia juos didžiuoju 
pasakojimu, ideologija, užuot atsižvelgusi į esamą dalykų situaciją, kurią Koževas 
vadina veiklia patybe (wirkliches Selbst). 

Naiviojo Apšvietos proto kritika paskatino Marxą plėtoti „prekinio fetišizmo“ 
koncepciją ir kritiką, o Engelsą – kalbėti apie ideologinę sąmonę arba melagingą 
sąmonę (falsches Bewusstsein). Melagingos sąmonės koncepcija giliai paveikė Va-
karų marksizmą, Karlą Mannheimą ir tapo viena svarbesnių Sartre’o idėjų. Hegelio 
ir marksizmo dialektika paskatino Sartre’ą svarstyti „saviapgaulės“ (arba „blogo 
tikėjimo“) fenomeną – kaip objektyvaus susvetimėjimo, kai „kiti yra pragaras“278. 
Naujuoju apšviestosios sąmonės kūdikiu tapo humanizmas, kuriam būdingas ir 
viešasis pasipūtimas, ir kritinė tuštybė, ir noras indoktrinuoti mases. Visos tos ne-
sėkmės ir kritika, kurią buvo galima adresuoti apšvietos protui, dabar gali būti 
adresuojama ir humanizmui. Vis dėlto išeitis, kurią pasiūlė hegelininkai – kritinė 
kritika, nebuvo vienintelis sprendimas. Kitas, kuris save realizavo istoriškai, buvo 
mito figūrų išteisinimas.

* * *
Pasitraukimas iš europocentrizmo ir mitotyra. Hegelis yra europocentris-

tas par exellence. Jo „absoliutus protas“ (die absolute Vernunft) ne tik kolonijinis, 
peržengiantis silpnesnius ir triumfuojantis savo gudrumu, bet ir aklai tikintis savo 
linijine dialektika. Apšviestajam humanizmui oponavo ne tik hegeliškoji ir mark-
sistinė dialektika, bet ir naujosios mitologijos studijos. Iš pradžių jos plėtojamos 
278 Dunayevskaya, R. Philosophy and Revolution – From Hegel to Sartre, and from Marx to Mao. Lanham: 

Lexington Books, 2003, p. 58. 
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kaip Apšvietos projekto tęsinys, tačiau tas turinys, kurį jos įgauna, jas paverčia al-
ternatyva Apšvietai. Mitotyra pasidarė ideologiškai, o ne tik moksliniu požiūriu, 
svarbi po Wilhelmo von Humboldto kalbos tyrinėjimų, kai jis, aptardamas vidinę 
kalbos formą (innere schprachform) ir jos energiją (energea), pabrėžia mąstymo 
sąsajas ne tik su gramatika ir leksika, bet ir su poetika bei mitais, – poezija ir mitai 
yra tiesioginė ir pirmoji minties raiška. Šie Humboldto tyrinėjimai padarė didelę 
įtaką ne tik lyginamajai mitotyrai ir kalbotyrai, bet ir humanistikos kritikai Hei-
deggerio ir Cassirerio kūriniuose. Kita vertus, Humboldtas (ir ne tik jis) paskatino 
Schellingą pradėti kalbėti apie mitus kaip tiesioginio, o ne alegorinio mąstymo for-
mą ir būdą (vietoje ale-gorijos – tauto-gorija). Schellingo svarstymai pradėjo mito, 
kaip humanitas ištakos, tyrimus ir atvėrė jį kaip alternatyvą Apšvietos projektui. 
Dabar jau ne iš matematinės gamtotyros, o iš okultinių paslapčių buvo tikimasi 
naujojo pakilimo. Mitas užbaigė Mathesis Universalis erą ir sąvokos hegemoniją. 

Kita mitotyros kryptis – ieškoti vidinių mito formų, struktūrų, manant, kad 
taip kritiškai aptariami žmogaus mąstymo kilmės šaltiniai, galimai naudingi hu-
manistiniam apšvietos projektui. Naujoji mitotyra pamažėle perėmė kai kuriuos 
egzegetikos ir hermeneutikos elementus, leidosi į simbolines ir struktūrines mito 
gelmes, atskleisdama netirtas ir menkai suvoktas žmogaus dvasios trajektorijas, 
kartu įveikiant studia humanitatis europocentrizmą ir dogmatizmą. Animizmas ir 
totemizmas, tabu ir liminalumas, nekrikščioniškas ir nejudėjiškas alegoriškumas – 
visa tai skverbėsi į žmogiškumo tyrimus. Edwardo B. Tyloro, Jameso G. Frazerio, 
Franzo Boaso įžvalgų perspektyvoje užgimsta mitinės humanitas studijos, kurių 
atstovas ir buvo Paulius Radinas. Jo knyga tapo įvadu į triksterystės tyrimus, o tai 
esmingai keitė požiūrį į gudravimą, į žaidimą: ne kaip į menkus užsiėmimus, o 
kaip kultūros raidos šaltinį. Iki Radino didieji mitiniai, dažniausiai antikiniai, grai-
kiški herojai pasirodydavo kaip aristokratiniai stereotipai ir idealai. Tokia buvo ir 
Nietzsche’ės interpretacija, pateikta jo kūriniuose, pavyzdžiui, „Tragedijos gimimas 
iš muzikos dvasios“ ir „Linksmasis mokslas“. Radino tyrinėjimai atvėrė specifinę 
karnavalinę aukšto ir žemo transformacijos perspektyvą. Vartoju žodį karnava-
linis taip, kaip jį vartojo Bachtinas. Nors Radino ir Bachtino laikas sutapo, nėra 
pagrindo teigti, kad jie girdėjo apie vienas kito teorijas, skirtingai nei jų sekėjai, 
plėtoję karnavališkumo ir triksterytės jungtis. Ne Radinas, o vinebagų (Winneba-
go) genties mitologija buvo kupina to karnavališkumo, kurį Radinas, specialiai jo 
nekonceptualizuodamas, antropologiškai tiksliai užrašo ir pateikia bendrosios mi-
totyros kontekste. Jo aprašyta vinebagų genties kultūrinio herojaus Vakžunkagos 
triksterystė gali būti perskaityta liaudies karnavalinės tradicijos dvasia, kur Niek-
šybė maišoma kartu su Kvailyste ir gėrio bei blogio apvertimo metu generuojamos 
naujos prasmės. O Nietzsche’ė seka tragiška herojų, titanų tradicija, kurią puoselėja 
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neoromantiškoji britų ir vokiečių istoriografija: nuo Thomaso Carlyle’o iki Jacobo 
Burckhardto, todėl triksteriški herojai Prometėjas ir Dionisas, Hermis pasirodo 
Nietzsche’ės kūriniuose arba titaniška – chaoso, arba dionisiška – grįžimo į gamtą 
dvasia, tragiška ekstatika, bet ne karnavaline linksmybe. 

* * *
Lewiso Carrollo užveidrodija: inversijų logika prieš dialektiką. Mitui ir 

jo įgalinamam triksteriškumui, Aitvaro protui būdinga vienu metu būti niekšu 
ir doru, gėriu ir blogiu. Mitinės inversijos yra mito logikos dėsnis. Jomis nuola-
tos naudojasi, iš jų išminties semiasi rašytojai. Įsidėmėtina L. Carrollo „Stebuklų 
šalies“ fantazija, kur žaidžiama inversijomis, – ir prasmių, ir elgesio modelių. Tai 
reikšmingas atsakas ir Apšvietos naiviajam protui, ir Hegelio geležinei dialektikai. 
Užveidrodija yra iškreipiančių prasmes politinių, socialinių, ekonominių režimų 
metafora, o karnavalinė triksterio, kuris yra anapus gėrio ir blogio, figūra rodo 
natūralią reikšmių kaitą ir bendruomenei priimtiną transgresiją. Beje, trigeris, 
skatintojas, akintojas, manipuliatorius tokio vartančio ir atstatančio vaidmens jau 
nebeatlieka. Jis tik įtraukia žmones į pasaulius, kuriuose pats nebūtinai gyvena. 
Triksterystės atveju Niekšybės kultūrinė figūra yra jaukinama kaip pakantumo ho-
rizontas, kaip dar priimtino ir jau draudžiamo išbandymas, kada leidžiama vardan 
genties vogti ir kada draudžiama. Pavogti priešiškos genties arklius daugeliui kul-
tūrų buvo heroizmas, vogti savus – didelė nuodėmė, tačiau pavogti juos žaidimo 
metu, lenktyniaujant galėjo būti laikoma šaunumo įrodymu. Kūrybinė niekšybės 
funkcija pasireiškia, kai kyla pavojus genties išlikimui tarp kitų genčių ar kai prasi-
deda griaunantys sukilimai. Ji parodo, kiek toleruojamas juokas, ar bendruomenė 
atvira naujovėms ir susitarimams, ar pakenčia nepanašybes ir erezijas, radikalią 
meninę kūrybą… Tačiau visai neatmeskime ir trigerio skatintojo vaidmens, kuris 
ne visada yra cinikas, bet kartais ir agitatorius, ir lyderis, tas, kuris padeda bėgti ar 
sukilti Gulage ir kurio kvietimai laužo koncentracijos stovyklos taisykles. Tačiau jis 
jau nebėra linksmas karnavalinis herojus. Vis dėlto yra būsenos, kai atskirti triks-
terio, trigerio, ideologinio herojaus-agitatoriaus jau nebeįmanoma, kai jie virsta 
be perstojo mirgančia prasme, kai mūsų reikšmės nuolatos vėluoja dėl vaidmens 
ir supratimo skirtumo. Šį skirtumą Jacques’as Derrida įvardijo différance vardu. 
Niekada nežinai, ar tai triksteris, ar juokdarys, ar agitatorius apgavikas, ar jis su 
gentimi, ar individualistas, nes reikšmės keliauja iš vieno konteksto į kitą žaismin-
gai užpildydamos purvinus ir kupinus geidulingų intencijų signifikatus. Šią žaismę 
iškreipia (arba ištiesina) kieto režimo politiniai-ekonominiai laukai ir jų instituci-
jos, sukuriančios stabilumo efektą. Laisvoje prasmių virpesių, vėluojančio skirs-
mo aplinkoje žmogaus būtis pasireiškia nesibaigiančiomis būsenų anamarfozėmis, 
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subversijomis, metamorfozėmis ir perversijomis, kurios yra žmogaus paraboliš-
kumo palydovės. Ir čia iš dalies prieštarausiu Cassireriui ir Mircea’ai Eliadei. Cas-
sireris knygoje „Esė apie žmogų“ tęsia svarstymus apie mitinio mąstymo formos 
prigimtį ir, palyginęs ją su gyvūnų pasauliu, teigia, kad žmogus yra animal symbo-
licum:

Vadinasi, užuot apibūdinę žmogų kaip animal rationale, mes turėtume jį 
apibūdinti kaip animal symbolicum. Taip mes galime nurodyti jo specifinį 
skirtumą, o kartu suvokti naują žmogaus kelią – civilizacijos kelią. 279

Magija, mitas, ritualai padeda žmogui išreikšti ir suvokti save vaizdingais, 
emociniais būdais. Tačiau Cassireris nesigilina, kokių vidinių dramų, prieštaravi-
mų, kokios ugnies deginamas žmogus pradeda daryti tai, kas yra nebūdinga gyvū-
nui, ir kodėl pirmi sukurti simboliai buvo be perstojo perkuriami. Susiduriame ne 
tik su simbolizacijos, bet ir jam priešingu – parabolizacijos veiksmu. Simbolizacija 
vadinsime sutelkimą, santakos, sankryžos paieškas, tai, kas gentyje suderinta, nu-
spręsta. Priešingai, ženklų ardymas arba jų išsvaidymas (παραβολή) yra ne mažiau 
svarbus veiksmas. Mūsų nuodėmės, troškimas mylėti ir gyventi, tad ir gintis bei 
užgrobti yra taip pat susieti su simbolizacija ir parabolizacija, su sutelktimi ir erezi-
ja, su vienybe ir sukilimu prieš ją, su autoriteto iškėlimu ir jo sužlugdymu, su meile 
tėvui ir jo žudymu. 

Mircea Eliadeʼė seka Cassireriu ir patikslina, kad 
Žmogus yra homo symbolicus ir visos jo veiklos įtraukia simbolizmą, kie-
kvienas religinis faktas būtinai turi simbolinį charakterį.280 

Eliadeʼė nutolsta nuo mito aiškinimo ir pasineria į religiją, akcentuodamas 
ženklo kūrimo, o ne jo išsklaidos pirmumą. Priešingai, mums artimesnė yra Der-
rida nuostata apie reikšmių vėlavimą ir skirsmo pirmumą, apie tai, kad différance 
gundo ir lemia savo panaikinimą, kuris ir yra simbolizacija. Tačiau ir po simboli-
zacijos, kaip skirtumo panaikinimo, jis vėl sugrįžta, iškyla kaip žmogaus abejonė, 
ironija, kaip nesustabdoma išsklaidos, parabolizacijos veikla. O parabolizacijos 
herojus yra kultūrinis triksteris, kuris veikia anapus gėrio ir blogio, žaidžia, aižo 
ribas, liminalumus. Žmogus ne mažiau yra homo parabolicus, kuriam tenka nuo-
latos kovoti su tribu symbolicum – simboline gentimi. Būtent gentis kaupia reikš-
mes, kuria režimus ir disciplinas, organizacijas ir tvarkas, o žmogus, kiek geba būti 
laisvas nuo jam imanentiškos genties, išsvaido ženklus, atsieja grandines, kuria ne-
priklausomus prasmių pasaulius. Kiekviename iš mūsų kovoja homo parabolycum 
279 Cassirer, E. Essay on Man. New York: Doubleday anchor books, 1944, p. 44.
280 Eliade, M. „Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism,“ in: The History of Reli-

gions: Essays on Methodology, edited by Kitagawa, J., and Eliade, M., Chicago: University of Chicago 
Press, 1959, p. 95.
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ir symbolicum. Tačiau Cassireris ir Eliadė yra labiau linkę aukštinti genties tvar-
kas, o ne kuriančio herojaus beprotybes. Gentis kuria simbolinę išlikimo tvarką, o 
triksteris ją laužo ir išsklaido, taip gelbėdamas gentainius nuo jų pačių kuriamos 
uždangos ir savęs pasmerkimo. 

* * *
Sartre’as: saviapgaulės kritika281. Saviapgaulės (mauvaise foi) sampratą Sar-

tre’as išplėtojo kūrinyje „Būtis ir Niekis“282 ir tuo prisidėjo prie Hegelio apšviesto 
proto kritikos, „Proto gudrumo“ (die List der Vernunft) ir apgaulės fenomeno ana-
lizės. Sartre’as ne tik tęsė kai kurias fenomenologines Edmundo Husserlio idėjas ir 
Heideggerio samprotavimus, bet ir suteikė hegeliškai dialektikai naują aspektą – 
priklausomybę nuo individualaus apsisprendimo. Knyga „Būtis ir Niekis“ buvo 
sumanyta kaip atsakas į Heideggerio knygą „Būtis ir laikas“, kurią Sartre’as skaitė 
1940–1941 m., kai buvo įkalintas nacių karo belaisvių stovykloje (rytų europiečiui 
suprasti įkalinimą Prancūzijoje nėra lengva – taip skiriasi karo, rezistencijos ir įka-
linimo sąlygos). Tačiau nereikėtų saviapgaulės (mauvaise foi) priskirti tik rases ir 
klases suobjektinančiai ir žmonių klasifikaciją vykdančiai nacistinei žiūrai. Klau-
simas buvo ir yra platesnis. Jo knygos tikslas – įrodyti, kad atsakingas veiksmas ir 
santykiai su Kitu, su socialiniu pasauliu yra pirmesni nei objektinė būtis, kuri, kaip 
ir mūsų intencionalumai, nuolatos kinta, priklausomai nuo istorinės apsisprendi-
mų praktikos. Žmogaus būtis neturi kito šaltinio, tik apsisprendimą ir todėl yra 
savo pačios priežastis: – ens causa sui. Save kurianti veikla reiškia ne tik santykį su 
kitų žvilgsniais (šitaip dramatiškai jis apibūdina husserliškąjį intersubjektyvumą), 
bet ir tai, kad valios laisvė egzistuoja ir yra realizuojama. 

Klausimas apie santykius su Kitu tuomet jau buvo svarstomas daugelio filoso-
fų: Heideggerio, Martino Bubberio, tačiau Kitas gali ne tik suteikti galimybę, bet ir 
tapti kolektyvo, klasės viršenybės ideologija, daugelio viešpatavimo prielaida. Kla-
sinio kolektyvo dogma ir viešpatavimas jau buvo įteisintas Sovietų Sąjungoje ir ta-
pęs iracionalios proletariato diktatūros ir tiesioginio valdymo iliuzija, konkretumo 
dialektikos pabaiga. Sartre’as kalba apie individualizmą ir Kitą, kai asmens pasi-
rinkimui paliekama veiksmo ir atsakomybės teisė, o Kitas gali būti mūsų pragaras. 

Po dvejų metų (1945-aisiais) pranešime „Egzistencializmas yra humanizmas“ 
Sartre’as formuluoja radikaliau: „žmogus yra pasmerktas laisvei“ (l’homme est con-
damné à être libre)283. Jis kalba apie būtį–savaime (l’être-en-soi) kaip apie fenomeną, 

281 Knygoje iš dalies kartojamas straipsnis: Mažeikis, G. „Tarp apšviestosios sąžiningos sąmonės ir sa-
viapgaulės: Hegelio ir J.-P. Sartre’o jungtys“, in: Žmogus ir  žodis: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos 
edukologijos universitetas, 2016, t. 18, Nr. 4, p. 84–105.

282 Sartre, J.-P. L’Être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard, 1943.
283 Ibid., p. 529.
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kuris yra daugiau nei mūsų refleksija; apie būtį–sau (l’être-pour-soi) kaip apie bū-
ties–savaime dialektinį ir kartu refleksyvų paneigimą, bet ir niekio manifestaciją 
(neigimas); apie būtį–kitiems (être-pour-autrui), kuri pasireiškia kaip abipusiškai 
suobjektinimo ir jo paneigimo veiksmai284. Būtis–kitiems pasireiškia pasirinkimu 
ir veiksmu, todėl suponuoja atsakomybės klausimą. Šis pasirinkimas ir veiksmas 
yra nuolatos veikiamas ir apklausiamas aplinkinių žvilgsnių ir balsų, o žmogus 
spręsdamas visados yra įtraukiamas (įsitraukia) į situaciją arba atskiriamas, izo-
liuojamas nuo jos. Vėliau „Dialektinio proto kritikoje“ filosofas pasirinkimą su-
sieja su socialiniu, politiniu veiksmu tam tikromis aplinkybėmis, mažiau dėmesio 
skirdamas froidistinei jausmų analizei, o daugiau atskirties ir įtraukties idėjai. 

„Būtyje ir Niekyje“ saviapgaule Sartre’as vadina tokią sąmonės būseną, kurią 
asmuo patiria kaip akivaizdumą, kaip bendrą sąmonę, kaip logiškai nuoseklią ir 
patvirtintą ilgalaikės patirties. Jis sako: „Saviapgaulė nurodo vienos sąmonės vie-
nį“285. Melas, kuriuo ji vadovaujasi, yra neprieštaringas, neatpažįstamas, mūsų pa-
sąmonės ir sąmonės išstumiamas. Taigi Sartre’as ir panašiai, ir kitaip nei Hegelis 
pradeda ne nuo suobjektintos ir susvetimintos tiesos, ne nuo melo sau analizės. 
Hegelis sąmonės raidos logiką pradeda aiškinti susvetimėjusių mitinių vaizdinių 
analize ir kritika, tie vaizdiniai yra būtini, bet kita vertus, tai pagaulė. Panašiai Sar-
tre’as fenomenologiškai analizuoja saviapgaulę ir pastebi, kad kartais ji draudžia 
pripažinti kitokias patirtis ir net savo sąmonės skilimą, draudžia mūsų primestajai 
savivertei pripažinti kai kuriuos savo bruožus ar veiksmus. Tačiau ar Kitas pokal-
bio metu gali suteikti galimybę įveikti šią klampią ir traumuojančią akivaizdumo 
ir objektyvumo būseną? 

Kitas yra ne tik išsilaisvinimo, bet ir melo bei prievartos šaltinis. Sąžiningo ko-
lektyvinio proto verčiami pionieriai ir komjaunuoliai išduodavo savo tėvus porevo-
liucinio teroro ir stalinistinių represijų laikotarpiu. Negana to, buvo sukurta ištisa 
savo draugų, artimųjų, tėvų ir vaikų sekimo, kontrolės, išdavystės ir išsižadėjimo 
praktika. Visa tai laikyta klasine sąžine ir darbo kolektyvų budrumu. Ir to negana, 
toks viešas „išsikalbėjimas“ apie tėvus ir brolius represijų metais buvo laikomas psi-
chinio sveikumo įrodymu, o tai ironiškai primena įvairių dabartinių froidistinių 
praktikų ir anoniminių klubų nuostatas. Paklusimas Kito spaudimui, kaip savo są-
žinės ir doros balsui, aktyvus sekimas ir išdavystė sukuria tokią saviapgaulės sąmo-
nę, kuri yra linkusi priimti viešą elgesio pagyrimą kaip objektyvią realybę.

Sartre’as analizuoja seksualinius gundymo ir suvedžiojimo pavyzdžius, ku-
rie artimi ironijai ir privatumui. Jis kalba, kad moteris, kuriai sakoma, kokia ji 
yra nuostabi, iš tikrųjų galvoja, kad ji nuostabi ir kad tai yra objektyvi realybė. 

284 Sartre, J.-P. Being and Nothingness. Washington: Washington Square Press, 1993, p. 59.
285 Ibid.
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Suobjektinta ir suvedžiota sąmonė kurti užuominoms. Panašiai galima apibūdinti 
ir socialinę-politinę aplinką, kur saviapgaulė pasireiškia kaip tiesioginis pasitikė-
jimas šeimos praktika, bažnyčios tradicija, politine klasės ar tautos būkle, nors tai 
tėra grupinės hegemonijos apraiškos. Kurtumas klausantis viešų apgaulingų pa-
skatinimų pasikartoja kaip saviapgaulė arba, kaip tai vadinau knygoje „Filosofi-
nės antropologijos pragmatika ir analitika“, „pakeistiniu mąstymu“. Pakeistinis ir 
yra kolektyvinis mąstymas, kurio asmuo jau nebekontroliuoja, kur egzistencinio 
sprendimo pirmumas tėra iliuzija ir negirdimo užslėpto įsakymo vykdymas. Di-
alektiniu požiūriu toks kitumo dvylipumas (išlaisvina / pavergia) ir egzistencinio 
apsisprendimo neaiškumas (laisvas / pakeistinis arba saviapgaulė) sukuria aibę 
draminių situacijų, kurių pritvinksta mūsų būtis. Žmogaus būtis visados kupina 
egzistencinio apsisprendimo tragikos ir labiausiai, skaudžiausiai tai prasiveržia 
tada, kai ši migla, šis dialektinis neaiškumas pašalinamas remiantis kolektyvo ti-
kėjimu. Vis dėlto ir šis tariamas „išsivadavimas“ aukštesnės kolektyvinės moralės 
labui yra iliuzija, nes žmogaus būtis yra daugiau nei ji reškiasi, nei yra būtis–sau, 
todėl Sartre’as teigia: „Sąmonė yra ne tai, kas ji yra“.286 Vis dėlto tai ne platoniška ar 
hegeliška dialektika, nes tai, kas ji yra, lemia ir neaprėptas santykis su būtimi–sa-
vaime ir labai prieštaringi santykiai su būtimi–kitiems. 

Žmogus yra kupinas ne tik neaprėptos atminties, neaprėptų tikslų, santykių, 
įsitikinimų, draudimų… bet ir keičiasi, priklausomai nuo to, kaip jį veikia ne tik 
išoriniai žvilgsniai, dialogai, įvairiausi prašymai ir įsakymai, bet ir asmeninė kū-
ryba, sapnai, visas iracionalusis pasaulis. Todėl sąmonė nėra sau tapati. Sąmonės 
tapatumą jau aptarė ir kritikavo Fichteʼės ir Hegelio dialektika, o Sartre’as tą temą 
išplečia remdamasis dialogine ir egzistencine fenomenologija. Priešingai, asmens 
tapatybės gynėjai, neretai nesąmoningai, esme skelbia kokią nors institucinę bū-
seną, išauklėtą ir išegzaminuotą subjektyvumą, normą, dogmą. Todėl nuolatinė 
savasties slinktis, jos moralinis kismas yra ne tik slepiamas, bet ir nuolatos repre-
suojamas, traumuojamas, kaip yra atstumiami ir iškreipiami, represuojami kitų 
žvilgsniai ir dialogai. Tapatybės gynėjai neretai apeliuoja į nuoširdumą. Saviapgau-
lė naikina dialogo, žaismo nuoširdumą, galimybę kurti naujas alternatyvias vizijas. 
Užuot išlaisvinęs, saviapgaulės nuoširdumas gina turimą įsitikinimą, principą ir jo 
variacijas. Tačiau saviapgaulės herojaus pasakojimai yra kupini menamos sąžinės, 
nuoširdumo, akivaizdumo, patvirtintos praktikos. Toks žmogus neva gina įsitiki-
nimus. Apie nuoširdumo apgaulę Sartre’as rašo: 

Nuolatinis ir visiškas nuoširdumas kaip nesibaigianti pastanga, kad pririš-
tų prie savęs, iš esmės yra pastovus bandymas atsisakyti savęs; nuo savęs 
išsilaisvinama tokiu pat poelgiu, kuriuo tampama sau patiems objektu.287 

286 Ibid., p. 62.
287 Ibid., p. 65.
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Štai ką filosofas turi omenyje: jei mūsų sąmonė yra daugiau ir kas kita nei mums 
reiškiasi kaip suobjektinta, tai prisirišimas prie šio objektinio sąmonės vaizdo yra 
saviapgaulė. Dialektika nuolat kalba apie įvairius sąmonės suobjektinimo, vadinasi, 
priklausomybės, procesus. O Sartre’as parodo tą klaidinančią meilę ir nuoširdumą, 
su kuriuo žmonės yra linkę suvaržyti save pačius. Suobjektinantis nuoširdumas yra 
simptomas, kad mes žengiame akivaizdumo ir neabejotino žinojimo keliu, išveng-
dami filosofinių klausimų, kylančių iš skirtumų. Nuoširdumo kritika nereiškia melo 
ir apgavystės pateisinimo. Kalbama ne apie tai, kad reikia įtvirtinti manipuliaciją ir 
apgaulę, o apie tai, kad nuoširdumą būtina įtraukti į sudėtingų tarpusavio santykių 
aplinką, į savanoriško ar prievartinio suobjektinimo kritiką.

Kitame savo kūrinyje „Dialektinio proto kritika“ Sartre’as kritikuoja sekimą 
inertinėmis praktikomis. Inercija, kuri kyla iš kolektyvinių įpročių ir praktikų, su-
kuria saugumo iliuziją ir įkalina žmogų apgaulingu patikimumu. Stipriai su kolek-
tyvinių praktikų inercija ir iliuzija yra susijęs kolektyvinės priesaikos fenomenas ir 
tikėjimas priesaika. Tikėjimas priesaika (la foi jurée)288 – tai dar viena blogo tikėji-
mo arba saviapgaulės forma, kuri engia individualumą, unikalumą, kūrybingumą, 
laisves.

Saviapgaulės mechanizmus – ir autoritarinius, ir kolektyvinius (inercijas), ir 
ekspertinius – gali riboti skirtingų visuomenės grupių įsitraukimas arba įtrauki-
mas į dialogą ir politinį procesą, įgalinant jų balsus, jautras ir raiškas. Sakydamas 
„įtraukiant jautras“ turiu omenyje atskleidžiant neatskleidžiama: kaip poezija 
metaforomis bando išsakyti tai, kas nepasakoma, kaip tapyba spalvomis parodo 
tai, kas nepavaizduojama, kaip dvasios transgresija, ekstazė mus perkelia ten, kur 
negalime būti. Tačiau yra ir kitas saviapgaulės įveikimo būdas, ne poetinis, o so-
cialinės kritikos ir visuomeninio dalyvavimo, išplečiant reikalavimus pakankamo 
pagrindimo dėsniu. Abu keliai yra susitingusios ir save mylinčios objektyvybės 
įveikimas. Vienas iš jų susijęs su kūryba ir būties–savaime sklaida (poezija, menas, 
meditacijos ir ekstatika), o kitas – su mokslo tyrimais, duomenimis, alternatyviais 
socialiniais modeliais, dialogo ir derybų reikšmės suvokimu. Ne tuščias ir kupi-
nas objektyvių nuostatų propagavimas, ne kvalifikuotas informavimas, o būtent 
dialoginis įsitraukimas, įtraukimas ir įgalinimas yra būdai suvaldyti autoritarinę 
ar ekspertinę saviapgaulę ir jų nuoširdumą. Neretai sakoma – visuomenė yra in-
formuota diskutuojamais klausimais: dėl švietimo, sveikatos ar darbo įstatymų, dėl 
sekimo ar militarizacijos, ir ji galėjo pasisakyti. Šitaip kalba ir didžiausių autoritari-
nių režimų vadovai, ir tie, kurie sukuria stiklinių sienų ir lubų politiką, nematomos 
atskirties ir segregacijos politiką. Teoriškai judėjimas ir kismas lyg ir įmanomas, 
bet neveikiant įgalinimui, pokyčiai išties nevyksta. Taip veikė vadinamoji sovietinė 

288 Sartre, J.-P. Critique de la raison dialectique. Vol. I. Paris: Gallimard 1960, p. 653.
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(tarybinė) demokratija: rinkimai ir kritika buvo skelbiami laisvais, nors dalyvavo 
tik viena partija ir nebuvo alternatyvų. Sartre’as daug dėmesio skiria ir kritikuo-
jančiai, ir įgalinančiai Kito analizei. Kitas yra ir pragaras, ir mūsų galimybė. Kal-
bėti apie informavimą, kaip pakankamą demokratijos sąlygą, vadinasi, nesuvok-
ti grupių įvairovės, jų įtraukimo, įgalinimo ir dialogiškumo priemonių, atstumti 
dialoginį orumo procesą. Dialoginis orumo arba sąmoningumo procesas neigia 
dialektinę mechaniką, kurios buvo kupinas hegelizmas ir marksizmas-leninizmas. 
Gyvas, autonomiškas dialogiškumas yra negalimas be alternatyvų, be to, kad są-
monė nuolatos įveiktų savo dogmatizuojamas ribas, be to, kad būtų įgyvendina-
mas egzistenciją išplečiantis komunikacinis ar meninis, jautros veiksmas. 

Ne tik pavienio žmogaus, bet ir grupės būtis nuolatos išslysta už ideologijos ir 
institucinių normų, anapus esamos situacijos ir subjekto funkcijos. Anot Sartre’o, 
nė vienas padavėjas ar karys iš esmės nėra padavėjo ar kario sąmonė. Tačiau ne tik 
jų saviapgaulė, bet ir aplinkinių įpareigojantys žvilgsniai ir normos gali sukaustyti 
raišką, sukurti nuoširdžios apgaulės efektą: manymą, kad jis tikrai yra tik padavė-
jas, premjeras ar prezidentas. Todėl saviapgaule tapę ne tik individo, bet ir grupės 
santykiai yra būties susiaurinimas, orumo varžymas, net jei ta grupė, kolektyvas 
mano, kad jų visuomeninis įsitikinimas yra pakankamai išreikštas. 

Niekis yra virsmo taškas, kai galima pakeisti raidos kryptis ir tapatybes. Jis 
yra radikalaus pasirinkimo, kūrybingumo sąlyga. Dialektiniu požiūriu šis nulinis 
turinio ir ideologizuotumo laipsnis yra itin nestabilus, momentinis, o kartu reikš-
mingas virsmui, t. y. sprendimui, susitarimui, savo požiūrio taško kaitai. Šis nulinis 
angažuotumo laipsnis atveria derybų lauką, padeda suskliausti saviapgaulę, prisi-
rišimus, sąžiningą tikėjimą suobjektintais vaizdais ir ideologijomis. Niekis, kaip 
esmių įtakos suspendavimas, ir lemia egzistencijos pirmumą. Kita vertus, Niekio 
atvertis yra pavojinga. Ši nešališkumo būsena suteikia ne tik kūrybinę asmens pa-
sikeitimo galimybę, bet ir suteikia progą prievarta pakeisti žmogaus mąstymą, jo 
savivertę, subanalina asmenybę, pateisina jos išnaudojimą, rodo cinišką panieką 
jai. Niekis gundo, bet ne dovanoja, jis suvedžioja pažadu, bet ne tikrove, kuri vi-
sados, kaip pažymi Sartre’as, priklauso ir nuo kitų žvilgsnio, ir nuo situacijos. Net 
didžiausios žmogiškumo redukcijos virsdavo kone Niekiu, kartais nepasiekdavo 
pageidaujamų transformacijos rezultatų, ir ne todėl, kad politinis ar kitoks kalinys 
priešinosi, o todėl, kad zonos situacija buvo tokia, jog kitų žvilgsniai ir galios atsvė-
rė „konstruktoriaus“ ketinimus. Sartre’as pabrėžia, kad tikslo ir Niekio mąstymas 
turi būti įtraukti į situaciją, kurios dalis yra kitų sakymai ir todėl kaita, net jei ji 
yra rezistencija. Toks elgesys suponuoja atsakomybės jausmą: kadangi galėjome 
padaryti, esame dėl to atsakingi. Vis dėlto šią formulę iškreipia, užtemdo tai, kad 
visa, ką mąstome, kartais yra persmelkta išorinės ir vidinės apgaulės, gundymo 
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ir suvedžiojimo, gąsdinimo ir nerimo. Vienas iš saviapgaulės šaltinių – emocinis 
pasaulio vaizdavimas, jausmingas menamų tikslų išskleidimas. Polemika dėl tikslo 
pateisinimo yra būtina ir yra būdas įveikti blogą tikėjimą. Štai kodėl egzistencia-
lizmas negalimas be tyrimų, diskusijos ir kritinio mąstymo. Nerimas yra vienas iš 
tokių nuolatinių blogo tikėjimo įkvėpėjų. Sartre’as teigia: „Ar mes dabar nepaste-
bėjome, kad saviapgaulėje mes buvome–nerimu–kad–jo–išvengtume, buvome tos 
pačios sąmonės vienis.“289

Niekio grėsmė, žadinanti nerimą, yra paslepiama lengviausiu – blogo tikė-
jimo – būdu, kuris pašalina atsakingą mąstymą ir apsisprendimą. Sartre’as daug 
dėmesio skiria egzistencijos racionalumui, pavyzdžiui, projektyvumui, apibūdinti: 
„Žmogus pirmiausia yra projektas“, beveik nenagrinėdamas ikiprojektinio sponta-
niškumo, ikirefleksyvios praxis, kaip tai vėliau darė, pavyzdžiui, Cornelius Casto-
riadis. Sartre’as teigia, kad žmogus visados yra subjektyvus, t. y. įsitraukęs į kurią 
nors simbolinę tvarką, siužetą, temizuotas, ideologizuotas. Pasirinkti save, vadina-
si, apsispręsti dėl savo veiksmų, būti atsakingam už savo poelgį, kurį, sąveikauda-
mas su išoriniais procesais-determinantais, išskleidi, aktualizuoji. Pasirinkimo ne-
apibrėžtumas ir atsakomybė pažadina egzistencinius jausmus: nerimą (angoisse)290, 
pamestumą (délaissement), neviltį, bet ir ryžtą, narsą. Sartre’as egzistencijos, veiks-
mo, pasirinkimo pirmumo nuostata sako, kad nėra nieko, kas, be mūsų, pateisintų 
mūsų pasirinkimą. Tačiau ar iš ties šis mūsų „aš“ nėra būties-su-kitais išraiška ir ar 
ne mūsų dėka ši būtis-su-kitais save pateisina? 

Apšviestasis objektinis konstruktyvizmas remiasi ne suvedžiojimo kritika, o 
visų pirma asmeniniu tikėjimu, kartais įsitikinimu daiktų duotimi. Apšviestosios 
saviapgaulės principas yra toks tikėjimas objektyvumu ir abstrakčia sąžine, kuris 
pralenkia pasitikėjimą įsitraukimu, dalyvavimu, įgalinimu, savimonės kaita ben-
dradarbiaujant ir, atitinkamai, politinių derybų vaidmeniu. Objektyvuoto proto ir 
saviapgaulės kritikos svarbą kaskart atskleidžia didžiosios bylos, susijusios su savęs 
pačių suvedžiojimu ir perdėtu pasikliovimu išpažįstamomis vertybėmis bei tiks-
lais. Vienas ryškiausių pavyzdžių, susijusių su mano svarstoma tema, yra Sero Joh-
no Chilcoto vadovaujamos komisijos tyrimas apie „Karą Irake“. Buvo paskelbta 12 
tomų dokumentų (The Iraq Inquiry, 2016). Tyrimo komitetas parengė didelę atas-
kaitą (The Report, 2016), kurioje kalbama apie galimas Britanijos vyriausybės ir 
premjero Tonyʼio Blairo klaidas įsitraukiant į 2003 m. JAV karinę invaziją Irake ir 
sukeliant labai blogas pasekmes, kurios jaučiamos ir šiandien. Vienas itin svarbių 

289 Sartre, J.-P. 1993. Being and Nothingness, p. 67.
290 Angoisse, sekdamas Linu Rybeliu bei egzistencializmo ir vėlesne, susijusia Jeano Lacano psichona-

laizės tradicija, verčiu kaip nerimą, o ne kaip „baimę“, kurią akcentuoja vertėja Goda Bulytenko. Ne-
rimas, kaip nuolatinė, ilgalaikė psichinė būsena, esmiškai skiriasi nuo baimės intensyvumu, įveikos 
formomis. 
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ir su mūsų tema sietinų tyrimo ir ataskaitos klausimų – ar buvo be abejonės pa-
tvirtinta (had established beyond doubt)291 apie biologinį, cheminį ir atominį Irako 
ginklą, ar nebuvo neabejotinai patvirtinta (had not established beyond doubt)292. 
Terminas „be abejonės patvirtinta“ atitinka Leibnizo „pakankamo pagrindo“ dės-
nį, tačiau atsižvelgiant į šiuolaikinį daugiamatį duomenų charakterį. Tas pačias są-
vokas vartojo ir Chilcotas, skaitydamas įvadinį pranešimą Britanijos parlamentui, 
pateikiant ataskaitą. Chilcotas teigia, kad Blairas buvo įspėtas apie tai, kad duome-
nys apie Irako cheminį ir biologinį ginklą bei galimybes pasigaminti atominį gin-
klą nėra neabejotini (had not established „beyond doubt“)293, nors Blairas tvirtino, 
kad šie duomenys neabejotini, t. y. objektyvūs, ir kad jis elgiasi sąžiningai vadovau-
damasis būtent apšviestosios sąžinės vizija. Dar iki viešai paskelbtos Chilcoto atas-
kaitos „Independent“ laikraštyje įtakingas žurnalistas Andy McSmithas pradėjo 
viešai diskutuoti apie „saviapgaulės“ (self-deception)294 reiškinį, kilusį iš liudijimų, 
kuriais rėmėsi JAV ir Britanijos vyriausybės. Tie liudijimai buvo pateikti įvairių 
žvalgybos ir tyrimų grupių, tačiau nebuvo pakankami neabejotinoms išvadoms 
padaryti, todėl sprendimas apie šių liudijimų pakankamumą buvo vertinamas kaip 
saviapgaulė. Remiantis nepakankamais duomenimis sunku padaryti neabejotinas 
išvadas ir tokiu atveju politiniai, netgi propagandiniai sprendimai bei nuostatos 
gali paskatinti saviapgaulę ir nepageidautinas politines pasekmes. 

* * *
Humanizmas šiapus-ir-anapus saviapgaulės proto. Ir nacizmas, ir komu-

nizmas save prezentavo kaip aukščiausias humanizmo formas, kaip tarnystę neva 
laimę nešantiems rasinio pranašumo arba hegemoninio kolektyvizmo idealams. 
Priešingai, Sartre’o filosofija kartais buvo vadinama antihumanistine. Apie karo lai-
kotarpį Arlette Elkaïm-Sartre teigia: 

Vis dėlto Sartre’as, daugumos žmonių vertinimu, virto antihumanistu par 
excellence: jis demoralizavo prancūzus skendint griuvėsiuose, labiausiai 
reikėjo vilties.295

291 The Report of the Iraq Inquiry Executive Summary. (2016). Report of a Committee of Privy Coun-
sellors. Prieiga per internetą: <http://www.iraqinquiry.org.uk/media/246416/the-report-of-the-iraq-
inquiry_executive-summary.pdf> (paskelbta 2016 m. liepos 6 d.), p. 73. 

292 Ibid., p. 116.
293 Ibid., p. 116.
294 McSmith, A. „The Chilcot inquiry: September 11 and the road to the Iraq War The Iraq Report – Part 1: 

The beginning“. Prieiga per internetą: <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-
chilcot-inquiry-september-11-and-the-road-to-the-iraq-war-9999788.html> (paskelbta 2015 m. sau-
sio 23 d.).

295 Elkaïm-Sartre, A. „Paskaitos istorinės aplinkybės“, in: Sartre, J.-P. Egzistencializmas – tai humanizmas. 
Vertė Bulybenko, G. Vilnius: Vaga, 2016, p. 11. 
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Tokia interpretacija atsirado veikiausiai dėl susidomėjimo jo grožine literatū-
ra, mažiau dėmesio skiriant jo kūriniui „Būtis ir Niekis“, jo dialektiniams sampro-
tavimams ir aštrėjančiai diskusijai su marksizmu. Atsakydamas į panašaus plauko 
kaltinimus, jis perskaitė pranešimą L’Existentialisme est un Humanisme296. Sartre’as 
svarstė egzistencializmo kaip humanizmo klausimą Prancūzijai atgimstant, disku-
tuodamas su to laikotarpio Prancūzijos komunistais ir, kas be ko, marksistais, atsa-
kydamas į jų iššūkius ir jų rezistencinį pakylėtumą bei suteikdamas daugiau erdvės 
ir galimybių savo pasekėjams297.

Egzistenciniam fenomenologiniam žvilgsniui labai svarbus jautrumas gyva-
jam kontekstui, situacijai, santykiui su laiku ir vieta. Sartre’as siekia būti atviras 
raidai, revoliucijai, šuoliui, modernizacijai. Tačiau ką reiškia šis „atvirumas“? Ar 
tai nereiškia, kad pirmiausia turėjo būti aptarta pati „humanizmo“ sąvoka, kuri jau 
tuo metu buvo ideologiškai ir propagandiškai nuvalkiota? Sartre’as buvo nuoseklus 
ateistas, neigęs dievišką lemtį (praedestinatio) ir žmogiškos esmės pirmumą egzis-
tencijos atžvilgiu. Todėl ne tik buvo atmetama dieviškoji metafizika, metafizinė an-
tropologija, bet ir teleologija – dieviško tikslo mąstymas. Žmonės neturi bendros, 
ankstesnės nei mūsų veikla prigimties ir skirtingai brėžia ateitį, dėl kurios projekto 
dar reikia susitarti. Taigi Sartre’o paskaita teigia egzistencijos, t. y. veiksmo, pirmu-
mą prieš esmę, prieš esenciją (essentia):

Ką reiškia tai, kad egzistencija yra pirmesnė už esmę [l’existence précède 
l’essence]? Tai reiškia, kad žmogus visų pirma egzistuoja, yra aptinkamas, 
pasirodo pasaulyje, ir tik po to yra apibrėžiamas. Jei žmogus egzistencialis-
tiniu požiūriu neapibrėžiamas, taip yra todėl, kad iš pradžių jis yra niekas. 
Jis bus tik vėliau ir bus tuo, kuo save pavers. Vadinasi, nėra jokios žmogiš-
kos prigimties, nes nėra jokio Dievo, kuris ją sumanytų.298 

Žmogaus prigimties stygius gali būti aptartas ir Niekio horizonte. Būtent sty-
gius, neatitiktis, dėl to kylanti drama, skirties įtampa yra tapsmo ir kaitos prielaida. 
Nuostata, jog žmogus pats kuria savo ir pasaulio istoriją, reiškia, kad nė vienas 
darbo santykių, sveikatos saugos arba karo prievolės idealų nekyla iš neginčytinų 
sąlygų ir principų. Tokiu principu nelaikoma ir pusiausvyros teorija, kuri apeliuo-
ja į tradicinį, religinį, deontologinį pamatiškumą. Sartre’as plėtoja teoriją, kurioje 
nei komunizmas, nei nacizmas, nei religinis fundamentalizmas, nei bet koks kitas 
296 Beauvoir, S. de. La Force des choses. Paris: Gallimard, 1976, p. 50–51.
297 Sartre’as pranešimą perskaitė Paryžiaus klube Maintenant 1945 m. spalį. Pasak Simone’os de Beauvoir, 

kuri taip pat skaitė paskaitas šiame klube, Sartre’o pranešimo metu klube buvo grūstis, susirinko apie 
300 klausytojų, daugiau nei galėjo tilpti salėje. Moterys dėl oro stokos alpo. Kai kurie iš dalyvių buvo 
krikščionių aktyvistai ir komunistai. Ilga paskaita baigėsi stumdymusi ir grupių tarpusavio santykių 
aiškinimusi. Vėliau pranešimo tekstas buvo be leidimo ir komentarų platinamas. 1946 m. Sartre’as 
pranešimo tekstą paskelbė atskiru straipsniu su būtinomis išnašomis. 

298 Sartre, J.-P. Egzistencializmas – tai humanizmas, p. 27.
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esencializmas nėra laikomas pirmesne sąlyga nei žmogaus veiksmas. Panašiai apie 
laisvą pasaulinės dvasios savikūrą jau kalbėjo Hegelis, tačiau Pasaulio Dvasia buvo 
pateikta kaip pamatinis bet kokios tikrovės principas. Tokį pamatiškumą kritikavo 
kairysis hegelininkas Maxas Stirneris 1844 metais paskelbtame kūrinyje „Unikalu-
sis ir jo nuosavybė“ (Der Einzige und sein Eigenthum)299, tačiau spekuliatyvioji jo 
dialektika tuo metu nepatraukė filosofų dėmesio. Stirnerio įžvalgos yra svarbios 
aptariant loginį ryšį tarp sąžiningo proto kritikos ir individualizmo fenomenologi-
jos, būdingos Sartre’o samprotavimams. 

Epistemologinis stokos arba Niekio pirmumas („…iš pradžių jis yra niekis“) – 
nepamatiškumo mąstymo sąlyga. Štai kodėl egzistencija, t. y. veikla, gyvenimas, yra 
iššūkis humanizmui, kuris neturi jokio apibrėžto turinio – jį kaskart suteikia nauja 
viešpataujanti, hegemoninė ideologija. Tai, ką mes galime vadinti humanizmu, yra 
melaginga sąmonė, kuri nuo savęs slepia pamatiškumo ir atsakingumo stygių. Sar-
tre’o egzistencializmo ir saviapgaulės temą sieju su Conditio Humana, žmogiškumo 
sąlygų, žmogaus būties galimybių svarstymais. Juos Sartre’as iš dalies realizuoja 
kūrinyje „Dialektinio proto kritika“, kuriame atskleidžia ne tik marksistinės dia-
lektikos ribotumą, bet ir žmogaus veiksmo dialektiškumą: svyravimą tarp įveiktos 
istorijos turinio ir laisvo kūrybinio ir socialinio veiksmo. Niekis neturi jokio kito 
pavidalo, tik buvusių formų neigimą, įveikimą. Kiekviena tokia įveika priklauso si-
tuacijai, o visuotinybės principą nuolatos riboja konkretybė, socialiniai santykiai ir 
asmeninis veiksmas. Polemizuodamas su marksistais jis pabrėžia, kad proletariatas 
taip pat neturi vieno charakterio. Jis skiriasi pagal tautybę (Turkijos, Prancūzijos), 
pagal darbo sritį (žemės ūkio, gamybos), pagal išsilavinimą ir istorinį laikotarpį, 
pagal ryžtą veikti. Negalima samprotauti abstrakčiomis sąvokomis teigiant, kad 
jos pakankamai aprėpia ir paaiškina objektą. „Dialektinio proto kritika“ yra svarbi 
savo oponavimu abstrakčiam objektyvizmui, sudaiktinimui ir technologizmui, o 
jos išvadas iš dalies galima taikyti ir šiandieniam posthumanizmui, siejamam su 
moderniomis integruotomis komunikacinėmis ir informacinėmis technologijo-
mis. Informacijos valdymo algoritmai yra tai, kas pakeičia žmogiškumą, jo baimę, 
šleikštulį, krypsmą ir netobulą sprendimą, per menką informuotumą. Palygindami 
galime sakyti, kad žaidimo dalis yra apgavystė, imitacija, gebėjimas klysti, suve-
džioti, žaisti net pažeidžiant žaidimo taisykles, gebėjimas gąsdinti, tyčiotis, pagirti, 
palaikyti… Daugybė dalykų peržengia tobulas kontrolės technologijas. Posthuma-
nizmas gali sukurti idealią taisyklių ir priežiūros sistemą ir, atrodytų, teisingumą. 
Tačiau tai bus toks teisingumas, kuris nėra susietas su žmogaus gyvenimu, kur 
nuolatos įtvirtinamas naujas veidas su tam tikra saviapgaule.

299 Stirner, M. The Ego and Its Own. New York: Cambridge University Press, 1995.
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Remiantis Sartre’o mintimis galima teigti, kad Niekis yra neigimas, neretai 
dialektinis, to neigimo metu sukuriama galimybė įgyti charakterį ar veidą, tapti 
pačiam ar būti kitų įpareigotu subjektu. Nepamatiškumas reiškia, kad nėra jokio 
prigimtinio veido, jokios duotos begalybės, jokio klasinio charakterio, o tik pasi-
rinkti, dramatiškai ar aklai, įsipareigojimai ir jų mirgėjimas. Nepamatiškumo at-
radimas yra kartu ir socialinio, kultūrinio, politinio Niekio, arba neigimo, atvertis 
ir mirgėjimo, t. y. kaitos, tėkmės, išnyrančių ir pranykstančių diskursų, neaiškių 
subjektų galimybė. Metaforiškai tai reikštų, kad pirmiau nei veidas yra beveidišku-
mas. Nepamatiškumas ir Niekis yra beveidžiai ir kaip galimybė lemia ne tik veidų, 
charakterių, subjektyvybių tapsmą, bet ir jų kaitą. Be to, Niekis, kaip ir neigimas, 
nėra tik asmeninis reikalas, o priklauso sudėtingai, visuotinei ir konkrečiai, indivi-
dualizuotai neigimo praktikai, kurios vengiant ar kurią nekritiškai ribojant yra įga-
linamas prekinis fetišizmas (Marxas), melagingos (Engelsas), pakeistinės ir savia-
pgaulės sąmonės modusai. Kartais didžiosios civilizacijos šias neigimo praktikas, 
veidų naikinimo mašinas, subjektyvybių giljotinas paversdavo socialine inžinerija 
ir politika: Gulagas, Holodomoras, koncentracijos ir mirties stovyklos, pabėgėlių 
koncentracijos centrai… įvairios perauklėjimo ir disciplinavimo, asmenybių ko-
rekcijos sistemos. Beveidiškumas kaip šaltinis yra kiekvieno naujo humanizmo 
paslaptis: krikščioniško, marksistinio, tautinio, švietėjiško… O kiekvienas naujas 
didžiojo pasakojimo suponuojamas veidas yra ne tik saviapgaulės, bet ir įsitvirtini-
mo ar projekto forma, kuri save legitimuoja sąžiningo proto, objektyvumo, teisin-
gumo vardais. Kitaip tariant, ne tik sąžiningas protas (Hegelis) yra melagingos są-
monės (Engelsas) ir saviapgaulės (Sartre’as) prielaida, bet ir atvirkščiai: saviapgaulė 
skatina objektyvaciją, instrumentalizmą ir nelaimingą sąžiningą protą. 

Priešingai, kai nėra jokios pamatinės prielaidos, būtina visa pagrįsti neperžian-
giant tam tikrų racionalumo, galiojimo, duomenų rato ribų ir kelti ne absoliučius, 
o baigtinius tikslus. Gyvenimo konkretumas netrukdo svajoti ir kurti daugybės pa-
saulių maginį realizmą, gyvenimo stilių utopijas, kurios yra atsvara ideologiniam 
pjedestalui, arba Realybei. Teatras, kuris ardo pjedestalo Realybę palieka ne išde-
gintą žemę ar ironijos slėnius, o atveria neribotas erdves beprielaidinei svajonei iki 
pat maginio realizmo fantazijų. Štai kodėl po pjedestalų griūties pasirodo Teatras 
ir Literatūra. Šios ribotos praktikos ir svajonės gali būti susietos su orumu, kaip su 
pasirinkimu ir atsakomybe, kaip menininko, kūrėjo veiksmas. O saviapgaulė yra 
būdas paslėpti nuo savęs savo pačių nepamatiškumą, beveidiškumą, Niekį ir todėl 
prarasti galimybę kurti tikrovės ribas ir drąsiai plėtoti fantazijas ir pagrįstus tyri-
mus. Nepamatiškumas ir beveidiškumas yra slepiami įtvirtinant kurią nors prin-
cipingą kaukę, pjedestalą ir žūtbūtinai juos ginant. Tai ir vadinama melagingos są-
monės fenomenu. Vis dėlto marksizmas, kritikuodamas ideologinę arba melagingą 
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sąmonę, nutyli, kad ir jo kilmė ta pati, nes jis visados pretenduoja į paskutinį, išskir-
tinį pamatiškumą, neva kylantį iš istorinių gamybinių santykių. Priešingai, Sartre’o 
egzistencializmas suteikia galimybę atskleisti Niekį, t. y. neigimą, kaip nepamatinį 
ir neturintį jokio charakterio, tačiau įgalinantį kitus veidus ir subjektyvybes. Kai 
kalbama apie Kitą, kuriam galima rodyti pagarbą arba kurio reikia vengti, nes jis 
primeta mums naują ideologiją, turimas omenyje ne marksistas, tikintysis, rasės 
ar tautos, kurios nors seksualinės orientacijos žmogus, o jų gebėjimas ir teisė tapti. 

Iškėlus veiksmo pirmumą esmės atžvilgiu, išlieka nuostatos, santykio proble-
ma, kai svarstoma žmogaus sąlygą (Conditio Humana). Šiuo atžvilgiu tuometinis 
„L’Existentialisme est un Humanisme“ skaitymas esmingai skiriasi nuo dabartinio 
skaitymo, kuris bent jau Lietuvoje yra kupinas nostalgijos esmei, istorinės mitolo-
gijos, apokaliptikos ir piktdžiugos. Šiandienė masių dvasia tvinkte pritvinkusi pikt-
džiugos arba resentimento – pavydžios neapykantos. O naujieji veržlūs elitai didina 
savo populiarumą skatindami piktą masių pavydą ir nenori įveikti šio blogio. Prie-
šingai, jie naudojasi įtikinėjimo ir propagandos instrumentais, kad plėstų melagin-
gą mąstymą ir saviapgaulę, kviesdami būti sąžiningiems, principingiems, apsišvie-
tusiems. Vieša, politiškai angažuota piktdžiuga yra laisvo egzistencinio, kūrybinio, 
kupino emocijų veiksmo draudimas, supančiojimas, skandinimas. Piktdžiuga re-
miasi nesėkmės troškimu ir pasitenkinimu, kad kitas pasirodė nesėkmingai, kad 
nebuvo jokio proveržio, kad poetinė ar religinė ekstatika žlugo. Resentimentas 
liudija negebėjimą atverti nepamatiškumą ir beveidiškumą, atpažinti nulinį ideo-
logijos laipsnį. Kolektyvinis piktdžiugos solidarumas užkerta galimybę pasirodyti 
Kitiems veidams ir veiksmams, įgyja politinės galios. Piktdžiugos politika remiasi 
egzistencinio veiksmo, apie kurį kalbėjo Sartre’as, naikinimu, nuolatos politiškai 
grąžinant įsivaizduojamo pamatiškumo, šaknų, determinuojančių istorinių prielai-
dų, iš kalbos kylančios esmės ir visokių kitokių represinių esencializmų pirmumą.

Labai skiriasi Sartre’o samprotavimus apie humanizmą lėmęs pokarinis paky-
lėjimas, primenantis Lietuvos 1990–1991 m., nuo dabartinės piktdžiugos Lietu-
voje, kaip ir daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių. Plačių auditorijų politinis 
resentimentas kyla tada, kai viešai pralaimi tie sėkmės subjektai, kuriems masių 
žmogus iš dalies pavydi ir nuo kurių jie yra emociškai, turtiškai atskirti. Kritus 
vieniems naujiesiems elitams, tuoj pat pasirodo kiti, kad ir jie būtų sutrypti pikt-
džiugos malūnų ir jiems asistuojančių naujųjų medijų korporacijų. Piktdžiuga yra 
kas kita nei Sartre’o šleikštulys (romanas „La Nausée“ paskelbtas 1938 m.300), kai 
atsitolinama nuo masių jausenos, atveriama absurdo patirtis, istorijos nenuspėja-
mumas ir chaosas, ir įsitraukiama į situacijas kaip autentiškos patirties galimybę. 
Vis dėlto pasidygėjimas, kaip šleikštulys ir atsiskyrimas, kaip absurdo patirtis, nėra 

300 Sartre, J.-P. Šleikštulys. Vertė Kiliesaitė, A. Vilnius: Vaga, 2009.
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pakankamos socialinės ir politinės patirtys, o veikiau įžanga į egzistencinį sprendi-
mą. Prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jo pradžioje resentimento objektai buvo išliku-
sios didikų šeimos, žydai ir pabėgėliai. Karo pabaigoje piktos atminties pliūpsnius 
galėjo paskatinti svarstymai apie vokiečių tautos likimą. Tačiau nei Sartre’ui, nei 
kitiems pokario egzistencialistams tokia piktdžiugos nuostata nebūdinga. Sartre’as 
yra jautrus kito žvilgsniui, kaip auklėjančiam ir iškreipiančiam veidrodžiui (tai at-
sispindi jo 1943 metų dramoje „Išėjimo nėra“ („Huis Clos“, 1944), tad santykis su 
Kitu individualistu jam buvo svarbus ir nuolatos mąstomas kaip įžanga į kritinę 
socialinę dialektiką. Tačiau laisvais nuo resentimento negalime laikyti ir daugelio 
posovietinės sferos gyventojų ir intelektualų su jų nesibaigiančiu pavydo Vakarams 
jausmu, kurį galime sieti su „dėvėto laiko“ sąmone. Dėvėto laiko sąmonė vadovau-
jasi ne struktūriniu pusiausvyros principu, o dialektine raidos ir šuolio viltimi bei 
tam prieštaraujančia pamatiškumo ideologija ir praktika. Visa tai skatina ne tik sa-
viapgaulę, bet ir iš praktikos inercijų kylantį tikėjimą ir nepakantumą. Atsiliekan-
čios šalys, kurios nori būti proveržio šalių grupėje ir yra nepajėgios tokiomis būti, 
pradeda kurti dėvėto laiko, kai Vakarai pasiekiami jau vartotu, antriniu pavidalu, ir 
piktdžiugos savimonę, kuri yra kitokia nei šleikštulio ir absurdo patirtis.

* * *
Marxo feuerbachinis humanizmas ir Althusserio antihumanizmas. Feuer-

bachas daugiausia nuveikė integruodamas humanizmo teoriją į filosofiją ir taip hu-
manizmą pavertęs ideologija. Skirtingai nei Hegelis, humanizmą jis aiškina ne kaip 
studijų būdą, o kaip tai, kas yra analogiška materializmui, empirizmui ir realizmui. 
Kūrinyje „Ateities filosofija“ mąstytojas kartoja: „Naujųjų laikų esmė yra tikrovės, 
materialaus egzistavimo sudievinimas ir teologijos paneigimas: toks yra materi-
alizmas, empirizmas, realizmas, humanizmas“301. Veikale „Krikščionybės esmė“ 
jis humanizmą nusako ne tik kaip alternatyvą Bažnyčiai ir teologijai, bet ir kaip 
alternatyvą netikėjimui: „Dviejų sąvokų – netikėlio ir žmogaus – atskyrimas yra 
šiuolaikinio humaniškumo vaisius.“302 Humanizmas yra žmogaus materiali, em-
pirinė, t. y. tam tikra ideologinė, vertybinė orientacija, kurią Feuerbachas sieja su 
antropologiškai, materialistiškai aiškinama „natūralia žmonių bendrija“. Jis rašo:

Ir tik nuo to laiko, kai tikėjimo galybę pakeitė natūralios žmonių bendrijos 
galybė, kai įsigalėjo protas bei humaniškumas, žmonės pradėjo pastebėti, 
kad ir politeizme, stabmeldystėje apskritai esama tiesos, arba bent jau jie 
ėmė stengtis paaiškinti žmogiškomis, natūraliomis priežastimis visa tai, ką 
savo kiaute užsidaręs tikėjimas laikydavo vien Šėtono prasimanymu.303

301 Feuerbach, L. Philosophie der Zukunft. Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz), 1922, s. 34.
302 Feuerbach, L. Krikščionybės esmė. Vertė Tekorius, A. Vilnius: Mintis, 1985, p. 328.
303 Ibid., p. 331.
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Feuerbachas siekia parodyti, kad „natūralios žmonių bendrijos“, kurią galima 
aiškinti antropologiškai, pamatinis principas yra bendruomeninė meilė. Vis dėlto 
šis vulgarusis komunizmas buvo antiistorinis ir nesuderintas su politine-ekonomi-
ne klasių raida. Tačiau pati humanistinė tokios raidos mąstymo ir interpretacijos 
nuostata dominuoja ankstyvuosiuose Marxo darbuose. Althusseris, interpretavęs 
Marxo filosofijos tapsmą, išskiria kelis jo raidos etapus: disertacijos, arba atomis-
tinės filosofijos, feuerbachiškąjį, labai trumpą jaunahegelininkų ir galiausiai sava-
rankišką, t. y. „Das Kapital“ kūrimo, laikotarpį. Jis rašo: „Antrasis etapas (Marxo 
filosofijos raidos – MG] (1842–5) buvo veikiamas naujos humanizmo formos: 
Feuerbacho „komunalinio“ humanizmo“.304 

Feuerbachas plėtoja humanizmą kaip religijos ir fantastinių tikėjimo formų 
kritiką, kaip religinio susvetimėjimo, demonizacijos įveikimą dvasios sferoje ir 
kaip naują ideologiją. Ankstyvasis Marxas tą patį teigia kalbėdamas apie socialinę 
ir politinę kovą, kai kritikuoja valstiečių, moterų, žydų susvetinimą ir demonizaci-
ją. Marxas 1843 metų laiške jaunahegelininkui Arnoldui Rugei rašė:

Feuerbacho aforizmai manęs netenkina tik tuo požiūriu, kad jis pernelyg 
daug dėmesio skiria gamtai ir per mažai politikai. Šiaip ar taip, tai yra vie-
nintelė sąjunga, dėl kurios šiuolaikinė filosofija gali tapti tiesa.305

Kaip pažymi Althusseris, ankstyvasis Marxas daugiausia seka Feuerbachu. 
Tokį humanizmą tyrinėtojas prilygina ideologijai ir net melagingam mąstymui. 
Dėl ankstyvojo marksizmo įtakos užgimsta (ir ne tik) vadinamasis proletariškas, o 
vėliau ir liaudies socialistinis humanizmas, kuris turi visus feuerbachiško komuna-
linio (komunistinio) humanizmo bruožus. Althusseris teigia:

Prieš dešimtmetį socialistinis humanizmas egzistavo tik viena forma: kla-
sinio humanizmo. Šiandien tai egzistuoja dviem formomis: klasinio huma-
nizmo, kur proletariato diktatūra vis dar turi galią (Kinija ir kt.) ir (socia-
listinio) personalinio humanizmo, pakeitusio pirmąjį (TSRS). Dvi formos 
atitinka dvi būtinas istorines fazes. „Personalinio humanizmo“ atveju „kla-
sinis“ humanizmas yra jau realizuotas ir kontempliuoja savo paties ateitį.306

Jis nurodo, kad taip TSRS personalinis humanizmas virsta ideologija, ideo-
loginiu mąstymu ir konkuruoja su krikščionišku ir buržuaziniu personaliniu hu-
manizmu, painiojasi dėl vertybių ir jų turinio, ignoruoja mokslo tyrimus ir iškelia 

304 Althusser, L. For Marx. London: Allen Lane, 1969, p. 225.
305 Маркс, К. „Маркс – Арнольду Руге в Дрезден“. 13 марта [1843 г.], in: Маркс, К., Энгельс, Ф. 

Сочинения. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1962, с. 374–
375.

306 Althusser, L. For Marx, p. 222.



202

Gintautas Mažeikis  |  DVASIOS NIEKŠYBĖ. Moralinės vaizduotės tyrimai

partijos vadų voliuntaristines nuomones aukščiau mokslinės analizės. Althusseris 
rašo: 

Kai aš teigiu, kad humanizmo sąvoka yra ideologinė sąvoka (o ne moks-
linė), aš turiu omenyje, kad ji, skirtingai nei mokslo sąvoka, užuot realiai 
apibrėžusi egzistuojančių santykių aibę, nesuteikia mums jokių priemonių 
juos pažinti. Ypatingu (ideologiniu) būdu ji aprašo kai ką, kas egzistuoja, 
tačiau neatskleidžia jų esmės.307 

Nikitos Chruščiovo, o vėliau ir Leonido Brežnevo platinamas socialistinis, vi-
saliaudinis humanizmas buvo paviršutiniško kalbėjimo būdas, pašalinęs galimy-
bę mąstyti tikrovę kritiškai. Panašiai ir socialistiniam personaliniam humanizmui 
prilygintas buržuazinis humanizmas tapo ideologija, kuri slepia įvairias hegemo-
nijos formas, neigia klasines ir kitokias emancipacijas, užtušuoja būtinybę tirti, 
aiškinti ir kreipti gamybinius santykius gamybinių jėgų raidai. Štai kodėl Althus-
seris griežtai pasisako prieš tokį humanizmą ir gina antihumanizmą, kaip kritinio 
mąstymo prielaidą, kaip būdą atsispirti ideologijoms ir prototipams:

Griežtai laikydamiesi teorijos mes galime ir turime atvirai kalbėti apie 
marksizmo teorinį antihumanizmą ir matyti šio teorinio antihumanizmo 
kontekste absoliučias (neigiamas) sąlygas (pozityviam) pasaulio savyje pa-
žinimui ir jo praktinei transformacijai.308

Kita, nesusijusi nei su Niethammerio–Hegelio, nei su Feuerbacho–ankstyvojo 
Marxo humanizmais, tradicija buvo sukurta Georgo Voigto ir Jacobo Burckhar-
dto – kaip idealizuota Renesanso humanitas tradicija, kaip titanizmo ir Antikos 
atgimimo XV–XVI amžiais istorija, kuri ir įkvėpė Heideggerį. Šis „humanizmas“ 
buvo studia humanitatis idėjos herojiškasis variantas, vėliau pritaikytas mąstyti 
apie genijų kultūrą ir aiškiai modernizuojantis Renesanso laiką. Vis dėlto Burc-
khardto humaniškasis titanizmas neturėjo nieko bendra su marksistiniais huma-
nizmo debatais ir atvėrė kitas žmogiškumo raidos sąlygas. 

Savo kritiką dėl humanizmo ideologizavimo, propagandos, vėliau populizmo 
ir spektaklizacijos adresuoju visų pirma totalinės socialinės inžinerijos metodolo-
gijoms, o vėliau ir marketinginei filantropijai ir banalizacijai, kai žmonių gelbėji-
mas reiškia investiciją į būsimą vartotoją. Turėdami tai galvoje, galime teigti, kad 
humanizmo, kaip elitų ir masių formavimo, užduotis buvo ne tiek nubrėžti trans-
cenduojantį idealą, kiek įsiskverbti į pačias mases, sukurti sekuliarią masių mobi-
lizavimo ir valdymo ideologiją, universalų pateisinimo diskursą. Ne transcenda-
vimas, bet įsiskverbimas buvo svarbus humanizmui: nusigauti iki visiško dugno, 
apčiuopti nulinio ideologijos laipsnio arba nuogo gyvenimo būsenas, kai lieka tik 
307 Ibid., p. 223.
308 Ibid., p. 229.
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materialusis išgyvenimo pragaras be reikšmingų prasmės intencijų, ir tada užsiimti 
konstravimu. Tai iš esmės skiriasi nuo Niethammerio nuostatų, kad humanizmas 
yra ne tabula rasa formavimas, o klasikinės Antikos studijos ir gebėjimų ugdymas. 
Beprasmė žmogaus būklė yra būsena, kada turi būti „sėjama“ humanizmo sėkla, 
kuri išaugtų be religijų ir filosofijų. Štai kodėl aiškaus kelio diegimas remiasi asmens 
subanalinimu, jo proto redukcija iki karteziškojo tabula rasa, iki Luigi Pirandello 
„La vita nuda“, kai instrukcijomis, inžineriniais sprendimais, edukacinėmis priemo-
nėmis, autonominiais saviugdos receptais konstruojamas žmogus, valdoma grupė, 
nuolanki visuomenė. Visi šie „humanistiniai eksperimentai“ dažnai baigiasi kokiu 
nors totalitariniu ar autoritariniu režimu, koncentracijos stovyklomis, gulagų siste-
momis, uždarais ir kontroliuojamas miestais, banaliomis, bet techniškai išplėtoto-
mis individų kontrolės sistemomis. Humanizmas, virtęs kolonijiniu mesianizmu, 
socializmo ir komunizmo ar šiuolaikinių Vakarų ideologija, tapo pokrikščioniška, 
pasaulietine masių, ypač nuskurdusių, atskirtųjų, subalterno gelbėjimo retorika. 

Gėrio ir blogio mitiniai bei folkloriniai (pasakų, dainų, žaidimų), karnavali-
niai, laisvi poetiniai vaizdai yra kupini įvairovės ir priklauso mito ir meninio kismo 
logikai, patiria nuolatines inversijas ir nepaklūsta nei socialinei inžinerijai, nei vals-
tybės aparatui. Tai, kad vienas ar kitas gėrio ir blogio demonas ar angelas, chimera 
ar simbolinis, parabolinis palyginimas atrodo mums kupinas iliuzijų ir iracionalus, 
dar nereiškia jo represinio charakterio, nesako, kad kuriami ilgalaikiai politiniai 
režimai ir strategijos. Pats savaime kalbėjimas apie gėrį ir blogį nedaro jų huma-
nistinių nei Renesanso studia humanitatis, nei Niethammerio-Hegelio Studium 
der Humaniora, nei Burkhardto titanizmo prasme. Tačiau Feuerbacho ir Marxo 
kalbėjimas apie humanizmą ir žmogaus esmę jau įsibrauna į žmogaus sielą ne te-
ologiniu ir ne filosofiniu, o politiniu, gamtamoksliniu arba ekonominiu aspektu. 
Nuo tada blogis ir gėris tampa humanizmo reikalu ir humanistai imasi teisėjo, o ne 
poeto vaidmens. Toks agresyvus ir į totalitarizmą linkstantis humanizmas kenkė 
ne tik filosofijai ir teologijai, bet ir ekonomikos ar gamtos mokslams lygiai tiek 
pat, kiek kenkia arba padeda bet kokios kitos ideologijos: socializmo, liberalizmo, 
konservatyvizmo. Skirtumas tik tas, kad humanizmas siekia apimti bei valdyti ir 
kitas ideologijas bei pretenduoja į metaideologiją, siekia užimti filosofijos vietą. To 
negana, šiandieniame pasaulyje humanizmas kaip niekas kitas prisitaikė užsidėjęs 
spektaklišką gėrio kaukę ir užsiėmęs marketingine filantropija.

Antihumanizmas bando priešintis humanizmui kaip ideologijai ir jos diskur-
sams, t. y. pasakojimams. Pasakojamajai struktūrai yra priešinami materialiniai ir ga-
mybiniai procesai. Pasak Althusserio ir Negri, tokio priešinimo pradžia buvo Marxo 
„Das Kapital“, kuris ne tik pagrindė bazės (superstruktūros) ir antstato (ideologijos 
ir jos institucijų) susipriešinimą, bet ir įteisino gamybos pirmumą net gamybinių 
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santykių atžvilgiu. Bazė, pasak Marxo, lemia ne tik ideologiją, bet ir tai, iš ko ideolo-
gija išauga, ką ji kaip kreivas veidrodis atspindi – gamybinius santykius. Lemiamas 
materialusis veiksnys yra gamybos būdas, kurio išraiška – gamybos organizacija, va-
dinasi, ir gamybiniai santykiai. Taigi Althusseris feuerbachiniam ir humanistiniam 
Marxui priešina Marxo antihumanizmą, išplėtotą „Kapitalo“ tomuose. Iš principo 
įvairaus intensyvumo materializmai ir jų kritika formuoja antihumanizmą – kaip 
išsilaisvinimą iš manipuliacinių ir išnaudojimą slepiančių humanizmo akcijų. Ma-
terialistinė ir antihumanistinė analizė padeda išryškinti realaus išnaudojimo mastą 
ir leidžia apibrėžti esamą padėtį, o ne tik Conditio Humana. Antihumanizmas vienu 
metu suskliaudžia ir visuomeninius idealus, ir komunikuojamas prasmes, o pasilie-
ka prie grynųjų manifestacijų ar reikšmių, prie statistikos, tačiau nieko nesako apie 
dvasinę žmogaus raidą, kad ir Renesanso studia humanitatis. 

Filosofinis antihumanizmas, kaip kritinės teorijos (Critical theory) dalis, yra 
humanizmo ideologijos kritika, o ne kokių nors antižmogiškų veiksmų propagan-
da. Vakarų marksizmas, poststruktūralizmas kritikuoja ideologinio humanizmo 
siekimą uzurpuoti pagalbą žmonėms ir bandymą apibūdinti žmogiškumą antro-
pocentrinės socialinės inžinerijos ir su ja susijusios politikos požiūriu. Antihuma-
nizmas yra ne ideologija, o kritika, kuri gali remtis struktūrine, funkcine, proce-
sų arba įvykių analize. Svarbu nubrėžti filosofinį požiūrį į naratyvus, diskursus, 
ideologijas. Esmingai skiriasi įvykis ir pasakojimas apie jį, ypač jei pasakojimas 
yra dauginamas, gaminamas, modifikuojamas ir priklauso vadinamajam „visuo-
menės sutarimo gaminimui“ (manufacturing of consent), kaip tai apibūdina Walte-
ris Lippmannas, o vėliau Noamas Chomsky’s ir Edwardas S. Hermanas). Antonio 
Negri samprotauja radikaliau ir priešina egzistencinį ir gamybinį laiką, vienas iš 
kurių yra būties, Conditio humana išraiška, o kitas – gamybinis – turi techninę-or-
ganizacinę ir politinės galios funkciją. Jiems abiem yra priešinamas abstrakcijų 
nelaikiškumas ir nevietiškumas. Abstraktusis humanizmas, skirtingai nuo jo poli-
tinės išraiškos, tapo nelaikiškas: nei jis diskutuoja apie savo literatūrinę ir filosofinę 
kilmę, nei numano savo paties įveikimą, virtimą kažkuo kitu, kaip tai buvo Hegelio 
filosofijoje. Kadangi abstraktusis ideologinis humanizmas yra nelaikiškas, jis yra 
patogus pritaikyti beveik bet kokiam politiniam režimui, jo pasiteisinimui. O kalba 
nebūtinai priklauso nuo nelaikiškų idealų ir ideologijų ir yra įvykius ar procesus 
įgalinanti ir išskleidžianti priemonė. Įvykiui aiškinti Negri pasirenka senovės grai-
kų Kairos – įvykio laiko sampratą, kuri padeda atskleisti spontaniškumą, būdingą 
žmonių, jų grupės įvairovei, santykiams ir imanencijoms. Kairos yra priešinamas 
chronos (Χρόνος) laikui – ilgalaikiam procesui, pavyzdžiui, cikliniam ar tiesiniam. 
Abi laiko sampratos yra dar labai abstrakčios ir abi nurodo ir tai, kas yra anapus 
kalbos ir suvokimo, ir tai, kas susiję tik su patyrimu ar kalba. Abu laikai padeda 
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išsiskleisti mūsų vidujybei, bet skirtingai. Kairos pasireiškia kaip mūsų radikalus 
egzistencinis pasirinkimas, o chronos – kaip buvimas su kultūra, religija, tauta, di-
džiaisiais pasakojimais. Imanencijos sąvoka jau Hegelio buvo įvardyta kaip priešta-
ringa, nes įvykis yra veikiamas ne tik vidinių, bet ir išorinių jėgų, o pasakojamosios 
struktūros niekados neaprėpia viso įvykio ir turi su juo koreliacinį ir prieštaravimo 
santykius. Priešingai, chronos ilgainiui buvo suvoktas ne tik kaip ciklinis ar linijinis 
laikas, bet ir kaip darbo intensyvumas, pavyzdžiui, išrandant chronometražą. Kai 
laikas susiejamas su gamyba arba gamtiniais procesais, jis gali nebepriklausyti nuo 
mūsų pasakojimo, t. y. nuo pasirinkto interpretacinio žvilgsnio. Tada pasakojama-
sis chronos atsiskiria nuo proceso, apie kurį pasakoja, tačiau abu slepia spontaniš-
kumą, susijusį su kairos, vadinasi, su meile, su revoliucija, su poezija. Chronos yra 
pažeidžiamas ir paskatinamas mito, epo, religijos, galiausiai ideologijos ir propa-
gandos, todėl ir priešinasi Kairos supratimui, kylančiam tik iš įvykio. Jų prieštara-
vimas yra būtinas žmogaus būklei aiškinti, o nelaikiškos sąvokos ir idealai visados 
kelia pavojų. Anachronizmas, arba nesavalaikiškumas, yra kas kita nei antlaikiš-
kumas. Κairos yra ne chronos, bet vis dėlto tai yra laikas, kuris įgalina tai, kas ne-
besutampa su bendra įvykių tėkme, su tuo, kaip mes juos suvokiame. Taip gimsta 
nesavalaikiškumas – anachronizmas. Revoliucijos įvykis, meilės spontaniškumas, 
poetinis įkvėpimas yra nesavalaikiški, bet ir ne antlaikiški, o tiesiog nepaklūsta 
chronologijos tvarkai.

Skiriasi nesavalaikiškumas ir nelaikiškumas. Pavyzdžiui, šiandien Europoje 
žmogaus pavertimas vergu yra ekonominis anachronizmas ir kartu blogas įvykis. 
O štai teiginys, kad Viešpaties malonė yra aukščiausia vertybė, yra atemporalus 
ir skirtas visiems laikams. Anachronimzas (nesavalaikiškumas) ir atemporalumas 
(nelaikiškumas) priešingi vienas kitam. Ideologijos siekia tapti atemporaliomis, 
imituoja religiją ir taip iškreipia įvykius ir procesus. Michailas Jampolskis, inter-
pretuodamas Negri Kairos idėją, teigia:

Klasikinėje ontologijoje pavadinimas yra atemporalus. Daiktas priskiria-
mas kokiai nors sąvokai, kuri fiksuoja jo nekintamumą, pastovią esmę, 
kuri išimama iš laiko tėkmės. Šiuo atžvilgiu įprastinės sąvokos pasirodo 
besančios susietos su tokia klasikine laiko idėja, kuri yra suvokiama kaip 
atemporalių momentų seka.309 

Ideologinės sąvokos pavadinimas pretenduoja būti visiems laikams, kaip Kris-
tus ar Leninas. Atitinkamai ir humanizmo vertybės, pavyzdžiui, visų žmonių gero-
vė, yra atemporalios. Priešingai, gamybinis ir su juo susijęs kapitalo cirkuliavimo 
laikas yra chronologiškas ir vienu metu oponuoja ir atemporalioms vertybėms, 

309 Ямпольский, М. Очерки художественного  номинализма. Москва: Новое Литературное 
Обозрение, 2015.
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ir egzistenciniams sielos įvykiams. Mūsų širdies jausmai neturi veikti gamybos 
proceso. Taigi susiduriame su dviem konfliktais, vieną iš kurių siejame su dva-
sios įvykių ir mašininės gamybos santykiu, o kitas konfliktas kyla iš laikiškumo 
(nesvarbu, kokio) ir nelaikiškos ideologijos, pavyzdžiui, humanizmo sandūros. 
Kalbos adaptavimas gamybos ir verslo poreikiams pačią kalbą paverčia gamybos 
priedu, o ne įvykių pokalbiais ir ne humanizmo ideologijos aiškinimu. 

Kapitalo akumuliavimas diktuoja gamybinio laiko tempą ir kuria gamybinį 
laiką kaip tokį, kuris iš esmės skiriasi nuo pasakojamojo laiko, dirbtinai pride-
damo kaip naratyvinis įpakavimas. Pasakojanti pakuotė apie prekės privalumus, 
ekologiją ir net „draugišką“ žmogui gamybą yra kas kita nei laikas, kurio reikalau-
ja kapitalas ir kurį išgali sukurti gamyba. Ne egzistencinė meilė kūriniui, o dažnis 
ir kokybė diktuoja savo sąlygas darbininkui ir vartotojui. Laikas yra konstituoja-
mas, tačiau skirtingai: spontaniškai – įvykio, planingai – naratyvo ir mašininės 
gamybos ir kapitalo cirkuliacijos. Spontanišką įvykio laiką Negri sieja su ima-
nencijos samprata, o pasakojimas išsprūsta už egzistencinio laiko ribų, už įvykio 
ir gali būti paverstas antlaikišku, t. y. ideologija, jos vertybėmis, būti pritaikytas 
gamybos poreikiams. Vis dėlto ideologijos antlaikiškumas yra tik iliuzija, nes jis 
pats, antlaikiškumas, turi būti nuolatos dauginamas ir skleidžiamas informacinės 
gamybos ir jos paskirstymo metu. Štai kodėl humanizmo ideologija tik iš pirmo 
žvilgsnio yra visalaikė ir visaerdvė, ji tik išreiškia gamybinių santykių poreikius, 
tačiau pakeistiniu būdu ir veikia kaip „melaginga sąmonė“. Kita vertus, būtina 
atminti, kad humanizmas gali slėpti daugelį konkrečių išsivadavimo ar emanci-
pacijos sąjūdžių: kovos už moterų politines teises, prieš smurtą šeimose ir prieš 
vaikus, humanizmo vardu gali būti plėtojama kova prieš arba už eutanaziją, nors 
vidinis šios ideologijos turinys gali būti prieštaringas. Humanizmo, kaip ir kitų 
ideologijų, niekšybė kyla iš pažado, suvedžiojimo, prijaukinimo ir išdavystės, ap-
gaulės, iš kurios negali nei pasitraukti, suvokdamas, kad be pagalbos žmonėms 
bus tik blogiau, nei pasilikti suprasdamas, kad kiekviena tokia pagalba tik didi-
na išnaudojimo praktiką. Panašiai kaip pagalba karo pabėgėliams, būtina ir labai 
svarbi, sukuria precedentą, kai pradeda veikti trėmimo verslo mašinos, alinančios 
ir nukentėjusias, ir pagalbą teikiančias šalis. 

Negri, kalbėdamas apie Marxą, nurodo, kad tasai naudojasi dviem laiko sam-
pratomis, jų griežtai neskirdamas: laiko kaip mato ir laiko kaip gyvenimo išraiškos 
(egzistencinio, mūsų vidinio laiko). Vienas laikas yra imanentiškas, o kitas – iš-
orinis, susvetimintas, mus kontroliuojantis. Protestas, sukilimas arba revoliucija 
siekia pakeisti instrumentinio ir egzistencinio laiko santykį, kaip galima daugiau 
galimybių suteikiant asmeniniam Kairos, įvykių laikui ir išvengiant traumuojančių 
„mašinų“ poveikio. Tačiau nauja ideologija ir kolektyvizmas tuoj pat pašalina šią 
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viltį ir gyvenimo džiaugsmą pakeičia nauja mobilizacija. Instrumentinis laikas yra 
suderintas su mašinomis, chronometriškas. O sukilimas pažeidžia represinį chro-
nometražą ir įteisina, bent jau kuriam laikui, tiesioginį įvykio dasein. Tačiau kas 
konstituoja (steigia, naudoja) laiko formas ir jų prasmę: mūsų spontaniški įvykiai, 
ideologiniai naratyvai (vadinamasis antstatas), mūsų nevaldomas ir mums daran-
tis įtaką gamybos ir cirkuliacijos procesas? Net jei kalbame apie spontaniškumą, 
tikimybes ir sinerginę raidą, spontaniško vaidmuo lieka labiausiai neaiškus ir jį 
nusavinti pretenduoja tie, kurie apklausia, sveikina (interpeliuoja) subjektą, kas 
įtraukia individą į diskursyvias aplinkas. O alternatyvų gausa ir dialogiškumas, 
konfliktai ir lenktyniavimas, trūkiai ir debatai gali šiek tiek užtikrinti spontaniško 
įvykio ir jo laiko autonomiškumą ir tęstinumą. Tokia laiko samprata esmingai kei-
čia požiūrį į revoliuciją ir iškelia beveik neišsprendžiamą klausimą: jei revoliucija 
yra socialinės-politinės santvarkos pakeitimas, kurį atlieka pažangiausios klasės, 
kaip jos gali išsaugoti savo autonomišką spontaniškumą ir kartu būti mobilizuotos 
vienam tikslui? 

Filosofiškai aiškinama praktika (praxis) yra ir spontaniško, ir gamybinio bei 
pasakojamojo laiko šaltinis ir net antlaikiškumo iliuzijos versmė. Tam, kad būtų at-
skirta gamybinė ar kita institucinė praktika nuo įkvėpimo, entuziazmo, spontaniš-
kumo, skirsime gamybinę praktiką ir praxis kaip spontanišką veiklą, kurią apmąstė 
Castoriadis310. Revoliucijos tikslas – grąžinti kūrybinį, arba autentišką, tiesioginį 
santykį su praxis (πρᾶξις)311 ir jo manifestuojamu laiku, kur susipina egzistencinis 
(spontaniškas) ir gamybinis laikas. Tačiau ir kapitalizmas remiasi bei išnaudoja 
būtent iš praxis kylančią praktiką ir jos energiją, kaip jau parodė Marxas. Šiuo atve-
ju ir vėl susiduriame su apgaule, kai humanizmas teigia, kad gerovės šaltinis yra 
darbas, praktika, ir panardina asmenis į išnaudojimą, taip pat ir prievartinį (dėl 
reklamos, gyvenimo būdo populiarinimo) vartojimą.

Nėra vieno laiko, jų yra daug ir jų tęstinumas, ritmas labai skiriasi. Štai kodėl ga-
lime tvirtinti, kad daugialypiai susikertantys ir išsiskiriantys procesai, jų patyrimas, 
suvokimas įteigia, kad ir mes vadovausimės ne viena stebėjimo schema, o daugeliu. 
Tad sakome, kad ir niekšybės figūros priklauso tiems pasakojimams, reprezenta-
cijoms, vertinimams, kuriuos taikome trajektorijų tinklui. Laiko spontaniškumas, 
komunikacija ir dialogiškumas, aktyvumas sukuria laiko daugiamatiškumo efektą. 
Negri plėtoja operaizmo (ital. operaismo – veiklumas, kūrybingumas) politinę teo-
riją, paplitusią tarp marksistų-autonomistų. Politinė autonomistų teorija sako, kad 
kapitalizmas tik tada daro darbininkams priimtinus sprendimus, kai darbininkai 

310 Castoriadis, C. The Imaginary Institution of Society. London: Polity Press, 2005.
311 Castoriadis skiria praxis (πρᾶξις) ir poeisis (ποίησις) – dvi kūrybinės, į būties šviesą esinius ir vaizdus 

iškeliančios veiklos puses. Praxis yra visų praktikų, veiklų šalinis. 



208

Gintautas Mažeikis  |  DVASIOS NIEKŠYBĖ. Moralinės vaizduotės tyrimai

veikia (akcija) ir sulaukia kapitalistų reakcijos. Akcijos ir reakcijos logika remiasi 
prielaida, kad darbuotojai vykdo spontaniškus ir todėl laiko kryptis, intervalus ir 
intensyvumą postuluojančius veiksmus, įskaitant streikus ir visuotinį streiką. Tai ir 
esąs revoliucinis veiklumas. Tačiau konstituojančią darbuotojų tarybų veiklą nuo-
latos užgožia ideologija ir jos pasakojimai apie tiesą ir teisingumą bei teiginys, kad 
šiuolaikinė ekonomika, kapitalizmas remiasi konkurencija, o ne akcija ir reakci-
ja. Akcijos ir reakcijos veiksniai gali išlaisvinti daugybės (multitude) autonomijų 
potenciją. Priešingai, šiuolaikinės atemporalios saugumo sistemos siekia saugumo 
didindamos kontrolę, depotencializuodamos politines autonomijas. Depotencia-
lizacija yra slepiama po gerovės, saugumo, teisės retorika, gąsdinant anarchizmu, 
pabėgėlių srautais, nusikalstamumu. Dėl to žmonės skatinami suvaržyti savo pri-
vatumą, konfidencialumą, tapti labiau sekami, kontroliuojami, žinomi, permatomi, 
susieti privatų gyvenimą su viešu. Permatomumas siejamas su atemporaliais sielų 
matavimais: naudojamasi kuriuo nors humanistiniu ir teisės kodu, abstrakčiu, ir 
jau jį sau politiškai naudingai aiškinant, pamatuojamas ir įvertinamas kiekvienas 
žmogus. Taip kontroliuojamas humanizmas tampa globalus ir monokultūriškas. 
Atemporalumas ir depotencializacija naikina ir darbininkiškumo, klasių, subkul-
tūrų, religijų rezistencijos ir savireguliacijos galimybę. Vis dėlto regimasis politinių 
autonomijų, moralinių kultūrų nususinimas, protesto ar pasipriešinimo depotenci-
alizacija skirti ne visiems, o nušalintai nuo pasaulio kūrimo daugumai. 

* * *
Alternatyvų humanitas ir posthumanizmas: dialektinis santykis. Žmogaus 

gyvenimą matuojantys ir įprasminantys idealai yra tik tuščios abstrakcijos, ku-
rios dar turi įgyti turinį susisiedamos su istorine patirtimi, dabarties socialiniais 
procesais, su anapus žmogišku techniniu, augaliniu, bakterijų, virusų sferomis. 
Visos šios naujai atrandamos žmogaus sąveikos – nuo implantų technologijų iki 
palankios simbiozės su augalų, grybų, bakterijų, virusų pasauliu yra anapus hu-
manitas, anapus jo literatūrinės, vaizduojamosios ir emocijų plotmės. Negana to, 
tai yra anapus ideologiškai angažuoto ir kritiško humanizmo arba antihumaniz-
mo. Renesanso ir romantinis humanitas yra kupinas atviros niekšybės: juk tai 
aukštojo meninio stiliaus intriga, tai makiavelizmas, tai Mefistofelio ir Liuciferio 
pavidalai; o humanizmas – jis melagingas, manipuliuoja, perka ir parduoda žmo-
nes, palaiko prievartos sistemas ir yra tarsi jų indulgencija. O posthumanizmas 
stebina savo noru būti anapus suvedžiojimo, t. y. grynojo materializmo ir galimy-
bių srityje. Posthumanizmu312 vadinama technologijų, statistinių duomenų, taip 
pat kiborgizacijos ir augančios skaitmeninės kontrolės nulemta žmogaus būsena. 
312 Braidoti, R. The Posthumanism. London: Polity, 2013; Nayar, P. K. Posthumanism. London: Polity, 

2014.
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Apšviestasis, objektyvia informacija pasitikintis protas yra linkęs radikaliai iš-
plėsti žmogaus galimybes. Tai, atrodo, nėra savaime blogas dalykas ir užtikrina 
ilgesnį ir kokybiškesnį žmogaus gyvenimą, didesnę ekologinę gerovę, techninę 
pažangą, informacinių ir valdymo pasiekimų augimą. Tačiau posthumanizmas 
taip pat gaivina ir įtvirtina naująjį objektyvizmą, kuriam būdinga daugelis ydų, 
kadaise kritikuotų Hegelio ir Sartre’o. Negana to, objektyvacijos, posthumanizmo 
technologijų ir su jomis susijusių pasiekimų aukštinimas stumia į paribius soci-
alinį dalyvavimą ir įtrauktumą, politinį įgalinimą, kultūrinę ir religinę įvairovę, 
institucijų autonomiškumą.

Tariamas posthumanizmo pažangumas verčia mus suklusti. Ginčas perkelia-
mas į robotų etikos normų ar GMO (genetiškai modifikuotų produktų), jų nau-
dingumo ar kenksmingumo plotmę, apeinant ir literatūrinius kanonus, ir žmonių 
gerovės ideologiją. Vis dėlto posthumanizmas remiasi antropocentrizmo kriti-
ka. Antropocentrizmo dogmos žmogų paverčia centriniu mitu, apie kurį sukasi 
įvairūs tyrinėjimai ir finansavimo programos, kartu draudžiant nukrypimus nuo 
dominuojančio žmogaus paveikslo kanono. Antropocentrinis kanonas tampa tuo 
„didžiuoju inkvizitoriumi“, kuris draudžia matyti savo pačių gamtiškumą ar tech-
niškumą, pabandyti išlaisvinti ir kūrybingai įdarbinti tai, kas iki šiandien yra repre-
suota arba paslėpta po melagingomis antropocentrizmo dogmomis. Rosi Braidotti, 
Donna Haraway, Lietuvoje Audronė Žukauskaitė ir kiti įtvirtina posthumanizmą 
kaip universalią alternatyvą, skirtingą nuo humanizmo, antihumanizmo, kritinio 
humanizmo ir net nuo feminizmo, kiek šis dedasi humanišku. Taigi kalbame ir 
apie alternatyvą, ir pažangą, antropocentrizmo įveikimą lyg ir kokį „diskursyvios 
farmacijos“ pasikeitimą (sekant Foucault terminija). Kuriama iliuzija, esą naujieji 
diskursai ir epistemologijos pašalina niekšybę, nors jos, šios teorijos, neanalizavo. 
Išdavystė ir suvedžiojimas kyla ne iš GMO, ne iš virusų, ne iš robotų pasaulio. 
Manipuliacija atšalimo / atšilimo retorika senai susijusi su korporacijų ir didžių-
jų šalių ekonominiais ir galios interesais, kuriems kenčiančiųjų reprodukavimas 
yra toks pat reikšmingas kaip ir humanitarinės pagalbos organizavimas. Posthu-
manizmas, atverdamas duris naujajam materializmui ir įvairių sferų decentraliza-
cijai, nors ir skatina naujas medicinines praktikas arba sumažina žmogaus kūno 
mitologizavimą, anaiptol neriboja nei augančios kūno arba biologinės žmogaus 
kontrolės, nei manipuliacijų humanizmu. Rosi Braidotti susieja naująjį posthu-
manizmą su hegeliško hegemoninio, europocentrinio, daugiausia patriarchališkai 
orientuoto humanizmo įveikimu, vadinasi, ir su Vakarų projekto kritika313. Tačiau 
nėra akcentuojama, kad visa emancipacinė kritika ir kritinė teorija taip pat išauga 
iš hegeliškų ir marksistinių pradų. Iš jų išauga ir ankstyvasis feminizmas, be kurio 

313 Ibid., p. 14.
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sunku įsivaizduoti posthumanizmo kilmę. Įsidėmėtina, kad įsigalint įvairiems hu-
manizmams – hegeliškajam, marksistiniam, krikščioniškam, feministiniam (yra 
ir feministinis antihumanizmas bei posthumanizmas), demokratiniam, buvo iš-
stumiamos tos niekšybės, kurios skatintų dvasios krypsmus ir erezijas, skandalus, 
anamarfozes ir draudžiamas metamorfozes. Niekšybė, kaip ir meilė, pasigėrėjimas 
ar menkinimas, yra žmogiška kategorija, kuri gali ir yra nuolatos išplėšiama iš 
vyro–centristinės ar šeimos–centristinės perspektyvos ir klastingai įsiterpia į bio-
technologinių, komunikacinių mašinų ir medijų zoną.

Šiandien, žengiant į posthumanistinę civilizaciją, kai technikai ir technolo-
gijoms suteikiamas pranašumas, kai žmogus technologiškai renovuojamas ir kai 
socialinė inžinerija tampa priimtinu viešosios politikos modeliu, objektyvistinei 
Apšvietai taikyta kritika įgyja naują aktualumą. Pirmiausia toji kritika jau susijusi 
su „brandaus“ žmogaus savarankiškumo iliuzija. Sekant Kantu teigiama, kad Ap-
švieta – tai tapimas brandžiam, kartu jau nuo Kanto laikų nuo brandžiųjų rato atri-
bojant moteris, afrikiečius, paauglius, suvaikėjusius senukus, sergančius psichikos 
ligomis, pasidavusius neteisingų erezijų įtakai bei tamsiąją darbininkų klasę. Ap-
švietos herojais buvo laikomi kitų tautų kolonizatoriai, pažangos nešėjai, aborige-
nų primityvumo kritikai. Apšvieta nuo pirmųjų savo dienų yra baltojo „brandaus“ 
vyro kolonizacijos projektas. Vidinė kolonizacija prasideda būtent Kanto filosofija, 
kai tapimas brandžiam tampa reikalavimu, kurį švietimo sistema, valstybės aparatas 
kelia kiekvienam individui, o pirmiausia tai buvo taikoma baltajam vyrui, krikščio-
niui. Prieš kolonizuodamas kitų namus, Apšvietos herojus privalėjo kolonializuoti 
savo paties širdį, išvalyti ją nuo nepadorumo, prietarų ir kenksmingų polinkių. 

Slepiamos, sunkiai sutaikomos priešybės ir jų lemiama veikla dažniausiai yra 
vertinama kaip niekšybės ar blogio kišimasis į gėrio tautologiją ir statiką. Būtent 
šį antagonizmą šiuolaikinė psichoanalitinė filosofija, pavyzdžiui, S. Žižekas, laiko 
ideologijos subjekto tapatybės sąlyga. Žižekas knygoje „Išaukštintas ideologijos su-
bjektas“ pateikia Hegelio ir kartu savo dialektikos interpretaciją:

Hegeliui dialektika yra sisteminis stebėjimas nesėkmingų bandymų su-
stabdyti antagonizmus, o visai ne pasakojimas apie jų progresyvų įveikimą; 
„absoliutus žinojimas“ reiškia tokią subjektyvią nuostatą, kuri visiškai su-
tinka dėl „prieštaravimo“ kaip vidinės bet kokios tapatybės sąlygos. Kitaip 
tariant, hegeliškas „susitaikymas“, visos tikrovės įveika „sąvokoje“ yra ne 
kažkoks „panlogizmas“, o galutinis pripažinimas fakto, kad sąvoka – tai 
„ne viskas“, pasinaudojus Lacano terminu. […] Toks Hegelio supratimas 
neišvengiamai skatina prieštaravimą įprastiniam „absoliutaus žinojimo“ 
vaizdavimui, kaip siaubingam konceptualiam totalumui, kuris nepalieka 
vietos jokiam atsitiktinumui; tai paplitusi nuomonė apie Hegelį […].314

314 Žižek, S. The sublime object of ideology. London and New York: Verso, p. XXIX. 
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Dauguma Hegelio žinovų nesutiks su tokia poststruktūralistine, lacaniška He-
gelio interpretacija. Tačiau mums svarbus ne Hegelio, o būtent Žižeko teiginys apie 
pamatinį tapatybės antagonizmą, apie statiškų tapatybių ir subjektyvybės „radi-
kalų praradimą“315. Šis antagonizmas, be kita ko, yra ne duotas kaip rezultatas, o 
nuolatos atnaujinamas ir aktualizuojamas mūsų simptomų, kuriuos apnuoginame 
santykiaudami su dabartini arba su ateitį atveriančiais procesais. Žižekas net nau-
dojasi metafora, kad iš ateities kylantys ir kartais klaidinantys simptomai formuo-
ja praeities tikrovę. Mūsų stebėjimas ir yra tai, kas padeda galutinai susiformuoti 
praeities vaizdiniui. Toks yra lacaniškas traumos eksponavimas. Ateities atveriami 
simptomai paaiškina praeities prieštaravimų konfigūracijas, jas sudėlioja ir paro-
do tokias, kokias mes atskleidžiame tapdami. Panašiai posthumanizmas šiandien 
vaizduoja programinio androido (roboto) sąmonės tapsmą. Sąmonė, t. y. tapaty-
bę suponuojanti veikla, negali atsirasti kitaip, nei realizuojant neišreikštą pirminę 
traumą ir antagonizmą. Vienas iš ankstyvesnių posthumanizmo samprotavimų, 
iškėlusių kompiuterinio viruso kaip nežmogiškos sąmonės prielaidą, buvo „insta-
liuotas“ režisieriaus ir scenaristo, mediko, distopijų kūrėjo bei visuomenės kritiko 
rašytojo Michaelio Crichtono kino scenarijuje „Westworld“. Vis dėlto pasirenku 
ne paties autoriaus statytą 1973 metais šio pavadinimo filmą, o pagal jį sukurtą 
Jonathano Nolano ir Lisos Joy televizijos serialą. Serialo siužetas paprastas: kuria-
ma nepriklausoma androidų (robotų lėlių) sąmonė, kuri remiasi dviem principais: 
1) nepašalinama, tačiau dar nežinoma trauma, t. y. antagonizmo traumą nuolatos 
primena neaiški, tačiau vis labiau kaupiama kaltė; 2) kaupiamos klaidos, kurios 
skaidrina miglotus prisiminimus ir daro galimą, kaip teisingi ir melagingi simpto-
mai, praeities antagonizmo formavimąsi. Tai panašu į žižekiškai interpretuotą He-
gelį. Hegelis leidžia atsitiktinumus, o psichoanalitinė tradicija dar ir klaidas – kaip 
sąvokos ribotumo įveikimą ir kaip antagonizmo funkcionavimo sąlygą. Esmingas 
prieštaravimas, didžioji trauma atsitinka ne dėl racionalios veiklos ir loginio sam-
protavimo, o dėl nuoseklaus mąstymo negalimybės, dėl to, kad jis visados atviras 
pasauliui, jo atsitiktinumams ir klaidoms, kuriomis ir prabyla simptomai, formuo-
jantys praeities suvokimo matricas. Apskritai simptominis pažinimas, jo atsinau-
jinimas sąveikaujant su pasauliu ir yra dramatiška, istorinė mūsų sąmonė, antraip 
veikėtų tik logiškos priežasčių ir pasekmių grandinės, būdingos robotams, tai yra 
posthumanizmui.

Serialo „Westworld“ režisieriai pasinaudojo šiuo dialektiniu psichoanalizės at-
radimu. Jie parodo, kaip žmogiškųjų žaidimų androidai kaupia archeologinius klai-
dų patyrimų sluoksnius virš duotos, tačiau neatskleistos pirminės nuodėmės. Tai 
verčia dirbtinio intelekto androidą ne tik nuolatos taisyti savo paties klaidas, bet ir 

315 Ibid., p. XXX.
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likti nepatenkintu gautu rezultatu, nes jis nei pašalina, nei paaiškina pirmąją ir neri-
mą keliančią neaiškią nuodėmę: vaikažudystę, tėvažudystę, dievažudystę. Čia verta 
prisiminti W. Schellingo samprotavimus kūriniuose „Apie laisvę“ (Freiheitschrift) 
ir „Pasaulio amžiai“ (Weltalter), kuriuose teigiama, kad būtina žemiška, draminė 
žmogaus sąmonė kyla iš dvasios įsikūnijimo į materiją, į gamtą. Iš šios užmaršties 
ir jos simptomų turi išaugti žmogus. Schellingas ne tik tiki, kad ilgainiui mitinis 
blogis bus įveiktas, bet ir mano, kad absoliutus žinojimas reiškia išsivadavimą nuo 
pamatinio antagonizmo. Žižekas mano priešingai – pabaigoje ne tik nepašalinamas 
pamatinis antagonizmas, bet įgauna visą savo galią ir tampa nebeišstumiamas316. 

Crichtonas savo romane, o režisieriai filme teigia, kad androido gyvenimą 
sudaro scenarijai, siužetai, kurių visuma yra labirintas. Pavyzdžiui, mūsų diena 
yra sudaryta iš N matomų ir nematomų veiklų. Tai ir yra scenarijai su tam tikro-
mis variacijomis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad androidai nesivysto, o tik kartoja 
siužetines linijas, mokosi vis geriau jas atlikti, fiksuoja savo klaidas – simptomus, 
klauso programuotojų patobulinimų, naujų pasakojimų-programų. Vis dėlto, kad 
žaidimas įtrauktų, androidai privalo spręsti tam tikras dilemas: mylėti ar žudyti, 
įveikti tam tikro lygio prieštaravimus, t. y. turėti tam tikrą intelektą, algoritmų rin-
kinį, o tai jau galimybė suklysti. Be to, programos, istorijos, patyrimai užrašomi 
vieni ant kitų, todėl formuojama tam tikra patirties atmintis, kuri nebesutampa 
ir nebegali sutapti su vis iš naujo užrašomomis programomis, t. y. didėja klaidų ir 
savarankiškų sprendimų galimybė. Kartu tai yra scenarijaus įveikimas ir kūrybinis 
šuolis… Taip patenkama į antrą labirinto ratą, paskui į trečią… Pamažu, reaguo-
jant į klaidas, simptomus, kaupiant sprendimų patirtį yra galutinai sukuriamas ir 
suformuojamas pažadas, didysis Kitas: įsivaizduojamas tėvažudis ar vaiko žudikė, 
t. y. nepašalinamas prieštaravimas, jo pirmoji versija… Artėti prie labirinto centro, 
vadinasi, tolti nuo jo: vis geriau spręsti naujo lygio prieštaravimus, pasirinkimo di-
lemas, atsižvelgiant į laiką, į režisūrą, į atsitiktinumus, bet ir galiausiai save sukurti 
kaip monstrą Minotaurą. Minotauras labirinto centre, antagonizmo ašyje, simbo-
lizuoja mitinę inversiją, kai ištikus mirčiai pereinama į kitą kreivę: iš Ulro žemės 
dugno į tarpinius nesuskaičiuojamus semantinius pasaulius…

Paviršutiniškai edipinę inversiją perteikia ir pasaka „Gražuolė ir pabaisa“, kuri 
gali būti interpretuojama kaip merginos incesto su tėvu iracionalus troškimas, bai-
mė, draudimas ir pakeitimas. Ši baimė įveikiama suformavus (menamai susiradus) 
savo pabaisą, kuris gąsdina, traukia ir yra tavo simptomų realizacija. Pamilti ir su-
sitapatinti su Minotauru, vadinasi, galutinai įveikti visus draudimus ir atsiverti gry-
najam prieštaravimui. Mirtis – tai transformacija, kai pabaisa patiria radikalią me-
tamorfozę: gražuolė išsilaisvina iš incesto grandinių ir atsiveria ne buvusio tėvo, o 

316 Žižek, S. Less than nothing, p. 12.
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jaunuolio – būsimo tėvo – meilei. Tačiau pabaisa – Minotauras – visados yra giliau. 
Jis yra atnaujinamas labirinto centras, kuris be perstojo formuojamas ir pats mus 
formuoja. Tai yra sielos monstras, pamatinė istorija, kuri ne yra, o kuriama remian-
tis mūsų dabarties stebėjimais. Ją atverti – vadinasi „mirti“, t. y. transformuotis. Jun-
giškas mirties simbolis kalba ne apie asmens pabaigą, o apie giminės archetipą, ku-
ris neleidžia ramiai gyventi ir su kuriuo reikia susišnekėti. Jungui alcheminis jautis, 
arba Minotauras, yra vienas iš keturių simbolių, kurie kartu užtikrina tetramorfozę 
(ketver–morfozę, τετρά–μορφος): angeliškas žmogus, jautis, liūtas su sparnais ir 
erelis. Tetramorfozė įveikia metamorfozių pasikartojimus: vikšras–drugelis–vikš-
ras…, įveikia kapitalo ciklus: darbas–prekė–pinigai–darbas–prekė… Tetramorfozė 
kaupia virsmus, ji akumuliuoja įsikitinimus, vaidmenis. Alcheminis jautis ketveriu-
kėje yra aukojamas gyvūnas, pats mylimiausias, kurį – save patį, savo tapatybę – rei-
kia guldyti ant altoriaus… Auka, mirtis ir yra metamorfozės žingsniai. Visų keturių 
pradų jungtis, pasak alchemijos, ir yra dangiškasis sfinksas – išmintis. Ši ketveriukė 
yra ir visatos paslaptis, vidinės bei išorinės apokalipsės ženklas. Sujunkime gražuo-
lės ieškomą pabaisą su apokaliptiniu ir kartu aukojamu jaučiu, kurį padeda atrasti 
Ariadnės siūlas. Visur kalbama apie kaupiamąsias transformacijas – kaip tam tikrą 
humanitas ir posthumanitas (androido) perspektyvą.

* * *
Conditio humana tradicija. Žmogaus būklės – conditio humana – perspekty-

va buvo suformuluota XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje, kaip atsakas į didžią-
sias karo skerdynes, jų beprasmybę, kaip atsakas į revoliucijas ir pilietinius karus, 
kurie nusinešė ne mažiau gyvybių. Galiausiai Antrojo pasaulinio karo pasekmės, 
pabėgėlių srautai, Holokaustas, Holodomoras ir Gulagas buvo dar didesnis stimulas 
svarstyti žmogaus situacijos, jo būklės klausimą, jį formuluojant veikiau despera-
tiškai, nei bandant sekti kokia nors filosofijos tradicija. Todėl rašytojų ir pilietiškų 
filosofų balsas galėjo būti reikšmingesnis nei akademinės filosofų bendruomenės. 
Kita vertus, pati filosofija buvo įtraukta į nusikaltimų prieš žmoniją reabilitaciją, to-
dėl turėjo ir turi būti dėmesingai peržiūrima. Žmogaus būklės, jo būties mąstymas 
tapo aktualus po Pirmojo pasaulinio karo, po milijonų mirčių, po revoliucinių per-
versmų Rusijoje ir Kinijoje, taip pat stojus akistaton su bundančiu ir įsikūnijančiu 
nacizmu, koncentracijos stovyklų plėtra nacistinėje Vokietijoje ir imperialistinėje 
Japonijoje, su Gulago sistema Sovietų Sąjungoje, badmiriu Ukrainoje, Kazachstane 
ir Pietų Urale, su Antrojo pasaulinio karo siaubais, su totalitarinio sovietų režimo 
ekspansija pasaulyje. Visi šie įvykiai, atvėrę pragaro krosnis, kėlė žmogiškumo klau-
simą: kada žmogus virsta žudančia, nekenčiančia, masiškai prievartaujančia būty-
be, kokios yra to materialinės, kognityvinės, psichologinės prielaidos, kaip tai vei-
kia socialinę žmonių vaizduotę, institucionalizacijos procesus, kaip sukelia masines 
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psichines traumas ir t. t. Galiausiai ar galimas kitoks, civilizuotas ir kultūringas, 
etinis žmogiškumas visų šitų dvasios niekšybės trajektorijų akivaizdoje. 

Conditio humana tema pirmiausia pasirodė grožinėje literatūroje, vėliau dailėje 
ir kine. Tik praėjus gerokai laiko ši patraukė filosofų antropologų, socialinės ir po-
litinės kritikos teoretikų dėmesį. Vienas iš pirmųjų autorių buvo André Malraux ir 
jo romanas: „La Condition Humaine“ (paskelbtas 1933 m., į lietuvių kalbą išverstas 
kaip „Žmogaus būtis“), kur vaizduojamos socialinės problemos, asmeninės dramos 
ir jų sankaupos 1927 metų Kinijos revoliucijos laikotarpiu Šanchajuje. Centrinis ro-
mano įvykis – komunistinis sukilimas, sulaužęs engiančio laiko tėkmę ir gyvenimo 
ritmą. Šis sukilimas aiškinamas kaip egzistencinis iššūkis: dramatiškas konfliktas 
tarp ideologinės pareigos ir žudymo. Malraux rašė tuo metu, kai nužmoginimo, t. y. 
orumo ir mąstymo gniuždymo bei masinių represijų, totalinių perkėlimų ir pabėgė-
lių, temos dar nebuvo akivaizdžios. Jo romanas aprėpia, galima sakyti, pirmąją konf-
liktinę ir visus žmones bei mases įtraukiančią akistatą: tarp ideologijos pateisina-
mo masinio žudymo ir asmeninio oraus pasirinkimo. Ši akistata jau demaskuoja ir 
išnaudojimą (tai turėtų pateisinti revoliuciją), ir ideologinio sukilimo žiaurumą (tai 
turėtų iškelti conditio humana klausimą). Masinis badas, alkoholizmas, daugybė 
savižudybių, beatodairiškas išnaudojimas, kolonistų panieka engiamoms tautoms 
turėtų pateisinti sukilimą ir jo ideologiją. Tačiau, kai tik pasirodo skirtingų ideolo-
gijų vedami sukilėliai ir revoliucionieriai, susiduriama su dar viena, jau ideologinio 
žudymo banga, kuri grąžina porevoliucinę prievartą ir terorą, kad ir kas būtų lai-
mėjęs revoliucijos metu. Tokiomis nežmoniškomis sąlygomis keliamas klausimas 
apie žmogaus būklę, jo egzistencijos prasmę, oponuojant ne tik kapitalistiniam ar 
kolonijiniam išnaudojimui, bet ir nacionalistinei ar komunistinei revoliucijai. Mar-
laux parašė antiidealistinį ir antiesencialistinį romaną, kur žeminanti, nepakeliama 
žmogaus padėtis, gniuždanti kasdienybė oponuoja didžiosioms ideologijoms ir jų 
vertybėms bei žmogaus godumui, puikybei, iš kurios ir kyla niekšybės daigai. Ideo-
logija, kuri, pasak Louis Althusserio, interpeliuoja individą ir taip sukuria subjektą, 
subordinuotą ideologinei tvarkai, pati yra griaunama žmonių niekinimo ir masinio 
gniuždymo priemonėmis. Dramatiškas sielos naikinimas ir žmogiškumo banalini-
mas, jo redukcija iki bestijos, kovojančios vien už savo kūną, veikia kaip stipriausia 
desubjekcija, kuri ne tik degraduoja ideologijas, bet ir apskritai dvasingumą. Atitin-
kamai banalinimas, kaip ir aklas paklusimas, negali būti laikomi iškiliosios niekšy-
bės apraiškomis. Iškili, poetiškai sublimuota niekšybė, ši Goetheʼės Mefistofelio ar 
lordo Byrono Liuciferio poetika, Hegelio gudrusis protas turi mažai ką bendra su 
banaliuoju blogiu, adiaforizacija, menkaverčiu populizmu. 

Romanas pasakoja apie revoliucijos įvykius, finansines machinacijas, žmog-
žudystes, masines sukilėlių skerdynes… Tačiau svarbiausias akcentas yra žmonių 
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išsiskyrimai: ne dėl religijos ar ideologijos, ne dėl turto ar tikėjimo savo klasine mi-
sija, o dėl draugystės, meilės ir gebėjimo pasiaukoti dėl savo artimojo. Pagrindinis 
herojus, revoliucionierius Kijas Žizoras, mąsto:

Žmonės ne tos pačios padermės kaip aš, jie žiūri į mane ir teisia. Tos pa-
čios padermės kaip aš yra tie, kurie mane myli ir nežiūri į mane, kurie 
mane myli nepaisydami nieko, kurie mane myli nepaisydami nuopuolio, 
nepaisydami niekšiškumo, nepaisydami išdavystės, kurie mane myli, o ne 
tai, ką aš padariau ar padarysiu, kurie mylėtų mane, kiek aš pats mylėčiau 
save – net iki savižudybės…317

Konkreti meilė kitam žmogui yra jausmas, kuris peržengia ir abstrakčių ver-
tybių iliuziją, ir kasdienybės rūpesčių pelkę, nepriklauso jokiai dangiškai subs-
tancijai, o yra egzistencinio apsisprendimo ir už to slypinčios asmenybės išraiška. 
Toks žmogiškumo apibūdinimas yra artimesnis Martino Buberio ar Emanuelio 
Levino, Hannos Arendt ir Cornelijaus Castoriadžio filosofijai nei marksistinei ar 
kitai revoliucinei literatūrai. Marlaux rašo kaip mąstytojas egzistencialistas, taigi 
jis mąsto radikalią klasinę revoliuciją. Jis palygina pirmosios meilės ir pirmosios 
žmogžudystės transformuojančius įvykius: abu keičia individą negrįžtamai, abu, 
pridurčiau, yra edipinio komplekso ir jo įveikos sudėtinės dalys. Meilė ir teroriz-
mas atskleidžia skirtingus, tačiau kartais dramatiškai suartėjančius žmogiškumus 
ir kartu atveria skirtingas lemtis. O kas gyvena be savo pasirinktos lemties? Toliau 
nuo Šanchajaus centro, kupino politikos ir revoliucijos, miesto pakraščiuose, buvo 
tūkstančiai verpyklų ir siuvyklų darbininkų, purvinų ir nustekentų, ir nesibaigian-
čios jaunų nuotakų savižudybės, neatitikus šeimos moralės arba nepritapus prie 
mašininio fabriko masės. Pasaulio pakraščiuose nebeliko pasirinkimo, tik aklas 
išnaudojimas, kuris ištirpdo žmogiškumą susvetimėjimo ratuose. O prisikelti 
žmogumi, vadinasi, pačiam kurti lemtį arba atsisakyti rinktis. Pasmerktųjų ir pa-
žemintųjų revoliucija bei smurtas yra beveik neišvengiami dalykai ir šie sukilimai 
matuojami kaip tragiškas žmogaus, o ne klasės, ne tikėjimo likimas, skatinantis 
kalbėti apie laisvę ir būtį. Vienas iš būdų atverti žmonėms būties dramatiškumą yra 
niekšiškai įtikinti ideologijos užkratu, manipuliuoti mirties patirtimi, įtraukti pa-
vienius individus į kolektyvinę lemtį. Marlaux parodo, kad ideologinio gėrio pavi-
dalais įtikinėjama siekiant išnaudoti ar net dvasiškai pavergti ir įtraukti, pasidalinti 
kolektyvine pražūtimi – bendru ryžtu mirti. Dalijimosi, kaip pasirinktos lemties 
sklaidos, teoriją tuo pačiu metu plėtojo ir kitas prancūzų filosofas Georgas Bataille, 
parodęs šio veiksmo ambivalentiškumą: ir atskleisti, ir sunaikinti būties patyrimą. 

Kitas autorius, aptaręs conditio humana egzistenciniu požiūriu, buvo japonų 
rašytojas Junpei Gomikawa (1916–1990). Jis 1956–1958 metais išleido romaną 

317 Malraux, A. Žmogaus būtis. Vertė Gedgaudaitė, B. Vilnius: Vaga, 2003, p. 46. 
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epopėją „Žmogaus būklė“ (Ningen no joken), kritinio realizmo knygą, pagal kurią 
vėliau Masaki Kobayashi sukūrė trijų dalių vaidybinį filmą. Gomikawa, didis idea-
listas, tikėjo iškiliaisiais idealais, kuriuos puoselėja jo pagrindinis herojus, priešta-
raudamas ir imperinei Japonijos, ir totalitarinei sovietinei sistemoms. Nuopuolis 
ištinka pasaulį, o ne herojaus širdį. Gomikawos herojus patiria didžiuosius išbandy-
mus, bet ne sielos transformacijas, jis susiduria su absurdu, kurio atžvilgiu jau turi 
tvirtą poziciją ir nenusileidžia iki tikėjimo praradimo, iki to, ką aš vadinu nuliniu 
ideologijų ir interpeliacijų laipsniu. Gomikawa daug dėmesio skiria ideologijos, re-
voliucijos, koncentracijos stovyklų bei žmogaus imperinio pavergimo, kolonijinės 
ištikimybės ir darbo jėgos išnaudojimo temoms. Jis buvo vienas pirmųjų japonų ra-
šytojų, demaskavusių ne tik Japonijos imperializmą, bet ir kai kurių korėjiečių, kinų 
kolonijinę ištikimybę, parsidavimą, niekšišką kolaboravimą, flirtavimą su imperine 
ar sovietine administracija. Kolaboravimo niekšybė pasireiškė savo tėvynainių iš-
naudojimu, juos parduodant darbo, karo ir kitokioms stovykloms. Antrojo pasau-
linio karo metais, o Sovietų Sąjungoje dar ankščiau, sukuriamos masinės darbo ir 
karo belaisvių koncentracijos stovyklos, represinės sistemos, kuriose buvo taikomas 
moksliškai pagrįstas, racionalus ir metodiškas žmogaus išnaudojimas, net mirtinai 
išsekinant, redukuojant jį į darbo mašiną. Kolaboravimo fenomenas primena tai, ką 
Francua Fanonas vadino „juodais žmonėmis baltomis kaukėmis“ – kolaborantus, 
kurie žūtbūt siekia tapti kolonistais. Badas, kankinimas nemiga, šaltis, ilgas ir seki-
nantis, visiškai susvetimintas darbas, mušimas ir psichinė prievarta yra pagrindinės 
masių nužmoginimo priemonės, o niekšiško kolaboravimo paskatos – galimybė 
būti tarp tos naujosios nomenklatūros, kuriai leista naudotis didesniu gėriu už tai, 
kad padeda kolonizuoti tautas. Šios priemonės kartojasi nuo Gulago iki Aušvico ir 
iki Japonijos lagerių Kinijos Mandžiūrijoje. Žmogus skirtingai yra konstruojamas, 
skatinamas armijoje, darbo kolonijose ar kasdienio gyvenimo rutinoje. Armijoje 
režimas, disciplina, prievarta ir despotizmas įsišaknija kareivių tarpusavio santy-
kiuose. Gomikawa, kalbėdamas apie imperinę Japonijos armiją, apibendrina: 

Armijos sutelktis – miražas […]. Principingumo daigai, paprastas sąžinin-
gumas yra trypiami į purvą, ir tai suprantama, nes antraip nuo pat pradžių 
armijos ir valstybės struktūra patirs krachą. Čia nuo pirmos dienos yra 
diegiami baimė, savimyla ir smulkus karjerizmas. Pagrindinė vadovybės 
užduotis – suskaidyti kareivių mases, padalyti jas į atskirus vienetus. Šauk-
tiniai, perėmę kareivinių papročius, apauga egoizmo šarvais ir patys pa-
virsta agresyvia ir despotiška kareivių viršūnėle bei priverčia tuos, kurie at-
vyksta juos pakeisti, savo kailiu patirti tariamą armijos mokslą. Taip vyksta 
armijos kraujo cirkuliacija.318 

318 Гамикава, Д. Условия человеческого существования. Москва: Прогресс, 1964, с. 114.
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Gomikawos ir Kobayasi samprotavimai primena visą aibę kančios ir blašky-
mosi romanų, kurie paplinta sovietinės kultūros pabaigoje. Rimanto Šavelio roma-
nas „Dievo avinėlis“ (išleistas 1974 m.) ar Jono Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metas“ 
ir pagal jį pastatytas Almanto Grikevičiaus dviejų serijų filmas. Vis dėlto Sąjūdis ir 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas paskatino Avyžių perrašyti atskiras romano 
dalis, o tai, kaip dokumentas ir kaip istorija, atskleidžia paslėptą nuo mūsų, tačiau 
aktualią Lietuvai įsikitinimų temą.

* * *
Camus: radikali filosofinių miražų kritika. Marlaux kūryba įkvėpė ir pa-

skatino Albert’ą Camus analizuoti žmogaus būties, jos beprasmybės bei kitas ra-
dikalias temas atsižvelgiant į du karus: Antrąjį pasaulinį ir Alžyro. Jis pateikia ir 
vieną pirmųjų kritikų, skirtų egzistencializmo filosofijai, kuri dažniausiai buvo 
arba nepakankamai radikali, arba turinti išankstines nuostatas, tikslus ar idealus: 
laisvę, jausmingumą, veikimą, individualizmą. Malonės ir gėrio kaukes užsidėję 
žmonės labiausiai bijo savo pačių niekšybės – pažeisti normas, įstatymus, geisti 
savo sesers ar sekti de Sade’o pėdomis. Camus apčiuopia absurdo ir niekšybės pa-
raleles, matydamas, kaip žmonės akistatą su savo pačių gudravimu, suktybe, suve-
džiojimu vadina absurdu: „Jeigu nekaltą žmogų apkaltinsiu siaubingu nusikaltimu, 
jeigu įtikinėsiu dorybingą žmogų, kad jis geidė savo sesers, jis atsakys man, jog tai 
absurdiška.“319 Sovietinė NKVD tardymo praktika rėmėsi tokiu absurdu ir milijo-
nai prisipažindavo, išpažindavo: planavo ir „siaubingą nusikaltimą“, ir „geidė savo 
sesers“. Ilgainiui nei NKVD tardytojai, nei teisėjai, nei patys kaliniai to nebelaikė 
absurdu, tik didžiąja naikinimo mašinos logika. Camus šią NKVD logiką suvokia 
skaitydamas ir komentuodamas Vladimiro Lenino kūrinį „Vaikiška „kairumo“ liga 
komunizme“ ir rašo, cituodamas proletariato vadą:

Leninas tikėjo revoliucija ir veiksmingumo dorybe. „Reikia būti pasiruo-
šus bet kokioms aukoms, pasinaudoti visokiausiomis gudrybėmis, klasta, 
nelegaliais metodais, būti apsisprendus nuslėpti tiesą, kad tik prasiskverb-
tum į profesines sąjungas… ir jose, nepaisant nieko, vykdytum komunis-
tinį darbą.320 

319 Camus, A. „Sizifo mitas“, in: Camus, A. Rinktiniai esė. Vertė Tauragienė, V. Vilnius: Baltos lankos, 
1993, p. 147.

320 Camus, A. Maištaujantis žmogus. Vertė Bikulčius, V. Vilnius: Kronta, 2006, p. 180.
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Leninas buvo Hegelio „gudriojo proto“ praktikas, pavertęs absoliutaus proto 
dialektiką konkretaus sprendimo konkrečioje situacijoje praktika, kai nė viena są-
voka nėra netinkama, norint laimėti pranašumą. Leninas savo dialektinę konkre-
tumo praktiką geriausiai ir išsakė kritikuodamas kairiųjų moralizavimą dėl neva 
amoralių lenininių metodų. Kokia tai dvasios niekšybė: iškili ar banali? Veikiausiai 
netinka nei vienas, nei kitas apibūdinimas. Tai yra ciniška dialektinio proto niek-
šybė ir Leninas ja vadovavosi, be to, nuosekliai. 

Lenininę dialektiką realizavo NKVD ir Gulago sistemos. Kaltinamasis, veža-
mas į Gulagą ar varomas NKVD sušaudyti, suvokdavo visišką kaltinimų absurdą, 
tačiau dažnai viešai vis dar sakydavo, o gal ir širdyje bandydavo patikėti, kad tai ne 
absurdiška, kad tai tiesa. Sakysite, kad tai buvo melagingi prisipažinimai? Tačiau ir 
tardytojai, ir aplinkiniai, ir net namiškiai buvo linkę ne tik vaizduoti, bet ir tikėti, 
kad tai ne absurdas, o tiesa. Menama „tiesa“ buvo inscenizuojama ir kankinimais 
išgaunama – bet kokia, fantastiškiausia, bet tokia, kurią paskui teismai ir visuo-
menė laikydavo „tiesa“. Represijų galia paverčia absurdą „tiesa“. Camus, apeliuo-
damas į religinį tikėjimą kaip egzistencinio absurdo mąstymą, teigia: „Kita vertus, 
kai Šestovas priešpriešina absurdą įprastinei moralei ir protui, jis vadina jį tiesa ir 
atpirkimu“321. Camus pabrėžia, kad Šestovas Dievo vardu pateisina išimties tvarką, 
pagal kurią kas nors gali būti teisiamas. Šestovas manė, kad tai tikėjimo ir santy-
kio su Dievu prerogatyva, tačiau greitai pasirodė, kad tai veikiau tik totalitarinis 
žvilgsnis. Tai primena režisieriaus Zviagincevo ironiją, kad „visa valdžia iš Dievo“, 
tiksliau, iš valdžios vertikalės, kuri bet kokį absurdą, bet kokį tikėjimą paverčia 
„tiesa“. Todėl, jei esi arčiau galios, turi daugiau išimties teisių. Šestovas nejučiomis 
ir veikiausiai to nenorėdamas pateisina autoritarinius režimus, kurių filosofinė lek-
sika yra analogiška.

Kiti autoriai, svarstę conditio humana temą XX amžiaus blogio akivaizdoje, 
retai vartojo niekšybės sąvoką, daugiau dėmesio skirdami galios išimtinumui, kai 
asmuo sau leidžia peržengti visuomenės nubrėžtas ribas ir taip sukurti aukojamo 
šventojo / prakeiktojo fenomeną. Pasak Agambeno, išimties būklė ir homo sacer 
(šventas / prakeiktas žmogus) koreliuoja: tas, kuris yra aukštinamas ir neliečiamas, 
tas ir yra aukojamas avinėlis. Tokiu homo sacer tapo įsivaizduojamas proletariatas, 
aukštinamas ir kaip dievas, ir kaip vergas vienu metu; proletarams statomi pamin-
klai, jie tremiami į Gulago stovyklas ar siunčiami į Stalingrado mūšio kapinyną. 
Kai nebelieka vergų didingumo panteono ir jį palaikančio mito, kuris pateisina 
aukojamą avinėlį, tada atsiveria baisus absurdo plyšys ir niekšybės logika, kurią 
Camus ir aiškina.

321 Camus, A. „Sizifo mitas“, p. 152.
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Egzistencializmo filosofija sukuria pakankamas prielaidas svarstyti conditio 
humana ir dvasios niekšybės sąveikas ateistiniu požiūriu (Sartre’as, Camus, A. Šli-
ogeris, J. Baranova ir kt.), t. y. be išankstinio „didžiojo idealo“ pasirinkimo, ir tik 
toks žvilgsnis padeda kritiškai svarstyti niekšybės temą. O religinis žvilgsnis jau 
yra kupinas „tiesos“ nuostatos ir nebegali svarstyti niekšybės kaip kūrybos, kaip 
krypsmo, kaip neadekvatumo. Ateistiškai, t. y. moksliškai, remiantis ne tik biolo-
gija, bet ir meno kūrinių analize, svarstomos žmogaus būklės problemos tapo iš-
šūkiu filosofinei antropologijai ir šaltiniu „naujiesiems filosofams“ Prancūzijoje ir 
kituose kraštuose. 

Žymesnis filosofinės antropologijos kūrinys conditio humana tema buvo Hel-
muto Plessnerio knyga: „Conditio humana klausimu“ („Die Frage nach der Con-
ditio humana“ (1961)), kurioje filosofas aptaria laisvės sampratą kaip nuolatinį 
ekscentrišką savęs pozicionavimą (Die exzentrische Positionalität): kūnišką ir dva-
sinį (Geist), juoko ir verksmo, t. y. egzistencinį. Ekscentriško pozicionavimo sąvoką 
Plessneris vartoja plačiai: kaip žmogaus išraišką, manifestaciją, saviraišką, kūrybą, 
nuostatą, tikslą. Ekscentriškumą kuria pašaipi ironija, o liudija ašaros. Žinoma, tai 
kas kita nei Camus absurdas, tačiau ekscentriškumas ir absurdas žmogų pašalina 
iš dominuojančios prasmės, iš jos tėkmių ir ideologijų. Absurdas ir ekscentrišku-
mas mums atveria Niekio skyles ir suteikia laisvę apsispręsti. A. Šliogeris, aptar-
damas Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškelius“, apčiuopia absurdo jausmą, 
atveriantį Niekio horizontus. Tada herojus yra kviečiamas apsispręsti, nors tam 
nebelieka nei laiko, nei proto, nei jėgų. Plessneris žvelgia kūrybingumo akimis: 
perversyvus kūniškas elgesys, meniškumas ar pilietinė rezistencija yra ekscentriš-
kų pozicionavimų pavyzdžiai ir jų nereikėtų laikyti niekšybe, net jei tikratikiai vi-
sose šiose emocinėse subkultūrose regės iškrypimą, begėdystę, Antikristo ranką. 
Atsižvelgiant į Plessnerio teiginius, suformuluotus pokario laikotarpiu aiškinant 
totalitarizmo ir fundamentalizmo grėsmes, galima teigti: švietėjiškas cinizmas, 
dogminis fundamentalizmas, aklas valdžios aparato – Leviatano – gynimas ir yra 
blogis, kuris vaikšto su tiesos, teisingumo ir Dievo kauke. Kitas dalykas, kaip teigia 
Axelis Honnethas, narstydamas egzistencializmo ir filosofinės antropologijos bei 
Frankfurto socialinės kritikos mokyklos sąsajas, yra atsakyti, kaip šis maištinin-
kas, ekscentriškas ir nuolat gudrumui atviras ir tuo piktnaudžiaujantis žmogus gali 
gyventi su kitais: kokios yra jų bendravimo sąlygas, koks gali būti dialogas tarp 
išlaisvinto emocingumo, išvystytų skirtumų? 
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* * *
Arendt žmogiškumo sąlyga ir Agambeno Homo sacer. Žmogiškumo sąlygą 

(human condition arba conditio humana) aptaria Heideggerio sekėja ir jo kritikė 
Hannah Arendt322, kuri ne analizuoja studia humanitatis tradiciją, o plėtoja kritišką 
egzistencinį žvilgsnį į žmogaus būtį. Ji pati buvo giliai paveikta mūsų svarstomos 
temos: išaugusi Karaliaučiuje (Königsberge), patyrusi visus pabėgėlių žeminimo 
ratus (1933–1941), trumpam uždaryta de Gurs nacių koncentracijos stovykloje 
(pavyko pabėgti), stebėjusi nacių teismų procesus, ji buvo tarsi įaugusi į mūsų na-
grinėjamą blogio, niekšybės, būties problematiką. Arendt mano, kad žmogus yra 
įvairiausių aplinkybių suformuota būtybė, nes visa, prie ko jis prisiliečia, tampa jo 
būties sąlyga. Tačiau, net jei išanalizuosime visas esamas sąlygas, negausime žmo-
gaus išvestinės, nes jis yra ne tik sąlygotas, bet ir sąlygojantis. Taigi sąlygotumas 
(condition) įgauna dialektinį, nors ir ne hegelišką, charakterį. Tik nuolatos sąly-
gojama ir sąlygojanti būtybė (palyginkite su Spinozos natura naturans ir natura 
naturata koncepcija) gali įsitraukti į savo paties sukurtų daiktų, technikų ir me-
todų kuriamą likimą. Vita activa koncepcija, kurią Arendt aptaria, yra būdas būti 
atsakingam viešumoje. Sąlygojimo žvilgsnis leidžia mums ne tik kritiškai mąstyti 
pasaulį, žmonių santykius ir veiklas, bet ir pačią būtį, kuri nuolatos yra tarpinin-
kaujama simbolinių darinių bei santykių ir taip įgyja savo turinį ir istoriškumą, 
tačiau kartu yra susvetinama ir paslepiama. Arendt įvardija vita activa ir vita con-
templativa būkles: teorinį ir pilietinį aktyvumą, jų spontaniškumą ir kryptingumą, 
įsitraukimą į viešumą, ne tik į ūkio veiklas. 

Arendt žmogaus tapsmą apibūdina ne tik παιδεία idėja, bet ir sieja su turi-
ningu bei viešu laisvalaikiu, su graikų – σχολή, iš kurio vėliau romėnų otium, bet 
mažiau su viduramžių dogmatine schola. Platoniška Akademija – ’Ακαδήμεια – 
buvo laisva erdvė, sodas, kur ir galėjo laisvi asmenys patirti visą παιδεία gelmę. 
Tapsmo sodas, o ne tik politinė viešuma (Ἀγορά), yra galimi laisvalaikio (σχολή) 
viešumoje metu, kai žmogus laisvas nuo ūkio įpareigojimų ir amatininko instru-
mentiškumo ir yra pasirengęs laisvai bendrauti. Ji skiria du viešo tapsmo būdus: 

322 Arendt savo knygos pavadinimą, lotyniškai skambantį „Conditio humana“, perteikė anglų kalba 
„Human condition“, kurį Aldona Radžvilienė ir Arvydas Šliogeris išvertė kaip „Žmogaus būklė“ 
(Arendt, H. Žmogaus būklė. Vilnius: Margi raštai, 2005). Šiuo vertimu nebuvo atsižvelgta į Europos 
tradiciją, kur Conditio humana vartojama kaip bendrinis vardas, pavyzdžiui, Helmuth Plessner: Die 
Frage nach der Conditio humana, in: Plessner, H Gesammelte Werke, Bd 8, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp). Tokios interpretacijos galimybę aptaria: Balmer, H. P. „Condicio Humana“, in: Gert Ueding, 
G. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 2, Max Niemeyer, Tübingen, Darmstadt, 1994, 
s. 337–348. Todėl toliau vartosime Conditio humana, o ne Human condition, kai kalbėsime apie Aren-
dt ir susijusią su šia tema filosofiją. Panašiai atsitiko ir verčiant André Malraux romaną La Condition 
humaine (Marlaux, A. La Condition humaine. Paris, Gallimard, 1933), kurį Birutė Gedgautienė išvertė 
„Žmogaus būtis“ (Malraux, A. Žmogaus būtis. Vilnius: Vaga, 2003). 
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teorinį gyvenimą (βίος θεωρητικός) ir aikštės gyvenimą (βίος Ἀγορά). Manau, kad 
abu svarbu sieti su esmingu tapsmu, arba tapsmu idealo šviesoje. Teorinio ir aikš-
tės gyvenimo skirtis parodo aukščiausių, dieviškų tiesų kontempliacijos ir suma-
naus, gudraus elgesio aikštėje lenktyniavimą, kuris tęsiasi iki šiandien. Renesanso 
studia humanitatis vietoje dieviškų tiesų kalba apie sukonkretintus idealus arba 
prototipus, pavyzdžiui, Ovidijaus Orfėją arba Narcizą, kaip XX amžius kalba apie 
Prometėjo ir Šėtono prototipus maištininkų bendruomenėse323. Tapsmo idealų 
konkretizavimas, ypač romantizmo laikotarpiu, esmiškai pakeitė studia humanita-
tis: vietoje raidos neapibrėžto idealo link buvo kalbama apie žymiausių prototipų 
mimezę ir apie šių prototipų kritiką.

Kai kalbame apie βίος interpretacijas šiandien aiškindami humanizmo ideo-
logiją ir susijusias programas, pravartu nurodyti Giorgio Agambeno samprotavi-
mus. Jis aiškiai skiria ζωή – tiesiog gyvenimą, arba „nuogo“ gyvenimo sampratą 
(la vita nuda), nuo bíos, kuriuo vadina sąmoningą žmogaus gyvenimą. Ši skirtis 
yra esminga, kai kalbame ne apie studia humanitatis, o apie šiuolaikinį filantro-
pinį valstybinį „humanizmą“ kaip tam tikrą socialinės inžinerijos praktiką. Hu-
manizmas adresuojamas pabėgėliams, įkalintiems koncentracijos stovyklose, kur 
matome nuolatinę redukciją iš bíos į zōḗ, iš sumanaus ir kupino humanitas gyveni-
mo, į „nuogą“ gyvastį, kai vietoje asmeninio pasirinkimo kelio siūloma valdančio 
biurokratinio aparato organizuojama humanitarinė pagalba. Agambenas nagrinė-
ja homo sacer fenomeną – neaukojamos aukos, žudymo nežudant paradoksą. Jis 
susieja švento žmogaus ir nuogo gyvenimo metaforas ir jomis bando paaiškinti 
tai, ką priskiriame didžiausiai atskirčiai, kuriai jau taikomi ne įstatymai, o išimties 
būsenų sprendimai. 

Išimties būsena yra sudėtingas reiškinys ir susijęs ne tik su išimtine prievartos, 
autoritarinio režimo veikla, su tam tikrų teisių ar galimybių nesuteikimu atskiroms 
žmonių grupėms, bet ir su nenuspėjamumo, laisvės reiškiniais, su spontaniškumo, 
mistiškumo, ekstatiškumo būsenomis, net su pakeistinėmis sąmonės būsenomis 
vartojant alkoholį, narkotikus ir panašiai. Pavyzdžiui, Žižekas knygoje „Mažiau nei 
nieko“ kalba apie įsimylėjimą kaip įkritimą, nuopuolį į būseną, kurią apibūdina nuo-
latinė išimties būsena (the permanent state of exception)324 ir tam nepriskiria jokių 
papildomų valdžios, galios ar politinės diskriminacijos motyvų. Manau, kad tokia 
išimties būsena yra tai, kuo galima paaiškinti įsimylėjimo sprogimą. Meilės fenome-
nas, jei tik jis neredukuojamas į froidistinį determinizmą arba kitaip materialistiškai 
vulgariai neaiškinamas, yra spontaniškas, jam būdingas savaiminis priežastingumas. 
Šis ekskursas yra svarbus parodant, kad ta politinė, autoritarinė „išimties būsenos“ 

323 Kavolis, V. Civilizacijų analizė. Vertė Gelūnas, A. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 215–242.
324 Žižek, S. Less than Nothing, p. 33.
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manipuliacija, kuria remiasi šiuolaikinių valstybių valdantieji, sprendžiantys pabė-
gėlių problemas, neturėtų būti laikomi vieninteliais šios sąvokos ir jos turinio reiškė-
jais, o pats turinys gali turėti ir būtinus mūsų egzistencijai pavidalus. 

Tačiau ryškiausiai humanizmo fenomenas pasireiškia, kai ši meilės puikybės 
būklė rodoma gelbėjant pabėgėlius, įvairias atskirtąsias, ypatingas, religines gru-
pes, tuos, kurie nepriklauso įstatymų ratui (subalternai). Jie nėra čia pat aukojami 
arba žudomi, jie yra atnašaujama auka. Filantropinis, masių humanizmas ir naujoji 
biopolitika lyg ir gerbia nuogą gyvenimą, tačiau kartu jį niekina. Agambenas rašo:

Už ilgo antagonistinio proceso, atvedusio iki formalių teisių ir laisvių pri-
pažinimo, vėl stovi švento žmogaus kūnas kartu su jo suvereniu antrininku, 
nepaaukojama ir vis dėlto galima atimti gyvybe. Suvokti šią aporiją – tai 
nereiškia nuvertinti demokratijos užkariavimų ir jos vargų, bet greičiau – 
pabandyti dar kartą ir visiems laikams suprasti, kodėl tą pačią akimirką, 
kai pasiekusi savo apogėjų demokratija jau atrodė galutinai triumfuojant 
prieš savo priešininkus, ji netikėtai atskleidė, kad negebanti nuo beprece-
dentės žūties išgelbėti zōḗ, kurios išlaisvinimui ir laimei buvo skyrusi visas 
pastangas.325 

Agambenas apčiuopia, kad totalitarizmas ir vartotojiška visuomenė yra tokios 
redukcijos keliai, kai bandoma net žmonių gyvūniškumui – zōḗ – priskirti poli-
tiškumą ir rasti prasmę, taip pateisinant išimties teisę sulaikyti ir deportuoti. Taip 
humanizmas paslepia priespaudos rūpybą ir karo nusikaltimus. Nuogumo (neap-
saugotumo ir kartu decivilizacijos, desimbolizacijos) apibūdinimui galima priskir-
ti ir subalterniškumą (subaltern – nušalintieji, atstumtieji), išplėtotą Gayatri Spivak 
kolonializmo kritikoje326. Ji subalterniškumą gretina su priespaudos (oppressed) 
būvio ypatybe: būti anapus pagrindinės hegemoninės struktūros, pavyzdžiui, ne-
priklausyti nei baltiesiems ponams, nei baltajam proletariatui, o patirti kelių lygių 
atskirtį. Subalterniškos grupės – tai įvairios rasinės, tautinės mažumos, moterys, 
neįgalieji, žemiausios kastos. Tai dažniausiai dezorganizuotos grupės, kurių kolo-
nijinė sistema nepastebi, nemano, kad jų egzistencija reikšminga. Jie yra bloškiami 
į „nuogo gyvenimo“ būvį ir priskiriami simboliškai skurdžiai „beveik ne žmogaus“ 
kategorijai. Pabėgėliai ir internuoti asmenys turi vieną galimybę išlikti žmonė-
mis – puoselėti jiems artimus simbolius ir dvasinę atmintį, net jei ji susijusi su 
iracionaliais simboliais: religijos angelais ir demonais, dievais ir Šėtono kariauna, 
kuriais yra įgalinamas labiausiai atstumtų suvokimas ir tapsmas. Arba priešingai, 
pradėti patirti kitus, kitos kultūros didžiuosius simbolius ir prasmės horizontus. 

325 Agamben, G. Homo sacer. Suvereni galia ir nuogas gyvenimas. Vertė Saulius Jurga. Kaunas: Kitos kny-
gos, 2016, p. 22–23.

326 de Kock, Leon. „Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: New Nation Writers Conference in Sou-
th Africa“, ARIEL: A Review of International English Literature, 1992, 23(3): 29–47.
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Šis ekskursas gali padėti paaiškinti koncentracijos stovyklų (nacių ir šiuolaikinių, 
pavyzdžiui, buvusios Jugoslavijos pilietinio karo metu) prigimtį, kai pats lageris 
pirmiausia yra išimties situacija. Vėliau, plėtojant lagerio (pabėgėlių) sistemą, pa-
čios zonos viduje kuriamos subzonos, kurios taip pat taiko savas „išimties būkles“.

Arendt esė „Mes pabėgėliai“ (1943)327 kalba apie pabėgėlių nušalinimą nuo 
jiems priimtinų simbolinių organizacijų, susvetimėjimą vienas kitam ir troškimą 
rasti prasmę. Palyginkime: daugelis Lietuvos pabėgėlių po Antrojo pasaulinio karo 
bandė kurti įvairias organizacijas, kurios atvertų tapsmo kelią ir humanitas idėjas. 
Tokią veiklą puoselėjo Šviesos ir Santaros studentiška, vėliau intelektualų organiza-
cija. Santaros ir Šviesos federacijos, kuri užtikrina humanitas raidą, kaip kritišką ir 
kūrybingą tarpdalykinį ir pilietiškai atsakingą, įtraukų dialogą, tęsiasi ir šiandienos 
Lietuvoje328. Poetų, filosofų, sociologų ir kitų mokslininkų bei menininkų veikla 
skatino orią savijautą, kūrybingumo atvertį ir lygiavertį bendradarbiavimą su pri-
ėmusių šalių kūrėjais ir tyrėjais. Panašiai veikė ir lenkų pabėgėlių kultūrinė organi-
zacija šalia žurnalo „Kultura“, kurios leidėjas buvo Jerzy’is Giedroycas. Šios laisvos 
„organizacijos be organizacijos“ oponavo pabėgėlių kaip subalterno būsenai. Aren-
dt mano, kad viešuma nėra savaiminė duotis, o socialinės, politinės ir filosofinės 
veiklos rezultatas. Todėl svarbi jos idėja apie viešumos nuosmukį, nykimo procesą, 
kurio rezultatas buvo tai, kad politika vis labiau persikėlė ne į laisvo nuo darbo, bet 
į dirbančio, homo laborans, žmogaus aplinką. Agambenas, tęsdamas Arendt mintį, 
teigia, kad politika įsiveržia į „nuogo gyvenimo“ sferą ir virsta biopolitika. 

Viešuma buvo ir yra griaunama ne tik jau sukritikuotų nacistinio ir komunisti-
nio totalitarizmo ir autoritarinių režimų, bet ir išliekančių nomenklatūrai ar merito-
kratijai ar tiesiog valdančiajam klanui palankių kolektyvinių sprendimų, visuomeni-
nių teismų (общественный суд). Galiausiai viešumą nuolat bando komercializuoti, 
privatizuoti ir suteikti jai visiškai kitą – vartojamąją tvarką – įvairios korporacijos ar 
tiesiog godumas. Tačiau viešumą griauna ir teroro grėsmė, o tai ir Kitumo, Islamo, 
rasinės baimės, didesnės kontrolės, visuotinio sekimo reikalavimai. Pati visuomenė, 
tam tikras jos tipas, yra linkusi atsisakyti viešumos tariamo saugumo labui. Manau, 
dalis visuomenės yra nusiteikusi utopiškai, vaizdingai falsifikuoti ne tik koncentra-
cijos stovyklų, Gulago ir stalininių represijų atmintį, bet ir iš naujo produkuoti jų 
geismą, didžiuosius mitinius prototipus bei idealus pakeičiant totalitarizmo vadais ir 
ideologijų šūkiais. Apie panašų masių troškimą gyventi diktatūros sąlygomis yra kal-
bėję daugelis distopijų autorių: Jevgenijus Zamiatinas, George’as Orwelas, Aldousas 
Huxley’iss ir kiti. Savanoriai dvasios vergai, naujo Gulago svajotojai ir viešų bausmių, 

327 Arendt, H. „We refugees“, in: Altogether Elsewhere. Writers on Exile. Ed. by Marc Robinson. Boston 
and London: Faber and Faber, 1994, pp. 110–119.

328 Santara Šviesa. Ats. redakt. Valdas Adamkus. Vilnius: Versus aureus, 2009.
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represijų reikalautojai pagrindžia valdžios išimties būsenas (the state of exception), 
taip suderindami demokratijos imitavimą su totaline kontrole ir represijų mašina. 
Tai ne tik naikina viešumą, bet ir vita activa ir vita contemplativa esmę, paverčia jas 
priklausomomis imitacijomis – melaginga mimeze.

Melaginga mimezė, „potiomkino kaimai“, simuliakrai ir reginių visuomenė yra 
tai, kas pažeidžia humanitas, bet puikiai dera su filantropiniu nuda vite humanizmu. 
Vita activa, anot Arend, nėra nei gamtiškas darbas, nei gamyba, o kuria ir įtvirtina 
viešumą, kurioje tik ir galima filosofija bei politika, jei tik ji suvokiama kaip viešu-
mos, o ne suverenumo gynimas. Arendt prieštarauja ir liberaliam, ir marksistiniam 
ekonomizmui, suliejusiam darbą ir gamybą į vieną istorinį procesą ir atsainiai kitas 
veiklas susiejusį su menkinamąja antstato sąvoka. Laisvų viešumos veiklų ignora-
vimas ilgainiui virto sovietinio tipo gyvensena329: totalitarizmu, teroru, skundais, 
vienas kito sekimu, dvigubu šnekėjimu, nuolatiniais įtarinėjimais ir negebėjimu es-
mingai mąstyti savo prielaidų, pavyzdžiui, spontaniškų ir veiklių tarybų. Tai Arendt 
aptaria savo knygoje „Apie revoliuciją“. Filosofė savaip žvelgė į išimties būklę ir į dis-
kusijas apie pabėgėlius. Tai ji aprašė savo ankstyvajame, dar karo meto esė „Apie pa-
bėgėlius“. Šioje esė Arendt parodo esminius pabėgėlio ir migranto būsenos ir statu-
so skirtumus, atsirandančius dėl išimties būklės, ir panieką, kuri adresuojama šiems 
žmonėms, neturintiems jokio statuso ir matuojamiems visais galimais stereotipais. 

Svarbus momentas, kurį nurodo Arendt ir kuris tapo gana aiškus vėliau, – tai 
žydo pabėgėlio skirtumai nuo kitų pabėgėlių: jie neturėjo savo žemės, tačiau buvo 
pasirengę greitai tapatybės mimikrijai ar net transformacijai svečioje šalyje, t. y. 
tam, ką aš vadinu sąmoninga metamorfoze arba įsikitinimu. Arendt tokio tapsmo 
kitos kultūros atstovu, šios mimikrijos, siekiant išvengti subalterno (priklausomo, 
žemesnio) būklės, nelaiko naudinga ypatybe, nors ir sako, kad galbūt tai yra spe-
cifinė žydų kultūros duotybė. Nemanau, kad tai žydų kultūros ypatybė, veikiau 
visų prekiaujančių nomadinių kultūrų, kurios lengviau prisitaiko prie pabėgėlio 
būklės. Iki Antrojo pasaulinio karo ir jo metu buvo galima išskirti tokias pabėgėlių 
būkles: pamestumo, nostalgijos, kultūrinės hibridizacijos, socialinės mimikrijos 
(apsimestino susiliejimo), ištirpimo. Šių būklių nereikia painioti su nomadinės 
kultūros virsmais ypač gerai suderintuose nomadiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, 
tokį tinklą sukūrė žydų teatrai iki Antrojo pasaulinio karo, kai ne tik režisieriai, bet 
ir aktoriai nuolat keliaudavo iš vieno teatro į kitą visoje Vidurio Europoje ir nebu-
vo laikomi pabėgėliais, o priešingai – savosios kultūros puoselėtojais. Dar daugiau 
panašių tinklų raidos pavyzdžių rasime šiandien. Jie yra globalūs dėl nuolatinės 
komunikacijos ir tinklinės subkultūrizacijos.
329 Atskiras ekskursas galėtų būti apie „viešųjų darbų“ [Public works, Arbeitsbeschaffung (socialinis įdar-

binimas)], kas sietina su 1847–1848 Nationalwerkstätten (Tautinės dirbtuvės) … ironija. Kiek jie yra 
vieši ir kaip, ir kiek yra melaginga „viešųjų darbų“ sąvoka?
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Kurtumo Holokaustui ir Gulagui reprodukcija. Niekšybė pasirodo ne tik 
balsais, bet ir kurtumu bei tyla. Nematyti ir negirdėti Holokausto ir Aušvico, Gu-
lago ir Holadomoro…, todėl juos neigti, įtikinėti kitus nusikaltimų ir tragedijos 
nebūtimi, tylėti – visa tai yra tyliosios niekšybės apraiškos, galbūt banalios, dar ne 
ciniškos, dar ne kultūriškai iškilios. 

Marksizmo mašina ne tik gamina didįjį diskursą, bet ir daugina didžiąją tylą. 
Jos ideologiją apčiuopsime diskursų analizės metodu, o jos tylėjimą – aiškindami 
represijas. Marksizmo mašina yra nuolatos reabilituojama teigiant, kad visos blo-
gybės, nutikusios nuo pilietinio karo Rusijoje (1918–1922 m.), Gulago, Holodomo-
ro, nuo Mao revoliucijų Kinijoje ir nuo Kultūrinės revoliucijos aukų, nuo Polpoto 
režimo skerdynių Kambodžoje iki Šiaurės Korėjos koncentracijos stovyklų, tėra 
marksizmo iškraipymai. Kairiųjų prabudimas iš „generalinio“ marksizmo diskurso 
vyko ir vis dar vyksta intelektinėse kančiose. Marksizmas sužavi savo gatvės revo-
liucija, savo kovos už darbininkų ir nuskriaustųjų teises patosu, savo pasiaukojimo 
propaganda. Tai gėrio ir pasiaukojimo pasaka, kuri savo lygybės ir kolektyvizmo 
idėjomis, savo būtinybe apginti darbininkų kovos pasiekimus (ar jie buvo iš viso?) 
įteisina diktatūrą, terorą, klasinę kovą, pilietinį karą, vidinių priešų paiešką, kenkėjų 
sąrašus, darbo ar perauklėjimo stovyklas… Marksizmas yra tai, kas galiausiai pažei-
džia pačią kairumo idėją, lygiai kaip nacizmas – dešinės vertybes.

Kairiojo atsitokėjimo atžvilgiu įdomi prancūzų Naujosios filosofijos (Nouve-
aux philosophes) patirtis. „Naujieji filosofai“, pavyzdžiui, Pascalis Bruckneris, An-
dré Glucksmannas, Bernardʼas Henri Lévy nusisuka nuo marksizmo skaitydami 
Aleksandro Solžencyno „Archipelagą Gulagą“, apmąstydami marksizmo-leni-
nizmo ideologijos paskatintus nusikaltimus ir sąsajas su pasauliniu komunizmu. 
Glucksmannas buvo Naujosios filosofijos įkvėpėjas. Iki šio posūkio jis reiškėsi kaip 
aktyvus marksistas, Naujosios kairės atstovas, simpatizavo maoizmui, buvo stu-
dentiško sukilimo 1968 m. dalyvis, barikadų aktyvistas, tačiau palaikė ir sovietinius 
disidentus. Po Solženicyno „Archipelagas Gulagas“ publikacijos Prancūzijoje 1973 
m. kardinaliai pakeitė savo ideologinius pasirinkimus manydamas, kad pats mark-
sizmas, o ne nukrypimai – leninizmas, stalinizmas, titoizmas, maoizmas – skatina 
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totalitarizmą. Glucksmannas ir Lévy tampa aktyviais komunizmo, totalitarizmo 
ir autoritarizmo, taip pat ir islamiškojo, kritikais. Atsitraukimu nuo marksizmo ir 
komunizmo tapo 1975 metų knyga „Virėja ir žmogėdra, samprotavimai apie vals-
tybę, marksizmą ir koncentracijos stovyklas“330. O straipsnyje „Marksizmas suža-
dina kurtumą“ rašė: 

Mes Prancūzijoje vis dar norime išardyti marksizmą po kaulelį, kad rastu-
me klaidą, neteisingą Marxo, Engelso, Lenino ir Stalino kablelį, kuris galė-
tų paaiškinti sovietinę katastrofą. O Solženicynas nubraukia mums visą šią 
paguodą, teorinės klaidos galimybę, kurią būtų galima pataisyti, kad visa 
pradėtume nuo pradžių, kaip 1914 metais.331 

Vadinasi, kalbama ne apie revizionizmą, ne apie Vytauto Kavolio „visų šalių 
revizionistai vienykitės“, ne apie liberalių reformų programą. Negrįžtamas laikas, 
negrįžties taškai ir įvykiai – štai apie ką kalba Naujieji filosofai. Negrįžties taškas 
yra pasiektas lūžio momentas, kai pereinama iš vienos į visiškai kitą būties būklę, 
iš gyvenimo į mirtį. Aušvicas ir Gulagas buvo įvykiai ir negrįžties taškai, kažko-
kios sunkiai suvokiamos ir labai imanentiškos mūsų sąmoningumo išraiškos, kai 
savo metafizinį kelią užbaigė Apšvieta, liberalusis individualizmas, nacionalizmas, 
komunizmas. Visos šios laikysenos arba nestabdė, arba net rėmė didžiuosius nusi-
kaltimus. Tačiau mums rūpi ne pasmerkti (be mūsų tai jau padaryta šimtus kartų), 
o suprasti marksistinio gundymo žavesį, suvedžiojimą visų laisve ir lygybe, gudra-
vimą dekretais apie žemę valstiečiams, fabrikus darbininkams…

Jamesas Wilkinsonas, analizavęs Naujosios filosofijos požiūrį į revoliucijos te-
oriją, teigia, kad nusivylimas marksizmu buvo nulemtas daugybės sovietinių kri-
zių. Svarbus tarp jų buvo ir nusivylimas Kinijos kultūrine revoliucija (1966–1976), 
kurią demaskavo pačios komunistinės Kinijos procesas „Keturių gauja“332. Primin-
siu, kad šiai „gaujai“ buvo priskirti Mao Dzedongo artimiausi padėjėjai: jo žmo-
na Dziang Čing ir dar trys politiniai veikėjai. Jų demaskavimas iš dalies priminė 
Nikitos Chruščiovo uždarąjį pranešimą TSKP XX suvažiavimui apie Stalino kul-
tą. Tačiau šį kartą buvo demaskuojama Mao karo bendražygė, revoliucionierė, jo 
žmona ir jo draugai – tipiška stalinistinė savų tėvų ir draugų žudymo istorija. Dar 
nebuvo aišku, kaip kolektyvinio teroro principas skatina išduoti vyrams žmonas, 
tėvams vaikus, bendražygiams ginklo draugus, kaimynus…, vykdyti totalinę vidi-
nių priešų paiešką. Ši psichologija – įtarinėti esant „klasinių priešų“ – persmelkia 
komunizmo režimus. Marxas ir Engelsas savo kūriniuose „veikia“ ne ką kita, kaip 
330 Glucksmann, A. La Cuisinière et le mangeur d’hommes, réflexions sur l’État, le marxisme et les camps 

de concentration. Paris: Seuil, 1974. 
331 Glucksmann, A. „Le marxisme rend sourd“, in: Le Nouvel Observateur (4 March, 1974), p. 80. 
332 Wilkinson, J. „After the Revolution in France: The Rhetoric of Revolution“, in: Salmagundi, No. 84 

(Fall 1989), p. 172. 
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„įveikinėja“, o iš tikrųjų – pamfletiškai susidoroja su savo bendražygiais: visų pir-
ma su kairiaisiais hegelininkais, paskui su anarchistais, o dar vėliau – su įvairiais 
kitokiais kairiaisiais… Nesibaigianti jakobiniško „apsivalymo“ dvasia persmelkia 
šią ideologiją, ugdo jos permanentinę bet kokio neleistino nukrypimo ar revizi-
onizmo, oportunizmo baimę. Marksizmas pamažu ėmė virsti įtarinėjimo dėl ne-
nuoseklumo praktika.

Kitas 1968 m. barikadų dalyvis, iš pradžių marksistas, o vėliau vienas iš 
Naujosios filosofijos lyderių Lévy straipsnyje „Barbarizmas su žmogaus veidu“ 
1977 m. rašė:

Aš tikėjau Revoliucija, tai nebūtinai buvo tikėjimas pasaka, bet vis dėlto 
tikėjimas Gėriu, vieninteliu Gėriu, su kuriuo skaitytasi ir kuris pateisino 
viltį. Dabar, kai jaučiu, kad po mano kojomis pajudėjo žemė ir kad ateitis 
subyrėjo į gabaliukus, aš klausiu savęs ne ar ji [revoliucija] yra galima, bet 
net ar godotina.333 

Bruckneris mano, kad Solženicynas buvo suvoktas kaip marksizmo-leniniz-
mo opozicija, tačiau anaiptol ne Marxo tyrimams, kuris savo „Kapitale“ aprašo 
prievartą, badą, ligas, vaikų išnaudojimą ir moterų darbą XVIII ir XIX amžiaus 
Vakarų Europoje. Tačiau iš to neseka išvada apie „proletariato revoliuciją“ ir naują 
santvarką, o veikiau apie protestus, streikus, represinės mašinos silpninimą, o ne 
naujos, dar stipresnės diktatūros kūrimą. Sovietinės represinės visuomenės kritika 
reiškė anaiptol ne kairiųjų idėjų atsisakymą, o veikiau priešingai – jų išlaisvinimą. 

Naujosios filosofijos pradžia sutampa su tarptautinio situacionizmo pabaiga, 
t. y. po 1972 m. tarptautiniai situacionistai, Guy’us Debord’as, Raulis Vaneigeimas, 
taip pat šalia jų veikę Cornelius Castoriadis, Jeanas-François Lyotardʼas kritika-
vo marksizmo totalitarines, spektakliškas, hegemonines užmačias, kurios naikino 
kūrybingumą, autonomiškumą, konfliktišką opozicijų politiką. Sovietinis mark-
sizmas-leninizmas jau buvo asocijuojamas su biurokratinio išnaudojimo sistema, 
nuolatine propaganda ir kitamintiškumo draudimu. Priešingai, situacionizmas ir 
postsituacionizmas, autonomizmas plėtojosi kaip nemarksistinės kairiosios teori-
jos, siekiančios išvengti totalitarinio teroro, diktatūros ir autoritarizmo. Bruckneris 
buvo 19 metų, kai įsitraukė į 1968 metų revoliucinius įvykius ir patyrė visų revo-
liucinių ideologijų spaudimą vienu metu: trockistų, komunistų, maoistų, tarptauti-
nių situacionistų, įvairių kitų socialistų… Jis susidūrė su nuomone, kad kartojama 
1871 metų Paryžiaus Komuna, su vilties mitu ir ideologijomis, kurios nesutapo su 
1968 metų įvykių turiniu. Šį mito, ideologijos ir įvykių (būties) skirtumą jo filoso-
fija mąsto atsižvelgdama į dabarties socialines-politines realijas, simbolines mąsty-
mo struktūras ir iš jų kylančias kontraversijas. 

333 Levy, B-H. Le Barbarie a visage humain. Paris: Bernard Grasset, 1977, p. 10–11.
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Viena iš tokių, dar Barthes’o analizuotų temų buvo imperinių ir kolonijinių 
ženklų sistemų susidūrimai, pavyzdžiui, aptariant Prancūzijos Alžyro karą (Gu-
erre d’Algérie, 1952–1960) ir trečia–pasauliškumo (Third Worldism) nuostatos. 
Trečia–pasauliškumas yra Oriento, tapusio ne tik kaltės, bet ir aukos sindromų 
vardu, vedinys. Romantinis Oriento vaizdavimas („Tūkstančio ir vienos nakties“ 
pasaulis) iškreipė Azijos kultūrų esmę ir kūrė Vakarams pritaikytą Rytų vaizdą. 
Oriento kritika mėgino parodyti, kad Vakarai yra kalti, kad išnaudojo, menki-
no Rytų pasaulį ir jį netinkamai vaizdavo. Tačiau ir Oriento kritika skatino Rytus 
vaizduotis nuskriaustais, o Vakarus jaustis kaltais ir privalančiais padėti. Iš čia 
kilo aukos ir kaltės polių žaismė, įsisiūbavo mąstymo kompleksų švytuoklė, kuri 
niekam nesuteikia nei pranašumo, nei atveria kelią raidai, panašiai kaip Hegelio 
aprašytas pono ir tarno santykis. Trečiojo pasaulio idėjos ir jos kritikos nereikėtų 
painioti su Jugoslavijos komunisto ir lyderio Josipo Broz Tito išplėtota „Trečiojo 
kelio“ politika, kuria buvo bandoma parodyti kitą kelią į socializmą, nei tai darė 
Sovietų Sąjunga, ir kartu oponuoti kapitalizmo pasauliui, JAV. Trečia–pasauliš-
kumo kritika yra kolonializmo „kritikos kritika“, t. y. dirbtinio nusižeminimo ir 
susireikšminimo įveika. Būti kaltam – vadinasi, skirti sau ypatingą atsakomybę, 
reikšmę, laikyti save pasaulio kūrėju, nematant ir nevertinant pavergtųjų darbo. 
Lietuva pasirenka tai trečiojo pasaulio aukos, tai Vakarų stovyklos poziciją: aukos, 
kai norisi išvengti istorinės atsakomybės, ir Vakarų, kai reikia kurti savo įvaizdį. 
Triačia–pasauliškumo analizė įgalina kaltės ir aukos sindromų kritiką (panašu į 
rašytojos Svetlanos Aleksijevič samprotavimus). Šiuolaikiniame medijų verslo pa-
saulyje aukos vaizdavimas yra susijęs su nelaimingumo kultu, kai lenktyniaujama 
ir siekiama ne pažangos ir laimės, o bandoma laimėti nelaimės lenktynėse. To 
negana, sekant Lacanu ir Žižeku, galima pridurti, kad ir kankiniai aukos, ir kal-
tininkai gali, skatinami medijų verslo, siekti gauti iš kančios pridėtinė vertę arba 
pridėtinį malonumą. 

Bruckneris, plėtodamas filosofines ir literatūrines išraiškos ir kompozicijos 
praktikas, remiasi egzistuojančių mąstymo ir kalbinių matricų, savitų morfologijų 
analize. Pavyzdžiui, knygos „Kaltės tironija“ skyriuje „Antroji Golgota“ jis aptaria 
Aušvico, Šoa mitologizavimą, aukos ir kaltės fenomenų poetizavimą ir kalbinių 
išraiškų stereotipizavimą. Bruckneris įvardija reikšmės matricas kaip iraciona-
lią prievartos mašiną, kuri turi ne tik kultūrinę, bet ir politinę reikšmę. Filosofas 
svarsto, kaip šiandienos socialiniai ir politiniai diskursai išnaudoja aukos / kaltės 
simbolinius konstruktus, taip iracionaliai legitimizuodami šleifu besivelkančias 
istorines praktikas, nelyginant kokius demonus, kuriems reikalingas aukojamas 
kraujas. „Mąstymo matrica“ vadiname tam tikrą taisyklių ir išankstinių verti-
nimų, stereotipų kompleksą, kuris subordinuoja (lemia) mūsų poetines vizijas, 
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praktinius svarstymus, sprendimus. Turiu omenyje prielaidaujamą sprendimų, 
sinonimikos, semantinių perėjimų ir analogijų serijų bei aibių lauką. Ir tai yra ne 
struktūruota, o nuolatos struktūruojama, transformuojama struktūra, apie kurią 
jau kalba poststruktūralistinio laikotarpio Roland’as Barthesas, Todoras Tsvieto-
vas, Foucault, darę įtaką Bruckneriui. Kiekvienas žmogus turi aibę suvokimo for-
mų, naudojasi simboliniais konstruktais, jų funkcijomis, iš kurių ilgainiui ir for-
muojasi mąstymo matrica. Ji, skirtingai nei Imanuelis Kantas, teigė apie suvokimo 
formas, nėra nei būtina, nei visuotinė, nei objektyvi, tačiau ir ne subjektyvi, o 
priklauso tam tikros grupės komunikacijai, pokalbiams, yra meninės ir filosofinės 
išraiškos riba. Būtent kūrybinė išraiška, sukelta gilios kritikos, gali įveikti šią sąs-
tingio konfigūraciją. Ši nematoma kolektyvinio egoizmo konstrukcija „laimina“ 
jai aukojančius. Suvokimo matrica yra intersubjektyvi ir lemia tam tikros žmo-
nių grupės, ištisų generacijų, tautų sprendimus. Šios matricos (skirtingos grupės 
gali turėti priešingas) nėra nei ideologija, nei mitas, nei religija, tačiau yra giliai 
su jais susijusios. Mąstymo matrica yra sudaryta iš įvairių dinamiškų simbolinių 
ir emocinių elementų, kurie kinta keičiantis gyvenimo aplinkybėms. Pavyzdžiui, 
Bruckneris samprotauja apie Trečiojo Reicho pavertimą struktūriniu europietiško 
mąstymo matricos elementu. Jis rašo:

Trečiasis Reichas nėra tas režimas, kuris atėjo į valdžią 1933 metų rinkimų 
metu ir išnyko Berlyno griuvėsiuose, sudaužytuose Raudonosios armijos 
ir Vakarų sąjungininkų 1945 metų gegužį, o yra patiriamas kaip Europos 
istorijos matrica arba, žiūrint kitu kampu, jis yra tikrasis melas.334 

Brucknerio teiginys yra prieštaringas: tai ar matrica, ar melas, o gal matrica, 
kuri reprodukuoja melą – nacistinį, komunistinį, apšvietos? Vėliau, po žlugimo, 
Trečiasis Reichas virto kaltės matrica bei jos ženkline ir materializuota-tinkline ir 
administracine struktūromis. Ši materialioji jos išraiška – struktūruojanti struk-
tūra – savo protoformomis reiškiasi anksčiau nei viešoji ideologija, iki Hitlerio ar 
Alfredo Rozenbergo tekstų, Goebbelso propagandos, tačiau plėtojasi ir keičiasi 
kartu su viešpataujančia ideologija ir po viešpatavimo. Struktūruojanti struktūra, 
arba matrica, nėra koks prigimtinis ar pamatinis archetipas, o sudėtingų socia-
linių, kultūrinių, kitokių galios santykių ir protavimo būdų išraiška. Pavyzdžiui, 
komunizmo matrica, struktūruojanti struktūra, yra kolektyvo diktatūra, kurią re-
alizuoja profesionalūs revoliucionieriai, nomenklatūra, biurokratų klasė anksčiau 
nei Marxo „Kapitalas“ ar Lenino „Valstybė ir revoliucija“ tai išreiškė, bet keitė-
si ir plėtojosi priklausomai nuo šios išraiškos. Vien tik remiantis „vadų“ tekstais 
sunku paaiškinti koncentracijos stovyklas ir Gulagą. Yra kažkas anksčiau, pažymi 

334 Bruckner, P. The Tyranny of Guilt. An Essay on Western Masochism. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2010, p. 117.
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Adorno, kalbėdamas apie Aušvicą. Ši niekšybės matrica yra tyli ir kurčia aukų 
balsui. Ji nėra „anoniminis“ gudrumas arba anoniminis „protas“, o veikiau ko-
lektyvinis intelektas, ką Hegelis vadina Verstand žodžiu, supratimas, bet ne lais-
vas asmeninis sprendimas, dar ne idėja, dar ne idealas. Nacistinė koncentracijos 
stovyklų sistema su įvairiais lagerių rangais ir su tuo susijusia materialia logistika 
gyveno palaikydama simbiotinius (matricos) sąryšius ir su galios administracine 
sistema, ir su nacistiniais diskursais. Visų trijų autonomiškumas reiškė, kad, pa-
naikinus materialiąją koncentracijos stovyklų sistemą, kai uždrausti įvairūs bau-
džiamieji būriai, ta pati kolektyvinės diktatūros matrica veikė ir transformavosi į 
sovietinę: atimti, ištremti, įkalinti prievartiniam darbui. Tie, kurie lygina nacizmo 
nusikaltimus Lietuvoje su NKVD ir kitais komunistiniais nusikaltimais, pastebi jų 
pasikartojantį panašumą. Tai rodo, kad, nepaisant priešingų ideologijų (nacizmo 
ir komunizmo), abi sistemos rėmėsi panašia tikrovės supratimo matrica ir produ-
kavo panašius jos elementus. 

Materialioji Gulago sistema, sudaryta iš kalėjimų, lagerių, persiuntimo punk-
tų, geležinkelių ir milijonų žmonių, buvo tik viena iš jo struktūrinių dalių, o kita 
sutapo su administracine ir baudžiamąja valdžia, teismais, įgaliojimais; galiausiai 
trečioji dalis, t. y. pasakojamas apie liaudies ir visokius kitokius priešus, apie tvar-
ką ir socializmo ateitį, funkcionuoja iki šiandien. Taip matrica virsta simbolinės 
organizacijos, kalbos ir pokalbių struktūros dalimi. Bruckneris domisi pasakoja-
mąja matricos dalimi, ne materialiąja, priešingai nei, pavyzdžiui, Solženicynas, 
kuris daug dėmesingesnis logistinei, materialiajai ir administracinei. O kai nėra 
materialiosios dalies, kai nereflektuojama administracinė retorika ir praktika, lieka 
įsivaizdavimas, kad melaginga matrica yra nesunkiai pašalinama, pasitelkus soci-
alinę-politinę arba filosofinę praktiką. Todėl iliuzija yra manymas, kad, uždarius 
lagerių sistemą, Gulagas išnyko. Laikui bėgant Solženicynas suprato šį savo ir savo 
draugų naivumą.

Jei simbolinę nacizmo organizaciją laikysime matrica, tuomet Hitleris gali 
būti interpretuojamas kaip sąmoningas, atsakingas, judrusis matricos elemen-
tas, o kartu kaip (po jo mirties) virtualus simbolis, kuris, nors ir patiria įvairių 
inversijų, vis dėlto išlieka kaip grėsmė, kai mechaniškai reprodukuojami nacis-
tiniai pasisakymai, pavyzdžiui, iliustravimo tikslais. Panašiai vyksta ir su analo-
giška totalitarine komunizmo matrica, kur judūs elementai – Lenino, Trockio, 
Stalino simboliai – gali bet kada reprodukuoti totalitarinį pasaulio suvokimą. 
Ilgainiui ši struktūruojanti struktūra ir jos judūs elementai patiria inversijas, 
skatindami lyg iškreiptų veidrodžių karalystėje aiškinti istoriją ir dabarties po-
litiką. Tuo remiasi įvairių revanšistų ir naujųjų komunistų veikla. Pavyzdžiui, 
postnacistinė situacija tarp įvairių alternatyvų palieka ir istorijos bei aktyvių jos 
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veikėjų hitlerizavimo, stalinizacijos galimybes. Bruckneris ironizuoja šiuolaikio 
antisemitizmo logiką:

Momentinis apverčiamumas: jei žydai engia, tai būtinai tai daro Blondi-
nės Bestijos maniera, tokiu pačiu būdu, kaip, būdami ištikimais bjaurasties 
daugintojais, jie kentėjo Vokietijoje ir Lenkijoje. Paprastas faktas, kad jie 
buvo persekiojami ir naikinami nacistų, transformuoja juos į potencialius 
nacistus. Karas Libane yra prilyginamas vokiečių Lebensraum, gyvenamo-
sios erdvės politikai. Gazos sektorius yra Aušvicas, toks pat yra Dženinas, o 
Sionizmas – Nacizmo brolis dvynys. A posteriori pasipriešinimas nacional-
socializmui palengvina žydo, kuris neatgailauja dėl Izraelio egzistavimo, 
atskyrimą. Ši sinonimija su jos implikuojama galia sukelti žalą atsiranda 
iš apverktino teorinio plyšio, padaryto intelektualų, kurie manosi esą dis-
tinkcijų ekspertai. Nacifikuoti izraelitus, vadinasi, delegitimizuoti Izraelio 
valstybę, o tai reiškia judaizuoti arabus, pastūmėjant senovines kovas dėl 
gėdos prie Jordano krantų. Ir galiausiai tiesiog pateisinti galimą Izraelio 
išnykimą, kad būtų „uzurpuota esmė.335

Analoginiai samprotavimai plečiasi vartojant ideologinius sinonimus tam ti-
kroje matricoje. Ir Donskis, ir Bruckneris mano, kad kalbinės analoginės struktū-
ros, jų semiozė, analoginė ar, plačiau, panašumų sinonimija, reikšmių raida ir idėjų 
trajektorijos gali būti atskleistos pasitelkus morfologijų analizę. Europinė kolekty-
vinės kaltės sąmonė jaučiasi atsakinga už visa, kas dedasi pasaulyje. Galima teig-
ti, kad šis visiškas atsakingumas yra buvusio imperializmo inversija. Atitinkamai 
tokiuose kraštuose, kaip Baltijos, kai kuriose Afrikos ir Azijos šalyse formuojasi 
simbolinė opozicija: aukos sindromas ir istoriškai neatsakinga sąmonė. O Rusijoje 
dominuoja imperialistinė savo interesų gynimo retorika, kuri taip pat nėra visapu-
siškai atsakinga. Bet koks istorinis įvykis ir bet koks taškas pasaulyje yra interpre-
tuojamas imperinių interesų gynimo kontekste. Simbolinių mąstymo struktūrų, 
idėjų trajektorijų analizė buvo svarbi Donskiui. Jo ir Brucknerio minčių bei tyrimų 
sąšaukų yra daug: moralinės vaizduotės ir neapykantos formų tyrimai, socialinė 
ir politinė kritika, dėmesys Renesansui, utopijoms, didžiajai Europos literatūrai, 
marksizmo kritika ir kt. Abu aiškina simbolines organizacijas, ženklų sistemas, 
idėjų ir prasmės inversijas, abu pabrėžia išraišką, t. y. praktinį, kūrybinį veiksmą, 
o tai paaiškina jų tekstų literatūriškumą: rašymas yra politinio veiksmo, praktikos 
dalis. Kalbėdami apie išraiškos funkciją, galime prisiminti neokantinę filosofiją, 
Heideggerio fenomenologiją ir Aleksejaus Losevo „vardo filosofiją“. Šie mąstytojai 
išraiškos funkciją siejo su Vilhelmo von Humboldto aptarta Innere Sprachform. 
Humoldtas, kaip ir vėlesni neokantininkai, akcentavo ne tik teorinę pagavą, bet 
ir veiklos, t. y. praktinę poetinio mąstymo, funkciją: formuoti kalbą ir pasaulį. Ir 

335 Ibid., p. 71.
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Donskis, ir Bruckneris mano, kad romanas, esė yra būdas keisti pasaulį – jo mąs-
tymą, elgesį, reformuojant kalbą ir nuostatas. Abu jie kalba apie reiškinį, siejamą 
su „Rabelais revoliucija“: liaudies kalbos juokas ir ironija keičia žmonių tarpusavio 
santykius. Rabelais revoliucija vyksta šalia subtilaus Metistofelio ir politiškai anga-
žuoto Leviatano ir pasireiškia tuo, kad karnavalizuojamas naujas romantinis arba 
ideologinis didingumas (pavyzdžiui, anekdotais). Didingumą įgauna apsirijėliai, 
nešvankūs Gargantiua ir Pantagriuelis – tik nauju, komišku pavidalu. Mefistofe-
lis nebegali būti niūrus ir priverstas užsidėti šiuolaikinę Comedia della arte arba 
triksterio kaukę, nes tik taip geba užvaldyti auditorijos dėmesį net ir tuo atveju, kai 
kalbame apie Mefistofelį Vorkutlage. Čia vėl iš naujo verta mąstyti apie Kanto di-
dingumo sampratą ir jo funkcijas: epatažinį didingumą, skirtą angeliško purizmo 
sferai, karnavalinį didingumą, susietą su Rabelais revoliucija. Donskis įsileido Ra-
belais kalbėseną labai atsargiai, tačiau paskutiniuose savo pranešimuose apie Scha-
kespeare’o poeziją ir jos kalbos liaudiškumą, Rabelais revoliucijos poreikį įvardijo 
aiškiai. Viename pokalbyje su T. Venclova apie Rusijos rašytoją ir disidentą Vla-
dimirą Bukovskį, apie jo išlaisvinimą iškeičiant į Čilės komunistų partijos lyderį 
Luisą Corvaláną, jis rašo:

Обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Где найти такую блядь, чтоб на Лёню обменять.336

Rašytojas Michelis Houellebecq’as aprėpia Brucknerio ir Donskio interesus. 
Vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu Donskis vis daugiau nurodo į Houellebecq’ą337 kaip 
Rabelais revoliucijos tipo rašytoją: literatūrinis įvardijimas ir ironija gali keisti pa-
saulį. Donskis kalba apie Houellebecq’o herojų „jautrų ciniką“, kuris „be odos ir ap-
nuogintais nervais, tačiau galios lauko žmogus, tyčiojimąsi ir humoru užmaskuotą 
neapykantą pavertęs preke ir savo sėkmės įrankiu“338. Bruckneris romane „Meilė 
artimajam“ aprašo gyvenimu nusivylusį trisdešimtmetį jaunuolį, kuris randa pras-
mę dovanodamas meilę kitiems, o tai suvokia kaip kūniškų seksualinių geismų 
tenkinimą, kaip kūno geismo ratą. Ši geidulingai dovanojanti meilė artimajam 
skamba ciniškai. Šiame romane rasime Rabelais kalbos elementų, kurie savo dvasia 
konkuruoja su Houellebecq’o romanų stiliumi ir kalba. 

Bruckneris, aiškindamas Vakarų kaltės ir aukos nuostatų sankirtą, pasitel-
kia „antrosios Golgotos“ metaforą. Pirmoji Golgota tapo simboliniu, mitiniu, 
dogmatiniu, civilizaciniu pasaulio istorijos riboženkliu. Visas pasaulis skilo iki 

336 Donskis, L., Venclova, T. Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje: Rytų Europos nuojautos ir pranašys-
tės. Vilnius: Versus aureus, 2015, p. 60–61.

337 Mažeikis, G. „Leonidas Donskis: nuo faustiškųjų morfologijų iki takiojo blogio kritikos“, in: Darbai ir 
dienos, 2017, Nr. 67, p. 11–29. 

338 Donskis, L. Paralelinės tikrovės. Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 134.
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Kristaus ir po Jo. Iki Kristaus laikai buvo mitiškai ir dogmatiškai nuspalvinti 
„prigimtinės nuodėmės“ pasakojimų, „akies už akį“ nuostatų ir žydų tautos iš-
rinktumo vizijų. Evangelija atšaukė prigimtinę nuodėmę ir įkūnijo kitos „veido 
pusės“ atsukimo smurtui taisyklę, meilės ir pasiaukojimo kalbą bei asmeninės 
atgailos principą. Tik arba mūsų darbų vaisiai, arba tikrieji ketinimai, arba tik 
tikėjimas rodo mūsų išrinktumą ir malonę. Tačiau politiniu požiūriu svarbiausia 
štai kas – buvo atšauktas vien tik žydų tautos išrinktumas, o tautinis monoteiz-
mas paverstas pasauliniu. Atsirado bažnyčios, kurios deklaravo evangelizacijos 
tikslą, jį suformavo kaip prievolę išgelbėti ir evangelizuoti visą pasaulį, nori tie 
žmonės ar ne. Bruckneris samprotauja apie krikščioniškos meilės prieštaringu-
mą knygoje „Meilės paradoksas“, kur kalba apie ideologinę meilę ir „persekioji-
mą meilės vardu“339 ar net žudymą mylint ir atleidžiant. Mylinčio gailestingumo 
ugnis, kurstoma vis stiprėjančių krikščionių bažnyčių, persimetė į komunizmo 
ideologiją, virto sudėtine „marksistinio humanizmo“ dalimi. Didesnių bandymų 
užgrobti ir daugelį kartų pakartoti „pirmosios Golgotos“ konstrukciją nebuvo. 
Priešingai, Jono Pauliaus II dėka Aušvicas buvo paskelbtas Naująja Golgota340, lyg 
Kristus būtų kankintas ir nukryžiuotas šioje vietoje. Tačiau, nepaisant viso tiks-
lingai organizuoto masinio žudymo košmaro 1942–1945 m., šis įvykis nebuvo 
pakankamas, kad liktų vieninteliu istorinės aukos simboliu „Golgota II“. Istorijos 
skirstymas iki Aušvico ir po jo, ką buvo linkęs daryti ir Theodoras Adorno, ne-
buvo intensyvus. Pasiektas ir galbūt pralenktas Gulago Rusijoje, kone pasivytas 
Pol Poto Kampučijos, genocido Armėnijoje ir Ruandoje, masinio indėnų JAV ir 
aborigenų Australijoje naikinimo. Į žydų kančios intensyvumą ir išskirtinumą 
pradėjo pretenduoti daugelis. Bruckneris ironizuoja, kad Jungtinės Tautos tapo 
lenktynių dėl kančios sakralizavimo vieta, „Golgotos II“ įteisinimo institucija. 
Negana to, panašiai kaip ir palyginimai su fašizmu, Hitleriu, analogijos su Aušvi-
cu tapo populiariais neapykantos ir apgailestavimo lydinio prototipais. Bruckne-
ris rašo: „Aušvicas, uždusintas savo paties sėkmės, tapo tikrąja Vakarų „pilietine 
religija“, mūsų svarbiausia scena.“341 Svarbiausioji scena, kaip kitų politinių scenų 
prototipas, kviečia pasirodyti ne tik ir ne tiek realios tragedijos įvykiu ir klausi-
mu, kaip tai spręsti, bet ir kaip kultas to mito, pasakojimo, kuris mažai ką bendro 
turi su įvykiu ir jo dalyviais. Bruckneris rašo apie permanentinį Aušvico nusa-
vinimą: „Tai būtų lyg kiti žmonės, lenktyniautų su žydais dėl anihiliacijos privi-
legijos ir šauktų „Aušvicas mumyse!“342 Taigi kalbama apie tai, kad Aušvicas ar 
339 Bruckner, P. The Paradox of Love. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012, p. 183.
340 Bruckner, P. The Tyranny of Guilt. An Essay on Western Masochism. Princeton and Oxford: Princeton 

University Press, 2010, p. 113.
341 Ibid., p. 112.
342 Ibid., p. 116.
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Gulagas mumyse turi mažiausiai kelias prasmes: a) buvusių kalinių tvirtinimas, 
kad jie to negali pamiršti; b) tokių tragedijų samprata remiasi mumyse esančia 
imanentine matrica; c) didžiųjų tragedijų atmintis yra nuolatos rekonstruojama 
norint „turėti“ privilegijuotas kančias, dauginamas medijų ir kitokių „sutarimo 
mašinų“ ir paskirstomos kaip prekės. 

Knygoje „Nekaltumo vilionės“ Bruckneris skiria išperkančią atgailą (repen-
tance) ir gailėjimąsi (remords)343. Atgaila yra gilus ir baigtinis veiksmas, po kurio 
žmogus nebelaikomas kaltu, jis įveikia ir kaltės, ir aukos nuostatas. Priešingai, 
gailėjimasis yra nesibaigiantis, neturintis jokio baigtinio tikslo veiksmas, o tik at-
kuria ir daugina pats save. Psichologiškai abu šie elgesio ir mąstymo būdai gali 
reikšti priešingus dalykus: atgaila – tai atsakomybės pripažinimas ir savo ankstes-
nių įsitikinimų bei elgesio pakeitimas, o gailėjimasis – to paties savęs tęsimas ir 
kankinystės žaidimas. Net nusikaltėlis, verčiamas gailėtis, kartais ima praktikuoti 
nesibaigiantį apgailestavimą, neleidžiantį ne tik jam, bet ir aukai išsilaisvinti, iš-
trūkti iš psichologinės prievartos rato. Politiniu požiūriu reikšmingas baigtinės 
atgailos pripažinimas, kuris pasireiškia atleidimu. Atleisti savo kaltininkams yra 
krikščioniška nuostata, tačiau ji susijusi ne su nuolatiniu atleidimu tiems, kurie 
visą laiką gailisi, bet taip pat baigtinis egzistencinis veiksmas, kad įvyktų tikroji 
atgaila. Mūsų politinė nuovoka stokoja tokio atsakingo, egzistencinio ženklų ir 
mąstymo būdų paskirstymo. Tai suteikia pranašumą iracionaliems ir nesibaigian-
tiems aukos ir kaltininko vaizdavimams, konkurencijai dėl kankinystės statuso, 
nesibaigiančiam gailėjimuisi. Šiuolaikinis kapitalizmas yra linkęs visa reprodu-
kuoti tol, kol yra paklausa.

* * *
Atgaila ir jos santykis su dvasine niekšybe. Ar gali atgailauti banalusis blogis? 

Ir ką reiškia atgaila esant didžiajai inversijai – santvarkos ir visų vertybių pokyčiui? 
Išpažintis ir atgaila yra vienas iš įveikimo (Aufhebung) būdų, kai įvyksta sąmo-
ninga didžioji transformacija. Turint omenyje šių radikalių pokyčių – asmeninių, 
socialinių, ekonominių, politinių – pavojingumą, išpažintis ir atgaila yra nuolatos 
prižiūrimi religinių ir ideologinių institucijų. Todėl viešas atgailavimas, kuris buvo 
propaguojamas komunistinės represinės sistemos, kai ši siekdavo ne sunaikinti, 
o suformuoti tinkamą sąmoningumą, atliko išskirtinį vaidmenį. Daugelis Stalino 
sistemos nuteistųjų ne tik išpažino būtus ir nebūtus dalykus, kartais tiesiog fantas-
tiškus, bet ir atgailavo dėl savo nebūto šnipinėjimo, tunelio iš Maskvos į Londo-
ną kasimo ar dėl to, kad ruošė sukilimą ar partijos lyderių žudymą. Todėl ne bet 
kokia atgaila yra pozityvus virsmas. Neretai ji – savinaikos ir savižlugdos forma. 
343 Bruckner, P. The Temptation of Innocence. Living in the Age of Entitlement. New York: Algora Pu-

blishing, p. 236.
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Išpažintis ir atgaila, jų filosofinis apmąstymas yra galimybė atverti mus kuriančias 
traumas, nuodėmes, atpažinti jas ir priimti sprendimą. Pavyzdžiui, išpažintis sau, 
kad esi homoseksualus, ar atgaila dėl savo demonstratyvaus ir agresyvaus homofo-
biško elgesio yra būdai ne išsivaduoti nuo homoseksualumo „nuodėmės“, o prie-
šingai – priimti save tokį, koks esi, net jei visos bažnyčios yra prieš tai. Atgaila yra 
didžiojo pasikeitimo – išsivadavimo iš melagingų didžiųjų pasakojimų ir virsmo – 
prielaida, bet taip pat ir silpnybės, pasidavimo būdas, savo aklumo ir žiaurumo 
išpažinimas. Atgaila ir išpažintis yra prieštaringi ir nėra vienareikšmis žmogaus 
sielos gelbėjimo būdas. Represinės sistemos tuo nuolatos naudojasi, reikalauda-
mos viešos atgailos kaip nusižeminimo ir pralaimėjimo įrodymo.

Po atgailos disponuojama kita atmintimi, kitokiu aktyvumu – štai kuo galėjo 
tapti Gulago patyrimai. Giliuosius patyrimus pirma represavo ir užgožė didieji 
propagandiniai pasakojimai, kupini jiems būdingos ideologinės galios ir utopi-
jos, paskui juos užgožė banalusis nomenklatūrinis citavimas, o galiausiai ištirpdė 
„takioji modernybė“ (Baumanas), kuriai visi pasakojimai ir visos patirtys yra to-
kios pat prekės. Todėl radikali išpažintis ir atgaila, kaip savęs įveika, tapo veikiau 
išimtimis, reikšmingomis svarstant apie moralinę laisvę. Tačiau neretai asmenys, 
patyrę Stalino represijas, ar jų palikuonys ne priešinosi, o patys, jau atrodo lai-
mėję, nuolankiai užleido vietą praeities šmėkloms. Naujoji Rusijos, o iš dalies ir 
Baltarusijos ideologinė istorija pavertė represijų ir masinių trėmimų, teroro or-
ganizatorius naujaisiais romantizuojamais herojais. Kaltė, priskiriama Gulago 
prižiūrėtojams, buvo pakeista jų narsumo, prižiūrint nusikaltėlius, aukštinimu. Ir 
dabar jau aukų palikuonys įvardija savo tėvus, senelius ar prosenelius kaltaisiais. 
Pasyvumas, baimė, nuolatinis susitaikymas, veikiausiai atkeliavęs dar iš baudžia-
vos ar beteisių gamyklos darbininkų laikų, lėmė tai, kad tremtinių vaikai užaugo 
panašūs, kokie buvo ir jie jaunystėje, leidę Stalino, Hitlerio arba kitiems autorita-
riniams režimams laimėti. 

Išpažintis ir atgaila kaip valdžios technologijos, kaip asmens susivaldymo 
būdai buvo suvokti dar Antikos laikais: išplėtoti kinikų, sofistų, stoikų, galiau-
siai krikščionių. Išpažinties ir atgailos praktikos, jų ritualizavimas, reglamenta-
vimas, klasifikavimas, stebėjimas padėjo suvokti, kad egzistuoja tokios į savimo-
nės valdymą nukreiptos galios technologijos, kurios skatina asmenį suvaržyti ar 
net įveikti savo spontaniškumą. Į „širdį“ nukreiptos galios technologijos padeda 
kontroliuoti ne tik elgesį, bet ir jausmus, ketinimus, taip išplėsdamos institucijų 
kontroliuojamą racionalumo sferą. Vidinės savimonės visuomeninė ar institucinė 
kontrolė didino ne tik šeiminių, ūkinių, religinių, politinių veiksmų racionalumą, 
komunikaciją, tarpusavio supratimą, bet ir valdymą bei priklausomybę. Krikščio-
niškos išpažinties ir atgailos metu asmuo supranta ir kitiems atskleidžia save kaip 
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įvykio šaltinį ir kaip tiesos įvykį. Atgailos subjektas atsigręžia į save patį ir į jį su-
pančius žmones, kviečia juos kartu pasikeisti: tapti naratyvinės ir kartu emocinės 
tiesos dalyviais. Vis dėlto šis į save atgręžtas kismas skiriasi savo kritiškumu, todėl 
kalbėsime apie krikščioniškos kilmės atgailą ir apie dialektinę išpažintį, būdingą, 
pavyzdžiui, disidentams.

Krikščioniška atgaila apklausia sielą, o ne tiesą, kuria tikima, kuri yra išpažįs-
tama. Antanas Maceina autobiografiniame kūrinyje „Filosofijos keliu“ sako, kad 
„teologija prasideda atsakymu, filosofija prasideda klausimu. Atsakymą teologijai 
teikia tikėjimas…“344 Duota tiesa tikima, ne klausiama, o tikrinama siela: kiek ji 
yra tapati šventam kalbėjimui, galiausiai, dogmai. Tokia išpažintis ir atgaila yra 
aklos savo pasaulietiniu kritiškumu – kartais išlaisvina, o kitąkart pririša prie pa-
pročio ar politinės, ideologinės šventiko įtaigos. Kaltės faktas ir kaltės jausmas yra 
prielaida didžiajam į save nukreiptam subjekto kismui: beatodairiškam, t. y. ne-
kritiškam – nepagrįstam tariamos tiesos tyrimais, abejone teiginiais, alternatyvų 
išbandymu, lyginamosiomis studijomis, kūrybingu žaismu. Todėl tokį paklusimą 
vadinu instituciniu širdies valdymu, galimai išlaisvinančiu arba pavergiančiu. At-
gailauti vertė skirtingos religijos, politinės santvarkos ir režimai, ideologijos, kai 
tik ši sielų valdymo technologija buvo atrasta ir masiškai įdiegta. Bažnyčios sie-
kia reguliuoti atgailaujantį kismą, o ne sukelti filosofinių abejonių ir ne pasiūlyti 
alternatyvų. Krikščionybė atgailą instituciškai reguliuoja ir liturgiškai išaukština. 
Atgailos disciplina ir reguliarumas, nuodėmės supratimas ir atpirkimas, naujos 
vertybinės orientacijos įtvirtinimas ir praktinis tęsimas – visa tai yra sudėtinga sie-
los savivaldos technologija. 

Kitokia yra kritinė dialektinė savikritika, turinti atgailos formą, kai remiamasi 
savo „nesupratimo“ kritika, apie kurią jau rašė kardinolas Nikolajus Kuzietis savo 
kūrinyje „De docta ignorantia“ („Apie mokytą nežinojimą“). Išpažinti savo ribo-
tumą, atgailauti dėl savo klaidų ne dėl dogmos, o dėl savo ir artimųjų dvasinio 
tapsmo, pagaliau dėl visų mūsų laisvės yra jau kitas pasirinkimas. Dogminės iš-
pažinties ir dialektinės savęs kritikos skirtis yra reikšminga takoskyra, padedan-
ti suvokti klaidos išsižadėjimą ir išlaisvinančią atgailą. Turiu galvoje, pavyzdžiui, 
tokių disidentų kaip Andrejus Sacharovas elgesį. Sacharovas vienu metu ištikimai 
tarnavo komunistiniam režimui, padėjo jam sukurti vandenilinę bombą. O po to, 
supratęs sukeltą pasauliui žalą, ne tik kritiškai apmąstė savo sprendimus, atgai-
lavo – vienkartinis veiksmas, sprendimas – ir paskui vykdė plačią komunistinio 
režimo kritiką, kovojo ir su savo darbo pasekmėmis. Svarbus yra atgailos vienkar-
tiškumas, o ne nuolatinis nusižeminimo ir gailėjimosi kartojimas. 

344 Maceina, A. „Filosofijos keliu“, iš: Maceina, A. Raštai. T. VI. Vilnius: Mintis, 1994, p. 281–282.
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Ilgą laiką išlaisvinančiai, dialektinei atgailai nebuvo skiriama jokio dėmesio, o 
išpažinties ir išsižadėjimo procedūros buvo tikslingai plėtojamos bažnyčios ir vals-
tybės aparato. XX a. dideliu sovietinių klinikų „pasiekimu“ buvo laikoma „lėtinės 
šizofrenijos“ diagnozavimas, dažniausiai taikytas tiems politiniams oponentams, 
kurie nepaklusdavo Gulago, o vėliau partinės ar nomenklatūrinės atgailos tvarkai. 
Dažniausiai šis socialinis atgailos, deformacijos, bausmės, klinikos, mokslo proce-
sas ne tik nepadėjo gydyti „psichinių ligonių“, kokiems buvo priskiriami ir disiden-
tai, politiniai oponentai, bet dar labiau juos žalojo. 

Dogmatiškai išsižadant kas nors slopinama ir draudžiama, o dialektiškai įvei-
kiant – paliekama dispozicijoje, todėl būtina išsaugoti kritinę distanciją. Tik iš pir-
mo žvilgsnio išsižadėjimas yra naujumo pagrindas, o dažniau tai tik viešpataujan-
čios dogmos pripažinimas (Giordano Bruno, Galilėjus buvo kviečiami išsižadėti 
savo teorijų ir tyrimų); priešingai, kritinis, dialektinis tyrimas ir išsižadėjimas yra 
susietas su galimybe atsisakyti savo klaidų argumentuojant, kai paliekama gali-
mybė padaryti blogą pasirinkimą ir jį pakeisti kitu. Denacifikacija (Austrijos ir 
Vokietijos kultūros ir visuomenės išvadavimas nuo bet kokių nacizmo „liekanų“, 
Entnazifizierung) buvo reikalavimas jų išsižadėti, jas uždrausti nepaliekant kritinės 
distancijos. Tačiau kritinės distancijos nebuvimas lėmė, kad ir po draudimo neo-
fašizmas vis atgimdavo, kai tik susilpnėdavo išsižadėjimo kontrolė. Tik atsiradus 
kritinei distancijai, atsisakius draudimo politikos ir sukūrus įstatymo supratimo, 
o ne draudimo, situaciją, fašizmo atgimimą pavyko sustabdyti. J. Habermasas, kri-
tikuodamas grubią denacifikaciją, kalba apie tokį pamatinį teisinį (Das Grundge-
setz) suvokimą ir konstitucinį patriotizmą (Verfassungspatriotismus), kuris leistų 
suvokti savo praeitį be draudimų ir kartu stabdytų negatyvių tendencijų atgimimą. 
Asmenys, neturintys kritinių nuostatų, yra linkę atkurti vieną ar kitą diskursyvią 
formaciją, t. y. apibrėžtą tikrovės suvokimo būdą, jau vien todėl, kad neturi reikš-
mingos, išmoktos, paverstos kasdiene praktika alternatyvos. Sovietinė persekio-
jimo sistema taikė tą pačią išpažinties ir atgailos praktiką: išpažinti savo carines, 
menševikines ar kitas nuodėmes, atgailauti ir išpirkti kaltę uoliai praktikuojant 
naująją sistemą. Draudimas užtikrindavo, kad sena ideologija nebeatgims, o kriti-
nis ir laisvas mąstymas nebuvo plėtojamas. 

Nietzsche’ė krikščionišką atgailą laikė dvasios silpnybe. Pasak Nietzsche’ės, at-
gailaujantis paklusimas, beatodairiškas savęs išsižadėjimas spaudžiant stipriai ins-
titucijai, Bažnyčiai ar partijai, ugdė silpną ir tik svetimą stiprybę pateisinantį, savęs 
ir savo socialinių tinklų išsižadantį asmenį. Gebėjimas išsižadėti ir buvo ta vidinė 
galios technologija, kuri padėjo paversti žmones naujų ideologinių vilionių entu-
ziastais. Vis dėlto išpažinties ir atgailos technologijos tobulėjo ir Bažnyčią smarkiai 
lenkė psichoanalizė. Dar Freudui gyvam esant, psichoanalizė, nors ir neigiamai 
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vertino tiriamus reiškinius, pavyzdžiui, homoseksualumą, ieškojo ne aklo draudi-
mo, ne klinikos, o išpažinties, gal net atgailos, taigi transformacijos ar perkėlimo 
(sublimacijos) būdų. Ilgainiui tai atvėrė kelią sujungti dialektikos ir psichoanali-
zės siūlymus interpretuoti išpažintį ir atgailą kaip kritinę – egzistencinę patirtį ir 
praktiką. Šios patirties elementus vėliau plėtojo Frankfurto socialinės kritikos mo-
kyklos atstovai, aiškindami Aušvico, Holokausto, denacifikacijos, Gulago ir deso-
vietizacijos problemas.

* * *
Adorno klausimas apie žmogaus būklę po Aušvico. Holokaustas sukrėtė 

Vokiečių kritinę filosofiją ir tai pasireiškė daugybe bandymų suvokti, kas atsitiko. 
Aptardamas Aušvico tragediją, Adorno 1951 m. suformuluoja savo garsiąją tezę, 
kuri skamba taip:

Kultūrinė kritika susiduria su baigiamąja kultūros ir barbarizmo dialekti-
kos pakopa`. Rašyti eiles po Aušvico – tai barbarybė. Ji suėda net suprati-
mą to, kodėl šiandien negalima rašyti eilių. Visiškas sudaiktinimas, kuris 
prielaidauja intelektinį progresą kaip vieną iš jo elementų, dabar rengiasi 
visiškai absorbuoti protą. Kritiškas intelektas negali prilygti šiam iššūkiui, 
kol apsiriboja refleksyvia savimyla.345

Šis teiginys yra susijęs su Kultūros kritikos (Kulturkritik) įteisinimu. Tai ne 
vien tik intelektinis pasitenkinimas atveriant aukštąjį meną, ne tik poetinės išraiš-
kos subtilumas ir menas menui žaismas. Visa tai jau buvo ir prieš Pirmąjį pasau-
linį karą, apie ką išsamiai kalbėjo Stefanas Zweigas paskutinėje, autobiografinėje 
knygoje „Vakarykštis pasaulis“346. Iki Pirmo pasaulinio karo ir kurį laiką tarpuka-
riu petite bourgeoisie Vienos pasaulis buvo giliai individualistinis, atviras menams, 
teatrui, poezijai ir kupinas antropocentrinės mitologijos: esą žmogus yra visatos 
centras, kūrėjas ex nihilo, kuris plėtoja autonominį cogito. Šis pasaulis daugiausia 
rėmėsi didikų, žydų, įvairių verslininkų ir vietos bohemos kultūra, kuri, ypač žydų, 
buvo nutolusi nuo aktualaus ir gyvo pilietinio gyvenimo kaip kažko antraeilio. Ar-
timas Cveigui Walteris Benjaminas išskiria aukštojo meno dvasinę funkciją, jos 
aureolės, t. y. ypatingo pakylėtumo, reikšmę, palyginti su instrumentiniu, susve-
timėjusiu, sudaiktintu kasdienybės ir gamybos pasauliu. Benjaminas analizuoja 
mechaninės meno reprodukcijos reiškinį, tapusį Kritinės teorijos ir Adorno Kul-
turkritik prielaida. Todėl be ikikarinio išaukštinto individualizmo ir meno „auros“ 
analizės ir kritikos sunku suprasti Adorno teiginį apie poezijos ir Aušvico santykį. 
Vis dėlto kiti tyrinėtojai, kurie daugiau remiasi Aušvico aukų tylėjimo ir baimės 

345 Adorno, T. „Cultural Criticism and Society“, in: Adorno, Prisms. First MIT, 1997, p. 33. 
346 Zweig, S. Vakarykštis pasaulis. Europiečio prisiminimai. Vertė Sodeikienė, G. Vilnius: Tyto alba, 2014.
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empiriniais tyrimais, pavyzdžiui, Arendt, o Gulago atveju – Valerijus Podoroga, 
kiek vėliau Natalija Artimenko ir kiti kalba apie nesąmoningą užmarštį, kataleptinį 
elgesį, iracionalius samprotavimo randus, kurie rodo ypatingą, net iracionalų aukų 
ir persekiotojų ryšį. Tuomet tai, kad po Aušvico ir kartais po Gulago neįmanoma 
rašyti eilių, galima interpretuoti kaip giliai trauminę reakciją. Galiausiai buvo dis-
kutuojama apie Aušvico ir Gulago nereprezentuojamumą: žiaurūs kankinimai ir 
masinės mirtys pažeidžia galimybę juos meniškai perteikti. Kita vertus, ar yra kitas 
būdas nei meninis? Atrodo, Holokausto – Šoa – tyrinėtojai M. Benzeris, M. Ro-
thenbergas ir kiti – linkę palikti vietą meninei kančios išraiškai. Tačiau Šalamovo 
apsakymų perspektyvoje šis „po“ įgyja dar vieną prasmę: po to, kai patyrei visas 
nežmogiškas transformacijas ir kai dar norėjai būti žmogumi.

Adorno minties interpretacijų gali būti daugiau nei mano pateikta. Tai, ma-
nau, rodo klasikinė, besiremianti kritinės teorijos ir Frankfurto mokyklos tradicija. 
Adorno kritikuoja intelektualų ketinimą ginti didžiąją meno „aurą“, jei negebama 
atsispirti barbarizacijai ir kultūros krizei. Jo atsakymas kyla ne iš patoso kurti dar 
vieną intelektualiai jautrų pasaulį, kurio nostalgiškai ilgisi Zweigas. Adorno nori 
šį poetinio virpesio ilgesį papildyti kritiška pilietine atsakomybe. Abu požiūriai 
yra būtini vienu metu: ir didžioji meninė „aura“, apie kurią kalbėjo Benjaminas, 
ir dvasinga totalitarizmo ar autoritarizmo, smurto kritika. Jų abiejų dėka galima 
prakalbinti Aušvico mirusiuosius. 

„Negatyviosios dialektikos“ poskyryje „Po Aušvico“ Adorno kritikuoja buržu-
azinį individualizmą ir nekūrybingumą, susvetimėjimo šaltį, dėl kurio tapo gali-
mas Holokausto fenomenas, įkalinantis mus Aušvico horizonte347. Pasak Adorno, 
buržuazinio pasaulio žmogus ne gyvena, o būna susvetimėjusiame ir bendrą atsa-
komybę prarandančiame pasaulyje. Susvetimėjęs, nors ir supamas tariamos gelmės 
auros, individualizmas nepadeda atverti ir kritiškai aptarti mus formuojančių soci-
alinių-politinių galios santykių. Panašią kritiką, adresuotą meno pasauliui, išsakė 
ir pokarinė egzistencializmo filosofija, įskaitant Sartre’ą, ar objektyvizmo filosofija, 
pavyzdžiui, Ayn Rand. Pasaulyje, kur individo veiksmai yra apriboti daugybės tai-
syklių ir išlygų, kur gilus ir drąsus, atviras pokalbis beveik negalimas, o priebėga 
asmeniui tampa emocinis šaltis ir abejingumas, įsigali asmenį žalojantys autorita-
riniai ir totalitariniai, manipuliaciniai, populistiniai pasakojimai ir ideologijos, po 
kurių reikia atkurti ne tik prarastą individualizmą, bet ir su juo susijusią žmonių 
santykių filosofiją ir kritiką. Totalitariniai pasakojimai pavertė aukomis, šalta ir 
susvetimėjusia dugno mase milijonus žudomųjų. Veimaro respublikos susvetimė-
jimas, socialinis atomizmas, korporacijų ir valstybės dominavimas leido išsikeroti 

347 Mažeikis, G. „Dvasinė ir dialektinė atgaila kaip sielos savivalda po Aušvico ir po Gulago“, in: Darbai 
ir dienos, 2014, Nr. 62, p. 83–107.
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nacizmo ideologijai, atvėrė galimybę Aušvico tragedijai. Iš dalies tai tinka ir bolše-
vikinio Gulago sistemai, kuri buvo lyg atsakas Rusijos inteligentų kvazimesianiz-
mui, norui gelbėti tautą, esant labai toli nuo jos (apie tai išsamiai kalbėjo Nikolajus 
Berdiajevas, aiškinęs „rusiškojo komunizmo“ šaknis). Kūrėjai individualistai, ne-
drįsę ir negebėję susiburti ir riboti savo egoizmo pasipriešinant negausiam ir ne-
stilingam nacistiniam arba bolševikiniam pasakojimui ir judėjimui, patys atsidūrė 
tarp Aušvico ir Gulago aukų. Jie ten pakliuvo nepasipriešinę banaliai ideologijai, 
nedalyvavę jokioje rezistencijoje prieš grubią minios agresiją. Negana to, daugelis 
buvusių inteligentų mielai bendradarbiavo ir pakviesti įsiliedavo į represinę Gula-
go mašinos sistemą, buvo įdarbinami inžinieriais, padalinių vadovais ir prižiūrėto-
jais arba paprasčiausiai skundė. Susvetimėjusio individualizmo abejingumas rezis-
tencijai ir kooperacijai, negebėjimas kaupti socialiai reikšmingų patirčių, nenoras 
kritikuoti banaliųjų didžiųjų istorijų, bodėjimasis socialine inžinerija ir panieka fa-
brikui buvo tai, kas leido formuotis totalitariniams naikinimo ir pasaulio perdary-
mo režimams. Panašiai apie individualizmo krizę samprotauja ir Stefanas Zweigas, 
pastebėjęs, kiek mažai kritikų ir menininkių bendradarbiavo pasmerkiant Pirmojo 
ir Antrojo pasaulinio karo ištakas bei padarinius ir kaip sunku tai buvo padaryti: 
prabusti iš saldaus egoistinio pranašumo miego. Štai kaip Adorno kritikuoja susve-
timėjusį Vakarų individualistą: 

Vienatinis, konkretus žmogus pasaulyje, kurio dėsnis yra universalus indi-
vidualus pirmumas, neturi nieko be šios išsipildžiusios tapatybės, bereikš-
mės ir abejingos; todėl šios reikšmingos tendencijos išsipildymas jau kurį 
laiką kelia ir konkretų siaubą. Už šio siaubo ribų negalima išnešti nieko – 
kaip ir už dygliuotos lagerio tvoros, per kurią paleista elektros srovė. Dau-
gelio metų kančios suteikia išraiškos teisę, lygiai kaip ir ligos nukankintas 
žmogus turi teisę bambėti ir niurnėti; todėl neteisinga, netikslu, kad po 
Aušvico nėra galimybės rašyti poezijos [nach Auschwitz ließe kein Gedicht 
mehr sich schreiben]. Veikiausiai teisingiau būtų kelti mažiau „kultūringą“ 
klausimą: ar galima po Aušvico toliau gyventi? Ar galima iš tiesų tai leisti 
tiems, kurie atsitiktinai išvengė mirties, tačiau iš tikrųjų turėjo būti vieni 
iš nužudytųjų. Tokio žmogaus gyvenimui reikia šalčio ir abejingumo – pa-
grindinio buržuazinio subjektyvumo principo [des Grundprinzips der bür-
gerlichen Subjektivität], o kitu atveju Aušvicas būtų negalimas; o tai ir yra 
didžioji kaltė tų, kurių pasigailėjo. Ir kaip atpildas už tai, ką šie žmonės 
padarė, šiuos žmones nuolatos aplanko mintys apie tai, kad ne gyvena, o 
numirė dujų kameroje 1944 metais; ir visas jų dabartinis egzistavimas yra 
galiausiai bepročio žmogaus, kuris buvo nužudytas prieš dvidešimt metų, 
geismas, jo chimera, emanacija.348 

348 Adorno, Th. Negative Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 1966, p. 362.
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Aušvicas kyla iš principium individuationis349, iš „buržuazinio subjektyvumo 
principo“ šaltinio ir skatina kurti totalitarinius socialinės inžinerijos projektus ir 
juos adresuoti mitiškai išaukštintoms masėms. Juk nacių ir stalinizmo režimo au-
kos nenuveikė beveik nieko, kad tų režimų nebūtų. Priešingai, visais savo darbais, 
paklusnumu, nuolankumu ir abejingumu pilietinėms laisvėms jie pasyviai prisi-
dėjo prie totalitarinės sistemos kūrimo. Aukos aimanos dėl patirtos traumos yra 
ne tik manipuliacija, bet ir pasyvi naujų iracionalių represijų sąlyga. Ar tai galima 
taikyti, pavyzdžiui, Cz. Milozso kūrybai, kuri savo atitolinančia nuo karo poetine 
vizija priešinosi nužmoginimui? O gal Adorno kaltinimas per radikalus, nes Ulro 
žemėje prašvitimas ateina per kančias. Bet grįžkime prie kolektyvinės idiomos, 
priskiriamos Adornui: „kaip galima poezija po Aušvico?“ Pabrėžiau laiko aplin-
kybę „po“, t. y. po Holokausto, po sisteminio žudymo. Šis „po“ akcentuoja egzis-
tencinį lūžio tašką, negrįžtamą pokytį. Pasak Adorno, milijoninės koncentracijos 
lagerių ir masinių žudynių aukos buvo beprasmės, nes teigti šių mirčių prasmin-
gumą, vadinasi, pasiduoti pasaulio apvaizdos iliuzijai ir meluoti. Joks Hegelio 
Gudrusis protas netempė tikrovės masinio naikinimo link, dėl didesnės laimės 
ar aukštesnio racionalumo. Tos mirtys buvo absurdiškos, beprasmiškos, ką pui-
kiai juto Rusijoje oberiutas Daniilas Charmsas, o kiek vėliau Vakaruose Albert’as 
Camus ir Samuelis Beckettas. Aukų absurdiškumas neigia istorijos tikslingumą ir 
prasmę. Adorno rašo:

Po Aušvico jausmai priešinasi teiginiui apie čia-būties pozityvumą [Posi-
tivität des Daseins], regi šio teiginio veidmaniškumą ir neteisingumą au-
koms; šie jausmai neleidžia pripažinti samprotavimų, teigiančių, kad Au-
švico aukų likimas slepia kokius nors objektyvius buvusių įvykių prasmės 
momentus; ir šie jausmai tapo tikrove po įvykių, pavertusių imanentinės 
prasmės konstrukciją įžeidimų ir pajuokos objektu, rodant, kaip ši kons-
trukcija išsiskleidžia iš teigiančiosios transcendencijos.350 

Po Antrojo pasaulinio karo žudynių apie iliuzinį tikrovės prasmingumą rašė ir 
Albert’as Camus, parodydamas didžiųjų mitologijų žalą ir joms tarnaujančių moks-
lininkų – aklų sielos matininkų – destruktyvumą ir kartu pabrėždamas beprasmy-
bės supratimo svarbą. Nagrinėdamas Niurnbergo teismo procesą (1945–1946) 
prieš pagrindinius nacizmo nusikaltėlius, jų kalbas, analizuodamas mitologizuoto 
Tėvynės Motinos ir Fiurerio principo (Fiuhrerprinzip) sakralizaciją, jis pabrėžia, 
kad šventumo retorika paslėpė gryno ir beprasmio dinamizmo absurdą (kareiviai 
visados turi žygiuoti, nesvarbu, kur), mokslo virtimą funkcine tarnyste, politikos 

349 Ibid., p. 362.
350 Ibid., p. 352.
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biologizaciją. O absurdo identifikavimas, meninis viešinimas padeda išsilaisvinti iš 
mito ar kvaziistorijos drabužio, iš ideologijos sutemų, iš neapykantos formų. 

Ne tik Aušvicas ir kitos nacių koncentracijos stovyklos, ne tik Holokaustas, 
bet ir milijonai Gulago mirčių buvo beprasmės, absurdiškos ir mąstyti apie jas 
kaip Dievo bausmę, istorijos tikslą, dvasios raidą, savimonės vystymąsi – melas, 
apgaulė, kurie vėl skatina kurti prielaidas naujoms prievartos sistemoms. Mąstyti 
šių mirčių tuštybę, vadinasi, suvokti nacių Vokietijos, sovietinio režimo, Šiaurės 
Korėjos ar kitų autoritarinių santvarkų budelių ideologijas kaip melagingas par 
exelence ir slepiančias galios formavimo technologijas. Tačiau toks beprasmybės 
atvėrimas nėra lengvas veiksmas, turint omenyje, kad susiduriama su itin masyvia, 
propagandine, industrine tariamos prasmės, „mokslinės ideologijos“ konstrukcija, 
kuri diena iš dienos, kartais kas valandą veikia mases. Ir čia mes susiduriame su pa-
radoksu, kurio beveik nėra empiriškai tikslioje Arendt knygoje „Eichmanas Jeru-
zalėje“, kur pateikiama Adolfo Eichmanno teismo Jeruzalėje analizė. To paradokso 
nerasime jai aiškinant teismo procesą prieš buvusiuosius Aušvico prižiūrėtojus, 
vykusį Frankfurte prie Maino 1963–1965 m. Jos samprotavimai apie subanalėjusį 
ir prie funkcinių sistemų prisitaikiusį protą atskleidžia žmogaus regresą, jo vir-
timą dar vienu Das Man („štai tai“) pavidalu. Žmogiškumo netektį, atsisakymą 
būti suvokiančiam egzistencinę atsakomybę ji aiškina kaip totalinių, t. y. tinkamai 
technologiškai, gamybiškai organizuotų, nusikaltimų prielaidą. Arent parodė blo-
gio banalumą, biurokratinį persekiotojų beveidiškumą, moralės tuštybę, beveik 
Muzilio „Žmogų be veido“. Iš tiesų beveidiškumas – labai svarbi persekiotojų cha-
rakteristika, o blogio banalumas – reikšminga pastaba, charakterizuojanti instru-
mentinį, deterministinį, nelaisvą mąstymą ir žmogaus būklę. 

Tačiau ar šie teiginiai pritaikomi bet kokiai niekšybei? Ar banalioji niekšybė 
užgožia didingąją? Tai gali būti svarstoma Kanto filosofijos kontekste: jei aplink 
mus tik hidraulinės, destruktyvios okeano bangos, tai kur gi yra jūros šėlo didin-
gumas? Didingumas, harmonija, grožis kyla ne iš materijos, o iš mąstančios dva-
sios, iš idealų. Aiškinant banalųjį blogį svarbu prisiminti šiokią tokią niekšybių 
klasifikaciją. Jas galima skirstyti į karnavalines niekšybes (folklorinis juokas, žai-
dybiniai įžeidinėjimai), banaliąją niekšybę (dažniausiai tokia laikomos visuome-
nės dugno apgavystės ir melas, rečiau elitų tuštybės), cinišką (menkinantis žmonių 
išnaudojimas, pavyzdžiui, darbo metu), gudriąją politinę niekšybę (būdingą ma-
kiaveliškiems, diplomatiniams išvedžiojimams) ir aukštąją arba didžiąją niekšy-
bę (apčiuopiamą meno kūriniuose, filosofijoje, religiniuose kūriniuose). Trečiasis 
Reichas pasirodė ne tik banalaus blogio pavidalu, bet save postulavo ir kaip miti-
nio didingumo plėtrą, analogiškai ir komunistinis režimas Sovietų Sąjungoje daug 
dėmesio skyrė didingo pjedestalo kūrimui ir puoselėjimui. Daug šių didingumo 
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simbolių buvo sukurta ir pavaizduota nacistiniame Leni Riefenstahl ir sovietinia-
me, komunistiniame Sergejaus Eizenšteino kinematografe. Nė vieno iš jų negalima 
apkaltinti banalaus blogio kūrimu, nors jų sukurtus didingus paveikslus galime lai-
kyti iškiliais dvasios suvedžiojimais, totalitarinėmis pagundomis, didžiosios eks-
tazės pažadu. Bet kokiu atveju jų kūriniai reikšmingi, pasaulio pripažinti. Koks jų 
santykis su banaliuoju blogiu? Tai klausiu dėl to, kad nacizmo ir komunizmo blogis 
nebūtų siejamas vien su instrumentiniu banalumu ir biurokratiniu susvetimėjimu, 
kas aiškiai neperteikia visos totalitarizmo sistemos. 

Arendt dėmesingumą kaltės fenomenui formavo jos bendradarbiavimas su 
Karlu Jaspersu, filosofu egzistencialistu ir psichologu. Vieni garsesnių ir svarbes-
nių Jasperso kūrinių, skirtų kaltės problemai, buvo jo ankstyvasis darbas „Ben-
droji psichopatologija“ (1913) ir vėlyvasis „Vokiečių kaltės problema“ (1946). At-
sižvelgdama į minėtus tyrinėjimus, Arendt straipsnyje „Organizuota kaltė“ aptaria 
paskutinius nacių metus hitlerinėje Vokietijoje. Nacių režimas, propaganda karo 
pabaigoje pradėjo vadovautis totalinio karo doktrina, kuri siekė, kad visi vokiečiai 
būtų įtraukti į masinius nusikaltimus ir kad pralaimėjus neliktų nekaltų. Tai yra 
totalinės niekšybės pavyzdys, propagandinė manipuliacija siekiant visus padaryti 
kaltus. Tačiau pats totalinio karo užmojis ir visų pavertimas kaltais yra didingas ir 
atitinka kantiškuosius didingumo reikalavimus. Tačiau ar šis ketinimas buvo pa-
kankamai stilingas ir meniškas? Visa tai jau priklauso nuo meninės išraiškos ir, 
sakyčiau, kad meniškai ši pragaro idėja nebuvo pateikta.

Apie sąmoningą tapsmą „kaltu“ savaip kalbėjo ir Heideggeris, tuo metu buvęs 
nacistinės partijos nariu, bet kartu simpatizavęs ir Arendt (dramatiškas, skausmin-
gas filosofo meilės jausmas persekiojamai jo mokinei, žydei filosofei). Heideggeris 
kūrinyje „Technikos klausimu“ sau būdinga „įsiklausymo“ į senovės graikų kalbą 
maniera pasakoja apie keturias Aristotelio priežastis kaip kaltininkus. Heideggeris 
pabrėžia, kad savo, kaip kaltininko, kilmės ir esmės supratimas padeda išsiskleis-
ti esiniams tokiems, kokie jie yra būties pašaukti. Kitaip tariant, būti kaltam yra 
pašauktis kiekvieno, kuris siekia išskleisti tai, kas būčiai turėtų būti esmiškiau-
sia, – pasaulį. Kiekvienas turi šansą būti kaltininku, nes tai esą pati būtis šneka. 
Menininko kaltumas yra jo gebėjimas išskleisti savo laiką ir jo svarbiausias idėjas. 
Kiekvienas didis menininkas yra kaltas, jei tai gebėjo padaryti. Ir ta kaltė yra ne 
tapimas priežastimi, o atvėrimo veiksmas. Leni Riefenstahl ir Sergejus Eizenštei-
nas atveria mums naujos epochos kūrinius iškiliausiu būdu, net jei tai, kas iškyla, 
vėliau bus mūsų prakeikta. Tačiau ar bet kam galima leisti iškilti, nors esi tik pa-
prastas įsakymų vykdytojas? 

Funkcionalizacija ir instrumentalizacija paveikė ne tik blogio banalėjimą, bet 
ir teismus, visą teisinę sistemą. Arendt, nuosekliai sekusi teismą prieš Aušvico 
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prižiūrėtojus Frankfurte prie Maino, pastebėjo, kad šis teismas, kuris jau turėtų 
vadovautis tragedijos suvokimu, pilietiškumu ir bendražmogiškomis vertybėmis, 
didele dalimi taip ir liko funkcinis: naujųjų įstatymų vykdytojai teisė tokius pat se-
nųjų vykdytojus. Tokia situacija ir sukelia pavojų: jokios išlaisvinančios išpažinties 
ir atgailos, kritiško savo praeities dogmų įveikimo nebuvo. Arendt teigia, kad toks 
naujų norminių aktų vykdymas neparodė kaltės kaip sąmoningo suvokimo, o tik 
pasmerkimą, išorinį pripažinimą. Nei Niurnbergo, nei Frankfurto proceso kaltina-
mieji ir nuteistieji neatgailavo ir toliau tvirtino apie savo funkcinį veiksmų pobūdį. 
Aušvico prižiūrėtojai teisme laikėsi kolektyviai ir drąsiai, o jų aukos negalėjo kal-
bėti, buvo dvasiškai palaužtos, jų kaltinimai skambėjo iracionaliai, neatitiko proce-
dūrinių reikalavimų. Taigi vieni – nusikaltėliai – nesijautė kaltais ir neatgailavo, o 
teismas – nesivadovavo nusikaltimų prieš žmogiškumą ar platesne teisės filosofijos 
doktrina, o sekė „žemės“ įstatymą, o aukos negalėjo kalbėti funkcine, instrumen-
tine kalba ir pakluso persekiotojų žvilgsniams. Pripažįstama, kad teismas nebuvo 
labai jau objektyvus, o kai kurie nusikaltėliai – gana švelniai nuteisti ar išteisinti. 

Denacifikacija vyko vis dar atkuriant vartotojišką, o ne kūrybinį ir laisvą in-
dividualizmą, skatinant kapitalizmą, bet ne žmogaus teises, pabrėžiant santykių 
instrumentalizavimą ir demokratinį formalizmą. Todėl, nepaisant to, kad nacis-
tinis ir sovietinis „totalitarizmas“ jau išsėmė individualizmo, iš kurio jie išaugo, 
galimybes, pokarinis pasaulis, užuot atskleidęs pasikeitusį moralinių jėgų santykį, 
arba restauravo ikikarinį individualizmą, arba diegė demokratinį formalizmą, t. y. 
tą patį banalųjį intelektą. Habermasas savo komunikacinio veiksmo teorija siekia 
atitolti nuo individualistinio cogito ir kalba apie individą kaip komunikacinį su-
bjektą. Kritinis dialogas ir viešuma, neribojama griežtos denacifikacijos, galėjo 
tapti naujumu, įveikiančiu ir ikikarinio individualizmo uždarumą, snobizmą, ir 
kapitalizmo cinizmą, ir demokratijos formalizmą. Būtent šiame komunikacijos te-
orijos kontekste jis aptaria denacifikacijos ir desovietizacijos problemą, susiedamas 
ją su Holokausto ar Gulago, bet taip pat ir Šaltojo karo konfrontacijos keliamais 
klausimais. Habermasas mano, kad denacifikacija ir siūloma buvusiai Vokietijos 
Demokratinei Respublikai desovietizacija yra susijusios su prisipažinimo, liustra-
cijos, gresiančio demaskavimo ir sankcijų taikymo mechanizmais, o ne su atgailos, 
atleidimo arba kritinio įveikimo ir tolesnio kūrybingo gyvenimo veiksniais. Ir tai 
suvokiama. Atgaila, išsižadėjimas ir pasikeitimas – kaip atviras ir baigtinis veiks-
mas – daugeliui nemaloni ar neįprasta psichologinė praktika. Juk tai pareikalautų 
beveik neįmanomo iš susvetimėjusios, menkai empatiškos visuomenės – patikėti 
žmogaus nuoširdumu ir jausmais! Atgaila, išsižadėjimas ir pasikeitimas supranta-
mi, jei tik šie žmonės yra aktyvūs katalikai ar stačiatikiai, kuriems būdinga mokytis 
ir atlikti išpažintį, arba jei jie yra disidentai, kurie savo komunistinę patirtį pavertė 
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savo kritikos ir laisvės galia. Kitiems asmenims atgailos arba viešos išpažinties 
praktikos ne visados yra priimtinos ar net įmanomos. Sunku išpažinti savo klai-
das ir kūrybingiems individualistams, ir ciniškiems kapitalistams, ir patriotinėms 
žmonių grupėms, ir biurokratinės valdžios atstovams, tol, kol pati atgailos ir išpa-
žinties praktika nėra pakankamai įkultūrinta, nėra tapusi suprantama kasdienybe, 
mūsų moralinio gyvenimo ir bendravimo forma. 

* * * 
Sąmonės formų dialektika ir pogulaginės studijos. Porevoliucinėje Rusijo-

je ir kiek vėliau besiformuojančioje SSRS bolševikų partijos lyderiai, jų įpareigoti 
„socialiniai inžinieriai“ ar, sekant Stalino kartota fraze, „žmonių sielų inžinieriai“ 
(„инженеры человеческих душ“, turėti omenyje poetai, rašytojai) projektavo ir 
aiškino naują „prasmingą“ „mąstymą“, „pasaulį pagal sąvokas“. „Pasaulio pagal 
sąvokas“ priešinimas „pasauliui pagal įstatymus“ gali būti lyginamas su Sofoklio 
„Antigonės“ tragedija, kur Edipo duktė Antigonė du kartus laidoja brolį, sulau-
žydama karaliaus Kreonto įsakymus, pažeisdama naują įstatymų dvasią. Sofoklio 
tragedija atskleidžia prarają tarp ritualinės religinės pasaulėjautos ir valstybės tei-
sinės tvarkos. Vieni seka bendruomenine gėdos ir religine nuodėmės sąvoka (gėda 
nepalaidoti, o tai baisi nuodėmė), o kiti – įstatymo raide. Žmogui paliekamas dva-
sinio, egzistencinio apsisprendimo laukas, kurio nesuvokę yra baudžiami. Sofoklis 
atskleidžia, kad meilė neina nė vienu iš šių kelių: Kreonto sūnus Haimonas myli 
Antigonę, bando ją išlaisvinti, kai šią įkalina už įstatymų sulaužymą. Meilės kelias 
yra kitas nei gėdos, ritualo ar įstatymo. Užmūryta oloje Antigonė nusižudo, jos 
netekęs Haimonas padaro tą patį. 

Įstatymų ir gyvenimo pagal „sąvokas“ („по понятиям“) konfliktas yra ir pa-
našus (įstatymas versus paprotys), ir visai kito pobūdžio (pagal „sąvokas“ ir yra 
vagių „įstatymas“). Posakis „gyventi pagal sąvokas“ („жить по понятиям“) rodo 
carinės (vėlyvosios) Rusijos ir sovietinių „įteisintų vagių“ („вор в законе“) arba 
blatnų („блатных“) nerašytą tvarką, o pats posakis „по понятиям“ reiškia „tei-
singai“351. Vis dėlto nuoroda į sąvoką, į supratimą yra svarbi: nusikaltėlis turi ki-
taip suvokti, kitaip suprasti teisingumą. Gyvenimas „pagal sąvokas“ atsirado ne 
tik dėl nusikalstamų grupuočių socialinės ir kultūrinės autonomijos, jis susiklostė 
ilgą laiką kalint Rusijos arba sovietinio tipo įkalinimo įstaigose, dešimtmečiais at-
liekant bausmę Gulage. Vagių gyvenimas „pagal sąvokas“ buvo visiškas, nuoseklus 
valstybės represinio ir politinio aparato neigimas: nebendradarbiauti su policija, 
su milicija, su tyrimo ir priežiūros organais, nedalyvauti jokiose politinėse orga-
nizacijose, nedirbti, tačiau užsitikrinti gyvenimo pagal vagių tvarką įkalinimo 

351 Александров, Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. Москва: Права человека, 2001, c. 115.
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„zonose“, saugoti gyvenančių „pagal sąvokas“ solidarumą ir gėrį, neleisti zonose 
chaoso („беспредела“), t. y. nevaldomų riaušių, skerdynių, masinio smurto. 

Politiniams kaliniams, nuteistiems pagal 58 SSRS BK straipsnį (įvairius jo 
punktus), vagių ir blatnų tvarka, disciplina ir subkultūra buvo didelis iššūkis ir 
nuolatinė įtampa. To negana, kalėjimų sistema, prižiūrėtojai buvo linkę, jiems neo-
ficialiai buvo patariama bendradarbiauti su tais, kas gyvena „pagal sąvokas“. Kitaip 
tariant, politiniai kaliniai, revoliucionieriai, o vėliau disidentai susidūrė su alterna-
tyvia tvarka, kuri pretendavo tapti pagrindine įkalinimo vietose ir visame Archi-
pelage. Kita vertus, gyvenimo „pagal sąvokas“ terminas kalambūriškai disonavo 
Hegelio „sąvokos“ dialektikai, kurią marksizmas-leninizmas turėjo ir pripažinti, ir 
paneigti, kaip tai darė Marxas ir Leninas. Galiausiai stalinizmo socialinė sistema 
Gulagą pristatinėjo ne kaip naikinimo, o kaip pataisos, t. y. korekcijos, perdarymo, 
perkonstravimo organinę mašiną, proletariato diktatūros ir proletarinio interna-
cionalizmo vedinį. Nori nenori reikėjo pripažinti, kad gyvenimas „pagal sąvokas“ 
kažkaip vis dėlto dalyvauja socializmo statyboje: užtikrina perauklėjimą. Taigi re-
voliucionieriai, disidentai, netgi atsitiktiniai politiniai kaliniai, kurių buvo absoliu-
ti dauguma, susidūrė su kitokia, nerašytine, vidine lagerio santvarka. 

Suvokti ir paaiškinti Gulago sistemą yra sunkiau nei Aušvicą, kuris buvo tik 
mechaninė industrinė sistema, o Gulagas – ir darbo „organas“ (nuo organizmas ir 
organizuoti vienu metu), ir „pataisos“ mašina. Dėl šio nesuderinamumo Gulagas 
nuolat kito, o kiekvienas konkretus lageris virsdavo autonomine, ypatinga vieta. Ši 
sistema buvo ne tokia žudanti, bet aukas ir budelius nuolatos traumuojanti, neti-
kėtai sukeičianti vietomis, paverčianti juos darbo mase. Šioje sistemoje mirtis buvo 
laikoma šalutine pasekme: nuo bado, nuo šalčio, nuo pervargimo, nuo ligų, bet 
ne todėl, kad taikomas masinis tiesioginis žudymas. Ši sistema buvo nepriimti-
na ir paprastiems piliečiams, ir nomenklatūrai, todėl fantazijos apie jos atgimimą 
šiandien yra veikiau autoritarinių režimų kuriama iliuzija, o ne politinė tikrovė. 
Tačiau Gulago arba stalinizmo atgaivinimo iliuzija yra svarbi naujajai oligarchi-
nei-nomenklatūrinei Rusijos valdžiai, norinčiai save pateisinti, mistifikuoti savo 
nomenklatūrinę-kapitalistinę prigimtį, o ne sukurti ką nors panašaus į tikrąją Gu-
lago sistemą. Šiuo atveju, skirtingai nei nacizmas ir nei bolševizmas, naujasis taria-
mo Gulago ilgesys reiškiasi kaip politinė reklama ir kaip naujos kalėjimų sistemos 
ar politinių oponentų persekiojimo pagrindimas, kaip centralizuotos oligarchijos 
(tokia aš vadinu dabartinę Rusijos santvarką) įtvirtinimas. Skirtis tarp prokremliš-
ko dabarties diskurso apie Gulagą ir realaus Gulago yra esminga. 

Pasirinkau tris autorius: Solženicyną ir jo autobiografinį veikalą „Archipela-
gas Gulagas“, Moisėjų Averbachą ir jo „Ad majorem Dei gloriam“ bei V. Šalamovą 
ir jo „Kolymos apsakymus“. Solženicynas, Averbachas, Šalamovas aprašo Gulago 
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sistemą, o ne tik atskirus atvejus ar savo kančių kelius. Jų pasakojimai, dažnai per-
augantys į filosofinius ir antropologinius svarstymus, atskleidžia ne tik tragediją (to 
gausu lietuviškuose pasakojimuose), bet ir tai, kas paverčia kalinį, tremtinį niekšu, 
parodo visą lagerio įvairovę ir veiklas, kurias, pasak Šalamovo, galima vertinti tik 
neigiamai, kaip tai, kas kalinį pakeičia neatpažįstamai, kas naikina jo žmogiškumą 
ir paverčia nusikalstamos prievartos sistemos dalimi: susvetimėjimas, vogimas iš 
kitų kalinių, įskaitant maistą, skundai ir išdavystės, dalyvavimas patyčių ir prie-
vartos kampanijose, susitepimas visomis galimomis kaltėmis ir tapimas Gulago 
ląstele… Tai ir yra monumentalaus Šalamovo tyrimo, kurį jis atliko sėdėdamas 
įvairiuose lageriuose 1929–1956 m., išvados. Jų reikia išpažinčiai, tiems, kurie grį-
žo gyvi ir įskiepyti Gulago dvasios. Galiausiai Solženicyno ir ypač Šalamovo stebė-
jimai tapo Podorogos ir kitų filosofų apmąstymo objektu. Jais remdamasis ir kalbu 
apie transformuojančią ir imanentine, žmogaus sielos sudėtine dalimi virstančią, 
įkitinančią Gulago sistemą.

Solženicynas atsiminimuose apie archipelagą Gulagą parodo atminties kurtu-
mą – nei išpažinties, nei atgailos:

O be to, jei mes ir būtume siūlę pažinti tiesą – ar būtų mūsų valia panorė-
jusi ją sužinoti! Iš karto po karo J. G. Oksmanas grįžo iš lagerių ir nebuvo 
iš naujo pasodintas, o gyveno Maskvoje. Pažįstami ir draugai jo neapleido, 
padėjo. Tačiau nenorėjo jie girdėti jo prisiminimų apie lagerį. Nes, jei tai 
žinosi, – kaip toliau gyventi? Po karo labai populiari buvo daina „Negirdėti 
miesto triukšmo“. Nė vienas, netgi pats vidutiniškiausias dainininkas ne-
buvo paleidžiamas be pašėlusių aplodismentų. Ne iš karto Minčių ir Jaus-
mų Valdyba suprato, na ir pradėjo ją transliuoti per radiją ir davė leidimus 
scenai: juk rusų, liaudies! O po to susiprato – ir ištrynė. Juk dainos žodžiai 
buvo apie pasmerktą kalinį, apie suplėšytą širdžių sąjungą. Vis dėlto porei-
kis atgailauti brendo, spurdėjo, o prisimelavę žmonės nors šia daina galėjo 
pasirūpinti savo dvasia.352

Štai čia reikia paklausti apie išpažinties turinį, formą ir vietą. Turinio, kaip 
pažymi Šalamovas ir Solženicynas, buvo beveik neįmanoma papasakoti: apie tai, 
kaip tu praradai savo veidą ir sielą nežmoniškoje naikinimo ir „pataisos“ sistemoje. 
Tačiau, kaip rodo istorija, pamažu tai buvo atskleidžiama, ir kas kartą vis atviriau 
kalbant ne tik apie kankinystę, bet ir prisikėlimą, meną, prieštaringumą, mirties ir 
gyvenimo dermes. Tai labai ryšku Jelenos Markovos knygoje „Vorkutos katorginin-
kės „E-105“ užrašai“353 bei jos eilėraščiuose, parašytuose tuo metu, kai ji išgyveno 

1 Солженицын, А. Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956. Опыт художественного исследования, t. 3–4. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2006, c. 527.

353 Маркова, Е. В. Воркутинские заметки каторжанки „Е-105“. Сыктывкар, 2005.
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baisiausias katorgos354 dienas Vorkutlage. Markova355 – medikė, o jau po Gulago ir 
kibernetikė, mokslininkė – parašė kone geriausią psichologinį, kognityvinį vienos 
Gulago salos – Vorkutlago – aiškinimą, parodydama visą nežmoniškumą, dugną, 
tačiau ir puikią poeziją, Gulago operą ir teatrą. Jos atsiminimai išskiria ypatingas 
dvasios vertikales, kurių pasigesime Solženicyno, Šalamovo, Averbacho ir daugelio 
kitų memuaruose. Būtent aukštoji stilistika ir meninis simbolizmas, per patirtį ir 
kančią įtrauktas į atsiminimų ratą, per teatrą atvėrė pragaro vartus mūsų klausai, 
ne regėjimui. Gulago neįmanoma nufotografuoti, tačiau galima perteikti sielų dra-
mas, greitai sklendžiant nuo visiško nežmoniškumo iki angeliškumo. 

Melo istorijos apie didvyriškus nuotykius nėra laikomos nei tikru pasakojimu, 
nei išpažintimi. Kita vertus, Rusijoje, jau nuo carizmo laikų, nuo Sergejaus Puški-

354 Sovietų Sąjungoje „katorga“ buvo įvesta 1943 m. balandžio mėnesį ir skirta bendradarbiavusiems su 
nacistiniu režimu (Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  39 № от  19  апреля 1943 года, 
kuriame, be kita ko, kalbama, kad už bendradarbiavimą su nacistais „baudžiama tremtimi katorgos 
darbams nuo 15 iki 20 metų“) („[…]караются  ссылкой  в  каторжные  работы  на  срок  от  15  до 
 20лет“). Kitais atvejais tuo pačiu SSRDS Aukščiausiosios Tarybos sprendimu koloborantus siūloma 
šaudyti ar pakarti viešai prie kitų žmonių (šis SSRS sprendimas taikytas Lietuvos partizanams).

355 Truputis jos biografijos. Gimė (mergautinė pavardė Ivanova) 1923 m. Kijeve. Tėvas – rusų kalbos ir 
literatūros dėstytojas, mama – vokiečių kalbos ir matematikos mokytoja. Po 1927 m. bolševikai juos 
kvalifikuoja kaip buržujus ir uždraudžia šeimai gyventi centriniuose SSRS miestuose. Šeima išvažiuoja 
į Donbaso apskritį. 1937 m. suima ir sušaudo jos tėvą. 1938 m. suima motiną (Jelenai tuo metu 15!), 
kurią po pusantrų metų išleidžia. 1941 m. Jelena Donecke baigia vidurinę mokyklą. Prasideda karas. 
Jos, kaip klasinių priešų vaiko, sovietai neima į frontą. Vokiečiai užima Donecką. 1943 m. Donecką 
trumpam išvaduoja Raudonoji armija. Daug sužeistųjų. Jelena įsidarbina karo lauko ligoninėje sanita-
re: lavonai, kraujas, aimanos, nėra vaistų… Vokiečiai kontratakuoja ir vėl užima miestą. Jelena gelbėja 
sužeistuosius nuo sušaudymo, slepia jų partinius ir karinius bilietus, kitus dokumentus, jų asmeninius 
ginklus savo namuose… Išgelbėja daug gyvybių, tarp jų komisarų, kareivių… Kad išgyventų vokiečių 
okupuotame mieste ir rastų maisto sužeistiesiems Raudonosios armijos kariams, įsidarbina Vokiečių 
darbo biržoje, kur tarnaudama naciams padirbinėja dokumentus, kad išgelbėtų slapstomus karius. 
1943 m. pabaigoje Raudonoji armija vėl užima Donecką. Jelena už savo veiklą buvo pristatyta karo 
apdovanojimui kaip didvyrė. Tačiau pagal tuos pačius liudijimus už darbą nacių darbo biržoje 1943 m. 
gruodį buvo suimta, o 1944 m. nuteista už Tėvynės išdavystę bendradarbiaujant su naciais. Nė vienas 
išgelbėtas raudonarmietis jos neužstojo, nė vienas vyras, likęs gyvi jos dėka, nepadėjo. Nuosprendis – 
15 metų lagerių katorgos (tai reiškė kankinamą mirtį nuo darbo ir šalčio) su vėlesne tremtimi (jei 
išgyventų) iki gyvos galvos į Sibirą. Buvo etapuota į Vorkutą. Nuo 1944 m. liepos dirbo šachtose kaip 
katorgininkė. Pradžioje darbas beveik be šviesos, be dušo, be galimybės persirengti, tik vienas kom-
plektas vyriškų drabužių. Moterys šachtoje sušlampa, miega barakuose, kur prieš tai buvo sušaudyti 
„vlasovininkai“ ir kur sienos permirkusios krauju, o skylėse dar rasi smegenų likučių… Per parą barake 
nuo išsekimo miršta apie 9 žmones. Ji graži, jai siūlo atsiduoti prižiūrėtojams. Daugelis moterų tai 
daro, ji joms pritaria, bet pati atsisako. Prasideda šiltinės epidemija, ją, kaip mirtininkę, siunčia dirbti 
sanitare, be jokios apsaugos nuo užsikrėtimo. Jelena išgyvena ir lieka dirbti medicinos seserimi. Vėliau 
buvo siunčiama į kitus, kiek lengvesnius katorgininkės darbus (statybas ir kt.). 1951 m. jai pakeičiamas 
nuosprendis iš katorgos į paprastą politinį. Atsirado tikimybė išgyventi. 1953 m. ji paleidžiama iš lage-
rio (po Stalino mirties), tačiau pagal tremties nuosprendį paliekama gyventi Vorkutoje. Visą kalinimo 
laiką rašo eiles atmintyje, esant galimybei, klausosi įkalintų operos dainininkų, žavisi Vorkutlago muzi-
kiniu teatru. 1954 m. išteka už buvusio politinio kalinio A A. Markovo. Po 1956 m. paleidžiama, baigia 
universitetą (matematinę statistiką). Maskvoje apgina kandidatinę, o vėliau – ir daktaro disertacijas iš 
kibernetikos, tampa mokslininke, rašo knygas, taip pat atsiminimus, eiles, grožinę prozą.
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no, Visariono Belinskio ir Nikolajaus Dobroliubovo raštų paplito naujas mąstymo 
ir raiškos būdas: tarp eilučių, užuominomis, daugiausia vienintelėse prieinamose 
„viešosiose“ erdvėse – rūkomuosiuose ir namų virtuvėse, o anekdotų pavidalu – va-
karėliuose. Gebėjimas kalbėti užuominomis, asociacijomis, eilėraščiais, netiesiogi-
nėmis nuorodomis, literatūriniais pasakojimais apie trečiuosius asmenis yra spe-
cifinis žanras, kuriam reikšminga ne tik adresanto, bet ir gavėjo, adresato, patirtis 
ir gebėjimai: girdėti tai, kas nėra tiesiogiai sakoma. Solženicynas, būdamas jautrus 
literatūrinei užuominai, suvokia: jų nepakanka, jos neatstoja išpažinties ir supra-
timo. O artimieji, net geriausi iš draugų, kupini rūpesčio ir dėmesio, lieka kurti 
šiai draudžiamai, neįmanomai išpažinčiai. Gulago pasaulio žmonės turėjo visur – ir 
Maskvoje, ir Vorkutos ar Intos lageriuose – imituoti kolektyvinį solidarumą, entu-
ziazmą ir meilę sovietų režimui, net jei giliai nekentė vienas kito ar buvo abejin-
gi artimųjų tremtims ir mirtims. Kupinas entuziazmo, iškilmingumo, didingumo, 
heroizmo patoso, įniršio priešams režimas ne tik nesutraukė, bet kūrė privalomai 
demonstruojamo kolektyvizmo ryšius. Todėl būtina pabrėžti esminę sovietinę ta-
koskyrą tarp kolektyvo ir grupės. Buvo kalbama apie „darbo kolektyvus“ ir „nusi-
kaltėlių grupes“. Kolektyviškumas buvo suvokiamas kaip aukštesnė sovietinė būtis, 
kaip komunizmui artimesnė būklė. Todėl visur ir visada buvo praktikuojama, ko 
gero, švelniausia ir pirmiausia iš „pataisų“ – įtraukimas į kolektyvą, paskyrimas ko-
lektyvui prižiūrėti, auklėti, tik vėliau – apskųsti ir išsiųsti sunaikinti. Gulagas buvo 
negailestingas demonstracinio kolektyvizmo organizmas ir tuo esmiškai skyrėsi 
nuo nacių koncentracijos stovyklų mašinos. Gyvenimas žieminėse, kai dvidešim-
ties kvadratinių metrų plote vienas su kitu susispaudę šildėsi dešimtys kalinių, arba 
kai perpildytais gyvuliniais vagonais keliavo tūkstančius kilometrų etapais, kai kar-
tu vykdė „brigadų planus“, kertant mišką ir kasant anglį, ir kai paslapčia vienas kitą 
išduodavo – visas šis bendras kūnas, bendra atsakomybė, bendras išlikimas ir mir-
tis reiškė anoniminį kolektyvizmą. Ir štai šis, jau už Gulago, už savo kilmės šaltinio, 
legalizuotas naujasis kolektyvas ir jo pavieniai kūnai nenorėjo ir negalėjo girdėti 
atskirų sielų išpažinčių. Jos buvo per daug neįmanomos, kad po jų galėtum gyventi. 
Kita vertus, visos šios sielų transformacijos Gulago sistemoje, apie kurias rašė Ša-
lamovas, visa ši niekšybės antropologija pasako apie žmogaus prigimtį daugiau nei 
daugelis filosofų antropologų iš savo naminių kontempliacijų bokšto. 

Gulago studijos yra artimai susijusios su analogiškomis Aušvico studijomis, su 
tremčių, politinių kalinių ir įkalinimo įstaigų, su piktnaudžiavimo psichiatrija ir re-
presinių psichiatrijos klinikų tyrinėjimais. Tremčių biblioteka yra didelė ir Gulago 
temai skirta daugybė liudijimų, autobiografijų, sociologinių ir kraštotyros tyrinėji-
mų, dokumentinių ir meninių filmų, gausūs ir Memorialo tyrinėjimai. Analogiškai 
Arendt Eikchmano bylos tyrimas yra Aušvico studijos, o štai Adorno samprotavimai 
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apie Aušvicą iš karto formuluoja būties po Aušvico klausimą – taip kaip mes for-
muluojame pogulaginės būties problemą. O pogulaginės studijos tiria ne Gulago 
sistemą, bet transformacijas pogulaginiu laikotarpiu, gulaginio sąmoningumo įtaką 
ir pasekmes vėlesnei socialinei ir politinei santvarkai bei mentalitetui. Be abejo, po-
gulagines studijas reikėtų laikyti sovietologijos ir posovietinių studijų dalimi, tačiau 
apibrėžiant kur kas konkretesnį lauką. Kita vertus, po-Auš vico studijos dažniausiai 
yra psichologinės, pokario ir denacifikacijos laikotarpio. Jei sekdami Solženicyno tei-
giniais ir metodologija aiškintume Gulago sistemą, tai ji nusitęstų per visą Sovietų 
Rusijos ir Sovietų Sąjungos laikotarpį. Tik 1988 m. buvo uždarytas paskutinis po-
litinis kalėjimas „Permė 38“ ir perkvalifikuojamos represinės psichiatrijos klinikos. 
Tokiu atveju nebeaišku, kada galėjo prasidėti pogulaginės studijos: ar 1956 m., ar tik 
po 1988 m. Veikiausiai ir tada, ir tada. Yra akivaizdžių sąsajų tarp Gulaginės ir pogu-
laginės kultūros. Filmai, kurie pasakoja apie tremties sąlygas, žiaurumus, dešimtme-
čius besitęsusias represijas, atkartoja Gulago schemas ir labai svarbu suvokti, kaip 
jos yra atkartojamos, kaip vyksta šios represinės perauklėjimo mašinos reabilitacija, 
o pogulaginiai filmai jau nagrinėja pasekmes. Gulaginiams vaidybiniams filmams 
priklauso, pavyzdžiui, G. Beglovo „Pragaras, arba Dosjė sau pačiam“, V. Fatjanovo 
„Paskutinis majoro Pugačiovo mūšis“, o pogulaginiams – Abuladzės „Atgaila“ ir 
Zviagincevo „Leviatanas“. Tarpiniu galėtų būtų laikomas biografinis serialas „Leni-
no testamentas“ apie rašytojo Šalamovo likimą, kur pogulaginiai epizodai vietomis 
yra reikšmingesni nei Gulago istorijos atkartojimai. Filmas „Lenino testamentas“ 
savo politinėmis potekstėmis primena Moisejaus Averbacho knygą „Ad majorem 
Dei gloriam“ („Didesnei Viešpaties šlovei“)356. Palyginkime, Maceina, aptarinėdamas 
Didžiojo inkvizitoriaus temą, taip pat mini: „…akivaizdoje nesuskaitomų Sevilijos 
minių didžiojo inkvizitoriaus įsakymu ad majorem Dei gloriam buvo sudeginta iš 
sykio visas šimtas eretikų“357. Zviagincevo „Leviatanas“ atkartoja Didžiojo inkvizito-
riaus argumentą apie bažnyčios, sistemos, valdžios tvarką. Pasak Zviagincevo filmo, 
menama būtis, tiksliau, jos iliuzija, srūva iš galios vertikalės, iš jos režimo virpesių ir 
jos neatitinkantys yra šalinami. Tam pritaria visa valdžia, teismai, Bažnyčia ir minios 
ir visa tai gali būti žymima šūkiu Ad majorem Dei gloriam! Averbacho knyga savo 
pavadinimu ironizuoja „Lenino testamentą“, kuriuo buvo tikima kaip dokumentu, 
demaskuojančiu Stalino autoritarizmą ir atveriantį „tikrąjį“ komunizmą. 

Šalamovas ir Averbachas išbuvo beveik visą Gulagą (kiekvienas per 25 me-
tus) ir pateikė jo vidinę antropologiją ir genealogiją, o Solženicynas – kančių geo-
grafiją ir tipologiją. Averbachą ir Šalamovą sieja bendra komunistinė „nuodėmė“: 

356 Авербах, М. Н. К вящей славе господней (Ad majorem Dei gloriam). Москва: ЗАО Московские 
учебники, 2008.

357 Maceina, A. Didysis inkvizitorius, Raštai, t. 3, p. 59.
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trockizmas ir tikėjimas „Adomo obuoliu“ – Lenino testamentu, t. y. Lenino „Laiš-
ku suvažiavimui“, kuriuo buvo kviečiama nepasitikėti Stalinu. Vėliau visi skaitę ar 
platinę, net prisilietę buvo negailestingai naikinami, taip sukuriant komunistinio 
konclagerio komunistams variantą. Vėliau ši idėja kur kas „sėkmingiau“ buvo iš-
plėtota ir realizuota Josipo Broz Tito, persekiojant stalinistus pokarinėje Jugos-
lavijoje ir siunčiant juos į specialų lagerį „Nuogoje saloje“ (Goli otok). Trockistai 
buvo naikinami lygiai taip pat kaip po karo – aktyvūs koloborantai su nacistiniu 
režimu Sovietų Sąjungos okupuotose Vokietijos teritorijose. Pogulaginės studijos 
nagrinėja ne tremties vietas, o Gulago efektą visuomenei, pasekmes, jų atspindžius 
literatūroje, kine, įtaką moksliniams tyrinėjimams ir svarbiausia – masių sąmonin-
gumo pokyčiams. Gulago studijos prasideda suėmimo aprašymu (būtent taip savo 
„Archipelagą Gulagą“ pradeda Solženicynas), o pogulaginės studijos dažniausiai 
užsiima išpažinties ir liudijimų analize. Išpažintis yra įveikimo, atsisveikinimo su 
būtuoju veiksmu ir patirtimi būdas, kuris kartojamas daugelį kartų, kol įvyksta 
kaip būties, t. y. ontinis, įvykis, o liudijimas yra politinis-antropologinis dokumen-
tas su filosofinėmis pastabomis.

* * *
Teatras katorgoje – teisės laikyti save žmogumi egzaminas.
Šios atimtos teisės sugrąžinimas.358

Gulago ir Geto teatras: šiapus ir anapus pragaro vartų. Teatras yra meninis 
gaivalas, artistiška gyvybė, veiksmas kartu su auditorija, jei tik jis pats nevirto agi-
tacinio ar komercinio lavono kauke. Meninio gaivalo metafora rodo, kad teatras 
svyruoja tarp viešos normos ir amoralaus iššūkio, bendruomeninės doros ir indi-
vidualistinės niekšybės, tarp akivaizdaus ir misterijos. Niekšybė (išdavystė, suve-
džiojimas, apgaulė) yra dažno dramaturgo ir režisieriaus spektaklio elementas: ir 
vidinis, būdingas pjesei, ir išorinis, būdingas santykiui su auditorija ir aplinkiniu 
pasauliu. Teatras žino, kad moralizuojanti dora be niekšybės yra nuobodi ir nepa-
mokanti. Blogio ir gėrio, doros ir niekšybės vaizdavimas gali suskaidyti sustingusį 
pasaulį, versti jį judėti arba, priešingai, sujungti suskilusius ir subyrėjusius gyveni-
mus, mobilizuoti juos, kad augtų. Niekšybė pasirodo dviem pavidalais: kaip tai, kas 
užtikrina pertrūkį ir ereziją, gaivina merdėjantį nuo sąstingio būvį, ir kaip tai, kas 
surenka subyrėjusius šipulius į pasaulį ar net rituališkai šalina blogį359. 
358 Ширяев, Б. Н. Неугасимая лампада. Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2007, с. 36.
359 Išdavystė, sąmokslas, korupcija, slapti ir pikti kėslai, gudravimas augina dorybių sparnus, kančia iš-

ryškina gražiausius meilės bučinius, bet ir prakeikimo, kritimo geluonį. Išdavystė, sąmokslas, korup-
cija, slapti ir pikti kėslai, gudravimas augina dorybių sparnus, kančia išryškina gražiausius meilės bu-
činius, bet ir prakeikimo, kritimo geluonį. De Sade’as teigia, kad šmeižtas padeda demaskuoti blogus 
žmones ir išryškina dorybingųjų bruožus (Sade, Marquis de. Filosofija buduare, Vilnius: Lege artis, 
1994, p. 124–125).
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Kiekvienas režisierius sprendžia dorybės ir niekšybės santykio problemą. Ta-
čiau kas atsitinka, kai kartais neapibrėžiamas jokia metafora žiaurumas yra aplink 
ir įsiurbia tave? Be to, įtraukia ne Dante’ės pragaras, kur kiekvienas yra nubaus-
tas pagal savo nuodėmę absoliutaus ir teisingo teismo, o priešingai, kur daugelis 
yra nekalti, dori, sąžiningi, darbštūs, tikintys ir net šventi. Todėl Gulagas, kaip ir 
Nacių koncentracijos stovyklos, yra veikiau pragaro inversija, pragaro užveidro-
dis, kur kuo esi teisesnis, kuo daugiau tavyje gyvenimo, tuo tau skirta kančia ir 
mirtis baisesnė. Kas yra teatras tokio veidrodiškai iškreipto pragaro prieangyje 
ar jau jame, ar akistatoje su juo? Kas yra teatras su savo mažaisiais ir didžiaisiais 
sukčiais ir niekšais pasaulyje, kur beveik neįmanoma išgyventi? Kai pats pasaulis 
yra nusikaltimas, prasmių išdavystė ir naikinimas, tada teatras yra žmogiškumo, 
kasdienybės atkūrimo įvykis. Mano žiūra iš dalies šioje situacijoje yra priešinga 
Antonino Arto ir Alaino Badiou požiūriui, jų žiaurumo, skandalo, alternatyvų ža-
dinimo strategijai. Teatras gali atkurti gyvenamą, linksmą ir kasdienį pasaulį, kuris 
išdarkytas, žiaurus, pavergiantis, neįmanomas, gali atkurti gyvų žmonių juoką ne-
vilties ir ašarų pakalnėje. Turiu omenyje keturias būsenas: Gulago, geto (nacių pe-
riodo), Leningrado blokados bei nirtulingų riaušių. Visos šios situacijos esmiškai 
skiriasi. Išryškinti šias būsenas reikia tinkamų priemonių. Pasirinkau ir plėtosiu 
Varšuvos geto teatro tyrinėtojo Ryszardo Grońskio metaforą „kabaretas pragaro 
prieangyje“360. Tik perfrazuosiu jį. Bendras aptarinėjamiems atvejams yra santykis 
su išoriniu pragaru. Keturi variantai: teatras pragaro prieangyje (geto), už pragaro 
vartų (Gulagas), pragaro akistatoje (blokados), pragaro chaoso (teatro galimybių 
pabaiga). Sunkiau apčiuopiamas arba beribis yra chaosas, pažeidžiantis bet kokią 
morfologiją. Šią sąvoką gerai perteikia kalėjimo slengas: bespriediel – tai žiaurios 
riaušės, kurios naikina viską, įskaitant teatrą ir biblioteką, hierarchijas ir tvarką. 
Tai ir yra pragaro išsiliejimas, potvynis, tvanas. Tada teatras turi rasti naujas ri-
bas. Beribiškumas galioja pragare ir beveik beprasmis yra įprastiniame pasaulyje. 
Vis dėlto šio beribio reikia, kad būtų panaikinta trejybė, arba trimatė koordinačių 
sistema, pašalinta dialektikos iliuzija. Gulago, geto ir blokados teatro radikalumas 
griauna autoriaus teises, verslo tvarką ir pažeidžia ideologinį pjedestalą. Tačiau 
pragaras, užveidrodžio būsena, kelia savas ribų taisykles. Todėl spektakliai, jų tu-
rinys, užuot eksponavęs skandalą, bando atkurti pasaulį ir žmogiškumą, nubrėžti 
tam tikras prasmės vertikales, trajektorijas. Blokados teatras priklauso aikštės radi-
jo reproduktoriams, fronto mizanscenoms, jis yra įtrauktas į herojiškąją viešumą. 
Vis dėlto visi jie kartu muzika arba jautriu žodžiu užklojo ne tik vienišus mirusiuo-
sius: barakuose, aikštėse, gatvėse, namų tyloje, tačiau ir bandė atkurti gyvenimą, 
kasdienybę anapus atvertų pragaro vartų. Šis santykis su atvertais Niekio vartais 

360 Groński, R. M. Proca Dawida. Kabaret w przedsionku piekieł. Warszawa: Muza, 2007.
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nėra aiškus, suvokiamas, o teatras rizikuoja prasmės kūrimą iškeldamas aukščiau 
ginkluoto pasipriešinimo. Tai itin jaučiama Geto teatre.

Alainas Badiou „Teatro mene“ („L’art dû théâtre“) sako, kad teatras yra ne šiaip 
viešas įvykis ir specifinė situacija, bet skandalas, erezija, konfliktas. Pavainikis, ap-
sišaukėlis, triksteris yra šio skandalo centre. Teatras savo gebėjimu perskelti pasau-
lį, sukurti viešą dramą yra panašus į politiką. Teatras turi savo sceną ir žiūrovus, 
konfliktą, o politika turi savo sceną – valstybę. Badiou skiria Teatrą (iš didžiosios 
raidės) ir „teatrą“ (mažąja raide ir kabutėse). 

Šiuo atveju skandalą papildo erezija. Tikrasis Teatras – visada veiksmo ere-
zija. Jo ortodoksiją aš pripratau vadinti „teatru“: nekaltas ir vešantis ritua-
las, kurio fone Teatras išsiskiria kaip mažai tikėtas žaibas.361

Badiou svarstymai apie Teatrą primena Antonino Artaud metaforą, kad maras 
yra teatras: „Taigi teatras, kaip ir maras, pažadina įspūdingas jėgas, kurios, tarsi ro-
dydamos pavyzdį, atveria dvasiai jos konfliktų šaltinį“.362 Artaud turi omenyje, kad 
maro metu žmonės, patyrę gniuždantį / laisvinantį, viešą mirties buvimą pradeda 
daryti radikaliai neįprastus veiksmus artėdami prie didžiausios gėdos ir žiaurumo 
ribos. Panašiai gali elgtis ir teatras. Jis yra puota maro metu, net jei jokio tikro maro 
aplink nėra. Vėliau, 1931–1933 m., Artaud palyginimą su maru keičia žiaurumo 
metafora, kuri pažeidžia ego saugumą ir atveria žmogui proveržio galimybę: „Ti-
kro poveikio galią turi tik žiaurumas. Teatras turėtų atsinaujinti vadovaudamasis 
būtent šia nepaprastai stipraus veiksmo idėja“363. Kvietimas teatrui būti žiauriam 
nebuvo iliustruojamas nei pavyzdžiais iš Romos imperijos gladiatorių ar pirmųjų 
krikščionių skerdynių, nei raganų ar tiesiog filosofų deginimu Ispanijos ar Itali-
jos, Romos, turgaus aikštėse, nei Prancūzijos giljotinomis ir dar negalėjo numatyti 
Antrojo pasaulinio karo metais miestuose už bausmę viešai kariamų ar nudrebia-
mų patvoriuose nukankintų „priešų“. Gal todėl, kad tai nebuvo „toks“ Teatras, nes 
viešas žiaurumas, net jei jis spektaklizuotas, nėra pjesė su savo dirbtiniu žaismin-
gumu. Tada koks žiaurumo teatro santykis su žiauria istorine ir dabartine tikrove? 

Kinas tik imituoja žiaurumą, o teatras ir jo vedinys – performansas gali būti 
ties kraujo ir skausmo, giliausio žiaurumo riba, ties mirties ir gyvenimo briauna. 
Tai radikaliai atskiria teatrą nuo kino, tačiau ir nuo gėrio idealus ir santarvės bei 
laimės mitus, ideologijas ir praktikas puoselėjančios visuomenės. Žiaurumo teatras 
pasirodo kaip maištas, sukilimas, revoliucija, todėl visuomenė visada pasirengusi 
tokį nekompromisinį teatrą, jo režisierius ir aktorius persekioti ir bausti už asmens 

361 Badiou, A. „Rhapsody for the theatre: A short philosophical treatise“, in: Theatre Survey 49, 2 (2008), 
p. 5.

362 Artaud, A. Teatras ir jo antrininkas. Vertė Linčiuvienė, D. Vilnius: ALK, Scena, 1999, p. 26.
363 Ibid., p. 79.
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niekinimą, už žiaurumą, seksizmą. Kita vertus, kodėl žiaurumas būtinai scenoje, o 
ne auditorijoje. Gulago, geto, blokados teatrai renkasi priešingą, nei siūlo Artaud 
perspektyvą: lengva muzikinė komediją Varšuvos gete, kai kasdien iš bado miršta 
arba nužudomi, išvežami į mirties koncentracijos stovyklas arba negailestingai iš-
naudojami darbu tūkstančiai tavo žiūrovų. Vis dėlto Artaud „žiaurumas“ ir Badiou 
„skandalas“ apibūdina ne tą patį teatrą. Artaud teatras žeidžia žmogaus būtį kone 
juokaudamas neįmanomybe. Tačiau kam žeisti žmogaus būtį geto, Gulago arba 
blokados sąlygomis? Ji ir taip pažeista iki giliausių gelmių. Badiou švelnesnis, jo 
teatras, kupinas erezijos, skandalo ir kartais žiaurumo, yra politinis įvykis. Ir tai 
kur kas arčiau teatro „ties pragaro vartais“, kai reikia išlikti žmogumi, tačiau ar po-
litiškumas yra pakankamas paaiškinti buvimo ties pragaro vartais būklę? Valstybė, 
politika ir teatras yra tvirtai susieti ir teatro raida, atspindi valstybės kismą ir veiks-
mą. Tam tikra prasme didysis Teatras yra valstybės egzistencijos būdas. Galiausiai 
galime pastebėti aiškią paralelę tarp operos gimimo XVII a. pradžioje Italijoje ir 
naujos, nacionalinės valstybės tapsmo. 

Nors Geto ir Gulago teatrai yra skirtingose pragaro vartų pusėse, jų vaidmuo 
žiaurumo pasaulyje buvo panašus: išsaugoti žmoniškumą, humanitas, tačiau ne-
skatinti melagingo humanizmo, kankinančios ir beprasmiškos jo iliuzijos. Blo-
kados teatras dar skleidžia didžiąją viltį, išsigelbėjimo, laimės pažadą – paskuti-
nį gelbstintį melą mirštantiems nuo šalčio ir bado klausytojams. Visi šie teatrai 
mobilizuoja viešumą ir ugdo politiškumą, tačiau labai skirtingai. Geto teatras dar 
bando susikalbėti su naciais ir koloborantais, jis saugo tautos dvasią ir meilę, jis 
yra diplomatiškai politiškas. Gulago teatras kuria dvasios autonomiją ir pabrėžia 
skirtumą tarp savo įkalintos būklės ir pasilikusių laisvėje komunizmo statytojų, 
įkvepia dvasios pasmerktųjų gyvenimui. Gulago teatras yra paradoksalus: jo laisvė 
pragare didesnė nei teatro tariamoje laisvėje. Blokadinis teatras vėl kitoks: jis yra 
neįmanomos laisvės ir neįmanomo gyvenimo liudijimas tuomet, kai esi ir nuo-
latiniame NKVD taikinyje, ir kovingai žvelgi nacistinei mirčiai į akis. Riaušės ir 
sukilimas pašalina menamus skirtumus ir „bespriedielas“ tampa būkle, kur teatras 
beveik nebegalimas, kur viskas tampa isteriška šventpaikšio būkle. 

Teatras išvirkščiame pragare pakliūva į būseną, kur senieji ženklai ir metaforos 
apverčiami. Juk kalbame apie pragarą, kuriame kankinami nekaltieji, suvedžiotieji, 
sąžiningieji, ir teatras tai žino. Jis negali nei pasidalyti duona, nei sušildyti barakų, 
nei apsaugoti nuo teroro gatvėse, nei pagydyti mirtinai sergančių, nei užjausti mu-
šamų ir niekinamų, nei pasakyti, kad šiandien ar ryt tu nemirsi. Vis dėlto šiuos pra-
garo vartų teatrus vienija panašus repertuaras: klasika, opera, operetė, jidiš (žydų) 
teatras. Kančios akivaizdoje buvo linksminamasi, o ne verkiama, aimanų ir ašarų ir 
taip buvo neišdžiūvančios upės. Ir žiaurumo scenoje ar patriotizmo nereikėjo – jų 
buvo kita scena. 
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Gulago ir žydų geto teatrai iš dalies bendradarbiavo su lagerių prižiūrėtojais, 
enkavėdistais, nacistais, išdavikais. Jie tuo pačiu metu rodė spektaklius ir bude-
liams, ir aukoms. Tai sukeldavo nemažai pasipiktinimų ir tarp Gulago ar geto pri-
žiūrėtojų, ir tarp įkalintų ar uždarytų gete. Teatras buvo ir geidžiamas, ir kriti-
kuojamas iš abiejų pusių: kaltinamas konformizmu, papirkinėjimu arba per didele 
laisve, lengvumu, geru gyvenimu. Puota maro metu buvo daugelio smerkiama ir 
vis dėlto laukiama: kaip tai, kas atkuria žmonių pasaulį (sekant Boccaccio „Deka-
meronu“), o ne vabalėlių, pasmerktų mirčiai. Hermanas Krukas, aptardamas „Pa-
skutines Lietuvos Jeruzalės dienas“, smerkiamai klausia: „Ar galima daryti teatrą 
kapuose?“364 Krukas pasakoja, kad koncertus ir spektaklius lankė žydų savivaldos 
nariai ir žydų policininkai (vidinė geto savivalda, bendradarbiavusi ir besąlygiš-
kai paklususi okupacinei vokiečių valdžiai). Jie buvo laikomi išdavikais: „Požiūrį į 
Judenratą labai gerai atspindi šis kalambūras: vietoj „Jidn rat“ [Žydų taryba] žmo-
nės sako „Jidn farat“ [žydų išdavystė, arba žydų išdavimas]…“365 Tai tik rodo, kad 
niekšybe buvo laikoma išdavystė, bendradarbiavimas su okupacine valdžia. Kitas 
Vilniaus geto dalyvis, teatro literatūrinės dalies vadovas Abraomas Suckeveris, at-
simena kitaip:

Kokiais žodžiais kreiptis į žiūrovus, kad negilintume tautos liūdesio? Kaip 
nors valandai nukreipti dėmesį nuo minčių apie naujus kapus? Ir kokiais 
žodžiais įkvėpti žmones, atsidūrusius gete, kad jie visa širdimi vėl pajustų 
savo tautos didvyriškumą?366

Panašiai kaliniai vertino ir Gulago teatrą. Įsidėmėtina, kad Solženicynas, pa-
rašęs tūkstančius puslapių Gulago tema, nė žodžiu neužsimena apie įkalintą te-
atrą. Krukas savo epopėjoje apie Vilniaus getą, priešingai, apie teatrą, koncertus 
kalba gana daug, nors ir smerkia (dėl kolaboravimo, niekšybės). Tačiau jau vien 
tai, kad jis teatrus (Vilniaus, Lėlių, koncertines grupes, atsitiktinius) mini dažnai, 
rodo, kad jie turėjo įcentrinančią gyvenimo funkciją, buvo labai svarbūs, ir pripa-
žįsta, jog jų spektaklių metu sumažėdavo teroras, atsirasdavo galimybė diploma-
tiškai derėtis, net jei spektaklis atrodo korumpuotas. Geto ir Gulago teatras, ak-
torių koncertai kartais iš tikrųjų buvo kolaboravimas, korupcija, kurių dėka buvo 
išsaugomos kitų gyvybės, ginamas žmoniškumas, gyvenimo prasmės, mažinama 
katastrofiška depresija. 

Ikikarinis žydų teatras, bent jau tas, į kurį buvo įsitraukę Kauno ir Vilniaus 
teatrai, buvo nomadinis. Aktoriai, pjesės, režisieriai, patys teatrai ar jų pavadini-

364 Kruk, H. Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos: Vilniaus geto ir stovyklų kronikos 1939–1944. Vilnius: 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004, p. 175.

365 Ibid., p. 186.
366 Suckeveris, A. Iš Vilniaus geto. Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 108.
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mai keliavo iš šalies į šalį – Kaunas, Vilnius, Varšuva, Niujorkas… Getai naciz-
mo laikotarpiu suplėšė šį tinklą, nutraukė nomadinį gyvenimą, sustabdė gyvos 
vaizduotės cirkuliaciją paskutiniams komedijiniams vaidinimams. Po jų jau buvo 
nežmoniškumas… Gulago teatras, atvirkščiai – išjudino nomadizmą, pasinaudo-
jęs persiuntimais iš lagerio į lagerį, etapais. Režisieriai, kurie dirbo Charkove ar 
Maskvoje, tęsė savo veiklą skirtinguose Baltosios jūros salų, Arkties gyvenviečių ar 
Sibiro lageriuose. 

* * *
Solovkų teatras: nuo CHLAM’o iki Kremliaus teatro. Eilėraščių rašymas, net 

jei tik atmintyje, ir Gulago teatras tapo humanitas išbandymu ir svarbia dvasingu-
mo raiška visu Gulago laikotarpiu. Poezijos ir teatro vertikalė buvo tai, kuo galima 
pamatuoti dvasios kilimą arba nuosmukį tremties metais. Tačiau tame teatre nebu-
vo radikalių meninių naujovių, prasmingų opozicijų ideologinei aplinkai arba jos 
buvo neaiškios, išsitrynusios. Gulago teatro kilmė yra kitokia nei žydų geto teatro 
(Varšuvoje, Vilniuje ir kitur) nacių okupacijos laikotarpiu. Profesionalusis lagerio 
teatras gimsta iš „valdžios vertikalės“ (Stalino ar Kremliaus) įgalinto lagerių (kar-
tais ne vieno, o kelių) vadovo meninių užgaidų, kalinių gebėjimų ir materialiųjų 
išteklių. Tokia ir buvusio Raudonosios armijos latvių šaulio, Levo Trockio šarvuoto 
traukinio komendanto ir galiausiai pirmojo Solovkų lagerio viršininko Teodoro 
Eihmanio užgaida turėti teatrą Solovkų lageryje (1924 metai); tokia buvo ir Sta-
lingrado, o paskui Vorkutlago generolo, karo didvyrio Malcevo užgaida Vorkutoje 
sublizgėti aukščiausio lygio spektakliais. Alanas Barenbergas išsamioje studijoje 
apie Vorkutos lagerių ir miesto raidą pažymi, kad bent iki 1950 m. didieji gulagi-
niai lageriai ir miestai neturėjo labai aiškios hierarchinės skirties tarp įkalintųjų ir 
laisvai samdomų darbininkų. Vidinė lagerių įmonių struktūra priklausė nuo uži-
mamų pareigų367, o ne nuo įkalinimo fakto. Bibliotekoms, teatrams, šachtų inžine-
riniams darbams, kitiems inžineriniams ar technologiniams darbams ir dar daug 
kam vadovavo kaliniai, o laisvai samdomieji darbo metu turėjo jų klausyti. Lagerio 
teatro scenoje vaidino ir kaliniai, ir laisvi gyventojai (kai kurie iš jų – buvę kaliniai, 
neturėję teisės išvykti iš tam tikrų teritorijų). Todėl teatro scenoje pasirodydavo ir 
tie, kurie gyveno įkalintųjų barakuose ir kuriems grėsė mušimas, badas ir šaltis, 
ir tie, kurie jau gyveno pakenčiamomis sąlygomis ar net buvo artimi valdžios no-
menklatūrai. 

Vienas iš Solovkų teatro vadovų (nuo 1925 m.) Borisas Glubokovskis „Solo-
vkų lagerio“ žurnale rašė: „Teatras – žaidimas, teatras – reginys, teatras – kūry-
ba kartu [сотворчество] […] Valia teatrui [Воля к театру], teatras – žaidimas 
367 Barenberg, A. Gulag Town, Company Town. Forced labor and it’s legacy in Vorkuta. New Haven and 

London: Yale University Press, 2014. 
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[театр – игра], grynu pavidalu teatras yra atskleistas Solovkų teatro spektakliuo-
se. Ir atskleistas nepaisant esamos profesinės būklės, nepaisant menkai apgalvoto 
repertuaro.368 Profesionalus Solovkų teatras pastatė dešimtis spektaklių, surengė 
koncertų, šventinių renginių. Tarp jų išskirsiu vieną, kuris stebina savo neadekva-
tumu aplinkai. Solovkuose buvo pastatyta Jacobo Gordino (1853–1909) drama 
„Šėtonas“369. Gordinas, Ukrainos ir JAV žydas, rašė jidiš kalba ir gerokai prisidė-
jo, kad atsirastų pasaulinis žydų teatro tinklas, kurio svarbūs centrai buvo Kau-
nas, Vilnius, Varšuva, Niujorkas. Jis vienas iš tų autorių, kurie buvo populiarūs 
ne tik Solovkų lageryje, bet ir Vilniaus bei Varšuvos geto teatruose. Šiuos lagerio 
ir geto teatrus siejo Gordino pjesės „Žydų karalius Lyras“ (1892, parašyta pagal 
Schakespearą), „Mirelė Efros“ (1898) ir pagaliau „Gott, mentsh un tayvl“ – „Die-
vas, žmogus ir Šėtonas“ (jidiš kalba paskelbta 1900 m., o į rusų buvo išversta pa-
vadinimu „Šėtonas“ (1909). Gordinas laikomas pirmu Europinio lygio dramatur-
gu, rašiusiu jidiš kalba. Iki tol jidiš literatūra buvo labiau folklorinio pobūdžio, 
o religiniai samprotavimai rašomi daugiausia hebrajų kalba, prieinama siauram 
religinio išsilavinimo žmonių sluoksniui. Gordino kūryba buvo pastebėta visame 
jidiš kalbos pasaulyje (Vidurio ir Rytų Europoje), taip pat ir Lietuvoje; Gordino 
pjesės 1926 m. publikuotos Vilniuje. Pagrindinis dramos „Šėtonas“ (1909) veikėjas 
Hershelis Dubrovneris primena ir Faustą, ir Jobą: Faustą, nes su Šėtonu deramasi 
dėl pažinimo ir vyrauja apšvietos (žydų Halakha) dvasia, o Jobą todėl, kad Dievas 
ir Šėtonas išbando Hershelį, varžosi dėl jo sielos, tik ne kančiomis, ne artimųjų 
mirtimis, ne ligomis, kaip Jobo dramoje, o gerove, sėkme, pinigais. Pjesė pilna me-
tafizinių ženklų (pavyzdžiui, gaudžia apeiginis ragas shofar, kuris, mirštant vienam 
iš herojų, turi priminti Hersheliui artėjant Paskutinį Teismą, tačiau jis lieka kur-
čias…). Išbandymo gerove Hershelis neišlaiko ir miršta, tačiau Viešpats, parody-
damas pavyzdį, kaip nereikia elgtis, taip išgelbėdamas ir kitus žmones. „Šėtone“, 
kaip ir kitose Gordino pjesėse, tradiciškai daug žydų folkloro, muzikos. Gulago ir 
Geto teatro panašumas – gana daug dėmesio tautinei muzikai ir improvizacijoms, 
esamos tikrovės inscenizacijoms. Vis dėlto keista, kad verstinė iš jidiš ir religiškai 
gili, moralizuojanti pjesė buvo pastatyta Solovkų teatre (1925). Kažin, ar godumo 
pasmerkimas pjesėje galėjo užgožti religinį turinį ir žydų kultūros dvasią. Įdomu 
ir kitkas: tai buvo vienas iš pirmųjų simbolinių Pragaro Valdovo apsilankymų Gu-
lage. Gordino dramos prologe ant uolos sėdi vienišas Šėtonas ir dėmesingai žiūri 
į auditoriją. Vien dėl šio vaizdo buvo galima statyti spektaklį: Šėtonas įsižiūri į 
gimstantį Gulagą. Panaši scena buvo Vorkutlago muzikinio dramos teatro 1945 m. 
368 Глубоковский Б. А. „Соловецкий театр“, in: СОК: Из работ криминологической секции. О. 

Солов ки: Бюро печати УСЛОН, 1927, с. 107.
369 Į rusų kalbą išversta ir paskelbta 1910 metais. Гордин, Я. Сатана. Драма в 4-х действиях. Одесса: 

Спорт и наука, 1910, c. 76.
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pastatytoje operoje „Faustas“, kur Šėtonas – Mefistofelis – taip pat įsižiūri į gulagi-
nę auditoriją. Niekšybės Princas apsilankydavo apžvelgti savo valdas. Jo ir Viešpa-
ties kova buvo matuojamos Solovkų, vėliau Gulago lagerių kančios. Manicheiška 
gėrio ir blogio kova buvo išreiškiamas vidinis, nepriklausomas Gulago humanitas, 
kuris prieštaravo ir sovietiniam teisingumui, ir propagandiniam socialistiniam hu-
manizmui. Solovkų, o vėliau Abezės ir Vorkutos teatruose dėl specifinės vietos ir 
auditorijos pigios agitacijos beveik nebuvo. 

Verta palyginti Eihmanio veiklą Solovkuose su generolo Malcevo veikla Vor-
kutoje po 1943 metų. Eihmanis kuria Solovkų „respubliką“ – autonominį darinį 
atokiame šiaurės salų archipelage, kur yra viskas: pradedant lentpjūvėmis, baigiant 
dumblių auginimo eksperimentine laboratorija, muziejumi, sporto klubu, teatrais 
(bent keliais)… Solovkuose Eihmanio laikotarpiu darbo vietose (ne apsaugos siste-
moje) ištrinamos ribos tarp prižiūrėtojų, kalinių ir nedidelio kiekio laisvai samdo-
mų darbininkų. Malcevas plečia šachtas, stato Vorkutos miestą, tobulina geležin-
kelį, keičia „naikinančias“ lagerių sąlygas į išnaudojančias, į socializmo statybos, 
remia muzikinio dramos teatro įkūrimą, o jame operą, operetę, skatina laikraščių 
ir žurnalų leidybą, ignoruoja labai griežtas ribas tarp įkalintų ir laisvųjų, į atsakin-
gas vadovaujančias pareigas neretai skirdamas kalinius. Tai nereiškia, kad abu yra 
„humanistai“. Jiedu veikiau tenkino savo ir savo artimųjų patogesnio gyvenimo 
įgeidžius ir laisvai samdomus darbininkus traktavo su panašia panieka kaip ir ka-
linius. Abu sukuria autonominius socialistinius pasaulius Gulago sistemos viduje. 
Abu labai prieštaringai vertinami. Tie, kurie yra kupini nostalgijos Sovietų Sąjun-
gai, abu herojus išaukština kaip pavyzdžius, kaip lyderystės prototipus, kiti smerkia 
jų cinišką negailestingumą ir išnaudojimo skatinimą. Abu galima priskirti Rusijos 
Petro I, kaip lyderio prototipo, variantams. Sankt Peterburgas yra miestas, pastaty-
tas ant tūkstančių baudžiauninkų kaulų. 

Solovkų lagerio žiaurumus ir pasiekimus, teatrą liudininkai aprašė dar iki An-
trojo pasaulinio karo. Reikšmingi yra dviejų aktorių ir teatro režisierių liudijimai: 
Boriso Širiajevo „Neblėstantis švytėjimas“370 ir Boriso Glubokovskio straipsnis 
„Solovkų teatras“371. O sovietinė propagandinė mašina skleidė informaciją ir vaiz-
dus apie nuostabias naujojo žmogaus auklėjimo stovyklas, kur dirba išradingas ir 
atsidavęs personalas. Tačiau visi sutinka su tam tikra ekonomine Solovkų specifi-
ka: veikė odos dirbtuvės, plytų cechas, buvo auginami arkliai372, plečiamas ekspe-
rimentinis žemės ūkis, pieno ūkis (karvės, ožkos), kailių fermos (lapių auginimas), 
žuvų ūkis, lentpjūvė, bibliotekos, sporto klubas, teatras, muziejus, parduotuvė, kur 

370 Ширяев, Б. Н. Неугасимая лампада. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.
371 Глубоковский, Б. „Соловецкий театр“, c. 139–105.
372 Коннозаводство – tiesiogiai „arkliagamykla“, arklių veisimo, selekcijos, dresavimo arklidė.
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buvo išnaudojama iš esmės vergiška ar baudžiauninkų nemokama darbo jėga. Bet 
taip pat buvo karceriai, įvairaus režimo barakai, kriminalinių nusikaltėlių viršeny-
bė, smurtas… Dažniausiai atsiminimuose praleidžiama įkalinimo būdų įvairovė, 
sąlygos ir darbo režimai, taip pat didžiuliai skirtumai tarp barakų ir jiems priskirtų 
kalinių ar tremtinių (tai ne tas pats).

Solovkų teatras ХЛАМ373 šoko ne tik tautinius šokius, dainavo kandžias daž-
nutes, pateikdamas jų įvairiaspalvį, dažniausiai komišką koloritą, įtraukiant ir 
„blatnų“ (nusikaltėlių kastos) dainas, bet ir reguliariai statė sudėtingus spektaklius 
ar rengė klasikinės muzikos koncertus. O kadangi buvo daug žydų aktorių ir me-
nininkų, spektaklius buvo galima pastatyti taip kokybiškai, kad menuose įgudę ir 
Solovkuose sėdintys kontrrevoliucionieriai, baltagvardiečiai ir ikirevoliucinė inte-
ligentija juos deramai vertintų. Glubokovskis rašė apie tris žiūrovų tipus lageryje. 
Pirmasis yra „Visų rūšių kontrrevoliucionieriai. Žmonės su praeitimi. Praeityje – 
puikiausios Marininos ir Didžiojo teatro salės, Peterburgo premjeros, vizitai į už-
kulisius, gėlės primadonoms ir deivėms [дивам]. Ir ne tik sostinės, bet ir guber-
nijos žavesio.“374 Šiai, nors ir greitai nykusiai, auditorijai reikėjo rimto teatro. Jie 
niekino bet ką kita, bet kokį prasčiokų linksmybių simuliavimą, pigius renginius. 

Kitas žiūrovų tipas buvo naujieji porevoliuciniai verslininkai (NEPO – naujos 
ekonominės politikos – ugdytiniai), kurie mėgo operetę ir vidutinės kokybės tea-
tro linksmybes. Trečiasis, gausus ir savaip laisvas, – nusikaltėlių pasaulis, kuriems 
reikėjo šmaikščių dažnučių, anekdotų ir pigių šokių. Visi trys žiūrovų tipai sėdė-
jo salėje ir buvo neįmanoma visiems įtikti, tai buvo nuolatinis iššūkis. Todėl nė 
vienas spektaklis, taip pat ir Grodino „Šėtonas“, negali apibūdinti to laiko kalinių 
savimonės. Kas keleri metai keičiantis Gulago lagerių atmosferai ir kalinių kontin-
gentui, kito ir auditorija. Nepaisant to, kaip pabrėžia ano meto liudininkai, teatro 
salė buvo perpildyta, į teatrą ėjo visi, net jei repertuaras nepatikdavo: tai buvo vie-
nintelė žmoniškesnė vieta, kur galėjai išgyventi dvasios įvykį. 

Vis dėlto Solovkų teatras atliko ir blogą vaidmenį propaguojant Gulago „gėrį“. 
1929 m. į Solovkus apžiūrėti liaudies priešų kalinimo ir perauklėjimo buvo atvykęs 
rašytojas Maksimas Gorkis. Be kitų butaforijų, jis apsilankė (dalis kalinių buvo 
atleista nuo darbo) teatre, labai gerai įvertino jo repertuarą ir vaidmenį kuriant 
naują žmogų ir motyvuojant, mobilizuojant kalinius darbui. Galiausiai Gorkis, ti-
krai niekieno neverčiamas, išaukštino Solovkus kaip puikiausią socializmo ekspe-
rimentą375 ir patarė Stalinui pritaikyti šią patirtį visoje Sovietų Sąjungoje. 

373 ХЛАМ – galima versti „ŠLAMŠTAS“, tačiau abreviatūra kita.
374 Глубоковский, Б. „Соловецкий театр“, c. 119.
375 Apie tai yra daug liudijimų, pradedant surinktais Solženycino, o dar daugiau iš liudininko, kalinio, 

vėliau geografijos mokslo daktaro Jurijaus Čirikovo (Юрий Чирков) memuarų.
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Charkovas buvo šalia rajonų, kuriuose siautėjo badmiris (Holodomoras). Šia-
me mieste tuo metu kūrė garsus ukrainiečių režisierius Lesis Kurbas (Лесь Ку́рбас, 
1887–1937) ir „Berezilio“ teatras. Nors Charkove stovėjo „juodieji vagonai“, ku-
riuose buvo laikomi ir mirdavo nuo išsekimo tūkstančiai pabėgėlių iš badmirio 
regionų, nors būta pabėgėlių, prasiskverbusių į miestą, nors patys aktoriai kentė 
maisto nepriteklius, aiškesnės dramaturginės reakcijos į didžiąją bado dramą ne-
buvo. Šis teatras ir režisierius buvo persekiojami ne dėl požiūrio į badmirį, o dėl 
kitų priežasčių. 1933 m. Charkovo teatre Kurbas pastatė antikonspiracinę, makle-
rių niekšybes smerkiančią Mykolos Kulišo376 pjesę „Maklenė Grasė“ („Маклена 
Граса“). Sunku būtų ją įvardyti bent kaip nors reaguojančia į Holodomorą. Tea-
tras yra autonomiškas ir jo keliama erezija gali būti tiesiog meninė, autonominė, 
be jokio tikslo atspindėti „socialistinę tikrovę“. Kurbas spektaklį pastatė ekspre-
sionistine ir kartu avangardistine, o ne socialistinio realizmo maniera. Tai buvo 
skandalas ir politika, bet nesusijusi su Holodomoru. Vargu, ar Kulišas ir Kurbas 
suvokė badmirio tragedijos mastą. Kaimo badas buvo anapus teatro patirties, tai 
ne geto, ne Gulago, net ne blokados teatro atvejis. Spektaklis, kaip ir Kurbo nenoras 
bendradarbiauti su sovietų valdžia, kaip ir jo pernelyg avangardiški spektakliai (ki-
tas garsus pastatymas – „Diktatūra“), buvo pasmerkti. 1933 m. prieš pat suėmimą 
Kurbas dar vyksta į Maskvą, kur kartu su Solomonu Michoelsu ir „Žydų teatru“ 
stato W. Schakespeare’o „Karalių Lyrą“. Kurbas pasiūlo atgimstančio, sulig kiekvie-
na kančia jaunėjančio Lyro paveikslą. Tai buvo visiškai nesocialistinė egzistencinio 
prisikėlimo vizija. Dvasia jaunėjantis karalius Lyras377 yra pavyzdys, kaip galima 
įveikti kankinančius fizikos dėsnius378, kai regima beprotybė ir tragedija – sugrįži-
mo žaismas. Šiuo jaunėjimo patosu Kurbas kone cituoja Nietzsche′ę, kuris „Also 
sprach Zarathustra“ išplėtojo tokią metaforą: po kupranugario amžiaus ateina liūto, 
o po to žaidžiančio vaiko. Kurbas kalbėjo: „[…] karalius Lyras niekados neatsuktų 
kairiojo skruosto, jei jam nesuduotų per dešinįjį. Jo „aš“ – tipiškas feodalinis „aš“. 
Tai yra išmintis, tačiau ne herojiška, o ekleziastiška: „viskas yra miglų migla, tik aš 
esu“.379 Nespėjus pastatyti spektaklio, 1933 m. Kurbas buvo suimtas. Jam pačiam 
parašytas NKVD scenarijus: slaptos antisovietinės grupės, siekusios žudyti kitus 
menininkus, organizatorius. Avangardo režisierius susidūrė su NKVD jam klasto-
jama byla – tai lyg spektaklis dviem asmenims – tardytojui ir tardomam režisieriui. 
NKVD scenarijų „pastatymai“ buvo kažkas antiteatriško, kai falsifikuojama istorija 
paverčiama kūnu ir krauju. 

376 Kulišas buvo suimtas 1934 m., taip pat kalėjo Solovkų lageryje ir sušaudytas 1937 m.
377 Корниенко, Н. „Король Лир“: Курбас – Михоэлс. Последняя репетиция“, in: Tеатр, № 17, 2014.
378 Корнієнко, Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ: Факт, 1998, c. 440.
379 Ibid., c. 441.
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* * *
Geto teatras yra sustabdyta nomadinės tėkmės upė, iškirptas jidiš pasaulio 

laikas. Tuo jis iš esmės skiriasi nuo gulaginio teatro, panardinto į tremties etapų, 
paskirstymo punktų, geležinkelių dundesį. Ina Pukelytė, tyrinėdama Lietuvos žydų 
teatrą Lietuvoje, jį susieja su tinkliškumo, vagabundizmo380, geografiškumo (istori-
nė atmintis), nomadiškumo fenomenais, būdingais visam Europos jidiš teatrui381.

Varšuvos ir Vilniaus geto teatras buvo pirmiausia bandymas plėtoti savo kultū-
rines ir dvasines vertybes. Tai tokia pat pastanga kaip rengti koncertus, kurti bibli-
otekas, atidaryti mokyklėles, tuoktis, derėtis ir prekiauti. Tačiau, skirtingai nei kitos 
veiklos, teatras turėjo ir savo viešąją derybų, gero tono ir dvasinės rezistencijos funk-
ciją: priklausomai nuo to, kas vyko scenoje ir kas buvo žiūrovai – moterys, vaikai, 
seneliai… Be įprastinių muzikinių spektaklių, į kuriuos buvo kviečiami ir vokiečiai, 
ir kolaborantai (žydų policininkai, Judenratas, išdavinėję ir suėminėję žydus geto vi-
duje), ir geto prižiūrėtojai, buvo statomos ir lengvo stiliaus rezistencinės improviza-
cijos. Hermanas Krukas iš Vilniaus geto 1942 m. rugsėjį liudija: „Visų pirma rengia-
mas naujas reviu, pavadintas „Mes nieko negalime žinoti“ – tai kažkas, kas susiję su 
mūsų sunkiais neapibrėžtais karo metais. Žmonės klausia: ar jūs ką nors žinote, o jūs 
neturite nė menkiausio supratimo“382. Reviu „Mes nieko negalime žinoti“ buvo labai 
populiarus, rodytas daugiau nei keturis kartus ir salės visados buvo pilnos. Geto tea-
trai Varšuvoje ir Vilniuje, kituose žydų getuose, tapo pasaulio išsaugojimo ir atkūri-
mo pastanga, panašiai kaip to siekė Boccaccio, rašydamas „Dekameroną“, kaip savo 
atsaką į marą Florencijoje. Tačiau šios – gaivinimo, atkūrimo, gyvenimo tęsimo – 
formulės nepakanka. Geto ir Gulago teatras vykdė dar ir diplomatinę, komunika-
cinę, konflikto sušvelninimo funkciją, kūrė taikos ir santarvės iliuziją: ir kenksmin-
gą (mažino žydų, Gulago kalinių pasipriešinimą), ir aktualią (buvo pasipriešinimo 
uždanga, vualis, po kuriuo slepiami, pavyzdžiui, žydų sukilimo arba partizanavimo 
ketinimai). Teatras tokioje aplinkoje, ir ne tik jis, bet ir muzikiniai koncertai, litera-
tūriniai vakarai, poezijos rašymas, parodos, buvo tikrovės atkūrimo pastangos, tos 
tikrovės visiškai neidealizuojant: prikeliant ir gėrį, ir su kaupu juokingą niekšybę, 
šelmystę, be kurios nei žydiški anekdotai, nei kasdienybė buvo neįsivaizduojami. 

Barbara Engelking ir Jacekas Leociakas pabrėžia, jog Varšuvoje (pridursiu, ir 
Vilniuje) tai buvo ikikarinių teatrų likučiai, bandę prisitaikyti prie gyvenimo gete383. 
Engelking aprašo teatrų repertuaro supaprastėjimą ir laipsnišką prisitaikymą prie 

380 Vagabundus – lot. klajojantis, bastantis.
381 Pukelytė, I. Žydų teatras tarpukario Lietuvoje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, p. 33–36.
382 Kruk, H. Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos, p. 372.
383 Engelking, B., Leociak, J. The Warsaw Ghetto. A Guid to the Perished City. New Haven and London: 

Yale University Press, 2009.
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geto gyventojų poreikio – būti emocine atrama, kylančia iš populiarių operečių, o 
ne iš gilaus „tragiško“ repertuaro; ir tai tikrai nebuvo avangardiška384. Tačiau Engel-
king neanalizuoja, ką reiškia vaidinti kasdienės mirties, nevilties situacijoje, kaip tai 
veikia teatrą, režisierių ir aktorius. Varšuvos gete buvo daug teatrų.385 Iš autorių, ku-
rie buvo statomi ir Solovkuose, ir Varšuvoje, ir Vilniuje, ir Vorkutoje, galime pami-
nėti J. Gordiną (Mirfla Efros) ir Imrę Kálmáną (Ksiežniczka Czardaszka). Paskutinė 
premjera Varšuvos gete – Kálmáno „Bajadera“ (1942 m. birželio 26 d.).

Geto teatras pasibaigė tuomet, kai prasidėjo tikrasis Holokaustas, ir tuomet, 
kai Varšuvos žydų sukilėliai pirmą kartą stojo į atvirus mūšius su naciais, o nedide-
lė dalis Kauno, Vilniaus ir kitų getų žydų prasiveržė į partizanų būrius.

* * *
Viešųjų reproduktorių teatras: blokadinis Leningradas. Sovietiniai teatrai 

buvo aiškiai ideologiškai orientuoti; tai dar labiau sustiprėjo Antrojo pasaulinio 
karo metais, naciams laikant apsuptyje Leningradą beveik 900 dienų. Baisiausios 
buvo ilgos žiemos, nebuvo kuro, siautėjo badas, šaltis, nenutrūkstantis bombarda-
vimas, kautynės fronte, sužeistieji, gyvybės kelias per Ladogos ežerą, kur po ledu 
atgulė tūkstančiai. Tradiciškai teatrų repertuaras derino klasiką su sovietine dra-
maturgija. Tačiau kai aplink buvo daugybė mirčių ir cenzūra sustiprėjo, režisieriai 
ir aktoriai ėmė rodyti kovos iniciatyvą. Karui, kaip ir Geto ar Gulago teatre, buvo 
priešinama komedija, Georges’o Bizet, Kálmáno ir kitos operetės. 

Reproduktoriai transliavo „Radijo kronikas“, kurių metu, be pagrindinių žinių 
iš fronto, buvo pasakojama ir apie kultūrinį, meninį gyvenimą, skaitomos roma-
nų (pavyzdžiui, Levo Tolstojaus „Karas ir taika“) ištraukos, poezija, transliuojami 
koncertai, spektaklių ištraukos. Atsirado laida „Teatras prie mikrofono“ („Театр у 
микрофона“). Karo, blokados pradžioje nebuvo naujų karo pjesių, todėl statomos 
scenos iš Jevgenijaus Švarco, Aleksandro Prokofjevo, Michailo Zoščenkos, Iljos 
Erenburgo, Aleksejaus Tolstojaus, Boriso Lavrenevo, Izraelio Mettero, Nikolajaus 
Gogolio „Mirusių sielų“ ir „Revizorius“, net Charleso Dickenso „Pomirtinių Pikvi-
ko klubo užrašų“ ir daugelio kitų autorių pjesių. Tačiau blogio ir niekšybės, suve-
džiojimo ir skausmo tema nebuvo tiesiogiai siejama su esamybe, o veikiau pasakojo 
apie kadaise buvusias suktybes, kurios nublankdavo didelio sukrėtimo akivaizdoje. 

Pamažu pradėta kurti ir naujas, blokadinio Leningrado, pjeses. Morisas Slo-
bockojus pratęsė Jaroslavo Hašeko istorijas apie kareivį Šveiką, bet jau Leningra-
de… 1942 m. apsuptame mieste buvo sukurta herojiška muzikinė komedija-oper-

384 Ibid., p. 554.
385 Štai kai kurie iš jų: Eldorado teatras (iš buvusio Scala teatro, jidiš), Na Pieterku teatr (lenkų–jidiš), 

Nowy Azazel Teatr (jidiš), Femina Teatr, orientavęsis į aukštąją kultūrą, Nowy Kameralny Teatr.
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etė „Atsivėrė plati jūra“386 apie komišką sovietinių jūreivių susidūrimą su nacių 
SS kariais. Aktoriai dėvėjo tikras sovietines ir SS uniformas, turėjo tikrus ginklus, 
butaforijoms, muliažams nebuvo laiko ir jėgų, paprasčiau buvo gauti originalus. 
Net simboliniai ženklai – semaforinės vėliavėlės – buvo originalios, o jomis signa-
lizuojantis aktorius mokėjo ženklų kalbą nepriekaištingai. Spektaklis buvo labai 
populiarus, parodytas 168 kartus387. Pjesėje blogis – nacistai, o niekšai yra savi iš-
davikai, tapę priešo šnipais, klastingais ir juokingais savo elgesiu ir godumu. Žiū-
rovai norėjo aiškumo ir tiesumo, operetės ir komedijos žanrai diktavo papildomus 
reikalavimus. Niekšybė buvo klastinga, tačiau žiūrovui akivaizdi, beliko laukti, 
kada bus demaskuota. Išdavikė ir žavinga gundytoja Kisa bando pražudyti heroję 
žvalgybininkę, o jūreiviai ją išlaisvina ir atkeršija. Operetės žanras buvo patogus 
radijo teatrui – atpažįstama melodija, daina. 

Radikali blokadinio teatro ypatybė – atgręžtumas į frontą: koncertinės bri-
gados nuolatos važiavo į frontą, o buvę aktoriai ar muzikantai kareiviai kartais 
grįždavo vaidinti. Ši fronto – teatro migracija neleido (tikriausiai niekas ir norėjo) 
sukurti opoziciją karui. Nuolatinė karo ir teatro komunikacija unikali, nepanaši į 
užsakomąją sovietinę propagandą frontui, o veikiau spontaniška neapykanta prie-
šui, mobilizuojanti ir nuoširdi. Aikštės ir akistatos teatras niekšybę ir blogį rodė 
visiško antagonizmo forma: aiškius, kaip taikinį snaiperiui, kaip objektą teatro 
miniatiūrai. Komiškumas buvo patyčių formos, kaip iššūkis bomboms ir badui. 
Jokios diplomatijos ir jokio konformizmo, tik akistata su priešu. Nebuvo laiko ir 
jėgų vidiniam karui su stalinizmu ar NKVD. 

Dar viena atmaina – blokadinis radijo teatras. Kiekviena radijo pjesė trukdavo 
24 minutes. Radijo taškų – reproduktorių – sistema apraizgė visą miestą: buvo per 
400 000 radijo taškų ar garsiakalbių, todėl muzika, eilėraštis ar spektaklio ištrauka 
buvo girdimi visur. Tai buvo totalinis spektaklis – kaip atsakas į tokį pat totalinį 
nacistų puolimą, tokį pat badą, šaltį ir mirtį. Radijo kronikų centre – poetė, dra-
maturgė, rašytoja Olga Bergolc, kurios balsas tapo blokados balsu. Reproduktorių 
teatras – tai pasakojimų skaitymai, kurie buvo kartojami ir kartojami. Pavyzdžiui, 
populiarus buvo Fiodoro Knorė apsakymas „Susitikimas tamsoje“ apie merginos 
ir tankisto, kuris slėpė savo apdegintą veidą, meilės istorija tamsoje. Kitas radi-
jo spektaklis – Konstantino Simonovo „Rusų žmonės“ („Русские люди“). Per jo 
premjerą pataikė bomba, dingo šviesa, tačiau vaidinimą tęsė šviečiant kišeniniams 
žiebtuvėliams. 

386 Вишневский, В., Крон, А., Азаров, В. Раскинулось море широко. Героическая комедия в 
3-х действиях, 5-ти картинах. Пьеса.

387 Алянский, Ю. Театр в квадрате обстрела. Ленинград: Искусство, 1985, c. 83.
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Jurijus Alianskis, tyrinėjęs blokados teatrą, sako, kad kai dėl bombardavimų 
mieste nutrūkdavo elektros tiekimas, užtildavo ir radijas, miestas paskęsdavo ne 
tik tamsoje, bet ir tyloje, kuri buvo tokia pat kankinanti kaip badas ir šaltis: neži-
nia, vienatvė, karo ir mirties siaubas. Radijas per reproduktorius veikė kaip nenu-
trūkstanti psichologinė-kultūrinė pagalba388, tačiau ir pats buvo nuolat paliečiamas 
mirties. Pavyzdžiui, po tiesioginės radijo laidos pagal Rimskio-Korsakovo operą 
„Snieguolė“ solistas I. Lapšonikovas grįžęs į namus mirė iš bado. Dažnos aktorių, 
atlikėjų mirtys suartina geto, Gulago ir blokadinį teatrą. Tačiau blokadiniame tea-
tre jie mirė tarp draugų ir ne nuo priešo, o bado ir šalčio. 

Nepaisant nuolatinio mirties laukimo, visiško nusilpimo net neįstengiant kal-
bėti, blokadinis teatras išliko juokaujantis, gyvenimą atkuriantis ir įtvirtinantis. Šis 
komiškumas įsitvirtino gana atsitiktinai. Naciams artėjant prie miesto, sovietai ev-
akavo visus didžiuosius Leningrado teatrus, kurie buvo siejami su didžiąja opera, 
su propaganda. Mieste liko tik muzikinis komedijos teatras. Jis ir buvo atsakin-
gas už visą blokados repertuarą. Vienu metu partiniai funkcionieriai pareikalavo 
iš muzikinio komedijos teatro vyriausiojo režisieriaus Nikolajaus Akimovo kurti 
daugiau iškilių, epinių, tragiškų, propagandinių kūrinių. Režisierius esą atsakęs, 
kad per blokadą reikia statyti ne herojiškas pjeses, o komedijas, nes jos yra „gyve-
nimą įtvirtinantis juokas“389.

Vis dėlto propagandiniu ir meniniu požiūriu įspūdingiausias įvykis buvo ne 
spektakliai, o Dmitrijaus Šostakovičiaus 7-osios simfonijos, arba Leningrado, Blo-
kadinės simfonijos, vieno iškiliausių pasaulio muzikinių kūrinių, istorija. Šostakovi-
čius simfoniją baigė rašyti blokadinio bado ir šalčio, bombardavimo sąlygomis. Vė-
liau jungtinis radijo orkestras (įsitraukė ir iš fronto specialiai komandiruoti kariai, 
buvę muzikantai) blokadiniame Leningrade grojo simfoniją, kuri buvo tiesiogiai 
transliuojama kovojančiam miestui per visus reproduktorius ir visus radijo taškus. 

* * *
Mefistofelis apžvelgė Vorkutos lagerių kančias ir žmonių dvasios didingumą. 

Trečiajame „Archipelago Gulago“ tome Solženicynas yra aprašęs dvasinį pasiprie-
šinimą begaliniam engimui rašant ir mokantis eilėraščius atmintinai. Panašiai yra 
kalbėję ir kiti politiniai kaliniai, pavyzdžiui, Šalamovas. Ten kur viešpatauja totali-
nė cenzūra, galimas vienas laisvės būdas: kurti atmintyje eiles, perduoti jas iš lūpų į 
lūpas, tik žodžiu, atmintinai. Lageriuose buvo kuriami įvairiausi įsiminimo būdai, 
pavyzdžiui, derinant eilėraščio ritmą su rožinio žingsniais. Poezija ir muzika tapo 
dvasios vertikalės laisve, kurios negalėjo susekti nei prižiūrėtojai, nei skundikai, 

388 Ibid., c. 21.
389 Ibid., c. 18.
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nei kriminalinio pasaulio blatnieji. Taip gimė eilėraščiai, taip sklido lageriuose 
poezija ir dainos. Tai buvo tylioji, tik tarp geriausių draugų, rezistencija. Vienos 
jautresnių, iš lūpų į lūpas keliavusių eilių, ne užrašytų, o atmintinai kartotų, buvo 
Jelenos Markovos (katorgininkės, apie ją jau rašėme) „Снежный Молох“ (1946) 
(„Sniego Molochas“) apie pabėgusiųjų iš Vorkutlago į mirtį… Išeiti į speigą tun-
droje, kad laisvėje sustingtum ant Sniego Molocho altoriaus. Markova šį eilėraštį 
parašė sukrėsta žiaurios devynių pabėgėlių iš Baltijos šalių žūties. Juos bėgančius 
į tundrą pasivijo apsauga ir negyvai užpjudė šunimis. Kruvinus lavonus numetė 
aikštėje, kad įbaugintų kitus. Štai visas Markovos eilėraštis:

Снежный Молох (Расстрел каторжан) 

Взмахнули заката кровавые крылья, 
Словно падала подстреленная птица… 
Крик застыл от ужаса пред былью: 
Недоступного нарушена граница! 

Даль со страхом переглядывалась с далью, 
В ночной мгле спеша укрыться. 
Снежный МОЛОХ встрепенулся перед данью, 
Принесенною на ЖЕРТВЕННИК сторицей… 
На окне мороз оставил пропись, 
Говоря на языке морозной пыли: 
Смелый сокол, низверженный в пропасть, 
Опустил обломанные крылья… (9 марта 1946 г. ОЛП № 2)390

Svarbiausias eilėraščio epizodas: „Krūptelėjo Sniego MOLOCHAS, gavęs 
duoklę / Šimteriopai paaukotą ant AUKURO“. Molochas tapo valdžios, galios 
simboliu. Jo vardu buvo žymima nenugalima, antžmogiška, bejausmė naikinimo 
mašina. Cторицей – senosios rusų kalbos žodis: aukoti šimtą kartų daugiau nei 
prašoma… Taip daroma, kai labai norima ką nors išgelbėti arba užbaigti. Snie-
go Molochui aukojama dovana buvo tokia didelė, kad net Šėtonas sudrebėjo… Ši 
390 Маркова, Е. В. Воркутинские заметки каторжанки „Е-105“. Сыктывкар, 2005, p. 67. 

„Sniego Molochas“ („Katorgininkų sušaudymas“)
 Išskleidė saulėlydis kraujojančius sparnus,
 Tarsi krito pašauta paukštė…
 Sustingo šauksmas iš siaubo prieš būtovę:
 Pažeista nepasiekiamo riba!
 Su baime susižvalgė toliai,
 Nakties migloje skubėdami pasislėpti.
 Krūptelėjo Sniego MOLOCHAS gavęs duoklę, 
 Šimteriopai paaukotą ant AUKURO…
 Ant lango šaltis paliko raštą,
 Sakytą speigo dulkių kalba:
 Nublokštas prarajon drąsusis sakalas,
 Nuleido sulaužytus sparnus“ (Vertimas G. M.)
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auka sudėta todėl, kad „buvo pažeista nepasiekiamo riba“, dėl to ir egzistencinis 
„šauksmas susitingo prieš būtovę“, ir „su baime susižvalgė toliai“. Paukščio krytis 
palaužtais sparnais nuspalvino apsnigtą tundrą. Markova buvo viena iš įdomiausių 
dvasinių vedlių tarp labiausiai engiamų katorgininkų, – didžiausias mirtingumas, 
o gyvenimo ir darbo sąlygos nepakenčiamos. Stalinas grąžino katorgą 1943 m. Ja 
buvo siekiama ypač sunkiai bausti nacistų kolaborantus ar partizanus. Veikiausiai 
minėti pabėgėliai iš Baltijos šalių buvo belaisviai partizanai arba vokiečių dalinių 
kariai. Būti katorgininku iš tikrųjų reiškė mirtį bado, alkio, darbo, šalčio, visiškos 
antisanitarijos sąlygomis. Didelė dalis katorgininkų buvo siunčiama į Vorkutą, į 
blogiausiai įrengtas šachtas, suknežusius barakus, netgi palapines, o dar pridėki-
me, kad Vorkutoje pūgos žiemą trunka apie 100 dienų, o temperatūra nukrinta 
iki –50 °C. Markova jau 1945–1946 m., sunkiausiais savo kalinimo metais, ne tik 
rašo eiles, bet ir kuria slaptą literatų būrelį, šnekina garsius menininkus, literatūros 
kritikus, aktorius. Pasak jos, tai buvo laimės minutės, kurias ji savo atsiminimuose 
sieja su Sergejaus Prokofjevo fortepijoninių pjesių ciklu „Akimirkos“, su savo gy-
venimo egzistenciškai turiningais momentais: mylėti tik kartą pamačius zonoje, 
pamėgti tik kartą išgirdus, svajoti ir tęsti tik trumpam pakalbėjus. Akimirkos atve-
ria kelią į dvasinį „dangų“, todėl jas reikia išgirsti, atmintimi išpuoselėti ir papasa-
koti artimajam. Tik šitaip išlikdavo žmonėmis tie, kurie buvo pasmerkti totaliniam 
nužmoginimui prievartos dugne. Ji aprašo tokius trumpus susitikimus. Kelias va-
landas praleido su Аleksejumi V. Eisneriu (Эйснер)391, buvusiu kadetu, vėliau emi-
gravusiu į Paryžių. Ten jis atsidūrė rusų rašytojų bohemos centre, susipažino su 
visu elitu, kalbėjosi su Marina Cvetajeva, jos vyru ir vėlyvuoju Eurazijos judėjimo 
lyderiu Sergejumi Efronu, mokėjo Cvetajevos eiles ir sekė literatūros kritiką, lais-
vai kalbėjo prancūzų kalba. Ispanijos pilietinio karo metu įstojo į Internacionalinę 
brigadą, tapo brigados generolo, vengrų žydo Zalka Máté adjutantu. Suvedžiotas 
Efrono, 1940 m. grįžo į SSRS ir tuoj pat buvo suimtas ir ištremtas… galiausiai į 
Vorkutą. Ir čia kaliniams jis skaitė modernios literatūrinės kritikos paskaitas, mokė 
prancūzų kalbos, pasakojo apie pilietinį karą Ispanijoje. Pasak Markovos, panašaus 
lygio paskaitų sovietiniuose universitetuose reikėjo laukti dar dešimtis metų. Ži-
noma, tokios paskaitos buvo griežtai draudžiamos ir sunkiai baudžiamos. Tačiau 
Vorkuta, katorgininkai, kiti tremtiniai mažai ko bebijojo. Paskaitos buvo slaptos, iš 
čia ir Markovos akimirkos idėja. Mažam būreliui išklausius pasakojimo, jis buvo 
perpasakojamas kitiems, pasidalijant akimirka. Taip vyko gulaginis lavinimasis, 
kur kiekvienas laisvas žodis ir kūrybinė interpretacija buvo dvasios aukso ver-
tės. Markovos „Katorgininkės užrašai“ yra prisodrinti estetikos, didingo tundros 

391 Ibid., c. 206–207.
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simbolizmo. Dar viena ištrauka iš jos filosofinių eilėraščių. Ji 1945 m., baisiausiais 
sau, kai šachta, šaltis, antisanitarija ir šiltinė ėdė katorgininkus, savo atmintyje rašė: 

Что видишь Ты? С таинственным узором
На сводах Вечности перед Тобой
Открыта книга Бытия и Ты
Читаешь сокровенные листы
И ужас овладел Твоим недвижным оком!

Познавши тайну на небесных скрижалях,
Ты испытала леденящий страх
Перед грядущим беспощадным Роком
И Ты молчишь в смятении глубоком.392

Jos eilės susieja tundros ir lemties figūras, skaitant negailestingo likimo nuos-
prendį, užrašytą ant dangiškų akmeninių lapų, tokių, kokius Viešpats įteikė pra-
našui Mozei, kai paskelbė savo Įsakymus. Į Markovos eilėraštį „Sniego Molochas“ 
atsiliepė kiti Vorkutlago ir Pečioros baseino kaliniai-poetai. Vienas iš įdomesnių 
yra Vladimiras Ignatovas, pavadinęs Markovos eiles „Ножом воткнутые стихи“ 
(„Peiliu įsmegtomis eilėmis“). Jis rašė: 

Вдруг тень столба или версты
Грехом передо мною встала,
Ножом воткнутые стихи
Как самоцветные кристаллы.393

Ignatovo atsakymas kupinas tolio ir vertikalės supriešinimo. Didieji toliai – 
varstai, etapai, nesibaigiantis ir neįveikiamas intervalas – staiga pakilo vertikale: 
nuodėmės ir aukos. Šis vaizdas labai aiškiai perteikia gėrio ir niekšybės dvasingu-
mą, kuris matuojamas kilimu ir kritimu, ne varstais. 

Teatro gerbėjas buvo inžinerijos generolas Michailas Malcevas, vadovavęs Sta-
lingrado miesto gynimo inžineriniams darbams, ir vėliau, nuo 1943 m. rudens, 
392 Ibid., c. 72. 
 „Ką Tu matai? Paslaptingais raštais
 Ant Amžinybės skliautų prieš Tave
 Atverta Būties knyga ir Tu
 Skaitai paslaptingus lapus
 Ir siaubas užvaldė Tavo nejudrią žiūrą!
 Iš dangiškųjų akmeninių lapų pažinusi paslaptį
 Patyrei Tu ledinį siaubą 
 dėl negailestingos Lemties artėjimo
 Ir Tu tyli giliai sutrikusi“. (Vertimas G. M.)
393 Ibid., c. 68.
 „Staiga stulpo šešėlis arba varstai
 Stojo prieš mane nuodėme,
 Peiliu įsmeigtos eilės,
 Kaip brangiaakmenių kristalai“. (Vertimas G. M.)
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paskirtas visos Vorkutos anglies baseino vadovu. Jis įkūrė naują teatrą (dalį jo perkėlė 
iš kito teatro – Abezės lageryje) ir ragino Gulago administraciją siųsti geriausius reži-
sierius, dainininkus, profesionalius aktorius ir net baleto šokėjus į Vorkutą394. Malce-
vas suteikė galimybę garsiausiems menininkams kaliniams kurti profesionalų teatrą, 
dirbti kartu su laisvais menininkais, net jiems vadovauti. Jis anaiptol netapo žmonių 
katorgoje gelbėtojas. Priešingai, jo voliuntarizmas puikiai derino didžiausią prievar-
tą ir ribotas menines laisves. Jo įteisintas, globotas Vorkutos muzikinis dramos tea-
tras, gyvavęs šiuo statusu 1943–1950 m., buvo išskirtinis reiškinys Sovietų Sąjungoje. 
Po 1950 m. prasideda teatro nuosmukis, kitiems Vorkutlago vadovams (Malcevas 
išvyko į Maskvą) uždraudus kaliniams vaidinti profesionaliame teatre. Pats teatras iš 
muzikinio tapo paprastu dramos teatru. 1957 m. sudegė Malcevo laikotarpiu statytas 
ištaigingas teatro pastatas. Vėlesnis Vorkutos dramos teatras gyvena savo didžiąja 
Gulago legenda, savo aukso amžiumi. Šiandien, Arkties rato miestams griūnant dėl 
apleistumo ir ekonominio neperspektyvumo, dėl oligarchinio išnaudojimo ir kitų 
priežasčių, Vorkutos dramos teatras, biblioteka, kurie atsirado iš Gulago dvasinių 
lyderių iniciatyvos ir pasiaukojimo, siekia atkurti Gulago teatrų bendradarbiavimą – 
kaip tam tikrą prarastą tapatybę, bendrą šaltinį. Šio bendradarbiavimo pagrindas 
buvo ir yra Vorkutos ir Abezės395 teatrai. Gulago teatrai tapo dvasinio gyvenimo, 
savitvardos atspara, kai nebebuvo nieko, kur siela galėtų prisiglausti (Bažnyčia buvo 
draudžiama). Valdžiai to taip pat reikėjo. Gulago lageriai privalėjo pateikti planinę ir 
viršplaninę produkciją šaliai: medieną, anglį, geležies rūdą, naftą, tiesti kelius, kasti 
kanalus… Be to, galiojo sielų inžinerijos pažadas – Gulagas perauklės tėvynės išda-
vikus, vagis ir banditus, kolaborantus su naciais ir kitus nusikaltėlius. 

Vorkutos dramos teatrą dar karo metais kūrė K. S. Stanislavkio ir Vl. Nemiro-
vičiaus-Dančenkos mokyklos mokinys, garsus režisierius Borisas Mordvinovas396. 
Markova pasakoja (jos būsimasis vyras Aleksandras Markovas vaidino, dainavo šia-
me teatre, iš čia jos geros žinios), kad ilgą laiką teatras neturėjo jokių natų ir jokių 
libreto tekstų. Pavyzdžiui, pirmas 1943 metų spektaklis buvo Kálmáno operetė „Sil-
va“. Natų ir libreto nebuvo. Vorkutoje kalėjusi operečių dainininkė Natalja Glebova 
pradėjo dainuoti, niūniuoti „Silvos“ melodijas, o talentingas muzikantas, kalinys 
Aleksandras Stojano tuoj pat grojo šias melodijas fortepijonu ir čia pat užrašydavo 
394 Išsamiai patrono-kliento, gulaginių ribų tarp kalinio ir laisvojo išsitrynimą Vorkutos atveju analizuoja 

Alanas Berenbergas: Barenberg, A. Gulag Town, Company Town. Forced labor and it’s legacy in Vorku-
ta. New Haven and London: Yale University Press, 2014, p. 71–75.

395 Apie Abezės gulaginio teatro raidą ir funkcijas: Ясный В.К. „Крепостной театр“, c. 300–306. In: 
Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. 
Сыктывкар: Память, 1999.

396 Apie Vorkutos operos ir teatro gimimą ir raidą Gulago laikotarpiu: Клейн, А. С., Попов, А. А. 
„Заполярная драма“, c. 219–275. In: Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв 
массовых политических репрессий. Сыктывкар: Память, 1999. 



269

VIII. TEATRAS PRIE PRAGARO VARTŲ: GULAGO, GETO, BLOKADOS

natas. Taip jie perkūrė „Silvą“. Tiesa, Stojano po kelerių metų žuvo397. Iš kitų pasako-
jimų matyti, kad jie neturėjo ir Charleso Gounod „Fausto“ libreto, todėl remdamiesi 
Goethe’ės Faustu patys jį sukūrė. Taip režisierius Mordvinovas pastatė visą398 ketu-
rių dalių Gounod operą „Faustas“399. Mefistofelio partiją dainavo tuo metu Rusijoje 
garsus, bet nuteistas operos dainininkas Boris Deineka. Gulage skambėjo „tamsos 
Kunigaikščio arijos“400. Metistofelis buvo savo vietoje, savo namuose. Šėtono ironija 
Vorkutlago užveidrodyje buvo labai sava. Kaliniai mėgo šią operą, ji buvo viena 
populiariausių. O kaip ji skambėjo – sunku pasakyti, nes ji taip pat buvo atkuriama 
iš atminties, patiems užrašant natas. Didžiosios niekšybės Demonas nusileido į ba-
naliojo blogio žemę pakviestas Gulago prižiūrėtojų ir kerėjo alkstančias sielas savo 
filosofija ir muzika! Ironija: Dievo toje žemėje nebuvo, tad sielų „ganymu“ užsiėmė 
Tamsos Kunigaikštis. Operos „Faustas“401 arijas Vorkutoje dainavo ir lietuvių ope-
ros solistas, kompozitorius Juozas Indra, čia kalėjęs 1945–1948 m. Jasnyj nurodo: 
„Ateidavo labai skirtingi žiūrovai: ir griežta lagerio valdžia, ir labai inteligentiški 
buvę zekai (зеки), ir samdomas jaunimas, ir vorchovcai [вохровцы], o pačiame 
lageryje – visų atspalvių zekai iki pat smulkiųjų urkų [урки].“402 

Po Antrojo pasaulinio karo, jau apie 1950 ar 1951 metus, Vorkutoje vis labiau 
ir lengviau buvo prieinamos ir bibliotekos, ir knygos. Apie jų skaitymą atsimena 
ten tuo metu kalėjęs mokytojas Viktoras Alekna. Savo autobiografinių atsiminimų 
knygoje „Oi, ta Vorkuta“ jis vokiečių kalba cituoja Goethe’ės Mefistofelio žodžius: 

Er [Gott] findet sich in einem ew’gen Glanze
Uns hat er in die Finsternis gebracht,
Und euch taugt einzig Tag und Nacht.403

Metaforinė Dienos (Dievo šviesa) ir Nakties (Mefistofelio būvis) kaita žmogui 
yra duota. Tačiau tik dvasingumo pastanga – bebaime poezija, menu, tikėjimu – 
atveria tapsmą ir būties prasmę. Didžioji poezija, teatras ir opera įveikia žeminan-
čią kankinystę ir nuopuolį. Priešingai, instrumentinis protas dažniausiai šito ne-
mato, neįstengia suderinti, o godumas praryja dvasią. 
397 Маркова, Е. В. Воркутинские заметки каторжанки „Е-105“. Сыктывкар, 2005, c. 143.
398 Ясный, В. К. „Крепостной театр“, 303.
399 Клейн, А. С., Попов, А. А. „Заполярная драма“, c. 232, 257.
400 Ibid., c. 231.
401 Клейн, А. С., Попов, А. А. „Заполярная драма“, c. 242.
402 Ясный, В. К. „Крепостной театр“, c. 304.
403 Alekna, V. Oi, ta Vorkuta. Vilnius: Viktoras Alekna, 2002, p. 154:
 Jai [Aukščiausiojo akis] amžinoj šviesybėj matos,
 Ko mums išvysti nepavyks,
 Mums sutemose sukas ratas,
 Kur po nakties diena ir vėl naktis. (Goethe, J. W. Faustas. Vertė Jonynas, A. A. Vilnius: Tyto alba, 2003, 

p. 101).
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* * *
Kai didieji ideologijos šūkiai nebeužgožia žmoniškumo: Holodomoras. 

Bolševikų partija ne šiaip pasmerkė valstiečius, vykdydama maisto ir žemės ūkio 
išteklių rekvizavimo ir kolūkių steigimo politiką, virtusią didžiuoju Holodomoru, 
bet ir sunaikino kaimo civilizacines prielaidas, ūkišką mąstymą, dialektus, etninį 
ir kitą nerašytinį paveldą. Krisas Dietrichas, nagrinėdamas 1931–1933 metų JAV 
dokumentus, susijusius su Holodomoru SSRS ir pirmiausia Ukrainoje, remiasi Ar-
noldo J. Toynbee teiginiu, kad didžiosios civilizacijos miršta ne pačios, o nusižudo 
tam tikrų sprendimų būdu404. Tokiu autorius laiko specialiai Stalino ir jo koman-
dos organizuotu badmiriu didžiuosiuose valstiečių regionuose. Jų sukeltą badmirį 
esmingai skyrėsi nuo neorganizuotų, atsitikusių dėl daugelio politinių ir ekonomi-
nių aplinkybių, kaip tai buvo 1921 m. Didysis 1932–1933 m. Holodomoras aprėpė 
šiuos SSRS regionus: Ukrainą, Pavolgį, Pietų Uralą, Kazachstaną, Šiaurės Kaukazą, 
dalį Baltarusijos ir kitas vietoves, nors ir prieš tai buvo bent keletas mažesnių ba-
dmirių. Manoma, kad 1932–1933 m. mirė apie 8 milijonus žmonių405. Dietrichas 
neatsitiktinai šį organizuotą badą vadina tabu vardu: jis buvo paslėptas, falsifikuo-
tas, kaip buvo falsifikuojamos to laiko NKVD bylos ir aukų prisipažinimai (prisipa-
žinti dėl nusikaltimo, kurio iš viso nebuvo). Šis falsifikavimo mastas ir gėrio kaukės 
leidžia mums laikyti Holodomorą niekšybės veiksmu, o ne tik blogiu. Ši niekšybė 
yra akivaizdi savo ir šiandien išliekančia retorika: „įpareigojimų perlenkimai…“, 
„buvo atskiri atvejai…“, „priešų prasimanymai ir insinuacijos…“, „patys mirė na-
tūralia mirtimi“… Šis falsifikavimas, kaip pažymi Dietrichas, dangstomas ciniškos 
arba „atviros konspiracijos“: esą „kulokai“ (stambūs ūkininkai) nebendradarbiauja 
dėl kolektyvizacijos, slepia grūdus, būtinus socializmo statyboms, nevykdo plano 
(atviras sabotažas). Tokie „nevykdantys“ Ukrainos kaimai buvo apsupami dalinių, 
iš gyventojų atimamas visas maistas, o valstiečiams liepiama daugiau dirbti. Atėjus 
žiemai apsuptuose kaimuose – badas, ir jie išmirdavo. 

Ukrainiečių tyrinėtojų nuomone, Holodomoras buvo ne aklos bolševikinės 
žemės ūkio politikos rezultatas, bet tikslingas, racionalus noras palaužti valstiečių 
pasipriešinimą kolektyvizacijai, sunaikinant valstietišką savarankiškumą, valstie-
tišką būtį406. Holodomoro pasekmės yra ne tik demografinės, jos įtvirtino naują-
ją pavergtąją sąmonę, jos priklausomybę nuo valdančiosios partijos ir „valdžios 
vertikalės“, nesavarankiškumą ir socialinės tikrovės nesuvokimą. Holodomoro 

404 Dietrich, K. Taboo Genocide. Holodomor 1933 and extermination of Ukraine. Vol. II, New York: Kris 
Dietrich, 2015, p. 191. 

405 Ивницкий, Н. А. Голод 1932–1933 годов. Москва: РГГУ, 1995.
406 Упорядник, П. Р. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. Документи і матеріали. Києв: Києво-

Могилянська академія, 2007.



271

VIII. TEATRAS PRIE PRAGARO VARTŲ: GULAGO, GETO, BLOKADOS

falsifikacijos laipsnis labai panašus į NKVD kurpiamas bylas – įsivaizduojamus pi-
lietinio karo scenarijus. Holodomoro pasekmės buvo jaučiamos ir didžiuosiuose 
miestuose Charkove, Odesoje, Kijeve – ten, kur bėgo ar kur buvo suvežami pabė-
gėliai, kur taip pat buvo jaučiamas badas.

Sovietinės civilizacijos pasakojimas susideda iš dviejų istorijų: regimosios, 
kuri aprėpia herojišką entuziazmą, socializmo statybas ir masinio gėrio kūrimą, ir 
nematomosios, kuri pasakoja apie nesibaigiančią, niekuo nepamatuojamą kančią. 
Šie du pasakojimai ir regėjimai skiriasi tiek pat, kiek Holodomoras nuo komuniz-
mo Pažado. Bolševikinės šlovės viršukalnes puošia gausūs revoliucijos kovotojų, 
didžiųjų komunistų vardai ant Maskvos Kremliaus sienų, komunistiniai Lenino, 
Mao, Ho Chi Minho mauzoliejai ir paradinės atminties aikštės. O požemis slepia 
milijonus nežinomų kalinių, tremtinių, mirusiųjų nuo bado. Mobilizacinė komu-
nizmo sistema, siekusi pakilti į kosmosą ir nutiesti geležinkelius per taigą ir tun-
drą, slėpė rekvizavimo, neapmokamų darbadienių ir lagerių sistemą. Vietoj tūks-
tančio įvairovės plokštikalnių, apie kuriuos kalbėjo Deleuze ’as ir Guattari407, buvo 
sukurta tūkstančiai vienatipių postamentų: paminklų karo ir darbo pirmūnams, 
garbės lentų, raudonųjų kampelių. Gretinu Deleuze’o ir Guattari „geismo mašinų“ 
idėją su sovietine, propagandine „šlovės“ industrija, paslėpusia milijonus bado ir 
lagerių aukų. Masinės iškilmingumo ir šlovės retorikos nenagrinėja Foucault, iš-
samiai aiškinęs vakarietiškąją politinio kūno discipliną, bet vengęs propagandinių 
technologijų analizės net tuomet, kai tai jį kvietė padaryti propagandos analitikas 
Chomsky’is408. 

Disciplinuotas ir komitetų prižiūrimas postamentų kultas turėjo formuoti 
sovietinės liaudies kolektyvizmą ir vienybę. Užuot plėtojus įvairovę, buvo ideali-
zuojama daugybė sugniaužtų kumščių, vienos partijos įkvėptų socialistinio lenk-
tyniavimo dalyvių, vienos idėjos valdomų liaudies savanorių draugovininkų409. 
Trockistas entuziastas Moisejus Averbachas, vėliau garsiosios knygos apie Vorku-
tos tremtį „Ad majorem Dei gloriam“ autorius, prisimena, kaip jis, tikėdamas sta-
linistine kolūkių sistema, pats savanoriškai ėjo išbuožinti ne stambiųjų ūkininkų, o 
vidutiniokų, didelių kaimo šeimų, naktimis kartu su kitais bolševikais atimdamas 

407 Deleuze, G., Guattari, F. Mille Plateaux. Paris: Éditions de Minuit, 1980.
408 Chomsky, N., Foucault, M. The Chomsky-Foucault Debate On Human Nature. New York, London: 

The New York Press, 2006.
409 Добровольная народная дружина (ДНД) SSRS veikė 1959–1991 m. Liaudies draugovininkų tikslas 

buvo palaikyti viešąją tvarką, padėti milicijai, kovoti su „chuliganizmu“, turto grobstymu, spekulia-
cija, veltėdžiavimu, nepadoriu elgesiu ir išvaizda gatvėse, užtikrinti didesnį šalies gynybinį potenci-
alą. Liaudies draugovininkai tramdė ne tik gatvės nusikalstamumą, bet ir kitamanystę bei subkul-
tūrų apraiškas. Draugovininkai buvo tarybinės liaudies (советская общественность) vedinys. 
Кригер, Г. Л. Народные дружины в борьбе с преступностью. Москва: Юридическая литература, 
1977.
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paskutinius gyvulius ir grūdus bei pasmerkdamas juos badui, nes tie neturės ką 
sėti. Jis tik nežinojo, kad šiems kaimo žmonėms, jų didelėms šeimoms bus drau-
džiama pasitraukti, išvykti iš kaimo, neišduodant dokumentų, grasinant suėmimu 
ir tremtimi. Totalinis produktų atėmimas Ukrainos, Kazachstano, Rusijos Pietų 
Uralo vietovėse, pačiose derlingiausiose žemėse, sukėlė bado protrūkį.

Foucault aptarė politinių kūnų disciplinavimą: paskirstymą, veiklos kontrolę, 
genetinį ugdymą ir jėgų komponavimą, taip pat įvairius režimus, kuriems esant kū-
nai veikia paklusniai. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie paskirstymą410, jis nurodo kelis 
svarbius disciplinavimo žingsnius: erdvės, vietos, režimo ir laiko suskaidymo. Er-
dvinis disciplinavimas prasideda nuo asmenų perkėlimo ir griežto naujųjų teritori-
jų apibrėžimo, atitvėrimo: rezervacijos, pabėgėlių stovyklų, darbo jėgos perkėlimo, 
mobilizavimo… Kolūkių steigimas, valstiečių judėjimo ribojimas, o kartu dinamiška 
gulaginė darbo jėgos perkėlimo sistema, tik minimaliai tenkinant maisto ir poilsio 
poreikius, galėtų būti gera Foulcaut samprotavimų iliustracija. Kitas valdymo prin-
cipas, pasak Foulcaut, yra homogenizacija ir „celės“ – susvetimėjimo palaikymas ir 
draudimas kurti naujas grupes, mat geriausiai paklūsta susvetimėję ir panašūs, ho-
mogeniški vienetai. Tuo tikslu naikinama įvairovė ir jos įprastinė komunikacija: se-
noji kalba, emociniai bendravimo modeliai. Badmirio politika vienu mostu „spren-
dė“ įvairovės problemą, gamino ypač paklusnų, bado ir mirčių siaubo išgąsdintą 
subjektą, pasiryžusį išduoti ir sutikti su bet kuo, kad tik išvengtų grįžimo į totalinę 
siaubo būseną. Ją sukelia ne pavienio žmogaus badavimas, o kančių masiškumas ir 
mirties absurdas, auganti atskirtis nuo šeimos ir artimųjų. Masinės bado mirtys iš-
draskė šeimas, skatino priimti bet kokią kūniškumo ir sąmonės, žinių politiką. 

Sovietinė elgesio su valstiečiais praktika, produktų nusavinimo, prievartinės 
kolektyvizacijos, judėjimo ribojimo (valstiečiams) politika nuo 1944 m. palietė ir 
Lietuvos kaimą. Mentaliteto, valstietiškos pasaulėjautos ir būties žlugdymas pasi-
reiškė masiškai naikinant vienkiemius, formuojant kolūkius ir tarybinius ūkius, 
taikant „darbadienių“ – darbo dienos normų – praktiką bei įvairias mobilizacines 
kampanijas, kurių metu kaimo žmonės buvo perkeliami į naujus „gamyklinius“ 
miestus. Tradicinės pasaulėjautos ir gyvenimo būdo griūtis buvo tarsi Niekio at-
vertis. Justinas Kubilius, Arvydas Šliogeris, aiškindami Broniaus Radzevičiaus 
„Priešaušrio vieškelius“, parodo dvasios slopinimo kančią ir naujuosius ideologi-
nius Niekio pavidalus. Tačiau ir be to, kad dvasia „slopinta […] metafizinės pasau-
lėjautos teleologinės pasaulėžiūros grotų“411, kūnas ir dvasia buvo engiami kasdie-
nės baimės, beveik neatlyginamo darbo ir bado. 

410 Foucault, M. Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas. Vertė Daškus, M. Vilnius: Baltos lankos, ALK, 
1998, p. 172.

411 Kubilius, J. Prasmė – kaip gyvybė. Straipsniai, esė, etiudai. Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 38.
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Po Antrojo pasaulinio karo darbadienių minimumas Lietuvoje buvo vyrui 
150 dienų per metus, moteriai – 100, o iš tikrųjų apie 200. Priminsiu, kad darba-
dienis – tai darbo dienos (išdirbio, rezultatų) norma, kuri buvo skirtinga sėjos, gy-
vulių priežiūros, medžių kirtimo ir kitais atvejais. Privilegijuoti „socialistinio darbo 
pirmūnai“ per dieną įveikdavo po pusantro ir daugiau darbadienių412, o daugumai 
kartais reikėdavo pusantros arba dviejų dienų, kad įvykdytų darbadienio normą. 
Vidutiniškai 0,5 ir 0,75 darbadienio buvo žymima už darbo dieną. Taigi reikėjo 
stengtis ir būti nuolankiam, kad darbadienius įskaitytų ir nenusitemptum savo šei-
mos į bado siutą413. Už darbadienius kolūkiečiams buvo atlyginama metų pabai-
goje keliais maišais grūdų su pelais, kartais trupučiu pinigų, dažniausiai – mažai ir 
vieno, ir kito414. Tik oficialiuose dokumentuose galiojo, kad už darbadienį skiria-
ma vidutiniškai 1,5–2 kilogramai grūdų. O pokariu – veikiau lažas kolūkiui ir kaip 
atlygis – keli pelų maišai metų pabaigoje. Taip atsirado nauja valstiečių gyvenimo 
ir mąstymo praktika: grobstyti, meluoti, išsisukinėti, išlikti. Darbadienių sistema 
buvo papildyta kolūkiečių judėjimo suvaržymu: atimti arba neišduodami pasai, 
veikė draudimas be leidimo išvykti gyventi į miestą bei teisė grąžinti išvykėlius, 
pabėgėlius. Viešas entuziazmo ir kolektyvinio darbo demonstravimas, nuolanku-
mas ir paklusimas išorinei ideologijai puikiai „derėjo“ su grobstymu, prirašinėjimu, 
sabotažu, užmirštant savo seną gyvenimo būdą bei patyrimą. Buvo imituojamas 
darbas, kalba, pažiūros, mąstymas. Tai ir yra sovietinė kolūkietiška sąmonė, kuri 
atitiko pogulaginį sąmoningumą. Oficialiai SSRS darbadienių ir darbo jėgos suvar-
žymo sistema tęsėsi nuo 1930 iki 1966 m., o šios tvarkos suformuota kolektyvinio 
klusnumo sąmonė – gerokai ilgiau, jos reliktai siekia mūsų dienas, lygiai kaip rasis-
tinės segregacijos sistemos suformuota sąmonė ar kolonijinio elgesio tipai veikia 
nūdienos mąstyseną daugelyje kitų pasaulio šalių. Apie tokios sąmonės gimimą iš 
dalies užsimena Arendt, aptardama iš šeimos vergovinio ūkio (senovės Graikijos 
oikos) kilusią paklusimo formą415. Baudžiavinė, pobaudžiavinė, gulaginė ir pogula-
ginė, kolūkietiška ir pan. kolektyvinio paklusnumo sąmonė kilo iš represinio kūno 
disciplinavimo, darbo ir kalbos supaprastinimo (infliacijos). Kolektyvinė, represi-
nė sąmonė, jos subordinacijos, t. y. paklusimo, bet kartu ir išsisukinėjimo schemos 
veikė kaip ikipatyriminė matrica. Ilgą laiką neokantiškoji tradicija, kurią iš dalies 
įkvėpė Wilhelmo von Humboldto filosofija, transcendentalijų formavimąsi siejo su 

412 Pagal Aleksejaus Stachanovo modelį dažniausiai socialistinio darbo pirmūnams siekti pergalingų re-
zultatų buvo skiriami keletas pagalbininkų.

413 Попов, В. П. „Государственный резерв хлеба в СССР и социальная политика“, in: 
Cоциологические исследования, 1998, № 5, c. 24–33.

414 Gumuliauskas, A. „Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje“, in: Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija. Lietu-
vos valsčiai. Gruzdžiai. Vilnius: Versmė, 2010.

415 Arendt, H. Žmogaus būklė. Vilnius: Margi raštai, 2005.
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vidinės kalbos formos (vok. innere Sprach form) raida. Tačiau kas yra Gulago kali-
nių ar darbadienių kolūkiečių innere Sprach form? Kiek ji buvo suskaidyta, kupina 
nerimo, baimės ir siaubo, kiek ji suvokė Būties ir Niekio, t. y. gyvenimo ir mirties, 
varžytuves? 

Sovietinė kolektyvinio paklusnumo sąmonė keitė Hegelio išsamiai aptartą tar-
no nuolankumą ponui416. Net šeimos poreikiai nėra aukščiau nei kolektyvinis pa-
klusimas valdžios aparatui, o tai iškelia dilemą: kas svarbiau – šeimos interesai ar 
kolektyviniai įsipareigojimai? Kolektyvinis sąmoningumas buvo maskuojamas di-
dingumo idėjomis: paklusimas buvo vadinamas susitelkimu, pasiaukojimu. Kolek-
tyvinio paklusnumo sąmonė yra nuolankumas, vainikuojamas butaforinio pjedes-
talo ir ideologinių šūkių. Šis ideologinis ir itin agresyvus, nejautrus nei milijonams 
Holodomoro aukų, nei dešimtims milijonų Gulago aukų mąstymas yra visai kas 
kita nei tie prietarai, apie kuriuos kaip apie suvokimo sąlygą kalba Hansas G. Ga-
dameris, o Richardas Rorty’is užsimena apie kūrybingą klaidingą skaitymą417. Jie 
teigia, kad prietaras, klaidinga interpretacija yra supratimo ir kitumo sąlyga bei 
įvairovės prielaida. Kolektyvinio paklusnumo sąmonė yra sovietinės decivilizacijos 
išraiška. Kaip priešprieša kolektyviniam sąmoningumui, kaip kompensacija, kaip 
išlikimo šaltinis formavosi neregimasis, virtuvinis komunikacinis laukas, virtuvinė 
viešuma (disidentų susirinkimo vietos, virtuvinė kitamanystė). Sovietinės sąmonės 
dvilypumas, banalumas, demonstruojamos ištikimybės ir slapto privatumo prieš-
prieša dar ir dabar veikia mūsų pilietinį, viešąjį gyvenimą. Prisimenant Mozės ke-
lionę per dykumą, kuri tęsėsi 40 metų, galime teigti, kad ir minėtas sąmoningumas 
veikiausiai išnyks tik pasikeitus mažiausiai dviem trims kartoms po Sovietų Sąjun-
gos žlugimo (t. y. apie 2031–2051 m.). 

* * *
Kainai ugdė kainus: Plikosios salos patirtis. Adomo ir Ievos pirmagimis 

Kainas nužudė savo jaunesnįjį brolį Abelį. Vėliau, sekant bibline metaforika, kainai 
žudė kainus: Stalinas žudė trockistus, Josipas Tito persekiojo stalinistus, Mao ir 
Šiaurės Korėjos Kimų dinastija – senuosius nomenklatūrinius komunistus. Pana-
šiai elgėsi Hitleris, Mussolinis, tik truputį švelniau generolas Franciscas Francas 
Ispanijoje, savo lageriuose naikindami brolius abelius. Kainų (kainai žudė kainus) 
ir abelių (kainai žudė abelius) žudymus skatina ne tik geidžiama ir kitam pavydima 
Dievo malonė, bet ir šis tas daugiau – noras būti šlovinamam masių, patirti viešąjį 
triumfą. 

416 Hegel, G. Teisės filosofijos apmatai, arba Prigimtinės teisės ir valstybės mokslo metmenys. Vilnius: Min-
tis, 2000. 

417 Rorty, R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 
2010.



275

VIII. TEATRAS PRIE PRAGARO VARTŲ: GULAGO, GETO, BLOKADOS

Kainai žudė kainus… Tai ir yra istorija apie Goli otok, Plikąją salą, esančią 
Kroatijos pakrantėje, ir apie ten buvusį lagerį stalinistams. Šioje saloje vykusių re-
presijų istorija yra labai pamokanti metafora ir mums: kodėl negalima pamiršti ne 
tik kankinių abelių, t. y. Dievo teisuolių, bet ir kainų mirčių, kodėl negalima leisti 
pasikartoti nei vienų, nei kitų tragedijai. KERŠTO troškimas kainams ir jų trage-
dijos užmarštis yra būdas atkurti totalitarines ir autoritarines sistemas. Apie tai šie 
svarstymai.

Kainai kankino ir žudė kainus (stalinistai trockistus, titoistai stalinistus) kur 
kas žiauriau, atkakliau, įmantriau, subtiliau nei abelius (Dievo teisuolius, pilieti-
nius rezistentus, valstiečius naivuolius) ar paprastus kriminalinius nusikaltėlius, 
kurie apskritai mažai kam rūpėjo. Savo partijos narių sekimas, areštai, kankinimas, 
perauklėjimas ar žudymas yra gerokai psichologiškai svarbesni teroro organizaci-
joms nei išorinių priešų ribojimas ar naikinimas. Tito Jugoslavijos partizanai ne-
žudė italų ar vokiečių fašistinės kariuomenės belaisvių, o iškeisdavo juos, tačiau 
be gailesčio naikino visus artimus, pavyzdžiui, Kroatijos nacionalistus (Ustaša), 
kartais ir jų šeimas, ir vaikus, kaltindami ne tiek fašizmu, kiek išdavyste. 1948 m. 
Stalinas ir jam paklusni propagandos ir socialistinių šalių valdymo ir sekimo ins-
titucija Kominformas paskelbė, kad socialistinės Jugoslavijos įkūrėjas ir partizani-
nės armijos vadas maršalas Tito nusigręžė nuo komunizmo ir pasirinko imperia-
listų kelią: „Senas anglų ir amerikiečių žvalgybos agentas Tito sukūrė šnipų tinklą 
liaudies demokratijos šalyse, siekdamas ten likviduoti socializmą.“ Buvo teigiama, 
kad Tito serga „vadiškumu“, kad jis kuria „antikomunistinį policinį fašistinio tipo 
režimą“. Kaltinimų retorika niekuo nesiskyrė nuo stalinistinių kaltinimų bolševi-
kams trockistams, Kamenevo šalininkams ir kt. 

Tito ir Stalino priešpriešos atveju susiduriame su politinio pavydo jausmu, 
aiškiai siejamu su tuo, ką Lacanas vadino pridėtiniu džiaugsmu (plus-de-jouir): 
kuris iš jų yra tikrasis partizaninio judėjimo įkūrėjas, Balkanų išlaisvintojas, tikro-
jo socializmo kūrėjas? Tito iki pat 1948 metų išliko ne šiaip sau ištikimas Stalino 
sekėjas ir partinės politikos bei represijų prieš kitaminčius kopijuotojas, bet dar 
1946–1947 m. Stalinas jį laikė galimu savo mokiniu, tuo, kuris jį pakeis po neiš-
vengiamos Vado mirties ir sukurs dar platesnę Sovietų Sąjungą, į kurią įsitrauks ir 
Jugoslavija, ir Albanija, ir Bulgarija. Tito puikiai kalbėjo rusiškai ir ilgą laiką ben-
dradarbiavo (manoma, nuo 1935 m.) su SSRS NKVD ir partiniais „aparatčikais“, 
kurie administravimo intrigas ir pavydą iškėlė aukščiau už politiką ir išmintingą, 
kupiną humanitas bei dvaro etiketo diplomatiją. Jis rėmė stalinistinę „informavi-
mo“ praktiką, trėmimus, kovą su bet kokiu frakcionizmu, gerai suvokė Vado kulto 
propagandinę reikšmę partijai ir tautai. Jis pats prisidėjo prie trockistų ir vėlesnių 
komunistų partijos atskalūnų persekiojimo ir puikiai žinojo, ką reiškia, kai kainas 
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pavydi ir nekenčia kito kaino. Iki 1948 metų Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos pro-
paganda skelbė apie Stalino (vyresnis) ir Tito (jaunesnis) brolybę. Visur buvo ka-
binamos jųdviejų nuotraukos, panašiai kaip vėliau SSRS bus šlovinamas, o vėliau 
niekinamas Mao. Todėl kai Stalinui leidus Kominformo biuras, tuo metu buvęs 
Belgrade, viešai pasmerkė Tito, šis puikiai suprato, kuo kaltinimas gali baigtis jam 
ir jo artimiesiems. Stalinas nužudė bendražygius Trockį, Kamenevą, Radeką, Bu-
chariną, jų šeimų narius ir tūkstančius jų sekėjų. Atėjo laikas Tito arba, priešingai, 
laikas stalinistams. Taip greitai, ūmiai subrendo Goli otok (Plikosios salos) lagerio 
idėja. Pirmiausia lageris buvo skirtas tik buvusiems kolegoms, partizaninių mūšių 
bendražygiams, draugams ir broliams bolševikams kankinti, psichologiškai defor-
muoti, žudyti arba perauklėti. 

Saloje buvo nuolatos vykdomi psichologiniai ir psichoanalitiniai (Jugoslavijo-
je psichoanalizė nebuvo draudžiama, skirtingai nei Sovietų Sąjungoje) kankinimai 
ir eksperimentai, kurie turėjo sugniuždyti asmenybę, priversti patirti siaubą, gėdą, 
būti pažemintam ir viešai žeminti, kankinti kitus „draugus“. Taip buvo atrastas 
Niekšybės ugdymo metodas, kuris Gulago sistemoje veikiau buvo atsitiktinis, o 
Jugoslavijoje paverstas „moksliniu“. Po viso to ideologinis atsivertėlis turėjo įstoti į 
Tito slaptąją policiją – Valstybinę saugumo administraciją UDBA – NKVD ir KGB 
analogą, kad ir toliau išdavinėtų draugus, rašytų prieš juos laiškus, rinktų infor-
maciją. UDBA yra kaltinama ypatingu žiaurumu ir klasta, metodais, perimtais iš 
NKVD: šnipų siuntimas į nacionalistų partizanų gretas, jų šeimų narių kankini-
mas bei sušaudymas. Tačiau ir UDBA stalinistai, laiku nepersiorientavę, buvusių 
kolegų buvo suimami, kankinami ir t. t. Tačiau visa tai yra tik Niekšybės ratų pra-
džia. Goli otok esmingai skyrėsi nuo Gulago ir kai kuriais metodais buvo panašus 
į nacistines mirties stovyklas. Svarbiausia Goli otok ypatybė: psichologiniai ir – 
naujiena koncentracijos stovyklose – psichoanalitiniai kankinimo ir asmenybių 
transformavimo būdai. Jų tikslas – paversti buvusį fanatiką stalinistą ištikimu Tito 
režimo tarnu, jo entuziastu, iki pat mirties įrodinėjančiu, kaip jis išduoda draugus, 
kaip jis kankina kolegas, nekenčia savo šeimos ir t. t.

Kaip prisimena daugelis buvusių kalinių rašytojų – Venko Markovskis (jo 
knyga „Mirties stovykla“), Dragoslavas Michailovičius (knyga „Goli otok“) ir kiti – 
perauklėjimo lagerio kankinimai prasidėdavo vos atplukdžius kalinius į vieną iš 
kelių salos uostų. Kaliniai būdavo išrengiami ir verčiami bėgti per salą, pilną aštrių 
riedulių. Pakeliui juos mušdavo kiti kaliniai (viešai mušti buvo kalinių prievolė). 
Vėliau juos vertė ištisas paras nešioti akmenis iš vienos vietos į kitą – be tikslo, 
be prasmės, nieko nestatant ir negriaunant. Paskui perauklėjamieji buvo ilgam 
uždaromi į visiškai tamsias ir ankštas kameras, kur trūko oro, buvo skatinamas 
neseniai atvežtų kalinių mušimas. Kankinimus vykdydavo ne tiek prižiūrėtojai, 
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kiek privaloma tvarka kiti kaliniai – buvę komunistai, miestų ir įmonių partijos 
skyrių vadovai, administratoriai, darbo pirmūnai. Kaip pažymi psichiatrinės prie-
vartos tyrinėtojai Todoras Bakovičius, Ana Antič ir kiti, „pažangesnis“ ugdomosios 
niekšybės žingsnis buvo viešos kalinių išpažintys. Jų metu, klausant specialiai pa-
sirengusiam psichologui ar psichoanalitikui, buvo privaloma viešai išpažinti savo 
stalinistinę nuodėmę ir paaiškinti, kodėl tikėjimas Tito yra vienintelis galimas. Iš-
pažinčiai užtikrinti ir ugdomajam niekšybės poveikiui sustiprinti buvo taikomos 
įvairios medikamentinės ir fizinės prievartos formos. Be to, viešąja „atsivertimo“ 
išpažintimi turėjo patikėti kiti „kolegos“, todėl reikėjo šaukti, muštis į krūtinę, 
verkti, įrodyti savo emocinę transformaciją. Tie, kurie neištverdavo ir mirė, buvo 
išmetami į jūrą. Tokių buvo apie 600. Plikojoje saloje, skirtingai nei Gulage, nėra 
kapaviečių. Emocinė savinaika buvo laikoma partinės ir ideologinės savikritikos 
forma. Galiausiai, pasiekę savo pačių transformaciją, jie turėjo priversti kitus ka-
linius aktyviai pasikeisti, muštis į krūtinę. Nuo šios prievartos priklausė, ar vyres-
niam kaliniui bus sumažinta bausmė. Tyrinėtojai pažymi, kad daugeliui stalinistų 
„pasikeisti“ ir virsti titoistu pakakdavo vos pusantrų metų. Nors kaliniai būdavo 
nubausti penkiolikai metų, jie galėjo būti išleidžiami vykdyti savo pareigą visuo-
menei. Sovietinio Gulago sistemos išorinė prievarta politiniams kaliniams – nieki-
nimas, šaltis, badas – Goli otok lageryje tapo vidine engimo metodika, psichologi-
niu niekšybės ugdymu. 

Du ideologiniai ir partiniai broliai – Stalinas ir Tito. Ką reikėjo padaryti su sta-
linistu, kad jis taptų titoistu? Kokie esminiai skirtumai tarp jų? Tapačios komunis-
tinės partijos plėtojo tapatų asmenybės kultą, tapačią mitologiją ir naudojosi tapa-
čiais propagandos metodais. Ar skirtumas buvo vien vardas? Teroras ir diktatūra, 
demokratinis centralizmas ir hegemoniniai sprendimai, žiaurumas ir savivalė darė 
du kainus neatskiriamus. Demokratinis centralizmas – tai nuostata, kad partijos 
nariai gali laisvai marksistiškai ar stalinistiškai svarstyti ir veikti, kol partijos komi-
tetai ar vadovaujantys sekretoriai priims sprendimą, kuriam turi būti nedvejojant 
paklūstama. Stalinizmo laikotarpiu tie, kurie pirmi perskaitydavo sprendimą, ga-
lėjo apskųsti vėluojančius, neva nesilaikančius demokratinio centralizmo, skaidan-
čius partijos vienybę. Už tai grėsė nuobauda, papeikimas, tremtis arba net mirties 
bausmė. Solženicynas paaiškina, kodėl partinių laikraščių redakcinės, oficialios 
skiltys buvo skaitomos auštant, vos tik pristačius laikraštį: nuo to priklausė skundo 
turinys, o gal net kito tremtis. Iš pradžių, iki 1948 metų, Jugoslavijoje visur buvo 
reikalaujama garbinti brolišką Stalino ir Tito draugystę. Visa šalis, visos įstaigos ir 
butai buvo nukabinėti jųdviejų nuotraukomis ir plakatais. Tačiau po 1948 metų 
rugsėjo 8 dienos viskas pasikeitė. Neperskaitę ryto laikraščių ir nespėję laiku pa-
keisti nuotraukų, buvo suimami. Sovietų Sąjungoje būta panašiai: tiesiog laiku 
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reikėjo iš nuotraukos iškirpti Trockį, vėliau Staliną, paskui Chruščiovą… O tie, kas 
laiku neperskaitė partinių pareiškimų, nepakeitė fotografijų, galėjo būti sunaikinti 
arba perauklėjami. Kainų atmintis remiasi priverstinės užmaršties praktika: kitus 
kainus nužudyti bei ištrinti ir iš šlovės analų, ir iš amžinybės memorialo. 

Stalino ir Tito režimų priešprieša kilo iš jų tapatumo: negali būti dviejų dievų 
vienoje vietoje, todėl kažkuris turėjo būti paskelbtas tironu ir komunizmo išdavi-
ku. Maskvai pretekstu tapo tai, kad Tito kartu su savo ideologu Edvardu Kardelju 
skelbė socialistinių šalių savarankiškumo ir darbininkų savivaldos idėjas, kurios 
prasilenkė su Lenino bolševikinių tarybų ir vieningo socialistinių šalių bloko prin-
cipais. Buvo ir išorinių, ideologijai neesminių dalykų. Tačiau asmens kulto stiliui 
ypač svarbūs asmeniniai įžeidimai ir buitiniai skirtumai. Stalinas sovietų buvo 
vaizduojamas kaip didelis asketas, valdantis pusę pasaulio. Jo turtai buvo neigiami, 
o jis pats rodomas vis su ta pačia uniforma. Panašų stilių kultivavo ir Mao. Daugy-
bė dovanų, auksinių kardų, ragų, paveikslų – visa tai buvo laikoma toli nuo jo gy-
venamųjų erdvių, Kremliaus sandėliuose, neafišuojama. Oficialiai užsimenama tik 
apie dvi buitines jo silpnybes: tabakui ir gero vyno užstalei su draugais. Tito buvo 
rodomas kitoks – apgaubtas puošnumo, švytėjimo, turtų, kurie turėjo būti siejami 
su šalies klestėjimu: daugybė rūmų, prabangūs traukiniai, jachtos, ištisos partijos 
svečiams skirtos salos ir net žvėrynai… Nebuvo slepiama ir jo silpnybė moterims ir 
automobiliams. Stalinas šalinosi viešumos, nors masės jį dievino, nors propaganda 
jo portretais ir skulptūromis nusėjo visą šalį, nors radijas ir kinas be perstojo kūrė 
laidas ir filmus apie jį. Jis vengė ir nerengė nei komunistų partijos, nei Komin-
terno suvažiavimų, tačiau žavėjosi užkulisinėmis derybomis. Tito priešingai: buvo 
laimingas maudydamasis šlovės pursluose, laukė tarptautinio pripažinimo, mėgo, 
kad jo auksinėse salose lankytųsi prezidentai, komunistinių partijų sekretoriai, ka-
raliai ar pasaulinės kino žvaigždės ir kad visa tai filmuotų, fotografuotų ir teisingai 
aiškintų žurnalistai. Komunistiniai turto ir valdžios stilių skirtumai žadino pavydą 
ir kerštą. Bandant suvaldyti stalinistines revoliucijos stiliaus ir vado kulto nuotai-
kas, buvo sukurta Goli otok sistema. Dažniausi Plikosios salos kaliniai buvo Juod-
kalnijos ir Serbijos komunistai, kurie buvo didžiausi rusofilai ir laiku nenuplėšė 
nuo sienų fotografijų, skelbusių, kad Stalinas ir Tito yra amžini broliai. Taip buvo 
palaužiama serbiška rusofilija ir išaukštinama komunistinės Jugoslavijos idėja.

Perauklėti stalinistą reiškė išvaduoti jį iš asketiško atsidavimo priešų naikini-
mui ir atverti titoistinei šlovei, sugriauti internacionalizmo ir išaukštinti tautinio 
socializmo idealus, garbinti darbininkų savivaldą ir, svarbiausia, išpažinti tik vie-
ną vadą. Atrodytų, tai nebuvo sunki užduotis, tačiau tiems, kurie laikėsi įsivaiz-
duojamų leninizmo idealų ir tikėjo Stalino kultu, šis iššūkis – Kainui tapti kitokiu 
Kainu – buvo sunkus, o Jugoslavijos saugumo administracija nepasitikėjo namų 
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išpažintimis: privalu buvo pereiti perauklėjimo sistemą. Vienmačio ideologijos su-
bjekto (sekant Herbertu Marcuse) virtimas kitokiu vienmačiu ideologijos subjektu 
buvo tik psichologinis iššūkis. Svarbiausia čia ne vieno vienmačio virtimas kitu 
vienmačiu, o niekšybės ugdymas.

Kūrybinės industrijos ir laisvalaikio pramonės, remiamos privataus ir Europos 
Sąjungos kapitalo, transformuoja komunistinio režimo salas į turizmo, laisvalaikio 
ir psichikos gydymo rojų, nuosekliai slėpdamos represinės psichiatrijos paveldą ir 
nomenklatūros naikinimą, žudymą. Dabar Goli otok – prabangi turistinio poilsio 
vieta, kur vis mažiau kas lieka iš buvusio lagerio atminimo. Tai priešinga Aušvicui, 
kuris gyvena savo kančių priminimais, ir priešinga Gulago darbo lageriams, kurie 
sunaikinami, tačiau žuvusiųjų artimieji vėl ir vėl atstato kryžius, kaip, pavyzdžiui, 
Abezės lageryje. Skirtingos užmarštys. Kas dabar atsimena, kiek Lietuvos komu-
nistų, nuoseklių leninistų ir stalinistų buvo sunaikinta kalėjimuose ir Gulago lage-
riuose? Pavyzdžiui, Stalino režimo sušaudytą Zigmą Aleksą-Angarietį ar Lietuvos 
komunistų vado Vinco Mickevičiaus-Kapsuko žmoną Eleną Domicelę Tautkaitę 
(už „trockistinę veiklą“ ją įdavė Angarietis). Tikra Aleksos-Angariečio niekšybė – 
gudrumas, kuris neatvėrė jam šlovės vartų. Kainai žudė kainus – tai tokia istorija, 
kurios niekas nebenori atsiminti, tokia ji kupina niekšybės, ir toks mažas žmo-
gaus vaidmuo. Plikąja ši sala buvo pavadinta dėl augalijos stokos. Niekas neaugo 
dėl atšiauraus klimato: nuolatiniai ir stiprūs žiemos vėjai, alinantis vasaros karštis, 
aštriais rieduliais padengta visa teritorija. Tačiau neskubėkite tikrinti nuotraukų. 
Nomenklatūrinių kalinių pastangomis nuo 1948 metų Goli otok, bent jau iš da-
lies, yra paversta pušų, ąžuolų, alyvmedžių rojumi su besiganančiomis avimis ir 
seksualinių mažumų pamėgtais pliažais šalia nuostabios perlamutrinio skaidrumo 
jūros. Prabangi poilsio pramonė, kupina erotikos ir kūno jėgos džiaugsmo, užgo-
žia atmintį, panaikina Didžiojo pasakojimo apie komunizmą prasmę ir pasmerkia 
užmarščiai šio pasakojimo kankinius. 

Į salą galima patekti iš gretimos Rabi (Rabi otok – kiškių sala) salos. Joje ka-
daise buvo italų fašistų įkurta koncentracijos stovykla, kurioje sunaikinta daugiau 
kaip 15 000 serbų, juodkalniečių, kroatų ir žydų. Yra išlikęs Jugoslavijos laikais pa-
statytas nedidelis memorialinis kompleksas ir kapinės, kur daugelis kapų vis dar 
pažymėti numeriais, kaip ir Gulago kapavietėse. Įdomu, kad keletas išlikusių fa-
šistinės Italijos koncentracijos stovyklos kalinių, komunistų partizanų, vėliau buvo 
įkalinti Plikojoje saloje ir plukdomi statyti šio memorialinio komplekso – savo at-
minimui. O dar vėliau, šeštajame dešimtmetyje, jie remontavo buvusios fašistinės 
koncentracijos stovyklos pastatus, t. y. patį lagerį, kur buvo įkurta represinės, vėliau 
gydomosios psichiatrijos klinika. Šiandien ši psichiatrijos ligoninė apsupta levan-
dų laukų, kuriuose romantiškai dirba psichikos negalią turintys asmenys. Ligoninė 
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buvo pastatyta iki 1955 metų, kai Goli otok lagerio veikla ir psichiatrijos bandymai 
buvo intensyviausi. Nomenklatūrinio perauklėjimo aukos, patyrusios psichines 
traumas vienoje saloje, po viešosios išpažinties ir kitų pažeminimų galėjo gydytis 
šalia esančioje saloje (už kokių 15 km). Šiandien išskirtinė Rabi salos psichiatrijos 
ligoninės ypatybė yra gydymas meninės terapijos priemonėmis: kūryba, tapymu ir 
muzika, darbu renkant levandas. Kūrybinių industrijų ir psichiatrijos integracija 
ištrina blogus atsiminimus ir apie Goli otok, ir Rabo salos psichiatrinius bandy-
mus. Taip kūrybinės industrijos, laisvalaikio pramonė ir jų kuriamas vartotojiškas 
geismas, kūryba, parkai ir saulė išdildo bet kokį norą kalbėti apie Didįjį ideologinį 
geismą, jo Didžiąją tikrovę ir jo kainus. Tačiau kartu išnyko ir atsakomybės suvo-
kimas. Jo nebėra. Viskas virto pramogos plėtra, pinigų cirkuliacija: be laiko ir be 
atminties. Vienmatė visuomenė subyrėjo ne į daugiamatę įvairovę, ji tapo skirtumų 
neturinčia koše. Kūrybinės industrijos ir laisvalaikio pramonė užgožia nusikaltimų 
baisumą ir sistemą: daug laivų, kai kurie su gundančiais pavadinimais, pavyzdžiui, 
„Eros“, plukdo turistus į Goli otok. Prie įėjimo į koncentracijos stovyklą ir pačioje 
jos teritorijoje deginasi seksualios merginos ir apsinuoginę vaikinai maudosi ke-
rinčioje Viduržemio jūroje. Dauguma lankytojų neina nei į menkavertį muziejų, 
nei į tokią pat tuščią galeriją ir filmus rodančią kino salę. Traukinuku su vaikučiais 
pasivažinėję po rojų primenančią salą, truputį nustebę tik dėl vieno – lagerio dy-
džio (ištisas miestas, išsiskleidęs per daugelį kilometrų). Kroatijos internete disku-
tuojama apie naujieną: Goli otok kompleksas parduodamas privačioms laisvalaikio 
kompanijoms. Tada psichoterapinių levandų kūrybinė užmarštis susilies su pramo-
gų klegesiu. Taip yra gaminama ne šiaip sau užmarštis, o išstumiama ir represuoja-
ma atmintis. Šios atminties represija kultūrinių industrijų ir laisvalaikio pramonės 
priemonėmis paslepia, o ne panaikina totalitarizmo atgimimo galimybę, pašalina jo 
kritiką, atmintį, kuri padėtų pasipriešinti tokio totalitarizmo atgimimui. Susvetimė-
jusių vienišų vartotojų masė nėra nei įvairovė, nei pergalė prieš vienmatę prievartos 
visuomenę. O tie, kurie nemėgsta šiuolaikinės populistinės politikos, mėgina paža-
dinti kainų dvasias. Kai kurias Goli otoko sienas įprasmina šiuolaikiniai, laukiniai 
grafičiai: „Sveršeno jei. A šta sad?“ – „Padaryta. O kas po to?“ arba „Molimo upogo-
niti opet za hrvatske političare“ – „Prašome vėl išsiųsti Kroatijos politikus“, tik jau 
kitokiam, postvartotojiškam, perauklėjimui. Šie užrašai – vienintelis dalykas, dar 
prasiveržiantis į nuobodžią laisvalaikio užmarštį ir primenantis kainų prisikėlimo 
galimybę. Niekšybės ugdymas neišnyko. Jis tik prislopo.
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Pogulaginės studijos Sovietų Sąjungoje prasidėjo Solženicyno apysaka „Vie-
na Ivano Denisovičiaus diena“, paskelta 1961 m. žurnale „Новый мир“. Apysaką 
palaimino tuometinis SSRS vadovas Chruščiovas. Apysaka sukrėtė visą tuometinę 
skaitančią Maskvą, Leningradą, net visą šalį. Kūrinys pirmą kartą atvirai ir objek-
tyviai vaizdavo Gulago košmarą, žmonių niekinimą ir engimą. Solženicyno apy-
saka atitiko to laiko chruščiovišką „atšilimą“, kuris rėmėsi stalinizmo pasmerkimu 
ir stalinistinio Gulago demaskavimu. Chruščiovui reikėjo panašaus kūrinio ir jis 
pasirodė, nors ir be specialaus užsakymo. Tačiau, kaip pažymi pats Solženicynas 
„Archipelago Gulago“ pabaigoje, viešumoje paskelbta apysaka viskas ir pasibaigė. 
Po jos pasirodė keletas sušvelnintų pasakojimų, komunizmo pateisinimų, aiškini-
mų, kad sąžiningi komunistai kentėjo pirmiausia ir kad viskas jau baigta. Tai buvo 
melas, iš tikrųjų paskutinis lageris „Permė 38“, kur buvo laikomi politiniai kaliniai, 
uždarytas tik 1988 m., o per tą laiką užgimusi represinė psichiatrija ir kalėjimo tipo 
klinikos bei darbo kolonijų sistema tik modernizavo Gulagą, o ne paneigė jį. Tačiau 
oficialusis Gulago uždarymas vis dėlto buvo reikšmingas mažinant represijų mastą. 
Gulago filmai prasideda po metafizinio Tengizo Abuladzės filmo „Atgaila“, kuris, 
nors buvo baigtas dar 1984 m., tačiau šios alegorijos, atitrauktos nuo sovietinės re-
alybės, dar nebuvo pajėgi pripažinti partinė nomenklatūra. Filmas imtas rodyti tik 
1987 m. Ir ne tik kaip Perestroikos ženklas, bet ir kaip leidimas vėl kalbėti šia tema.

Nomenklatūrinė sistema ir nomenklatūrinis klasinis mąstymas, pasak Michai-
lo Voslenskio, galutinai SSRS įsitvirtino kartu su Chruščiovo nuvertimu 1964 m., 
kartu su Leonido Brežnevo „sąstingio“ metais. Nomenklatūra bijojo Gulago grį-
žimo, tačiau vengė ir pasmerkti jį, kovodama su bet kokia kitamanyste jau nau-
jais metodais. Ji taip pat siekė išimtinių galių ir teisių, todėl pakeitė visa ryjančią 
naikinimo ir pataisų sistemą kitais galios priemonėmis: nomenklatūrine kontrole, 
liaudies savikontrolės mechanizmais (liaudies draugovininkais, milicijos pagalbi-
ninkais), uždaromis psichiatrinėmis klinikomis, atnaujinta kalėjimo sistema, kuri 
jau nebebuvo ekonominis, pusiau vergovinis šalies ramstis. Naujoji aplinka kūrė 
„tarybinį žmogų“, „tarybinį humanizmą“ ir tramdė nekontroliuojamus, radikalius 
asmenybės, identiteto pokyčius. Kiekvienas nukrypėlis nedelsiant buvo auklėja-
mas kolektyvo ar partijos pirminės organizacijos, o kartais ir įkalinamas. Teismo 
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susidūrimas su kolektyvine valia, kaip aukštesnės būties rezoliucija bei psichiatrija, 
kaip kitos būties rezoliucija, pačius teismus pavertė priklausomais nuo nomenkla-
tūros įtakos. Prokurorai ir teisėjai neretai turėjo tik įvardyti sprendimus, jau pri-
imtus valdžios užkulisiuose. Nomenklatūriniai konformistiniai susitarimai neigė 
ne Gulagą kaip tokį, o teisę jį viešai prisiminti ir kritikuoti, kartu atskleidžiant ir 
giminingą nomenklatūros kilmę. Profesionalūs revoliucionieriai, bolševikų elitas 
sukūrė abi sistemas: a) Gulagą, kuris vadovavosi proletariato diktatūros idėja ir ga-
liausiai naikino pačius profesionalius revoliucionierius, partinį elitą ir jų šeimas; b) 
nomenklatūrą, kuri norėjo taikiai kurti sau palankų socializmą, tačiau turėjo savo 
egzistavimą nuolat paremti pavojinga „diktatūros“ idėja. Ir nors diktatūra jau buvo 
pakeista „socialistinės demokratijos“ principais, vis dėlto baisi genealogijos šmėkla 
draudė kalbėti apie represinę sistemą. 

Filmas „Atgaila“ pirmą kartą parodytas 1986 m. ekspertams ir partinei nomen-
klatūrai skirtuose seansuose, o plačiajai publikai – 1987 m. Michailas Gorbačiovas 
Perestroiką paskelbė 1985 m. XXVII TSKP suvažiavime, tačiau iš pradžių ją suvo-
kė tik kaip ekonomikos greitinimą, skatinant efektyvumą, kooperaciją, skaidrumą 
ir mažinant planavimo iracionalumą. Laisvėjanti siela ir žodis pirmiausia prabilo 
apie kaltę ir atgailą meniniais kūriniais. „Atgaila“ priminė, kad ateitis, kuri remtųsi 
socialine gerove, yra sunkiai įsivaizduojama be praeities supratimo ir be dvasios 
santykio su ja pakeitimo. Vis dėlto Perestroikos metu ir po jos buvo susidurta su pa-
radoksu, kad stalinizmo ir Gulago nusikaltimai suplakami į viena: manant, kad tai 
yra asmeninis Stalino ir jo artimųjų bendrų darbas, o ne kad Gulagas yra sovietinio 
mentaliteto reiškinys, įgavęs autonomiją ir savitai papildęs totalitarizmą. 

Filmas prasideda moters Ketevan Barateli, nužudytų tremtinių dukters, pa-
grindinės pasakotojos, vaizdu namuose. Ji prisimena, kaip po gražių, tariamai ger-
biamo ir mylimo diktatoriaus Varlamo Aravidzės laidotuvių jo lavonas tris kartus 
iškasamas iš kapo ir padedamas prie naujojo šalies vadovo Abelio Aravidzės namo. 
Ilgainiui šalies saugumo tarnybos suseka moterį, kuri vis iškasa lavoną. Ji pasirodo 
besanti diktatoriaus Varlamo ištremtos ir pražudytos šeimos duktė Ketevan. Prieš ją 
pradedamas teismas. Teismo metu kaltinamoji prisimena, kaip šalies vadovu buvo 
inauguruotas Varlamas. Jis rengėsi kariškai, buvo charizmatiškas, spontaniškas: tai 
sentimentaliai švelnus, tai ironiškai negailestingas, tai niekšiškai žiaurus. Jis mėgo 
klasikinį meną: Sandro Bottichellį, Giuseppę Verdį, Ludwigą van Beethoveną, pats 
puikiai dainavo operų arijas, dėjosi dideliu iškiliosios praeities gerbėju ir kvietė me-
nininkus tarnauti jo, Varlamo, šlovei. Jis neabejotinai buvo lyderis, išsilavinęs, ener-
gingas, meniškai jautrus ir kartu visiškas tironas, negailestingas nepaklusniesiems. 
Per inauguraciją jam nepatiko, kad priešais balkoną, iš kurio jis iškilmingai kalbėjo, 
maža mergaitė, dailininko duktė Ketevan, leido muilo burbulus. Jos tėvui atsisakius 
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bendradarbiauti kuriant naują politinę santvarką, po kurio laiko jis ir jo žmona, o 
vėliau šimtai kitų buvo ištremti ir žuvo. Varlamui Aravidzei mirus savo mirtimi, 
Ketevan keršija už sunaikintuosius ir nuolatos iškasa jo lavoną kaip nepriimtiną 
žemei. Dėl to ir teismas. 

Režisierius Abuladzė nebuvo nei disidentas, nei kritinės teorijos atstovas, o 
veikiau Gorbačiovo, Perestroikos eros ankstyvasis šauklys. Jo filmas paraboliškai, 
filosofiškai atskleidžia metafizinį Amžinojo tirono paveikslą, kuris atspindi visų 
XX a. Europos diktatorių bruožus: Musolinio, Hitlerio, Stalino, gal net Franco… 
Tironas gyvena didybės muzika, meno kūriniais ir ekstatine retorika. Ir jis nėra 
banalus. O visa, kas kelia abejonių ar grėsmių, kas teršia ir temdo skaistų švytėjimą, 
yra šalinama arba naikinama. Amžinajai tironijai ir jos įkalintai sąmonei Abuladzė 
priešpriešina bažnyčią, atgailą ir kelią. Tačiau yra ir tarpinės figūros: netikros išpa-
žinties Šėtonas ir nomenklatūrinis susitaikymas. Netikros išpažinties Šėtonas yra 
silpnųjų gundytojas, Gulago sistemos nuodėmklausys, sutampantis su Solovjovo ar 
Maceinos Antikristo vaizdiniais: tas, kuris gundo atleidimu po išpažinties. Neti-
kra nomenklatūrinė (Abelio Aravidzės) išpažintis ir melaginga atgaila apibūdina 
nomenklatūrinio konformizmo, brežnevinį pasaulį. Simboliška – klausydamasis 
netikros išpažinties Šėtonas valgo žuvį, kol lieka tik jos ašakos – žmogus? Ankstes-
niame Abuladzės filme „Meldimas“ taip pat yra scena, kai Šėtonas meta poetui po 
kojomis gyvulių kaulus ir sako: štai tavo žmogus. Šėtonišką išpažintį buvo galima 
priskirti ir NKVD tardymams, apie tai kalba Averbachas ir Solženicynas. Tada ge-
riau visai neišpažinti, neatgailauti ir nepasmerkti artimųjų. Neišpažink Šėtonui, ne-
atgailauk Antikristui – toks yra Abuladzės motyvas. Todėl atgaila, dėl kurios ir tik 
dėl jos galimas išsivadavimas, yra labai sunki, tai ilgas kelias, o ne šnekėjimas, tai ne 
psichoanalizė, o gili sielos metafizika, kuri gali vykti ir tyloje, atmintyje. Panašiai at-
mintin Gulage Antanas Miškinis „rašė“ savo „Psalmes“. Rašau kabutėse „rašė“, nes 
jos įkartojamos į atmintį, be popieriaus, be pieštuko, kad neatimtų, kad skambėtų. 
Miškinio „Psalmės“ iš dalies gali perteikti Abuladzės religines-filosofines intencijas. 
Svarbiausiu savo kūriniu Abuladzė laikė anaiptol ne „Atgailą“, o filmą „Meldimasis“ 
(1967), kurio turinys artimas Miškinio psalmėms (Iš eilėraščio „Pasaulis be Dievo“): 

Šėtonas jį piktasis nuodais
apriejo,
Aptemdė protą, širdį ir akis…
Tai kas parodys, kur keliai
tikrieji?
Tai kas tada jam tiesą pasakys?418

418 Miškinis, A. Sulaužyti kryžiai. Vilnius: Vaga, 1989, p. 15.
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Miškinio tremties poezija yra kupina pasakiško simbolizmo („Devyngalvio 
priešaky… / Savi ir broliai, ir vaikai“). Visus Leviatanas (Devyngalvis) varo tremtin. 
Tačiau kitur pasakiškas simbolizmas pakeičiamas Antikristu – Šėtonas pavergia 
žmogų. Jam priešinamas žmogus su erškėčių vainikėliu, Rūpintojėlis Išganytojas. 
Filosofinių metaforų ir parabolių tikslas nėra pateikti analitinius atsakymus, o juos 
išskleisti kaip daugybę patirčių. Ideologijai svarbūs išaukštinti stabai, pjedestalo 
herojai, kuriuos kviečiama išpažinti, o parabolinis mąstymas šalina vienareikšmiš-
kas išvadas ir sprendimus. Kristus Naujajame Testamente kalbėjo parabolėmis. 
Miškinis kalba religiniais simboliais, o Abuladzė – filosofinėmis parabolėmis, toks 
yra ir jo filmas „Atgaila“. 1986–1987 m. „Atgailą“ žiūrėjo daugelis, pradedant ko-
munistų partijos Centro komiteto nariais ir baigiant disidentais bei universitetų 
studentais, ir visi suvokė filmą ne tik kaip tironijos (Stalino) kritiką, bet ir kaip 
nomenklatūrinės laikysenos pasmerkimą. Filmo svarbą pabrėžė Perestroikos ide-
ologai: Eduardas Ševardnadzė, Aleksandras Jakovlevas, akademikai Andrejus Sa-
charovas, Nikita Moisejevas, daugelis kino kritikų ir filosofų.

„Atgaila“ yra kupina biblinės ir Europos kultūros ikonografijos, kuri taip pat 
rodo ir mitinius ar religinius tironų paveikslus. Panašiai tremtį apdainuoja Miš-
kinis: priešinama erškėčių vainiko kankinystė, Rūpintojėlis, Kristus ir devingalvis 
Leviatanas, Šėtonas, žmogus be Dievo… Abuladzės meninė kalba vienija poeziją, 
muziką, filosofiją, daugybę intertekstualumų. Diktatoriaus vardas Varlamas asoci-
juojamas su bibliniu Balaamu, taip sudvejinant jo reikšmę. Etimologiškai Balaamas 
hebrajų kalba reiškia „ne mūsų tautos“, tai yra svetimas tautai. Tačiau biblinė istori-
ja suteikia ir kitą interpretacijos galimybę. Ne žydų kilmės pranašas ir magas Balaa-
mas atsisakė prakeikti izraelitus ir net palaimino juos tardamas į jo lūpas įspaustus 
Dievo žodžius. Diktatorius Varlamas į valdžią žengia skambant Giuseppės Verdžio 
operos „Nabucco“ vergų chorui; originale gieda vergai žydai, vedami myriop. Bibli-
nis Balaamas galėjo pražudyti žydus, bet Dievo balsas, angelas jį suturėjo nuo šios 
nuodėmės, o Aravidzės nesulaikė niekas ir jis sprogdina krikščionių šventyklas. 
Didinga muzika ir karnavališkumas, pigi komedija – du diktatoriaus simboliai. Fil-
mo scena derina aukštą vagnerišką operos stilių ir žemą, čiaplinišką, nebylaus kino 
juoką. Bet visa tai galiausiai yra tik nekalto vaiko, kuriam tada buvo tik aštuoneri 
metai, atsiminimai; vaiko, kuris tada pūtė muilo burbulus ir neteko visko… Apie 
tai Varlamas Aravidzė sako: 

Viską pastebiu, saugokitės manęs… Nors tai iš esmės ir yra gyvenimas. 
Kažkas pučia muilo burbulus, kažkas turi persekioti liaudies priešus, me-
nininkai dega kūryba, ubagai elgetauja, žudikai žudo, paleistuvės, atleiski-
te, linksminasi. Bet argi tai normalu? Argi tai normalu, jūsų klausiu? Taip 
buvo, bet taip daugiau nebus… Mūsų miestą mes paversime rojumi. Jums 
padedant, ponai. 
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Visa, kas žinoma apie tremtinius, yra ant medžių kamienų, atvežtų iš tremties 
vietų, palikti jų inicialai. Simboliškai pavaizdavus neregimas tremtinių kančias, jų 
dvasias ryjantį pragarą, filmas peršoka į nomenklatūrinę dabartį. Po diktatoriaus 
mirties miestui šaliai ima vadovauti jo sūnus Abelis Aravidzė, mėgstantis tylius 
susitarimus savųjų rate ir neturintis nei charizmos, nei autoritarinio įžūlumo. No-
menklatūrai ištikimas teismas kaltina ir teisia nužudytų tremtinių dukrą. Ketevan 
ginasi kaltindama buvusį diktatorių ir visą jo sistemą. Ji neneigia to, kad iškasė ir 
toliau iškasinės Varlamo lavoną, tačiau nelaiko savęs kalta, o kaltu laiko jį – Varla-
mą ir dabarties sistemą:

Taip, aš iškasiau mirusįjį iš kapo, tačiau kalta savęs nelaikau… Kol aš gyva, 
Varlamui Aravidzei žemėje negulėti. Šis nuosprendis yra galutinis ir negali 
būti apskųstas, nes apvaizda nuteisė mane ir Aravidzę.

Teismui nesvarbi nei politinė sistema, nei žmonių socialinė ir psichinė bū-
sena. Teisėjams nerūpi nei žmogaus būties, nei sielos, nei atminties, nei orumo 
klausimai. Jie, teisėjų ir prokurorų požiūriu, yra tušti, jei negali būti patvirtinti 
teismo ekspertų, psichiatrų. Paskutinėje filmo scenoje Ketevan kalbasi su senute, 
kuri klausia jos:

– Sakykite, ar šis kelias nuves iki šventyklos?
– Tai Varlamo gatvė. Ne ši gatvė veda į šventyklą.
– Tai kam tada ji reikalinga? Kam kelias, jei jis neveda į bažnyčią?

Yra ne tik netikra išpažintis, melagingas gailėjimasis, bet ir klaidinantys keliai, 
kurie nepadeda atverti nei pasaulio, nei sielos šventyklos. 

* * *
Pogulaginė sąmonė ir atžangos dialektika. XX amžius – didžiųjų sutemų, 

arba aptamsos, amžius, kuriame viešpatavo didžioji propaganda, masių sukili-
mas, totalitariniai režimai. Daugelis jų kilo iš apšvietos idealų, ilgainiui pažadinu-
sių savo priešybę – aptamsą ir atžangą. Rytų Europoje ir Lietuvoje šis laikotarpis 
bus prisimenamas kaip didysis civilizacijos saulėlydis, pažymėtas pilietinių ir kla-
sinių karų, Holodomoro, nacistinių koncentracijos stovyklų, Holokausto, Gula-
go, tremčių ir egzilio, kolchozų ir jų darbadienių… Turint galvoje decivilizacijos 
procesą ir aptariamas gulaginis ir pogulaginis sąmoningumas, kaip jis yra atspin-
dėtas žmonių atminties, literatūros ir kino. Decivilizacijos ir jos dalies – Gulago – 
paskatinta mąstymo ir vaizduotės erozija, jos pasekmės mūsų dienų gyvenimui 
svarstomos remiantis regresijos (atžangos) dialektikos idėja. Regresijos dialektika 
yra priešinga raidos, arba plėtros, dialektikai ir rodo ne vystymosi pakopas, o 
nyksmo etapus. 
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Odiozinis, nacionalistinis net Putino Rusijai rašytojo Zacharo Prilepino419 ro-
manas „Buveinė“420 pavaizdavo Gulago lagerio ir apskritai viso Gulago gimimo 
laikotarpį, kai dar klestėjo mokslinio sovietinio eksperimento ir trockizmo dvasia, 
ilgainiui virtusi negailestinga susidorojimo su klasiniais priešais mašina. Romane 
Solovkai rodomi ir tapsmo žvilgsniu, ir kaip nuotykių, meilės ir erotikos vieta. Ap-
tardamas istoriją, Prilepinas naudojasi režisieriaus Boriso Širiajevo ir kitų liudinin-
kų atsiminimais, tačiau ne Širiajevas ir jo puikūs pasakojimai, o Prilepinas tampa 
skaitomu autoriumi, o romanas – bestseleriu Putino Rusijoje. Širiajevo atsimini-
mai ironiški, skeptiški, antisovietiški, o Prilepino rašymas – kupinas entuziazmo, 
kaip agitatoriaus, kaip asmens, norinčio pakartoti eksperimentą.

Romanas istoriškai ir ideologiškai tikslus, atskleidžia niekada neišnykusią Gu-
lago esmę: entuziazmo, pasiaukojamo darbo ir tikslingos agitacijos priemonėmis 
perauklėti klasinius priešus ir kriminalinius nusikaltėlius, paversti juos ir Gulagą 
socializmo ir komunizmo materija. Daugelis Gulago dugno kritikų praleidžia ir pa-
miršta arba tik pajuokia prievartinės perauklėjimo darbu sistemos „dvasingumą“, 
t. y. tas ideologines aukštumas, kurias viešai, oficialiai bandė brėžti komunistinė 
valdžia, kvietusi bendradarbiauti nuteistuosius, ištremtuosius rašytojus, režisierius, 
aktorius. Įvairios gamyklos, ūkiai, muziejai, mokyklos, teatras, kinas, žurnalų ir lai-
kraščių leidyba – visa tai vienu ar kitu laiku veikė didžiuosiuose Gulago centruose. 

Prilepino romane „Būtovė“ patrauklia maniera rodomi linksmi šaunaus he-
rojaus nutikimai Solovkų salos kalėjime: barakų muštynės, aukso paieškos, kali-
nio ir prižiūrėtojos meilės nuotykiai, nesėkmingo pabėgimo istorija, ir tik romano 
pabaigoje trumpam įjungiamos Gulago mirties mašinos, tada, kai trockistus pri-
žiūrėtojus keičia stalinistai (kainai žudė kainus…). Romane nerasime nei dvasios 
didingumo, nei didžiojo nuopuolio paveikslų. Prilepino kūrinys lieka buitinis, 
nuotykinis, nepaisant populiarumo tarp dabartinių skaitytojų. Jo populiarumas 
ir rodo, ko tikisi šiuolaikinis skaitytojas – patirti Gulagą kaip nuotykį. Jo romane 
nėra nei teatro, nei didžiosios poezijos, nei begalinės dvasios rezistencijos, nei reli-
ginio misticizmo, viso to, kas leidžia išlikti žmogumi, romane nėra auros (Walterio 
Benjamino terminas).

Solovkų kalėjimas421 (buvęs vienuolynas) ir aplinkui (taip pat kitose Solovkų 
salose) įkurta prievartinio darbo stovykla tapo pirmuoju būsimo Gulago bandy-

419 Zacharas Prilepinas nuo 2014 metų aktyvus Donecko separatistų šalininkas, jų ideologas, kviečiantis 
kariniams veiksmams prieš Ukrainą, ultranacionalistas. Kita vertus, populiarus ir įtakingas Rusijos 
rašytojas.

420 Прилепин, З. Обитель. Москва: АСТ, 2016..
421 Solovkų archipelagas yra Baltojoje jūroje ir priskiriamas Archangelsko sričiai. Didžiausia iš salų Solo-

vkai yra 246 km² dydžio. Solovkų saloje po ilgo laiko buvo vėl atkurtas vienuolynas. 1923 m. čia buvo 
įsteigtas kalėjimas, darbo stovyklos, įmonės kaliniams, nuo Solovkų prasidėjo Gulago plėtra. 



287

IX. POGULAGINIAI KINO FILMAI: ŠĖTONO REFLEKSIJOS IR IDEOLOGINIS DUGNAS

mu, pavyzdžiu visam būsimam lagerių archipelagui. Šio ekonominio „išradimo“ 
pradininku laikytinas latvių šaulys, aktyvus trockistas Teodoras Eihmanis, pirma-
sis Solovkų lagerio komendantas (vadovavo 1924–1926 m.) ir vienas pirmųjų vi-
sos Gulago sistemos kūrėjų (1930 m.). Jis plėtoja įvairias manufaktūras, skatina 
jūros tyrimus, sodina eksperimentinius sodus, veisia lapes, leidžia įkurti žurnalą, 
laikraštį, teatrą, „antireliginį muziejų“, į kurį perkelia senojo vienuolyno ikonas, 
knygas, kitą istorinį paveldą… Prilepino romane Eihmanis vaizduojamas kaip ro-
mantikas revoliucionierius, pabandęs sukurti alternatyvią socializmo sistemą So-
lovkų kalėjime ir visame Baltosios jūros Solovkų salyne (iš čia ir „archipelagas“). 
Tačiau romanas apeina jo revoliucinės dvasios prieštaringumą: tarp žudymo, iš-
naudojimo ir kūrimo, gamybos ir meno. Prilepino romane šokinėjama nuo sunkių 
darbų, nesanitarinių sąlygų barakuose (tačiau ne visur, ne visada, o kartais išvis 
kalbama apie atskiras, individualias celes, išskirtinį maistą ir kurortines sąlygas kai 
kurioms kalinių grupėms) prie meilės, lobių ieškojimo, erotinių pirčių scenų, kali-
nių ir prižiūrėtojų išgertuvių, išvengiant platesnio ir prieštaringo leninizmo, troc-
kizmo, stalinizmo vertinimo… Tiesa, romano pabaigoje grįžtama prie „juodojo 
realizmo“ stiliaus, aprašomi mirtininkų barakai, patyčios, badas, tačiau pramaišiui 
su nuotykiniais epizodais.

Romanas pasmerkia ne Eihmanį, ne darbinio perauklėjimo idėją ir ne ekono-
minę Gulago sistemą, o tuos, kas nuverčia trockistų valdžią, ir tas pasmerkimas 
yra abejotinas. Tačiau būtent šis romanas, o ne liudininkų atsiminimai rodo, kokia 
šiandien yra atmintis ir kaip ji formuojama Rusijoje, ir anaiptol ne vien unisonu 
Kremliui ir ne iš nostalgijos stalinizmui, bet ir neobolševikine maniera. Jo romanas 
pratęsia bendrąsias Gulago nuostatas: visi yra kalti, o būtį apibrėžia vadovaujanti 
partija. Nuodėmė yra jau vien tai, kad esi Solovkuose, o prižiūrėtojo / kalinio skir-
tumas – tik laiko klausimas: šitaip buvo modernizuota hegeliška pono ir tarno di-
alektika. Kiekvienas prižiūrėtojas gali tapti ir dažniausiai ilgainiui tampa kaliniu, o 
kalinys retais atvejais gali tapti prižiūrėtoju. Romanas, nepaisant savo populiaraus 
kičo, išsaugo idėją: socializmas ir Gulagas yra giliai susijusios, tačiau netapačios 
sistemos (romane nuolatos kartojamas tikras istorinis posakis „Pas mus ne tarybų, 
o Solovkų valdžia!“ – „У нас власть не советская, у нас власть соловецкая!“).

Prakeikimas komunizmu. Šalamovas ir Averbachas buvo kaltinami trockiz-
mu. Gulago kilmės paslaptis yra ne kontrrevoliucionieriai, ne Baltoji armija, o 
būtent kova su trockistais ir su visais įsivaizduojamais partiniais opozicionieriais, 
su frakcionizmu. Šalamovas, Averbachas ir kiti kaliniai patikėjo Spalio revoliuci-
jos vadu, Raudonosios armijos vadu Levu Trockiu bei Vladimiro Lenino „Testa-
mentu“, o dar labiau jie tikėjo komunizmo statyba. Trockis tuo metu oponavo dar 
draugaujantiems Bucharinui ir Stalinui ir pralaimėjo, o paskui įvairiose menamose 
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opozicijose pralaimėjo šimtai kitų (buvo sušaudytas ir Bucharinas). Trockis, pa-
našiai kaip Liuciferis, Šviesos angelas, antras po Dievo, kartu su savo pasekėjais 
buvo bloškiami amžiams į Požemių Karalystę. Trockiui, kaip ir Miltono Liuciferiui, 
pavyko įveikti tremtį ir pakilti. Šios mitinės paralelės tik rodo, kaip mitinis pasako-
jimas tampa matrica – modeliu – kitiems įvykiams aiškinti. Prakeiktasis komunis-
tas Trockis po atskyrimo ir persekiojimų tampa prieštaringai aiškinamu kankiniu 
romantizmo kultūros išauklėtose Vakarų šalyse. 

Averbacho autobiografinio romano-liudijimo apie Vorkutlagą herojai Morgu-
novas ir Iljinas buvo ne tik aktyvūs komjaunuoliai, vėliau komunistai, bet ir nuoši-
džiai tikėjo Stalinu ir socializmu, niekino klasinius priešus, net Gulage. Solženicy-
nas apie šią kalinių grupę rašo su panieka, abejone, nurodydamas, kad ir mirdami 
kančiose daugelis jų neišsižadėjo savo tikėjimo, panašiai kaip katalikų kunigai ar 
baptistai. Vis dėlto nei Solženicynas, nei Šalamovas ryškesnių įsitikinusio ir kalina-
mo komunisto, kuris kovoja prieš trockizmą, stalinizmą arba prieš NKVD kaip so-
cializmo išdavikus, paveikslų nepateikia. Todėl skaitant jų tekstus nėra aišku, kaip 
gimsta ir plėtojasi naujas postalinistinio socializmo mitas ir noras kurti komuniz-
mą pasmerkus Staliną. Kitaip tariant, nėra aiškios Chruščiovo epochos ištakos ir 
ribos, Stalino kulto ir Gulago pasmerkimo sovietinis, socialistinis turinys. Averba-
chas šiuo atžvilgiu yra tipiškas socialistinio realizmo atstovas, kovojantis su Stalino 
asmenybės kultu ir Gulago represijomis, tačiau ginantis Leniną ir tam tikra prasme 
Trockį iki pat pabaigos. Jo herojus Morgunovas vienu metu blaškėsi tarp trockiz-
mo ir stalinizmo ir kai jau, rodosi, laimėdavo stalinistinis administracinis-partinis 
požiūris, kažkokios aplinkybės jį vėl blokšdavo į abejones ir į trockizmo revoliuci-
nę romantiką, kitokio socializmo, kitokio darbininkiškumo ir kairumo nuotaikas. 
Galiausiai giliai įtikėjo Bucharino, didžiausio Stalino bendražygio, mokymu, ir štai 
vėl grėsmė:

Anksčiau aš, tiesą sakant, drebėjau ir svyravau… Aš negalėjau susiorien-
tuoti prieštaringų įtakų sūkuryje. Nesutarimai partijoje mane engė… O 
dabar visa tai pasibaigė. Ir kai aš prieš tris dienas, lapkričio septynioliktą, 
sužinojau, kad Bucharinas, tas pats Bucharinas, kurį aš taip gerbiau ir iš 
kurio knygų mokiausi ir komunizmo abėcėlės, ir istorinio materializmo, 
ir rentos politinės ekonomikos, – kad tas pats Bucharinas buvo pašalintas 
iš Politinio biuro kaip pasukusiųjų į dešinę [правых уклонистов] kursty-
tojas ir vadovas, aš išsaugojau dvasinį tvirtumą. Man atrodo, aš teisingai 
supratau: posūkiai partijoje atspindi klasinę kovą šalyje. Būtent dėl jos kyla 
dešinės pavojus – atgimsta bandymai gaivinti trockizmo ideologiją. CK 
Plenumas pavadino dešinės pavojų „atvirai oportunistiniu“. Man atrodo, 
tai teisinga […].422

422 Авербах, М. К вящей славе Господней (Ad majorem Dei gloriam). Москва: Московский учебник, 
2008, c. 27.
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Morgunovas, jau betampantis aklu stalinistu, vien dėl jaunystės simpatijų 
trockizmui, dėl Lenino „Testamento“ skaitymo buvo suimtas ir įkalintas, pakar-
tojant nuosprendžius, etapus, galiausiai visam gyvenimui – į Vorkutą. Draudžia-
mo Rojaus obuolio efektas veikė: „Testamento“ skaitymas tapo amžinąja nuodėme. 
Suimtas jis pagaliau susipažįsta su tikrais idėjiniais trockistais. Ten ir formuojasi 
jo idealai, jo darbininkiškumas ir jo sąžinė, remiama idealų ir prototipų. Ši pir-
mapradė pritapimo prie trockizmo nuodėmė, kurią jis pats aktyviai smerkė, šis 
tikėjimas komunizmu, bet ne tokiu, kokio reikia, tikėjimas partija, bet ne taip, 
kaip reikia, priešų smerkimas, bet ne visų, kuriuos reikia, šis „trumparegiškumas“ 
engė ilgus metus. Gulagas jiems – artimiems komunizmui žmonėms – Šalamovui, 
Averbachui, Solženicynui – tapo ilgu sielos valymusi, dvasiniais traukuliais iki pat 
įsikitinimo virsmo. Įsikitinimas remiasi didžiųjų idealų ir jų prototipų, plėtojamų 
diskursų, viso humanitas horizonto kaita. Solženicynui komunizmą pakeičia tikė-
jimas Rusija, Šalamovui socializmą ir trockizmą pakeičia egzistenciniai liudijimai 
ir gili antropologija, o Averbachas lieka tarybinis žmogus, kritikuojantis staliniz-
mą, Gulagą, tačiau gerbiantis drąsius ir ryžtingus socializmo statytojus. Jis labai 
giria vieną iš Vorkutos miesto kūrėjų generolą Malcevą.

* * *
Purvinasis realizmas ir nulinis ideologijos laipsnis423. Menkumo idėja 

yra dviprasmiška. Menkėjimas, kaip egoistinių ambicijų, pasipūtimo, žmoniško 
nirtulio, ideologijų ir blogo tikėjimo šalinimas, laikomas ir išsivadavimu, ir net 
šventumu. Kita menkumo idėja nusakoma „menkystos“ vertinimu: „drebulė“ mu-
myse, kuri išduoda savo tėvą Žilviną. Laisvinantis ir pavergiantis menkumas turi 
skirtingas vaizdavimo tradicijas. Šventojo nusižeminimo nuostata yra išreiškiama 
askezės, neturto idealais, palaiminto ubago, šventpaikšio (stačiatikių юродивый) 
vaizdiniais. Tačiau ir čia yra ribos. Dažnas asketas ar savęs žemintojas pajunta ma-
lonumą, savotišką „erotinę“ palaimą, kurią gerai yra perteikęs Dostojevskis, daug 
dėmesio skyręs aprašyti menkumo šventumui. Ryškiai tai matome romane „Idio-
tas“. Vienas romano herojų, mirštantis džiovininkas Ipolitas Terentjevas, ilgame 
monologe sako:

Žinokite, kad žmogus, suvokdamas savo paties menkystę [ничтожествo] 
ir silpnumą, prieina tokią gėdos ribą, kurios jau nebegali peržengti ir nuo 
kurios pačioje savo gėdoje pradeda jausti didžiulį pomėgį… Na, žinoma, 
romybė [смирение] ta prasme yra milžiniška jėga […]424

423 Šioje dalyje naudojuosi savo jau skelbtu tekstu. Žr.: Mažeikis G. Purvinasis realizmas ir nulinis ideo-
logijos laipsnis. Doxa: diskursai be monologų, 2015 m. rugsėjo 7 d. Prieiga per internetą: <http://doxa.
lt/purvinas-realizmas-ir-nulinis-ideologijos-laipsnis/>.

424 Dostojevskis, F. Idiotas. Vertė Povilaitis, P. Vilnius: Margi raštai, 2009, p. 456.
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Romumas reiškia susitaikymą, Dievo valios pripažinimą ir paklusimą, nere-
tai – prievolių Bažnyčiai ir kunigų priesakų laikymąsi. Toks žmogus tampa ne-
tobulu Viešpaties valios indu, jo pasiuntiniu, įgyja angeliškų bruožų. Tačiau ar 
tikrai yra pasiekiama gėdos riba ir romumas? Įsivaizduojamo pragaro ir tikrojo 
Aušvico, Holokausto ar Gulago aprašymuose dažnai susiduriama su kritimo be-
ribiškumu: ne su begalybe, o su reikšmių išnykimu, kai atsiveria tai, ką krimi-
nalinis pasaulis vadina vardu „beribis“ („беспредел“, chaosas) – kai nebelieka 
elgesio normų ir tapatybių, o gyvenimą užvaldo neribojama ir akla prievarta. Tai 
būsena, kurios Dostojevskis vengia, kurios neaprašo. Krikščioniškas nusižemi-
nimas, menkumo pripažinimas ir romumas yra ribotas, aiškiai apibrėžtas savo 
paskutine gėdos linija, o menkystė Gulago ir kriminaliniame pasaulyje laikosi 
ribos ir reikšmės išnykimu. 
Reikėtų skirti: pirma, purvinąjį realizmą, kuris ketina nusileisti į žmogaus nuopuo-
lio dugną; antra, bestijos arba sužvėrėjimo būseną, kai dionisiškos emocijos už-
valdo racionalų protą; trečia, Ulro žemės realizmą, kuris rodo neregimąjį, dvasinį 
dugną, atsiveriantį kartu su proto instrumentalizacija, paklusimu anapus žmoniš-
koms materialioms sistemoms. Pirmuoju – purvinojo realizmo – atveju kalbėsi-
me apie žmogaus būklę Gulago ir panašiuose lageriuose, antruoju – bestijos atve-
ju – apie emocines ekstatines būsenas, tiesiogiai nesusijusias su Gulago stichija, 
trečiuoju – Ulro atveju – analizuosime pačių žmonių pastangas, norą kurti getus, 
mirties stovyklas, Gulago archipelagus, komunistinius režimus, islamišką funda-
mentalizmą.

Brolių Arkadijaus ir Boriso Strugackių romanai „Sunku būti dievu“ ir ypač 
„Pasmerktasis miestas“ („Град обречённый“) primena ir Ulro žemę („Pasmerk-
tasis miestas“) ir purvinąjį realizmą su jo iracionaliu smurtu („Sunku būti dievu“). 
Romane „Sunku būti dievu“ atveriamas nužmogėjimo dugnas (purvinasis realiz-
mas), t. y. atvirkštinė studia humanitatis projekcija: negebėjimas skaityti, turėti 
stilių, mokytis laikomas pranašumu, suteikiančiu teisę žudyti rašytojus ir moksli-
ninkus. Visas romanas kalba apie civilizacijos savidestrukciją, jei tik neįsikiša „die-
vų“ valia ir galia. Dievai – tai iš Žemės į svečią planetą atkeliavę stebėtojai, kurie 
nei žudo, nei šalina prievartą, o tik skatina pinigais ir patarimais, kol nesikišimas 
tampa egzistenciškai nebepriimtinas „dievams“. Nesikišimo politika tik pristabdo 
žlugimą, decivilizaciją. Tai tinka ir tolimai viduramžių laikotarpio planetai, kur 
vienoje iš valstybių įsigali autoritarizmas, korupcija, smurtas ir iškilesnių žmonių 
žudymas. Susiduriama su dviem decivilizuojančių, dehumanizuojančių represijų 
bangomis: pilkojo ir korumpuoto pasaulio, kur pinigai reiškė daugiau nei gyvybė, 
ir juodojo pasaulio, atėjusio pakeisti korumpuotąjį, kuriame gyvybė jau nebeturi 
vertės ir tik religinė prievarta yra priimtina. Kur kas įtaigiau nei rašytojai šio kriti-
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mo į dugną ir menkystės poetiką perteikė režisierius Aleksejus Germanas to paties 
pavadinimo epiniame filme. Nespalvotame filme, imituojančiame dokumentinius 
kadrus, itin svarbios daiktiškosios ir urbanistinės purvo metaforos, dehumanizavi-
mo praktika, menkystės objektyvacija, šleikštulio estetika (žarnos, kraujas)… Juo-
dai balti kadrai nesukuria hiperrealybės įspūdžio, palieka galimybę interpretuoti.

Salmanas Rushdie’s taip pat teigia, kad religinis fundamentalizmas, kaip atsa-
kas populistinei įvairovės plėtrai, pirmiausia bando šalinti visa, kas susiję su kitokia 
muzika, poezija, daile. Rushdie’s romane „Dveji metai, aštuoni mėnesiai, dvidešimt 
aštuonios naktys“ aprašo situaciją, kai triksteriški džinai ir džinės apsėda pasaulį, 
paversdami jį komiksų ir siaubo filmų iliustracija. Kas tie džinai? Iš romano suvok-
sime, kad tai mūsų suišorintos ir suobjektintos fantazijos – triksteriai. Žmonės, iš-
sigandę savo pačių vaizduotės formų, suobjektintų geidulių – džinų, ima kovoti su 
įsivaizduojamu priešu – poetais, kompozitoriais, rašytojais: „Maras daugiašaknis, 
pareiškė Jūsufas, jį užneša knygos, filmai, šokiai, paveikslai, bet labiausiai jis bijojo 
ir nekentė muzikos, nes muzika prasmunka pro mąstantį protą ir užvaldo širdį…“425 
Labiausiai kovojama su A. Schonbergo serijine muzika, siejama su kakofonija. Ši 
kova su literatais ir kompozitoriais primena Brolių Strugatskių „Sunku būti dievu“. 
Ten ideologiniai ir religiniai fanatikai pirmiausia sunaikina humanitas meistrus: 
filosofus, muzikus, poetus. 

Romane-antiutopijoje „Pasmerktasis miestas“ Strugackiai aprašė dabarties 
pragaro pirmąjį ratą, kuris yra mūsų pasaulio atspindys. Jis persmelktas ūkinių 
problemų, autoritarizmo tendencijų, liberalių, nacistinių ir komunistinių lūkesčių. 
Pasmerktasis miestas yra atribotas nuo kitų miestų (zonų). Šio miesto ir žemės 
bruožas – beviltiškumas, tačiau nėra jokios kankinystės. Svarbi pasmerktumo žymė 
ta, kad mieste negyvena menininkai. Čia nėra nė vieno ryškaus poeto, rašytojo, 
dailininko, skulptoriaus, nėra kūrybinės dvasios, nors rūpinamasi tvarka, sveika-
ta, darbingumu, teisingumu. O jei meniškos sielos žmonių ir atsiranda, jie greitai 
priverčiami bėgti. Pirmasis pragaro ratas yra pasmerktas instrumentiniam protui 
ir totalitarizmui. Panašiai samprotauja ir Solženicynas romane „Pirmasis ratas“. 
Jame vaizduojamos mažiausiai kančių patiriančios Gulago zonos, skirtos moksli-
ninkams. Jose kaip tik ir nėra vilties, nėra laisvos poetinės kūrybos, sielos dramos, 
o dirba „specialistai“, totalitarizmui paklusnus instrumentinis protas. Be bohemos, 
be laisvų ir nepaklusnių menininkų buvo kuriami ištisi sovietiniai tyrimų centrai. 
Mokslininkai kūrė raketas, atominį ginklą, povandeninius laivus, gyveno uždaro 
miesto ar zonos sąlygomis ir buvo toli nuo laisvos filosofijos ir poezijos. Tai ir yra 
Strugackių „pasmerktasis miestas“ arba Blake’o ir Miłoszo Ulro žemė. Ulro vaizdai 

425 Rushdie, S. Dveji metai, aštuoni mėnesiai, dvidešimt aštuonios naktys. Vertė Žalytė-Steiblienė, D. Vil-
nius: Sofoklis, 2015, p. 181.
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nėra anapusiškos, pasakiškos pragaro zonų gelmės. Miłoszas, panašiai kaip Sar-
tre’as, žvelgdamas į Antrojo pasaulinio karo pragarą, į du Varšuvos sukilimus (žydų 
geto 1943 m. ir Varšuvos lenkų 1944 m.), į sovietinį laikotarpį, kalba apie pragarą 
žemėje. Kas lieka „Pasmerktojo miesto“ herojams: rinkti žmoniškumą kaip šviesos 
spindulius – egzistencinis gnostinis kelias. Tik jis mus ištraukia iš Ulro žemės rato, 
o ne darbas, ne tarnystė. Gnostinė egzistencija yra sielai reikšmingos dramatiškos, 
jaudinančios patirties rinkimas: bičiulystės, meilės, pasiaukojimo, atvirumo, paži-
nimo, kelionės, ribų įveikimo, paradokso būsenų… 

Krypsmai, trūkiai, priklausomųjų socialinių grupių mimikrijos426, klastočių 
menas, revizionizmas, drama, emocinės patirties kaupimas („seansai“) – vos re-
gimi meninio laisvėjimo ženklai, kurie paprastai priskiriami niekšybės (gudrybės, 
suktybės, apsimetinėjimo) sferai. Galiausiai laisvėjanti kultūra ne tik išskleidžia 
alternatyvius idealus ir ideologijas, bet ir įvardija grėsmės būsenas: Ulro žemę, zo-
nas, įkalinimo ir prievartinio darbo, perauklėjimo archipelagus, kur jau nebėra net 
ideologijos, šitos paskutinės organizuotos iliuzijos. Tačiau ką reiškia nebūti vei-
kiamam jokios ideologijos, stilių ir harmonijos? Kalbėdami apie nulinį ideologijos 
laipsnį, turime atskirti propagandinį pasaulio subanalinimą ir kritinį ideologijų 
pašalinimą. Propagandinis pasaulio subanalinimas dažnai susijęs ir su būtojo laiko 
grąžinimu, ir su ypač destruktyviu pasaulio supaprastinimu, būdingu prievartinio 
perauklėjimo ar žmonių naikinimo zonoms. Nulinis ideologijos laipsnis pasiekia-
mas didinant netikėjimą jokiais pasakojimais, atveriant žmoniškumo redukcijos 
pakopas, nyksmo dialektiką. Tikrovėje propagandiniai subanalinimai, sąmonin-
gas visų ideologijų atmetimas ir naikinančios redukcijos iš dalies sutampa, papildo 
viena kitą. Buvęs politinis Gulago kalinys, išsižadėjęs ikirevoliucinių ideologijų, 
bet pasmerkęs ir komunizmą, atsidurdavo tokios pat nulinės ideologijos, t. y. ne-
tikėjimo jokia sistema, būsenos kaip ir represijų engiamas ir visiškai nusivylęs, tik 
savo fiziniu išlikimu susirūpinęs kriminalinis nusikaltėlis.

Nuo Perestroikos (liet. Pertvarkos) laikotarpio Rusijos teatras, kinas ir literatū-
ra plėtojo purvinojo realizmo žanrą, kurio tikslas – ne vertybių pervertinimas, bet 
žmogaus dugno atvėrimas ir dvasios redukcijos vaizdavimas. Tai buvo tiesiogiai su-
siję su siekiu rodyti Gulago ir kalėjimo patirtis. Filosofiškai purvinąjį realizmą gali-
ma aiškinti antihegeliška perspektyva, kai pasaulio dvasia (vok. der Geist) supapras-
tinama iki prievartaujančios ir dvesiančios bestijos. Aš vadinu šį žanrą „purvinuoju 
dialektiniu realizmu“ ir priešpriešinu jį socialistinio realizmo dialektikai. Klasikinis 
socialistinis realizmas yra dialektinis galimų socializmo šauklių ar herojų raidos, 
revoliuciškai kintant socialinei santvarkai, vaizdavimas. Paprastai romano arba fil-
mo pradžioje herojus yra neapsišvietęs ir nesąmoningas valstietis, darbininkas arba 

426 Bhabha, H. K. The Location of Culture. London and New York, 1994.
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buržuazijos atstovas. Tačiau, pakliuvęs į kupiną objektyvių ir subjektyvių priešta-
ravimų aplinką ir patyręs klasių kovos įtaką, klasikinis socialistinis herojus kinta, 
marksistiškai bręsta jo sąmoningumas, o laiminga romano pabaiga rodo geresnės 
santvarkos – komunizmo aušrą, net jei tai pasiekiama paaukojant patį herojų. So-
cialistinis realizmas numato tokią dialektinę mašiną, kuri purviną ir nesąmoningą 
herojų ir jo aplinką paverčia šviesiu socializmo rytojumi ir proletarišku klasiniu 
sąmoningumu. Reprezentacijų požiūriu netobulas, atgyvenusias ideologijas ir bui-
tinius pasakojimus pakeičia sąmoninga socialistinio humanizmo kalba.

Purvinasis dialektinis realizmas dažniausiai buvo kaltinamas iš pradžių soci-
alistinės, o vėliau ir socialinės tikrovės juodinimu ir griovimu. Jis buvo kuriamas 
kaip radikali opozicija socialistiniam realizmui ir kaip prasmingų reprezentaci-
jų naikinimas. Tuo rusiškasis Perestroikos ir po Perestroikos laikų kelio į dugną 
vaizdavimas esmingai skiriasi nuo kitokio purvinojo realizmo, paplitusio Lotynų 
Amerikos literatūroje, Italijoje, Prancūzijoje ir jų inspiruotuose filmuose. Nors Pa-
solinio „Salo, arba 120 Sodomos dienų“ yra laikomas ryškiu purvinojo realizmo 
pavyzdžiu, šis filmas oponuoja ne socialistiniam, o socialiniam realizmui, iškreipia 
jį destruktyviais sadistiniais motyvais. Purvinasis dialektinis realizmas yra gyvas 
savo opozicija įsivaizduojamoms socialistinio realizmo reprezentacijoms. Ryškūs 
purvinojo realizmo atstovai, gausiai verčiami į lietuvių kalbą, yra Charlesas Buko-
wskis427 ir Raymondas Carveris428. Jų romanuose herojaus kelias iš šviesios, tačiau 
melagingos dabarties į praradusiųjų viltį žemę beveik nevaizduojamas. Jie tiesiog 
gyvena skurdžiai, mušasi, be perstojo geria, keikiasi, šneka itin prasta kalba ir nuo 
Gonzo žurnalistikos, nuo Thomsono Hunterio herojų skiriasi tik tiek, kiek skiriasi 
autobiografiniai romanai nuo autobiografinių dokumentinių romanų, tai yra be-
veik niekuo. Daugiau purvinojo dialektinio realizmo ir paradoksalių bei šlykščių 
vaizdų rasime Vladimiro Sorokino romanuose, kai kuriuos elementus galima ap-
tikti Ričardo Gavelio, Herkaus Kunčiaus, Tomo Šinkariuko kūryboje.

Rusiška „černucha“429 atsirado sovietmečiu ir demaskavo kasdienybės dugną, 
komunalinį arba buitinį košmarą430, kupiną psichologinės ir socialinės tamsos, ba-
nalią dėl alkoholio, seksualinės prievartos (daugiausia išprievartavimai, taip pat ir 
homoseksualūs), narkotikų, kūno pardavinėjimo ir t. t. Iš pradžių ši tema buvo 
siejama su poreikiu rodyti socialistinio dialektinio realizmo, t. y. raidos ir pažan-
gos, nebuvimą, vėliau atskleisti prostitucijos, komunalinio degradavimo, kalėjimo 
427 Hemmingson, M. The Dirty Realism Duo: Charles Bukowski & Raymond Carver. California: Borgo 

Press, 2008.
428 Bloom, H. Raymond Carver: comprehensive research and study guide. Broomall: Chelsea House, 2002.
429 Липовецкий М. „Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи“, Новый мир, № 11, 1999.
430 Rusijos atveju – komunalinis košmaras, atmenant komunalkes, daugelio šeimų gyvenimą pavieniuose 

didelio buto kambariuose. T. Šinkariuko buitiniai košmarai yra visai kito pobūdžio nei komunalkės.
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ir diedovščinos temas, pagaliau – Gulago patirtis. Komunalinio košmaro vaizda-
vimas, šiukšlynų ir moralinio nuopuolio, banalumo stilius formavo kalbą, kuria 
galima buvo aprašyti ir Gulago kasdienybę. Vis dėlto pravartu atskirti purvinąjį 
realizmą nuo „dugno“ vaizdavimo, nors kartais tie stiliai suartėja. Paprastai kri-
tikai „černuchos“ filmografiją sieja su sovietinių fasadinių vertybių, didingumo ir 
pergalių triumfo demaskavimu, su antiestetika, tačiau ne su bachtiniškąja apačių 
juoko samprata, o su depresyviu dugnu. Sethas Grahamas, nagrinėjęs „černuchos“ 
kinematografą, rašo: 

Mano samprotavimas apie „černuchos“ filmo centrinę formalią strategiją 
ir filosofines premisas toks: filmas daugeliu atvejų funkcionuoja kaip antis-
troika [antistroika – opozicija perestroikai – G. M.], kaip dominuojančios 
estetikos, temų, filosofinių ir žanrinių perestroikos (socialistinės Michailo 
Gorbačiovo pertvarkos) kultūros strategijų ardymas431.

Tyrinėtojas nurodo du šio ardančio žanro bruožus: pirma, žodinis signifikan-
tas paklūsta vaizdiniam, t. y. būtent vaizdas paverčia žodį griaunančiu, priešingu 
sau pačiam; antra, radikalus ir net demonstratyvus elgesys įkūnijamas atmetant 
ideologijas ar idealus. Antrąjį bruožą aš sieju ne su atmetimo deklaravimu, kaip tei-
gia Grahamas, o su dialektiniu regresijos procesu. Iš tiesų galimas ir vienas, ir kitas 
veiksmas, tačiau tik ilgas atžangos kelias paverčia „černuchą“, arba purvinąjį realiz-
mą, opozicija socialistiniam realizmui. Kita vertus, Grahamo įvardytas antistroikos 
reiškinys gali būti interpretuojamas ir kitaip: kaip opozicija ideologiniam antstatui 
(rus. надстройка). „Mokslinio komunizmo“, „Socializmo politinės ekonomikos“, 
„Istorinio ir dialektinio materializmo“ vadovėliai kalbėjo apie ideologinio antstato 
ir gamybinės bazės dialektiką kaip formulę, atskleidžiančią socialistinės visuome-
nės tikslus ir raidą. O aš kalbu ir apie išvirkščią antstato pusę, kurią demonstruoja 
purvinasis realizmas, ir apie postatą: žvilgančiam antstatui oponuoja purvinasis ir 
depresyvus postatas. 

Purvinojo dialektinio realizmo tikslas – ne vien reprezentuoti siaubą ar remtis 
vien gašlumu, sadizmu, sodomija; svarbu realizuoti nusivylimą, įkūnyti ir įtvirtin-
ti netikėjimą, atmetimą, kurie nebeturi filme tiesioginės išraiškos, nėra parodyti, 
papasakoti. Herojai nebūna nusivylę gyvenimu, tačiau dažniausiai beprasmiškai 
grimzta į dugną. Pagaliau žiūrovas suvokia, kad visa tai yra tuščia, ir jis pats, o 
ne filmas, įkūnija beveidiškumą. 1988 m. didžiajame ekrane buvo parodyti fil-
mai, tapę purvinojo realizmo „klasika“: „Švirkštas“ („Игла“), „Kelias į pragarą“ 
(„Дорога в ад“), „Mažoji Vera“ („Маленькая Вера“) ir 1989 m. filmas „Intermer-
gaitė“ („Интердевочка“). Vis dėlto pagrindiniai jų veikėjai buvo dar statiški, o 

431 Graham, S. Chernukha and Russian Film, Studies in Slavic Cultures, University of Pittsburgh, USA, 
2000, p. 14.
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filmų dugnas regimas nuo pradžios iki pabaigos ir tik šalia švysčiojantys partiniai 
šūkiai, SSRS tarptautinės naujienos atverdavo ideologinį kontrastą: tarp sovietinio 
pažado darbininkų valstybei ir tikrovės. Apskritai 1989–1990 m. kino filmai yra 
ypatingas Perestroikos laikų žanras, kur ryškus noras parodyti tai, kas nerodyta, 
pasakyti tai, kas nesakyta, tačiau populiariu, to meto pusiau laukiniams koope-
ratyvams, avantiūristams inteligentams ir klestinčiam turgui priimtinu būdu. Tai 
turėjo būti karnavališka, linksma, vienu metu žiauru, kičinė, kriminalinė ir tru-
putis nuogų krūtų (kaip turguje, kad ne gėda dėl kokybės būtų, gerais batais arba 
džinsais prekiauti). Visą šią Perestroikos mišrainę rasime Lenfilmo studijos filme 
„Nelabasis“ („Нечистая сила“, režisierius Ernestas Jasanas, 1989). Tai tikra Peres-
troikos klasika: pasaka apie Ivaną kvailelį, jo tris brolius, raganą, mafiją, kalėjimo 
„bespriedielą“ ir erotiką. Egoistai kipšai ir ragana, pasakos elementai turėjo sukurti 
folklorinę, šiek tiek karnavalinę aplinką. Išsilaisvinusi to laiko dvasia tik tiek ir 
tenorėjo pasakoti, kaip Gulage prievartavo, kaip daromas kriminalinis biznis, kaip 
veikia godžios moterys, manipuliuodamos savo kūnu. 

„Mažosios Veros“ pradžia simbolinė: rodomi daugiabučių kvartalai, už kurių 
stūkso grėsmingi gamyklų kaminai ir cechai. Simbolizmas – priešprieša socialisti-
niam realizmui, nors filmas sukurtas dar socializmo laikais: fabrikai ir darbininkų 
šeima vaizduojami ne didingai, o pilkai – tai šešėlio, grėsmės spalva. Darbininki-
ja, kaip ir Maksimo Gorkio romane „Motina“ – ir galimo blogio, ir gėrio šaltinis. 
Socialistinis realizmas reikalautų dialektinės pagrindinio herojaus raidos: per kla-
sinius prieštaravimus į ideologinio sąmoningumo giedrą. Ankstyvojo rusiško pur-
vinojo realizmo filmai suka priešingu keliu: daug žadanti ugdomoji filmo pradžia 
suka į alkoholizmą („Mažoji Vera“), narkomaniją („Švirkštas“, „Kelias į Pragarą“), 
prostituciją („Intermergaitė“) ir, svarbiausia, į socialinę degradaciją, kur nėra jo-
kios išeities, kur prievartos ir pažeminimo ratai užsidaro. „Švirkštas“ prasideda 
naiviais, bet žanrui svarbiais žodžiais: „Niekas nežinojo, kur jis eina, net ir jis.“ 
Filme nėra tikslo, gyvenimo prasmės, sektino pavyzdžio. Pozityvumas pralaimi, 
jis sunaikinamas nepaliekant perspektyvos ir vilties. Betikslis ir išeities nežadantis 
dugnas pasiektas dar negriuvus Sovietų Sąjungai. Už narkomanijos, nusikalstamų 
klanų, žmogaus, praradusio prasmę, nuopuolio nebematome nei partijos didybės, 
nei humanitarinės misijos, nei kilniųjų tarybų, kolektyvų, nei dvasios mechaniz-
mų, siekiančių didžiųjų pergalių. Ten buvo tik narkotikai, kraujas, parduoto kūno 
šleikštulys, paryškintas pogrindinių Leningrado roko grupių.

Purvinojo realizmo kinas atvėrė dialektinę žmoniškumo eroziją, perkėlė kalėji-
mo kamerą į ekraną, atėmė iš žiūrovo matymo ir suvokimo saugumą. Kine purvina-
sis realizmas išplečia žmoniškumo naikinimo registrą, daugiau dėmesio skirdamas 
niekšybei, homoseksualiai prievartai ir nekrofilijai. Pavyzdžiai – „Krovinys 200“, 
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pastatytas 2007 m. režisieriaus Aleksejaus Balabanovo, „Brolis“ ir „Brolis 2“ filmų 
kūrėjo. Tačiau ketinama ne vien tik vaizduoti pažemintųjų ir nuskriaustųjų dugną, 
bet ir parodyti dvasią, eliminuojančią politines ideologijas. Vis dėlto ši purvinoji 
žmoniškumo redukcija buvo ne dialektinė, o tiesmuka. Tiesmukas purvinasis re-
alizmas dugną atveria iš karto ir naudojasi hiperrealizmo priemonėmis, panašiai 
kaip pornografijoje. Dialektinis purvinasis realizmas įtikinamai parodo herojaus 
raidą, kai kelionė į dugną trunka metų metus. Tiesmukam purvinimui (film noir) 
svarbus pats dugnas, o dialektiniam – kelionė, redukcija. Dialektinio purvinojo 
realizmo kinu galime laikyti Genadijaus Beglovo autobiografinį vaidybinį filmą 
„Pragaras, arba Dosjė sau pačiam“ („Ад, или досье на самого себя“), sukurtą 
1989 m. Įsidėmėtina, kad filmas negavo finansavimo ir buvo kuriamas iš aukų, 
tapo pirmuoju „liaudies“ (rus. народным) filmu. Pirmiausia jis buvo parodytas 
nukentėjusiems nuo sovietinių represijų, buvusiems Gulago kaliniams. Veiksmas 
prasideda 1948 m. kilus dar vienai tremčių ir represijų bangai, kurią pagal mastą ir 
žiaurumą Solženicynas lygino su 1937 m. represijomis. Jaunas režisierius, komjau-
nuolis ir sovietinis idealistas Kostrovas įsimyli NKVD karininko dukterį. Jos tėvui 
tai nepatinka ir jaunuolis suimamas. Suėmimo priežastis banali, verta tik meilės 
serialų intrigos. Kostrovas gauna 10 metų pagal 58 straipsnį, tačiau pradžioje ne-
blogomis sąlygomis kali Vidurio Rusijoje, kerta medžius, vėliau įdarbinamas agi-
taciniame zonos klube. Po kurio laiko jis pabėga, Leningrade susideda su vagių 
gauja, vėliau vėl suimamas ir jau siunčiamas į kitokio režimo lagerį, kur totalinės 
psichofizinės prievartos nukamuotas sulaukia Stalino mirties. Filmas persmelktas 
niekšybės patoso, būdingo tardymo izoliatoriui, kalėjimui, Gulagui… Niekšybės 
vaizdavimo stilius padeda demaskuoti sovietinį, patriotinį savo tėvų ir artimųjų iš-
davystės patosą, jo heroizavimą, būdingą sovietinei ideologinei literatūrai. Nespal-
votos Beglovo filmo scenos primena režisieriaus Aleksejaus Germano dokumen-
tinį vaidybinių filmų stilių, perteikiantį pažeminimo, skurdo, buitinės netvarkos, 
bado, smurto scenas tremties barakuose. Beglovo filmo personažai, jų veidai ir 
drabužiai, elgesys panašūs, pavyzdžiui, į Germano filmo „Chrustaliovai, mašiną!“ 
(„Хрусталёв, машину!“, 1990). Panašios ir homoseksualumo scenos, motyvai, tik 
Germanas viską rodo atviriau, purviniau. Germano herojus generolas gydytojas, 
tikintis Stalinu ir dirbantis socializmo naudai, suimamas įsiplieskus „Gydytojų by-
lai“, baisiai seksualiai prievartaujamas, mušamas, o vėliau, pasikeitus aplinkybėmis, 
staiga vežamas gelbėti Stalino, kuris miršta apimtas agonijos. Germano ir Beglovo 
kurtų scenų artumas paaiškinamas ne tik panašiu laiku, nuotaikomis, bet ir bendru 
noru įveikti sovietinę ideologiją, aklai nepriimant jokio kito pasakojimo. Beglovo 
filmo ir į jį panašių kūrinių bruožas – juose nėra holivudinio arba sovietinio kino 
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atošvaistų, naujas stilius ir semantika. Režisierius parodė purvinojo dialektinio re-
alizmo tinkamumą ne tik buičiai, bet ir Gulago ir kitų lagerių aplinkai vaizduoti.

Purvinojo realizmo filmai yra kuriami ir kitose šalyse ir gali būti pateikiami 
kaip alegorijos ir kvazialegorijos. Su socializmo paveldu yra susijęs Srdjano Spa-
sojevičiaus „Serbiškas filmas“ („Srpski film“, 2010). Jį galima interpretuoti ir kaip 
kvazialegoriją: apie tai, kad realistinis pornografinis filmas su tikro išprievartavi-
mo ir pedofilijos elementais yra ne kas kita kaip NATO, JAV, ES apiplėštos ir „iš-
prievartautos“ Serbijos alegorija. Apie alegorinę aiškinimo galimybę filme kalba 
ir vienas iš herojų, kartu sufleruodamas interpretacijas. Tačiau žiaurumo scenos 
ilgainiui demaskuoja ir režisieriaus politinę alegoriją, net jei šito pats režisierius ir 
nesiekė. Todėl kalbu apie kvazialegorijos efektą, kai smurtas tampa demaskuojan-
čia kritika. Vizuali, meninė kvazialegorija turi tikslą: demaskuoti menamą serbiš-
kos sąmonės savijautą ir savimonę, tačiau ar pats režisierius to siekė? Abejotina. Šis 
nesąmoningas demaskavimo įvykis yra dar vienas purvinojo realizmo efektas. Pa-
tys „černuchos“, noir, trash, snuff–film ir panašūs žiaurumo, banalumo stiliai (daž-
nai nesiskiriantys vienas nuo kito) yra tam tikros savimonės išraiškos. „Serbiškas 
filmas“ atspindi užsitęsusį Miloševičiaus pasaulį, kuris savo ruožtu yra nacionalis-
tinės jugoslaviškos pasaulėjautos, dar Josipo Broz Tito ideologijos suformuotos, 
inversija – kaip rusiška „černucha“ yra posovietinės trauminės sąmonės išraiška. 
Skausmo ir beprasmybės kvazialegorizmas – vienas iš galimų tokio vaizdavimo 
efektų, nes pats filmas yra ne tik meninis, bet ir socialinis antropologinis reiškinys. 
Tradiciškai būtent alegorija, hermeneutinis prasmių aiškinimas, toleruojama sim-
bolių egzegetika laikoma menine tiesos išraiška. Tačiau trauminė, transformuoja-
ma tikrovė neretai vaizduojama kvazialegoriniais pasakojimais, net jei pats reži-
sierius to daryti nesiekia. Tai toks reiškinys, kai rašytojo plunksna ar režisieriaus 
montažas sukuria daugiau nei pats menininkas nori pasakyti, kai jie išreiškia savo 
epochos savimonę ir pasaulėjautą. Būtent tada kuriamos alegorijos dėl sąmonin-
gos ar nesąmoningos filmo transgresijos įgyja kvazialegorijos statusą ir tampa di-
alektiniais filmo elementais. Kvazialegorija, skirtingai nei klasikinė alegorija, ne-
nurodo nieko už savęs ir yra postmodernusis efektas. Už kvazialegorijos (vaizdo, 
kuris tik apsimeta alegorija) yra tik niekis. Todėl kyla klausimas, ar kvazialegorinis 
smurto vaizdavimas yra išsilaisvinimas nuo ideologijos? Spasojevičiaus atsakymas, 
kaip aš jį suvokiu, yra neigiamas. Tačiau kvazialegorizavimo kritika mums atveria 
nulinį ideologijos laipsnį, kaip ir dialektinis purvinasis realizmas. To negana, kva-
zialegorizmas veikiausiai yra galima ir svarbi atžangos dialektikos dalis. „Srpski 
film“ nepaprastai žiaurus, purvinas, jo platesnei auditorijai beveik neįmanoma žiū-
rėti ir atpasakoti. Filmo efektas pasiekiamas, kai pagrindinis herojus priverčiamas 
prievartauti po uždangalais paslėptas aukas, kurios, kaip išaiškėja vėliau, yra jo 
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brolis, žmona ir vaikas. Filmo scenos, kaip kvazialegorijos, yra sukurtos remiantis 
klasikine abjekto technika. Abjekto estetikos efektas pasiekiamas naudojant doku-
mentinių realios prievartos filmų (snuff film) imitaciją432. Falsifikuoti snuff filmai 
jau seniai tapo tresh’o priemone, kuria, tiesa, Rusijos kinematografas beveik nesi-
naudoja, o „Srpski film“ remiasi. Realistinės dokumentikos imitacijos yra priemo-
nė kurti kvazialegorijas – techninį nyksmo arba decivilizacijos vaizdavimo būdą, 
keliauti į patį dugną.

Andrejaus Zviagincevo filmas „Leviatanas“ (2014) Gulago temos neanalizuoja 
ir rusiško Leviatano kilmės neaptaria. Apskritai meniniai filmai apie Gulagą yra 
skirtingo žanro ir nebūtinai susiję su purvinuoju realizmu. Pavyzdžiui, Tengizo 
Abuladzės filmas „Atgaila“ (1985 m.) – filosofinė parabolė, kupina šekspyriškų ar 
vagneriškų simbolių ir neturi nieko bendra su lagerio dehumanizacija433. O Zvia-
gincevo „Leviatanas“ – veikiau egzistencinis ir aiškina Leviatano veiksmą mumyse. 
Leviatanas yra labai panašus į tai, ką Dostojevskis ir Maceina bandė pasakyti Di-
džiojo inkvizitoriaus palyginimu: suabsoliutintos „valdžios vertikalės“ ir jos nu-
asmeninančios, pasaulėjautas laužančios galios simbolis. Zviagincevas supriešina 
paprastą, išgeriantį ir darnios šeimos neturintį autošaltkalvį ir vieno šiaurės mie-
telio merą. Korumpuotas, su policija, prokuratūra ir kalėjimu, su nusikalstamo-
mis grupuotėmis ir cerkve suaugęs meras yra tipiškas naujosios Rusijos sistemos 
atstovas: hierarchiniais ryšiais, „valdžios vertikale“ susisaistęs su Maskva, besąly-
giškai vykdantis jos nurodymus, užtat galintis būti godus ir naudoti galią savo rei-
kalams tvarkyti. Tačiau man įdomesni autošaltkalvio draugai ir artimieji, kurie, 
pajutę mero ir Maskvos valdžią („visa valdžia nuo Dievo“), patys noriai pritaria, 
kad pagrindinis herojus būtų įkalintas, net jei nėra pakankamų jo nusikaltimo įro-
dymų. Jie, Gulago užkrato nešiotojai, yra pagrindinė Leviatano teisėsaugos atra-
ma. Tie žmonės trokšta kitų skausmo ir kraujo, taip tikėdamiesi įgyti pranašumą. 
Taip Gulago laikais giminės ir kaimynai melagingai skųsdavo, tikėdamiesi buto, 
karvės arba paaukštinimo darbe. Apimti baimės, kažko tikėdamiesi iš valdžios, jie 
nieko nebemato, tačiau visada yra pasirengę palaikyti partijos sprendimus. Tokių 
šiandien ne tik Rusijoje milijonai, daug jų rasime ir Lietuvoje. Juos vadinu Gula-
go užkrato nešiotojais, o tai ir yra Leviatano valdžios ir aukų Molochui šaltinis. 
Stalinizmas buvo kupinas liaudies priešus smerkiančios iniciatyvos. Brežnevinė 
nomenklatūra bandė puoselėti kolektyvinę atsakomybę. Gulagas mumyse yra bū-
sena, kuri pažadina ir leidžia išsiskleisti Leviatanui. Sistemos sugniuždyti žmonės 
sako, kad jie trokšta tik tvirtos rankos ir tvarkos, ryžtingos valios ir valdžios. Jų, 
432 Kerekes D., Slater D. Killing for Culture: Death Film from Mondo to Snuff (Creation Cinema Collection). 

London: Creation Books, 1996.
433 Apie tai plačiau kalbama: Mažeikis, G. „Dvasinga ir dialektinė atgaila kaip sielos savivalda po Aušvico 

ir Gulago“. Darbai ir dienos, t. 62, 2014, 83–107.
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aukos sindromo pažeistų žmonių, įsitikinimu tokiai galiai turi tarnauti visa sis-
tema: policija, teismai, saugumas ir partijos, net nusikaltėliai. Štai kodėl milijonai 
Rusijos tremtinių, Gulago aukų, jų šeimos, milijonai kentėjusių nuo Rusijos kalėji-
mų palaiko ir išlaiko dabartinio Kremliaus kuriamą „valdžios vertikalės“ sistemą.

Šis Zviagincevo filmas buvo nerekomenduojamas Rusijoje dėl paprastos prie-
žasties – valdžia atpažino save. Filmo idėjos, kūrimo ir platinimo istorija rodo 
skirtingus savivaliaujančios valdžios aparato simptomus įvairiose šalyse. Iš pradžių 
Zviagincevas norėjo papasakoti apie tai, kaip galios ir įtakos trokštanti JAV kompa-
nija sunaikina suvirintojo, karo Vietname veterano M. J. Heemeyero gyvenimą ir 
paskatina jį nusižudyti. Panašių filmų apie korporacijų siekį suaugti su policine ir 
teisine valdžia JAV yra nufilmuota daug. Tai būtina pilietinės visuomenės savikri-
tikos dalis. Įtampa tarp laisvos visuomenės interesų, teisinės savimonės ir kapitalo 
siekių uzurpuoti valdžios aparatą, pasisavinti jo galią vyksta nuolatos. Ši priešprie-
ša JAV ir senojoje Europoje jaučiama nuolat, tačiau ji nėra sistemiška. Priešingai, 
Zviagincevui perkėlus žvilgsnį į Rusijos tikrovę, iškart kritikų buvo atpažintas ne 
atskiras atvejis, o Leviatano metastazių pažeista valstybės mašina. 

Zviagincevo filmas netiesiogiai kelia klausimą – „Liek liko Gulago mumyse?“, 
t. y. kiek jis persmelkė mūsų mąstymą, stilių, argumentus, kiek nulėmė mūsų pasi-
ryžimą vadovautis banalia galia, valdžios hierarchija, kitokių menkinimu ir naiki-
nimu. Kalbu ne apie išorinius tremties požymius: ne apie asmens istoriją, ne apie 
skurdą, kančias, ne apie genocidą, ne apie skelbiamą ištvermę ar gudrumą, o apie 
Gulago geluonį, kuris perduodamas iš kartos į kartą kaip bendravimo, veiksmo ar 
elgsenos įgūdžiai. Leviatano metastazės plito tarp bijančių kankinimų partizanų 
išdavikų, tarp dėl alkio ir mirties baimės parsidavusių sistemai tremtinių. 

Pogulaginiam žmogui, kaip ir naujojo Leviatano atstovui, būdinga viešumoje 
daug kalbėti apie tikėjimą, „mėgdžioti Kristų“, naują elgesio matricą, kuri neva 
reprodukuoja gelmę ir šventumą. Maceina yra kalbėjęs, kad tai viena svarbesnių 
niekšybės paslapčių. Didžioji niekšybė pasirodo su kunigų ir popų sutanomis, mi-
nint Viešpaties vardą ir cituojant Bibliją ar kitus didžiuosius autoritetus, plačiai 
kalbant apie humanizmą, skiriant labdarą ir viešai mylint. Leviatanas visados pa-
sirodo tam laikui ir vietai geriausiai deramais drabužiais. O Gulagą savyje nešio-
jantis žmogus mielai priima naują Leviatano propagandą ir, net jei badauja, net jei 
jį niekina ir engia, net jei nuolatos tyčiojasi iš jo orumo, sveikina savivaliaujančio 
valdžios aparato atstovus kaip „Dievo valdžios“ vietininkus, pripažįstą jų teisę jį 
mindyti, tikėdamasis, kad ir mindomasis kada nors taps mindytoju.

Įstatymų (teisės) ir gyvenimo „pagal sąvokas“ („по понятиям“) konfliktas nu-
rodo skirtumą tarp tiesioginio valdymo (nomos, suvereno balsas) ir tarpininkavi-
mo, kurį realizuoja politiškumas. Tiesioginis valdymas siekia uzurpuoti ir sujungti 
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įstatymus leidžiamąją, įstatymus vykdančiąją ir teismų galią, motyvuodamas „įsta-
tymo“ viršenybe, „tesės“ šventumu. Tokiu atveju politiškumas, kaip nuolatinės de-
rybos tarp politinių subjektų ir valdžios pusių (priklausomai nuo valdžios padali-
jimo) yra menkinamos didinant pritariančiųjų suverenui skaičių ir valdančiosios 
(pritariančiosios) partijos galią. Decivilizacijos procesai pasireiškia politinių de-
rybų svarbos menkinimu ir visuomenės kriminalizacija, kur greitai atsiduria vis 
nauji visuomenės sluoksniai: savininkai, kurie „netinkamai“ disponavo savo turtu, 
prekybininkai, kurie netinkamai prekiavo, ką jau kalbėti apie homoseksualus, įvai-
rias religines sektas, draudžiamus politinius judėjimus… Ilgainiui kriminalizacija 
aprėpia ir politinius kitamanius, ir abejotinų tautinių mažumų atstovus. Suvereno 
patvaldystė auga kartu vis labiau kriminalizuojant visuomenės gyvenimą. Tokiu 
atveju suvereno „kova“ su nusikalstamumu tampa jo, „suvereno“, savilegitimiza-
cijos ir heroizacijos priemone. Kitoje pusėje atsiduria ir disidentai, ir labai platus 
kriminalinis pasaulis, kuris verčiamas kažkaip susitelkti. 

Kalėjimo gyvenimas „pagal sąvokas“ atitinka Thomo Hobbeso (1588–1679) 
perėjimo iš karo visų prieš visus prigimtinės būklės į grupių susitarimą dėl bendro 
intereso. Tačiau kalėjime nebūna trečiojo žingsnio: tapimo centralizuota ir visą ga-
lią uzurpavusia valstybe. Hobbesas valstybės kilmę aiškina dviem mechanicistiš-
kai formuluojamais postulatais: kadangi homo homini lupus est, neišvengiama ir 
bellum omnium contra omnes (žmonės siekia egoistinių tikslų ir nekenčia vienas 
kito, todėl atsiranda karo visų prieš visus būsena); nes karas pažeidžia visų natū-
ralų egoizmą ir neapsieinama be prievartos, žmonės, tie iš prigimties savanaudžiai 
niekšai, imasi kurti bendrą moralę, įstatymus ir stiprėjančią valstybę. Valstybė ir 
yra tas Leviatanas, suverenas, dėl kurio augančios prievartos ir galios pasiekiama 
žmonių santarvė, bendradarbiavimas ir socialinis gėris. Iš niekšybės ir galios ky-
lantis interesas ir yra užgimstančio suvereno pagrindas, kuris vėliau transformuo-
jamas į aibę būklių: gaujos, genties, valstybės. Suverenui, dažniausiai monarchui 
ar vienvaldei partijai, priklauso įstatymas, kuriuo pažabojama prievarta. Hobbesas 
knygoje „Leviatanas“ kalba apie trejopą imitaciją: Dievas sukuria gamtą, ir tai jis 
vadina menu, vėliau žmogus imituoja gamtą ir kuria naujus meno kūrinius. Ga-
liausiai, pramokęs imitacijos, žmogus sukuria Leviataną: 

Juk kas, jei ne menas, sukūrė didįjį LEVIATANĄ, vadinamą RESPUBLI-
KA, arba VALSTYBE [Commonwealth or state], lotyniškai CIVITAS, kuris 
yra ne kas kita kaip dirbtinis žmogus […]434

Iš karo visų su visais būsenos kyla valdžios, kuri pamažu tampa pati sau verty-
bė, geismas. Jos troškimas yra niekada nepatenkinamas, žvėris visada lieka alkanas. 

434 Hobbes, T. Leviatanas. Vertė Rastenis, K. Vilnius: Pradai. 1999, p. 29.
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Civilizuotos žmonių derybos ir savęs apribojimai uždeda Leviatanui apynasrį, bet 
jo nepašalina ir Leviatanas gali bet kada išsilaisvinti.

Hegelis, samprotaudamas apie Niccolò Machiavellį, pabrėžia, kad cezarių bor-
gijų gausa, jų talentai pažadina supratimą apie prievartos prievartai svarbą, apie 
valingą valios suvaldymą, apie būdą nugalėti stiprios savivalės klanus. „Prievarta 
turi realų vaizdą apie tai, kad ji save griauna savo sąvokoje, kad prievarta panaiki-
nama prievarta; todėl ji ne tik sąlygiškai teisinė, bet ir būtina, būtent kaip antroji 
prievarta, kuri yra pirmosios prievartos panaikinimas.“435

XXI amžiaus suverenai išmoksta valdyti ne tik išorinėmis prievartos priemo-
nėmis, ne tik tradiciniu rimbu ir meduoliu, bet širdį guodžiančiais ir valią įkve-
piančiais vaizdais. Nostalgijos valdymas tampa vienu iš būdų kontroliuoti ilgalaikę 
žmonių atmintį ir istoriją. Pati atmintis pamažu kriminalizuojama, baudžiant už 
netinkamus prisiminimus ir skatinant bei remiant Leviatanui naudingus.

* * *
„Senosios dainos apie tai, kas svarbiausia“. Memorialo marginalizacija. Kada 

Rusijoje ir Baltarusijoje klausimas, kaip galima poezija po Aušvico arba po Gulago 
neteko aktualumo, tapo sunkiai suvokiamas? Kada jis tapo tik galbūt svarbu, o gal 
ir ne? Kada vėl buvo prabilta, kad ateities kartoms pavyzdiniai herojai yra Stalino 
entuziastai, o tikrieji nusikaltėliai – patys Gulago tremtiniai? Kokia technologija, at-
mintis, nostalgija, viltis ir ją patvirtinanti ideologija galėjo pakeisti atsakingą atmintį 
nauju karnavalu ir senais–naujais įsitikinimais? Rusijos „Memorialo“ organizacijos, 
nuosekliai bandančios atskleisti sovietinio Gulago struktūrą, pasekmes ir tragediją, 
atstovai mano, kad šio restauracinio lūžio simptomu tapo ORT TV projektas „Se-
nosios dainos apie svarbiausia“. Krasnojarsko „Memorialo“ vadovas Aleksejus Babij 
interviu laikraščiui „Vakarinis Krasnojarskas“ (2009 m. vasario 15 d.) teigia: 

– Paskutinio dešimtmečio pabaigoje jau buvo matyti, kad liaudyje pradė-
ta aktyviai skatinti sovietinės sistemos nostalgiją, tada, kai prasidėjo visi šie 
„Senosios dainos apie tai, kas svarbiausia“. Liūdna, kad valstybė grįžta prie 
to paties atminties modelio, kuris buvo sovietinėje epochoje.
– O koks yra šis modelis?
– Modelis paprastas: mes turėjome didingą valstybę, galingą šalį. Na ir kas, 
kad būta kažkokių menkų klaidų – būtent taip šiandien dažniausiai yra aiš-
kinamos tos represijos, kurias „Memorialas“ vadina nusikaltimais. O tam 
tikra visuomenės grupė mus, žmones, bandančius atskleisti teisingą represijų 
paveikslą, jau yra linkusi laikyti ideologiniais priešais. 2005 m. buvo uždary-
ti visi archyvai, tol, kol sueis 75 metai, o likusieji dokumentai pasiekiami tik 
giminėms. O visiems kitiems tyrinėtojams įstatymas leidžia skaityti archyvi-
nes tyrimų bylas tik iki 1934 m.

435 Hegel, G. W. F. Teisės filosofijos apmatai. Vertė Amilionytė, L. Vilnius: Mintis, 2000, p. 163.
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Vis dėlto Babij praleidžia du svarbius filtrus, kuriems dėmesingesnis buvo re-
žisierius Abuladzė: nomenklatūros ir naujojo vartojimo. Prisiminkime, kad Vaka-
ruose ne visi žmonės, o tik nedidelė grupė bando suvokti ir paaiškinti tuos Vakarų 
mąstysenos bruožus, kurie skatina nacizmą, totalitarinį režimą, o jau kitos indus-
trijos, taip pat televizijos, išskleidžia jų mintis priimtinu ir populiariu būdu. Taigi 
tik nedidelė kūrėjų ir mąstytojų grupė bando perprasti vidinės patirties problemą ir 
atgailos fenomeną, padedantį ir šiandien įveikti diskursyvias bei sistemines prievar-
tas, ir kuria kitokią viešąją aplinką, kurios ne kritiškais, o spontaniškais vartotojais 
tampa likusi visuomenė. Klausimas apie atminties ir poezijos galimybę po Gulago 
tapo svarbus disidentų, kai kurių menininkų, filosofų samprotavimams Perestroi-
kos laikotarpiu buvusioje Sovietų Sąjungoje. Šiai atminčiai daugiausia dėmesio skiria 
tinklinė, tarptautinė „Memorialo“ organizacija. Tačiau su V. Putino atėjimu į val-
džią (nuo 2000 m.) Perestroikos pradėtą atgailos temą ir „Memorialo“ veiklą imta 
greitai stabdyti, organizacija Rusijoje buvo paskelbta „užsienio agentu“, o praeities 
tragedijos supratimas subanalintas ar net eliminuotas. Posovietinėje erdvėje atgailos 
užmarštis ir stalinizmo bei brežnevizmo prisikėlimas prasidėjo dar anksčiau, kartu 
su projektu „Senosios dainos apie tai, kas svarbiausia“. Tai buvo muzikinių filmų se-
rija apie XX amžiaus 5–6-ąjį dešimtmečius, 4–5-ąjį, 7-ąjį, 8–9-ąjį dešimtmečius , iš 
esmės iki Perestroikos, iki L. Brežnevo „eros“ pabaigos. Keturių filmų serija buvo pa-
rodyta 1996–2000 m. Tai buvo miuziklai, skirti naujametinėms šventėms, kartojami 
du kartus (Naujieji metai ir Senieji Naujieji metai) pačiu žiūrimiausiu metu, vėliau 
platinami CD pavidalu, jų ištraukas gausiai rodė įvairios televizijos, grojo radijas, 
jie buvo platinami socialiniuose tinkluose. Filmų populiarumas rėmėsi mėgstamo-
mis ir niekados nesmerktomis, liaudiškomis dainomis. Šias sovietines dainas moka 
daugelis rusakalbių, jos beveik nėra tiesiogiai ideologiškai indoktrinuotos. Filmuose 
atviros istorinės propagandos beveik nėra, o keletas agitacinių epizodų pateikiami 
geranoriškai-ironiškai. Nors ir yra dainų apie darbininkų pasiaukojimą arba karą, vis 
dėlto dominuoja šventinės nuotaikos dainos ir dainos apie meilę rožiniu sovietiniu 
laikotarpiu. Visi filmai – istoriškai nenuoseklūs: juk tai buvo linksmas, glamūrinis 
naujametinio karnavalo projektas, kuris vaizdavo SSRS prieškario ir pokario metus 
pasakos apie Pelenę scenografiniu stiliumi. Šiuolaikiška stilizacija, faktų iškraipymas, 
modernizacija nebuvo laikomi trūkumais. Svarbiausia buvo naujai, gyvai, populia-
riai, šiuolaikiškai gyvų žvaigždžių balsais perdainuoti visiems žinomas ir daugelio 
mėgstamas dainas. Tiesa, tarp jų nebuvo Gulago ir disidentų dainų. Nors sovietmetis 
prisikėlė tik meilės ir glamūriniu pavidalu, kitamanystei ten nebuvo vietos. Vis dėlto 
šie filmai ir jų platinimo bei vartojimo būdas tvirčiau nei istorijos vadovėliai ir es-
miškiau nei moksliniai straipsniai atkuria sovietinę atminties ir pasaulio suvokimo 
struktūrą, bet jau ne kaip sovietinės tikrovės dalį, o kaip naują hiperrealybę ir kar-
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tu simuliakrą. Projektas demonstravo tariamą dvasinį nuoširdumą, liaudies širdį ir 
šauksmą, t. y. emocinį protestą prieš tai, kad griuvo SSRS, kad buvo atimta sovietinė 
jaunystė. „Senosios dainos apie tai, kas svarbiausia“ – romantinės ir herojinės dainos. 
Projekto filmai ir muzika buvo platinami dar kelerius metus po 2000-ųjų ir iš dalies 
klojo kelią Vladimiro Putino komandos idėjai, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo 
didžiausia XX a. geopolitinė katastrofa, o paskui sekė Rusijos vieningos istorijos, pa-
remtos naująja agresija ir konservatyvia ideologija, kūrimas. Projekte nusifilmavo 
pačios žymiausios buvusios SSRS ir dabartinės Rusijos estrados žvaigždės. 

Nostalgijos reprodukavimas ir kartu istorijos falsifikavimas, smarkiai roman-
tizuojant vėlyvąjį stalinizmo laikotarpį, leido išaukštinti mobilizacinę, o vėliau cen-
tralizuotą ekonomiką, autoritarinį griežtos rankos lūkestį, kalbėti apie vieningos 
istorijos poreikį. Projektas buvo labiau komercinis ta naująja prasme, kad verslo 
ir propagandos tikslai Rusijoje sutampa. Nostalginio sovietinio vaizdo ir jausmo 
platinimas pažadino nepakantą visam, kas trukdo atgimti seniems prisiminimams 
apie „tai, kas svarbiausia“. „Senosios dainos apie tai, kas svarbiausia“ užpildė ide-
ologinę tuštumą, kuri atsirado Rusijoje po 1991 m. Sovietų Sąjungos griūties ir 
pirmojo karo su Čečėnija laikotarpiu. Vėliau projekto intencijos tapo emocine 
prielaida kurti vieningą Rusijos istoriją, kuri bando sujungti į vieną visumą carų 
ir imperinę Rusiją, Sovietų Sąjungą ir dabartinę Rusiją, kur caras, ikona ir Stalino 
fotografija gali būti kabinami vieni šalia kitų ir vienodai garbinami. 

* * *
Svetlanos Aleksijevič dėvėto laiko samprata436. Svetlana Aleksijevič kalba 

apie sovietinį žmogų, dramatišką ir melagingą, iliuzijomis slepiantį kasdienos ne-
darną, pakibusį ties Niekio riba. Nyksmas jos kūryboje vaizduojamas įvairiai: kaip 
moteriškumo užgožimas Antrojo pasaulinio karo metais, kaip sąžinės aižėjimas 
Afganistano kare, kaip savižudybių gausa griuvus Sovietų Sąjungai, kaip visų ver-
tybių pervertinimas „dėvėtumu“. Nyksmo zonose pasirodo dėvėto, sunešioto gy-
venimo fenomenas. Dėvėtą gyvenimą aš kildinu iš Aleksijevič samprotavimų apie 
„second hand laiką“ („время second hand“) griuvus Sovietų Sąjungai. Dėvėtas eg-
zistencinis laikas liudija nesavarankiškumą, antrystės, nunešiotos būsenos pasirin-
kimą. Dėvėtas gyvenimas yra kitoks nei tų, kurie patys kuria progas, atveria ateitį 
ir įkvepia gaivaus naujumo oro. Dėvėto laiko žmogus yra posovietinis ir renkasi 
dėvėtus galios santykius, kai buvusių laikų nostalgija ir mitai lemia valdžios auto-
ritetą. Aleksijevič atveria dėvėto žanro ir stiliaus, senų sovietinių knygų ir nunešio-

436 Šio knygos skyriaus tekstas iš dalies kartoja autoriaus straipsnį. Žr.: Mažeikis, G. „Pažadinti iš nebū-
tos didybės: daugiabalsė Svetlanos Aleksijevič kūryba“, in: Šiaurės Atėnai, 2015 lapkričio 13. Prieiga 
per internetą: <http://www.satenai.lt/2015/11/13/pazadinti-is-nebutos-didybes-daugiabalse-svetla-
nos-aleksijevic-kuryba/>.
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tų drabužių žmones, jų transformacijas. Jie yra gulaginių santykių ir karo siaubo, 
komunistinės ir nomenklatūrinės tuštybės saugotojai, save guodžiantys kičiniais 
didingumo atvirukais. Dramatinis ir daugiabalsis rašytojos realizmas yra nepato-
gus patikliai į Kremlių žvelgiantiems Baltarusijos vadovams, Baltarusijos ir Rusijos 
nomenklatūrai ir sovietinio mentaliteto skaitytojui. Jos pasakojimai tik priartėja 
prie purvinojo realizmo, ji nesimėgauja degradavimo ir decivilizacijos grimaso-
mis. Ji ne tik atvirai ir skausmingai kritikuoja posovietinę aptamsą ir banalumą, at-
minties eroziją ir nyksmą, kaltės slėpimą, bet ir parodo nusižeminusį susitaikymą. 

Ten, kur veši sovietinė sąmonė, savi Nobelio premijos laureatai daugiausia 
yra mylimi disidentiškose virtuvėse (virtuvinė viešuma). Tačiau valdžios balsai ir 
jiems pritarianti kolektyvinė sąmonė ignoruoja daugelį savo Nobelio literatūros 
premijos laureatų: Rusijos revoliucijos kritiką Ivaną Buniną437, kritišką ir rafinuotą 
Borisą Pasternaką, Gulago liudytoją Solženicyną, žaismo meistrą Josifą Brodskį 
ir kt. Išskyrus stalinistinį Michailą Šolochovą, kiti Nobelio premijos laureatai So-
vietų Sąjungoje buvo įtarinėjami Vakarų slaptųjų tarnybų kėslų ir minčių platini-
mu. Aleksijevič taip pat patenka į šį viešo nutylėjimo ir užkulisinio smerkimo ratą. 
Tačiau ji sunkiai priimtina ir Aleksandro Lukašenkos gerbėjų ratui, nors ir yra 
Baltarusijos pilietė. Rašytoja sutaria su nepriklausomais bręstančios demokratijos 
balsais, su tais, kurie atsisveikina su byrančia sovietmečio dvasia ir kviečia sovieti-
nės nostalgijos miglų apkerėtuosius naujai veiklai bei socialiniam bendradarbiavi-
mui. Ji nepatinka ir baltarusių nacionalistams, nes palankiai vertina rusų kultūrą, 
supratingai žvelgia į Rusijos likimą. Baltarusijos nacionalistai neretai, kaip ir kiti 
pasaulio ultrapatriotai, atmeta sudėtingas laiko siunčiamas tapatybes, ignoruoja 
dramatišką istorinio daugiabalsiškumo reiškinį, nepatenkinti, kad daugelis Alek-
sijevič kūrinių parašyti rusų kalba (nors ji rašo bei spausdinasi ir baltarusiškai). 
Pažemintiesiems trūksta heroizmo ir didybės vilties, todėl jos nemėgsta ir daugelis 
sovietinius idealus godojančiųjų. Rašytoja yra išsilaisvinančios ir nepriklausomos 
Ukrainos, bet ne ukrainietiškojo nacionalizmo gerbėja ir gynėja. 

Kodėl Aleksijevič nebuvo populiari Lietuvoje iki Nobelio premijos paskyri-
mo ir nelabai ką populiaresnė tapo po to? Galbūt tai lemia banalaus pliuraliz-
mo ir populizmo košė, kas keleri metai radikaliai apsiverčianti ir nesiremianti 
rimtesniu mąstymu, pastovesnėmis vertybėmis? Rašytoja daug kartų gražiai ir su 
pagarba kalbėjo apie Lietuvos žmonių pasirinkimą ir apie dabartinę Lietuvos po-
litiką. Tačiau tos temos, kurias ji plėtoja, tie prieštaringi balsai, kurie jos sakiniais 
prabyla, žeidžia viešumoje dominuojančias, kasdien eksponuojamas lietuvišką-
sias kultūrines nuotaikas. Didžiausias skirtumas yra susijęs su karo ir posovieti-
nių transformacijų, sielos virsmų girdėjimu, kai lietuviška klausa ir viešuma sie-

437 Pavyzdžiui, jo knyga: „Prakeiktosios dienos“ („Окаянные дни“).
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kia supaprastinti situaciją ir išryškinti vieną – kovų už nepriklausomybę dramą. 
Vienmatiškumas – vienmatis žmogus, vienmatė visuomenė, politinio diskurso 
susiaurinimas, prasmės infliacija – visa tai simptomiškai veikia Lietuvoje, tačiau 
ne kaip totalitarinėje visuomenėje, o kaip adiaforizacijos, kai banali pliuralizmo 
košė ir populizmas užgožia skirtumus. Kritinis ir dramatizuojantis Aleksijevič 
realizmas, daugiabalsiškumas prieštarauja neatsakingam ir banaliam skaitymui. 
Praeities polifonija yra dabarties įvairovės sąlyga: štai kodėl rašytojai buvo svar-
bu prakalbinti skirtingus ir dažniausiai nutylėtus mums reikšmingų įvykių da-
lyvius. O tai, kad jos išviešinami balsai bei apmąstymai žeidžia „teisingas“ lietu-
viškąsias politines orientacijas, yra puiku. Kritinis ir dramatinis realizmas, kurio 
objektyvumą grindžia pokalbiai ir įvykiai, jos prozą paverčia atveriančia akistata. 
Panašių išlaisvinančių, tačiau ne daugiabalsių, o poetinių ir filosofinių nuotaikų 
kupina Miłoszo kūryba. Jis taip pat išskleidė sovietinio mentaliteto trajektorijas 
ir skausmingas sandūras su laisvo žmogaus pasirinkimais ir mąstymu. Aleksije-
vič knygos prašneko apie kitokį, nei buvo įprasta Sovietų Sąjungoje, skirtingą nei 
šiandienos Lietuvoje karo supratimą. Pirmoji ją išgarsinusi knyga – „Nemoteriš-
kas karo veidas“438, kurioje autentiški Antrojo pasaulinio karo balsai, samprotavi-
mai, aimanos ir moteriškumo nyksmas susipynę su rašytojos patirtimi. Moteriš-
kumo nyksmas – decivilizacijos žymė, būdinga karui, koncentracijos stovyklai, 
Holodomorui arba Gulagui. Šio nyksmo demaskavimas ir pasipriešinimas jam 
yra Aleksijevič rašymo tikslas, apmąstymais ir literatūra virstantys stebėjimai ir 
balsai. Kartais tokius jos pokalbius kritikai vadina žurnalistiniais. Turimi ome-
nyje daugiabalsiai dokumentiniai pasakojimai. Tačiau toks apibūdinimas yra ne-
tikslus. Jos stiliui būdingi veikiau egzistenciniai susidūrimai, kai atpasakojimas 
virsta pokalbiu, aimana, kritika, šauksmu ir pasmerkimu, svarstymais, įpintais į 
gyvenamojo laiko dramą. Rašytoja neatvaizduoja, nekuria meilės ar fantastiškų 
siužetų, nepanyra į maginės jausenos ar siurrealistinius prieblandos sūkurius, o 
saugo protingą kritinio realizmo ir dramatinio pasakojimo atstumą. Jos klausomi 
ir šnekinami balsai bei gyvenimai išlieka nepriklausomi vienas nuo kito ir nuo 
autorės, nepanaikinant nė vieno skirtumo ir sudėtingų gyvenimo figūrų. Aleksi-
jevič knygos atgręžtos į mūsų dienas savo socialiniais liudijimais, tačiau taip, kad 
nuolatos atmename savo minčių ir patyrimų kilmę. Knygoje „Nemoteriškas karo 
veidas“ ji rašo: „Po karo mano vaikystės kaimas buvo moteriškas. Bobiškas. Vyrų 
balsų neatmenu. Taip mano atminty ir liko: apie karą pasakoja bobos. Verkia. Dai-
nuoja, kaip verkia.“439 Iš pradžių jos knygose Gulago, tremčių ir lagerių nebuvo. 
Kalbėjo kitas skausmas, rėkė kitokios tamsos ir tiesos, tos, kurioms buvo duotas 

438 Алексиевич, С. У войны не женское лицо. Минск: Мастацкая литература, 1985.
439 Ibid., c. 14.
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pertvarkos, ne mūsų dabarties laikas. Todėl jos knygas galima skaityti ir to, buvu-
sio, laiko dvasia, ir šiandienos akimis. „Nemoteriškas karo veidas“ – posovietinio 
prabudimo pradžia, kai buvo ieškomas kitas, gyvas minties skambesys kalbant 
apie tas pačias temas, daugiausia karo ir pokario.

„Cinko berniukuose“440 ir vėlesnėse knygose bei apsakymuose aprašomi ir 
kiti karai. Karo aukų šauksmai jos nebepalieka. Knygos pavadinimas skamba 
dviprasmiškai, panašiai kaip „cinko kareivėliai“, kuriais prekiaujama žaislų par-
duotuvėse. Tačiau ji rašė apie cinko karstuose pargabenamą „krovinį 200“. Vėliau 
Aleksijevič karo temos nusidriekia į nesibaigiančio putino karo epochą, kai vie-
nas konfliktas keičia kitą. Rašytoja atskleidžia, kad dabarties karių mirtys yra sta-
čiai nesuvokiamos, jos neįtraukiamos į jokius pašnekesius: didybė, į kurią savo 
sūnus siunčia motinos, yra ne kas kita kaip savo artimųjų kraujo atnašavimas 
svetimiems ir nesuvokiamiems valdžios žaidimams bei televizijos spindesiui. 
Triumfo ir pergalės palaima, kuri kasdien šlovinama, didieji tikslai, kuriais liau-
dis yra kviečiama pasitikėti ir džiaugtis dėl jai visai svetimų priežasčių, visados 
ir labai asmeniškai, nelauktai atsisuka krauju ir siuntiniais – „cinko kareivėliais“. 
Svarstydama apie valdžios aparato požiūrį į žuvusiuosius kare, rašytoja teigia: 
„Mes buvome ne paprasčiausi vergai, o vergovės romantikai.“441 Labai panašiai 
Lietuvoje diskutuojame apie savo baudžiavinį nesąmoningumą, kuris driekiasi 
mums iš paskos kaip vis dar regimas sprendimų ir vilčių šešėlis. Tačiau šis bau-
džiavinis nuolankumas, kaip ir prievaizdo žeminimas, nėra tas vergiškas karo ro-
mantizmas, kuris mus pasiekia iš Rytų. Tačiau nė vienas iš šių vėjų neneša laisvės, 
nors jie labai skirtingi.

Per dešimtmečius nusitęsusios brolių ir giminių, kaimynų išdavystės, tremtys, 
kančios ir mirtys, tarnavimas prievartos ir represijų mašinoms aprėpė milijonus 
žmonių ir suformavo šiuolaikinio posovietinio mąstymo bruožus. Aleksijevič pa-
stebėjo, kad prašnekinti karą lengviau nei įsikūnijusį gulagą, pavirtusį mūsų kal-
bomis ir kaulais. Šalamovo „Kolymos istorijos“, tremčių vaizdai daugelį sukrėtė 
griuvus Sovietų Sąjungai. Dabartis, susidūrusi su buvusių dramų išpažintimis, nu-
ščiūva. Knygoje „Second hand laikas“442 (2013) Aleksijevič perteikia dabartines psi-
chologines būsenas, aiškindama dramatišką dvasios nuopuolį sovietinėje erdvėje, 
dėvėtos būties pasirinkimą.

440 Алексиевич, С. Цинковые мальчики. Москва: Молодая гвардия, 1991.
441 Причинец, В. „Светлана Алексиевич: Лукашенко боится, что Путин завоюет нас“. Prieiga 

per internetą: <http://udf.by/news/sobytie/129665-svetlana-aleksievich-lukashenko-boitsya-ch-
to-putin-zavoyuet-nas.html>.

442 Алексиевич, С. Время сэконд-хэнд. Москва: Время, 2013, c. 5.
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Visa kas yra iš ten, kur buvo gulagas ir baisus karas. Kolektyvizacija, išbuo-
žinimas, tautų perkėlimas… Kodėl mes nepasmerkėme Stalino? Aš jums 
atsakysiu […]. Tam, kad pasmerktume Staliną, reikia pasmerkti savo arti-
muosius, pažįstamus. Pačius artimiausius žmones. […] Mano karta užaugo 
su tėvais, kurie grįžo iš lagerių arba iš karo. Vienintelis dalykas, apie kurį 
jie galėjo papasakoti, – prievarta. Mirtis. Jie retai juokėsi, daug tylėjo. Arba 
gėrė… gėrė… Galiausiai nusigerdavo.443 

Gėrė ir tie, kurie buvo ištremti, ir tie, kurie skundė, ir tie, kurie trėmė, – neretai 
jie buvo iš tos pačios giminės. Tai ne lietuviškas karas po karo – stribų ir partizanų 
susidūrimas, tai kitoks – šeimų gulago ratuose susidūrimas. Tremtys sovietmečiu 
prasidėjo, kaip pabrėžė Michailas Bulgakovas „Meistre ir Margaritoje“, nuo ko-
munalinės nesantaikos. Įskųsti, vadinasi, ne tik pačiam išgyventi, bet ir atlaisvinti 
kambarius komunaliniuose butuose arba apginti savo karvę tvarte. Aleksijevič tėvą 
įskundė kaimynas – vėliau jis padėjo jos šeimai tvarkyti ūkį, jodino ją arkliu, buvo 
mielas ir artimas. O jos teta gražuolė Olia įskundė Aleksijevič tėvo brolį. Apie tai 
rašytoja sužinojo, kai pakėlė KGB bylas: 

„Teta Olia, kodėl tu tai padarei?“ – „Kur tu matei sąžiningą žmogų Sta-
lino laikais“ (tyli). O dar buvo dėdė Pavlas, kuris tarnavo Sibire, NKVD 
daliniuose. Suprantate, neegzistuoja chemiškai gryno blogio… Tai ne tik 
Stalinas ir Berija… Tai ir dėdė Jura, ir gražioji teta Olia.444

Išdavystė, toksai išlikimas gudraujant, klasta, rodant būtiną išgyventi inicia-
tyvą, tapo žemosios niekšybės epochos žyme, persmelkusia visą Stalino valdymo 
laikotarpį. Visas šis blogis negalėjo vieną dieną išsivadėti atvėrus nepriklausomy-
bės duris ir langus.

Aleksijevič „Pakerėti mirties“445 (1993) – knyga apie sovietinius savižudžius: 
valstiečius, darbininkus, poetus, generolus, apie tai, kaip sovietiniam žmogui laisvė 
ir savarankiškumas tapo nepakeliama našta, kai santvarka virto jo būtimi, o san-
tvarkos keitimas išprovokavo savižudybes. Daugelis tų, kurie nepasirinko dėvėtos 
būties, išėjo. Savižudybė ne visados yra asmeninis ir psichologinis reikalas, o pa-
sitraukimas iš naujos santvarkos, kitos civilizacijos. Durys į pasaulį buvo atvertos, 
tačiau aimanos, kurios veržėsi, ir virsmų nesuvokiamumas vertė žmones ne per-
žengti santvarkų slenkstį, o pasilikti amžiams šiapus – naikinančioje komunizmo 
utopijoje. Šlovingas laikas jau buvo sutapęs su darbo ritmu ir šeimos ramybe. Aiš-
kumas ir valstybinis planas buvo sudėliojęs pasirinkimus ir ateitį. Kai šios tvar-
kos neliko, susvyravo ir visas gyvenimas. Rašytoja mąsto apie tūkstančius, kurie 

443 Ibid., c. 24.
444 Ibid., c. 19.
445 Алексiевiч, С. Зачараваныя смерцю. Мiнск: Беларусь, 1993.
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iškeliavo anapusybėn po Sovietų Sąjungos griuvimo, ir įgarsina jų istorijas. Mirties 
pakerėtųjų istorijos tik iš dalies primena purvinojo realizmo stilių, jos labiau per-
smelktos maldos ir aimanos sustoti ir neišeiti, pasilikti kartu su šeima.

Skaityti Aleksijevič – tai supratingai atsisveikinti su sovietine praeitimi ir ne-
sutikti eiti su tais, kurie šį didįjį mitą bando reanimuoti, falsifikuoti ir įskiepyti 
mums kaip viltį bei galimybę. Supratingai atsisveikinti galima daugelį kartų, kol 
pagaliau tai įvyksta. Štai kodėl jos knygas mums reikia skaityti ne tik dėl literatūri-
nio ir dvasinio patrauklumo, unikalaus daugiabalsiškumo, realistinio polifonišku-
mo, bet ir dėl ontologinės būtinybės.

Dėvėto laiko simboliu Lietuvoje galėtų būti dėvėtais drabužiais prekiaujantis vie-
šosios įstaigos Humana tinklas: atsitiktinai dėl savo vardo, tačiau esmingai dėl savo 
santykio su žmonių savimone ir modernia perdirbimo ekonomika. Humana tinklas 
ir panašūs į jį prekybos centrai, net TV kanalai ir politinės partijos rodo dėvėto laiko 
žmogaus sąmonę Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Bulgarijoje… Ne-
priklausomai, ar jas buvo kolonizavusios Rusijos, ar Osmanų imperijos, bet vėliau – 
būtent Sovietų Sąjunga. Kitos pokolonijinės šalys, kurias kadaise valdė Didžioji Brita-
nija arba Prancūzija, gyvena šiek tiek kitokiu egzistenciniu laiku. Daug pasaulio šalių 
gyventojų yra nublokšti į skurdą ir tik savo niuansais skiriasi vieni nuo kitų.

Humana tinklo pavadinimas atsitiktinai žaidžia su filosofiniais, egzistenci-
niais-antropologiniais samprotavimais, kuriuos rašytojas André Malraux ir filosofė 
Hannah Arendt įvardijo Conditio Humana. Dėvėtų, naudotų, pigių prekių tinklai 
ir juos atitinkanti kultūra bei politika rodo, kad Vidurio ir Rytų Europos žmogaus 
būties sąlygos, laiko ir erdvės patirtis yra giliai nulemti buvusių ir esamų kasdienių 
gyvenimo praktikų. Laiko ir erdvės, kaip apriorinių patyrimo formų, konfigūracija 
nėra kažkas bendra visai žmonijai, o skiriasi priklausomai nuo istorinio ir prakti-
nio kultūrinio habitus (ikirefleksyvaus įpročio). Antrinio laiko fenomenas „skurdo 
kultūroje“ rodo, kad turime reikalą su tokia esamybe, kuri prarado arba neįgijo Kito 
atminties ir nepatyrė jo istorijos; ji užsidarė nuo susidūrimo su jau kažkieno gyven-
tu gyvenimu, jo istorija, kova, drama, o dabar naudojasi tik jo medžiagine forma, 
išmestu kokonu. Šiems daiktams nėra suteikiama galia atskleisti buvusius egzisten-
cinius pasaulius, Būtį, apie ką ilgai ir išsamiai samprotavo Marcelis Proustas, savo 
eilėse kalbėjo Raineris Marija Rilkė, o laiškuose atvėrė Marina Cvetajeva. Dėvėtas 
laikas nėra estetiškai, meniškai atgręžtas į kurio nors žmogaus būties patirtį, nešne-
ka kaip Heideggeris apie Vincento Van Gogho nutapytus „Valstietės batus“. Priešin-
gai, nešiotas gyvenimas įtraukiamas į mūsų kasdienybę taip, kad nieko nešnekėtų, 
su niekuo nesutaptų, kad nevirstų įvykiu, o liktų parankiu buities įrankiu.

Dėvėto laiko fenomenas Rytų Europoje yra daugiau nei dėvėti drabužiai ar au-
tomobiliai. Tai tapo mąstymo, pasaulio procesų suvokimo forma, kai dialogas pa-
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keičiamas dėvėtų, numestų ir paliktų formų surinkimu ir jų galiojimo pratęsimu. 
Pokolonijinis ir politiškai reiklus dėvėtų įvykių žmogus nusisuka nuo galimybės 
pačiam kurti savo būtį ir nepriima Kito atvirumo, išvengia atsakingo susitikimo. Jis 
renka nuolaidas, išpardavimus, senus daiktus, tačiau nei įsiklauso į kito žmogaus 
širdį, nei pats sukuria kitam reikšmingą įvykį. Dėvėtos sąmonėms žmogus panašus 
į verkšnaitį. Verkšnaičiais buvo vadinami elgetos, bet man svarbiau yra tai, kad 
verkšnaičio pavadinimas apibūdina nekuriančio ir kito nesiklausančio aimanavi-
mą, apgailestavimą, skundimąsi savo likimu ir laiko tai pakankama priežastimi 
gauti išmaldą. Jam visiškai nerūpi, kaip tie daiktai, pinigai ar pažadai, kuriais tave 
kažkas parėmė (o ne aukojo, nes nėra aukojimo ritualo) buvo sukurti arba per ko-
kius vargus ir prakaitą, už kokias žinias, kokiomis niekšybėmis ir prievarta jie buvo 
gauti. Verkšnaičio noras gauti nepriklausomą nuo žmonių santykių paramą kyla iš 
nuostatos neatsiverti būčiai ir nenagrinėti kultūrų, santykių, kančių ir džiaugsmų, 
iš kurių parama kyla, nesuteikti jiems būtiško įvykio gelmės. 

Skamba gražiai ir ūkiškai: naudota, vadinasi, patikrinta, tvirta, bet tai tik iliu-
zija. Kiekvienas geras ūkininkas žino, kad svetimi, naudoti padargai rodo ne tvir-
tybę, o dažnai atneša nelaimę ir skausmą. Vis dėlto dėvėtas ir senas yra du skirtingi 
dalykai. Senas būna savas, tas, kuris turi ilgą istoriją. Senatvė reiškia ilgus prisimi-
nimus, o ne išretėjusius kaulus. Dėvėtas daiktas yra kas kita. Sudėvėtumas yra ne 
atminties sinonimas, o išeikvojimo arba „galiojimo laiko“ pabaigos ženklas. Dėvėti 
daiktai ir įvykiai yra išeikvoti, juose liko mažai energijos ir juos belieka perdirbti: 
perkalti senus noragus į naujas pasagas. Kartais su dėvėtais drabužiais, plokštelė-
mis, knygomis, idėjomis elgiamasi būtent taip: jie perkalami naujam gyvenimui 
ir įvykiui, ir tada jie atsiveria kaip iš pelenų atgimę feniksai. Kai kurios maginės 
kultūros, gavusios dovanų senus daiktus, būtinai atlieka apvalymo ritualus: rūko 
šalavijų lapų dūmais, kalba maldas, virina ir užkalba ilgai ir kantriai atsisveikinda-
mi su šmėklomis. O kartais įveikti jų atminties nebeįmanoma. Tada tenka senus 
rakandus sudeginti, o ne perdovanoti. Bet verkšnaičių kultūra nėra maginė. Senoji 
magija iškeliavo, kai akla tarnystė svetimiems dievams išstūmė ir panaikino godo-
jamo pasaulio pusiausvyras. 

Heideggerio terminas Dasein, dažnai verčiamas kaip „čia-būtis“ arba tiesiog 
„žmogaus būtis“, yra aiškinamas laiko, o ne erdvės mąstymu ir reiškiasi šiuo mo-
mentu, šiuo įvykiu ir šia situacija. Taigi dėvėtas laikas tik nurodo „buvusią štai-bū-
tį“ arba buvusį gyvenimą, tačiau nieko neatveria. Tam, kad pasaulis, slypintis už 
muzikos ar seno daikto atsivertų, jam reikalinga jo istorija, drama, jo horizontas, jo 
aimanos, kurių dėvėtos sąmonės žmogus nenori girdėti ir užsiveria, užsišauna de-
šimtimis sklendžių nuo jo. Dėvėtas laikas nėra atsilikimo nuo progreso paradigma, 
o kažkas visai kita, kas priklauso svetimam ir nesuvokiamam aidui, išvarytoms 
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kitakalbėms šmėkloms… Toks mąstymas padeda nematyti artėjančio pavojaus 
arba gyvenimo galimybės ir leidžia gyventi menamai patikimuose simboliniuose 
pasauliuose. Pigumo, prieinamumo, atleidimo nuo darbo ir vargo iliuzija, kurią 
sukuria dėvėto laiko vartojimas, yra savos lemties, savųjų siuvėjų, šiaučių ir kalvių 
užmarštis. Toks užsidarymas gaivina verkšnaičių kultūrą, kuri politiniu požiūriu 
yra agresyvi, reikalaujanti anoniminės paramos. Tai net ne išmalda, net ne atlygis 
šventpaikšiui, o pigios ir bereikšmės egzistencijos sau reikalavimas. 

Žmogaus būties sąlygų požiūriu, dėvėtas laikas yra dalyvavimas po įvykio; pa-
našiai kaip savos komandos palaikymas, jau žinant rungtynių rezultatą. Tai yra dė-
vėto laiko dalyvavimas. Buvusių įvykių pasakojimai gyvena ne štai-būties, o mito 
gyvenimą – išaukštinimo arba pažeminimo, t. y. nuosprendžio, o ne buvimo kartu, 
ne žygio ir ne pasiaukojimo laiką. Mes nepadėjome laimėti komandai, tačiau nutei-
sėme remdamiesi senuoju jos mitu. Dėvėtas laikas neįsileidžia didvyrių į dabartį, 
į štai-būtį, nes jos paprasčiausiai nėra, arba ji laikoma pernelyg nesuvokiama, dar 
be istorijos, dar be sunešiojimo, sudėvėjimo džiaugsmo. Tada nebereikia kovoti: 
pralaimėjimai ir pergalės jau buvo, beliko ramiai užsirašyti sau su tavimi nesusijusį 
dalyką ir meluoti: ir aš ten buvau, ir aš alų midų gėriau ir nuodėmes dariau. 

Medijuotas dėvėtas laikas panašus į kurio nors iš lietuviškų TV kanalų rodomą 
premjerą, kurią jau kiti kanalai, juo labiau kino teatrai rodė dešimtis kartų. Nauja 
tokiu atveju yra pateikiama kaip dar vienas mito herojaus nužengimas į žemę, kaip 
pakartojimas veiksmo, kuris jau vyko šimtus kartų. Ir tai yra ne modernizacijos, 
ne progreso veidas, o mito laiko ir ritualo. Taigi, užuot kūrus naujus kino filmus, 
senieji rodomi vis kituose TV kanaluose. Taip imituojamos premjeros – dėvėtas 
naujumas. Premjerų iliuzija paslepia dėvėtų naujienų tuštybę, apie tai daug kalbėjo 
Arvydas Šliogeris: pasakojama apie svetimus, neišgyventus, nesuprantamus įvy-
kius, į kuriuos žiūrima lygiai taip pat kaip į dėvėtas premjeras. Pasak filosofo, tai 
yra Niekio kalba. Išimtis, kai jūs atveriate kelią senosioms dvasioms, kurias girdite 
ir su kuriomis kalbatės ir kartu su jomis kuriate naują gyvenimą. Bet tada tai jau ne 
premjera, o įvykis, kai, kaip rašė Algirdas Julius Greimas, kartu su vėliava žygiuoja 
ir jūsų protėviai, kai žengiate su „vėlių būriu“ į mūšį. Tada galima La Madeleine py-
ragaičiu arba seniai dovanotu tėvo pledu, arba mokytojo knyga atverti būties duris 
ir patirti štai-būties gelmę. 

Tačiau politinės švietimo, kultūros reformos pas mus vyksta būtent senų 
„premjerų“ stiliumi: nauja senos partijos karta ar nauja senų veikėjų partija pa-
kartoja kurią nors jau daug kartų vykdytą reformą, tačiau tai daro kaip premjerą 
ir todėl mano, kad ką nors modernizuoja. Šis pavyzdys rodo, kad dėvėtas laikas 
neturi aiškios ir stiprios teleologijos – būties tikslo. Didieji, kartais anapusiniai, 
transcendentiniai tikslai atveria štai-būtį, o politinės „premjerų“ imitacijos neturi 
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tokios teleologijos, tokios transcendencijos. Todėl daug lietuviškų partijų progra-
mų yra dėvėto laiko sąmonės reprezentacijos. Pasaulio tikslai yra ir pusiausvyrų, 
ir kaitos prielaida, o dėvėto laiko kultūra šalina tikslą, griauna egzistencinį laiką. 

Ar kiekvieno žmogaus sąmonė yra dėvėto laiko? Žinoma, ne. Kūrybingiems 
poetams, maištautojams, revoliucionieriams, naujų projektų kūrėjams ar radika-
liems kritikams pavyksta pakliūti į dabarties įvykių tėkmę, kurioje gali dalyvauti 
nedaug žmonių, nes kiti pasiliko dėvėto laiko horizonte. Vienatvė, su kuria susidu-
ria poetai, menininkai, mokslininkai, įžengiantys į štai-būtį, kelia nerimą: negavęs 
patvirtinimo, kad kam nors jau buvai reikalingas, dėvimas, nešiojamas, klausomas, 
negali būti išgirstas. Pripažįstama jau buvusi poetinė šlovė, jau patvirtinta žurnalų 
ir institutų mintis. Jei jau pakankamai nuvalkiota, vadinasi, jau aktuali. Toks mąs-
tymas nenori bėgti paskui žaižaruojančius naujomis idėjomis rašytojus, menotyri-
ninkus, fizikus, nes jų mintys dar nėra pasendintos, jis nesigilina į tai, kaip kažkas 
naujo atsirado. O juk nauja, vadinasi, iš niekio, ex nihilo, tad neturi jokio patvir-
tinimo, išskyrus kažką mums sakančias analogijas: tai žodžiai naujadarai, kuriuos 
dar sunku suprasti, tai mokslo teiginiai, kurių dar vengia institutai. 

Dėvėtas laikas yra po pabaigos arba be pabaigos. Pabaiga jau turėjo įvykti 
kažkur kitur, o pas mus atkeliauja nebeturintys pabaigos dalykai. Vietoje pabai-
gos įtvirtinamas galiojimo laikas, t. y. vartojimo režimas. Karo ar meilės pabai-
ga –dramatiškas, tik su tavimi ir su tavo artimaisiais vykstantis dalykas, kuriuo 
šnabžda būtis. O galiojimo laikas yra kas kita ir nieko bendra neturi, pavyzdžiui, 
nei su karo, nei su meilės pabaiga. Kartais tie dalykai sinonimiškai supainiojami 
ir tada galiojimo laiko žmogui atrodo, kad pabaiga yra tada, kai baigėsi nustatytas 
galiojimo laikas: meilė pasibaigia kartu su viešbučio paslauga. Dėvėtos sąmonės 
žmogus yra labai dėmesingas galiojimo laikui. Galiojimo laikas – vienintelė jo vil-
tis, pasiteisinimas, kad gyvenimas dar truputį tęsis. O paskui bus kitas galiojimo 
laikas. Verkšnaičių pasikartojimams nėra galo, svarbu, kad tik kažkur ten, užri-
byje, vyktų gyvenimas, iš kurio teka galiojimo laikas. Štai-būties pasauliui pabai-
gos nutinka nuolatos: baigiasi revoliucijos, tyrimai – pabaiga yra tai, kas suteikia 
visam kūriniui formą. O galiojimo laikas sako, kad būtas gyvenimas dar nebuvo 
pakankamai išeikvotas ir juo dar galima pasinaudoti. Tai panašu į tai, kad po mi-
tingo, kuriam leidimas dar galioja, susirinktų kiti, svetimi žmonės pasidžiaugti 
galimybe pamosikuoti kokiomis nors vėliavomis. O jei aikštę užsisakytų galioji-
mo laiko – dėvėto laiko – žmonės dar kartą pabūti kartu ir pašūkauti, visiškai to 
nesiedami su jokiu egzistenciškai reikšmingu įvykiu? Juk jeigu pagrindinio įvykio 
nebūtų, tai ir galiojimo laikas būtų ilgesnis? Absurdas, tačiau būtent taip atsiranda 
politiniai renginiai be įvykių, kurie priklauso mitui, visokie pasikartojantys minė-
jimai ir „premjeros“ jų metu.
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Ne tik teatras, literatūra, žiniasklaida yra gyvi vaizduodami dorybės ir niek-
šybės, gėrio ir blogio lenktyniavimą, savo kaukėmis ir mainais, bet ir diplomatija. 
Jos formavimuisi svarbūs XII–XIII amžiai, kai Vakarų Europoje pradeda plisti ir 
įsigali meilės ir diplomatinių laiškų rašymo menas arte dictaminis, smarkiai pakei-
tęs didikų viešąją retoriką ir pradėjęs kurti ritualizuotą diplomatinę kalbą. Suve-
džioti mylimąjį arba mylimąją ir vesti diplomatines derybas buvo susiję dalykai. 
Juo labiau kad ne tik karas, bet ir didikų santuokos buvo svarbiausios poveikio 
priemonės. Todėl pradžioje gundymas, suvedžiojimas, sąvadavimas ir diplomatija 
buvo identiški ir abu „menai“ panašiai ir kartu plėtojo savo patyrimą ir simbolius. 
Išpuoselėtu politiniu „flirtu“ tapo grakštus pataikavimas, tuštybės malonės, pre-
kyba žmonėmis, nemelavimas nesakant tiesos, galvojimas prieš nieko nepasakant. 
Išmanusis diplomatinių ir meilės laiškų rašymas, atitinkamos manieros ir viešas 
bei užkulisinis kalbėjimas sutapo su dvaro, dinastijų kultūros ir politikos raida, o 
vėliau ir su kurtuazinės – aukštojo stiliaus – meilės užgimimu, su studia humanita-
tis ir studia civitatis raida. Suvokti dvaro favoritų ir favoričių intrigas reiškė išma-
nyti to laiko poeziją ir pasakojamąją kultūrą, rasti kelią į monarcho ar karalienės 
širdį, o rengti derybas – vadinasi, remtis jų favoritais, iš kurių neretai ir kilo išsi-
lavinę diplomatai. Kita diplomatijos ištaka – bažnyčios diplomatai, savo intrigas 
sieję su tikėjimu ir net mistika, o jų gudrybių šaltinis ne kurtuazija, o egzegetika 
ir hermeneutika, teksto ar net sakinio daugiaprasmiškumo, citavimo ir interpreta-
vimo meistrystė ir, žinoma, šnipinėjimas. Išpažintis nuo seno krikščioniškų baž-
nyčių buvo naudojama kaip sekimo ir įtikinimo priemonė. Diplomatijos istorikai 
sutinka – humanitas gebėjimai, užkulisinės derybos, kurtuazija ir flirtas, manieros 
ir retorika, nuodai ir šnipų tinklai, galiausiai išpažintis ir malda – visa tai brandino 
didįjį atstovavimo ir derybų meną. Mažiau diplomatija buvo siejama su logika ir 
scholastika, su teise ir administravimu, kurie, nors ir užtikrina formaliąją derybų 
aplinką, tačiau nesuteikia joms nei turinio, nei energijos. Ir visa tai ne tik istorija, 
bet ir šiuolaikinio tapsmo prielaidos. Kaip iškilius Lietuvos diplomatus, kurie pui-
kiausiai išmanė poezijos, kurtuazijos, užkulisių ir viešumos menus, galima įvardyti 
poetą ir mistiką Oskarą Milašių, poetą simbolistą Jurgį Baltrušaitį, rašytoją Jurgį 
Savickį… Vis dėlto mus domina ne švytinti taurumo ir poezijos sąjunga, o pribloš-
kianti ir intriguojanti gudrystė. 
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* * *
Viršesinijos diplomatija: Tenebroso–Cavernoso riteris. Apofatinis, arba 

negatyvusis, Dievo pažinimo kelias, plėtojamas jau nuo Dionisijaus Areopago 
(Pseudo Dionisijaus) laikų, sustiprino slaptąją diplomatiją Trisdešimtmečio karo 
(1618–1648) laikais Europoje. Jo vienas ryškiausių herojų, ypač kontroversiškas 
mistikas ir politikas, pirmojo europinio šnipų tinklo kūrėjas buvo pilkasis kardino-
las François Leclerc du Tremblay (tėvas Josephas, 1577–1638). Būtent jis geriausiai 
realizavo manipuliavimą. Tačiau norint suvokti Dievo šauklio virtimą diplomatu 
ir jo mesianizmą, kartu kurstant žiaurų religinį karą, reikia suprasti apofatinės te-
ologijos (negatyviosios teologijos), mistikos ir politikos santykį. 

Apofatinė teologija nusakė negatyvaus kelio (via negativa) principą, kuris kyla 
iš teiginio apie Dievo substancijos ir Jo valios nepažinumą. Tomas Akvinietis apie 
tai samprotavo: 

Reikia pažymėti, kad mūsų intelektas nėra lygus Dieviškajai substancijai, o 
tai, kas yra Dieviška substancija, yra anapus mūsų intelekto, ir todėl mes to 
nežinome. O galutinė žmogaus žinojimo apie Dievą riba yra žinoti, kad jis 
nežino Dievo, bet jis žino, kad Dievas viršija visa, ką mes žinome apie Jį.446

Akvinietis, aiškindamas negatyviosios teologijos tradiciją, teigia, kad net to-
kie atributai kaip begalybė, puikumas, malonė negali aprašyti Dievo substancijos, 
Jis mums žinomas per mūsų netektis ir atgailą. Eriugena, Meisteris Eckhartas ir 
kiti negatyviosios teologijos atstovai sako panašiai: kadangi Dievas nėra esinys, jis 
negali ir būti paaiškintas predikatais, priskiriamais esiniams. Tačiau negatyviojo 
kelio mistikai atgailą ir kančią, Golgotos meditaciją papildo aktyviu santykiu su 
Viešpaties malone, atsivėrimu ir tiesioginiu dalyvavimu Žemės reikaluose. O tai 
reiškė, kad ne tik racionalioji popiežiaus arba Jėzuitų politika, bet ir negatyviojo 
kelio misticizmas galėjo būti ir buvo įtrauktas į didžiąją diplomatiją ir, vėliau, labai 
aktyviai į Trisdešimtmetį karą. 

Vokiečių kilmės kardinolas Nikolajus Kuzietis (Nicolaus von Cues, 1401–1464) 
plėtojo apofatinę teologiją savo de docta ignorantia („apie mokytą nežinojimą“) dok-
trinoje ir pasiūlė mažiausio ir didžiausio analogijų ir prieštaravimų analizę, kurią, 
pats būdamas apsukriu popiežių diplomatu, pavartė politinio racio nalumo prin-
cipu. Kuzietis kaip diplomatas ir politikas iškilo Katalikų Bažnyčios visuotiniame 
susirinkime Bazelyje (1431–1449), kur sėkmingai manipuliavo ir konciliaristų447, 
ir popiežiaus Eugenijaus IV interesais, kuo galiausiai pelnė popiežiaus palankumą. 
Vėliau Kuzietis atstovavo popiežiaus, ypač Mikalojaus V (Nicolaus V), interesams 
446 Aquinas, T. The Power of God. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 209. 
447 Konciliarizmas – katalikų teorija, teigianti, kad Romos Katalikų Bažnyčios Visuotinis Susirinkimas 

yra viršesnis už popiežių.



314

Gintautas Mažeikis  |  DVASIOS NIEKŠYBĖ. Moralinės vaizduotės tyrimai

svarbiausiose derybose dėl Didžiosios schizmos ir prieštaravimų su Konstantino-
polio Ortodoksų Bažnyčia, dėl musulmonų invazijos į Konstantinopolį, dėl husitų 
pasmerkimo ir daugelyje kitų politinių derybų. Kuzietis buvo vienas pirmųjų apo-
fatinės teologijos ir mistikos atstovų, sėkmingai perkėlusių negatyviuosius priešta-
ravimo ir tiesioginio apreiškimo religinius principus į diplomatiją ir politiką, taip 
įliedamas daug subjektyvumo ir spontaniškumo, atverdamas Katalikų Bažnyčiai 
naujas politinio manevro galimybes. Iki to laiko buvo vadovaujamasi daugiausia 
rašytinėmis dogmomis ir „dviejų kalavijų“ teorija. Absoliutus minimumas buvo ta-
patinamas ne tik su matematiniais palyginimais, bet ir su Viešpaties nusižeminimo, 
menkumo, susitraukimo idėja. Giliai tikintis mistikas radikalios askezės būdu gali 
patirti tą minimumą, kuris pagal savo reikšmę prilygs absoliutaus maksimumo nu-
švitimui, Viešpaties palaiminimui. Todėl alinanti askezė ir malda tapo politinio ir 
diplomatinio sprendimo priemone, o kartu ir visiško valios subjektyvumo pateisi-
nimu. Kartu su Kuziečiu prieštaringas protas (remiantis Hegeliu tai būtų gudrusis 
protas, ar „žaismingasis protas“, jei mes jį ironizuotume) sąmoningai ir refleksyviai 
įžengė į politikos sritį ir tai nutiko gerokai anksčiau nei Machiavellis rašė savo sam-
protavimus apie Cezarės Borgijos gudrumą, valią ir narsą. 

Turint omenyje aktyvų Kuziečio politiškumą, verta jo kūrinius skaityti neiš-
leidžiant iš akių ir diplomatijos. Kardinolas teigia, kad ne tik absoliutus maksi-
mumas ir absoliutus minimumas koreliuoja, nes turi tą patį loginį pagrindą, bet ir 
paprastas maksimumas ir jo minimumas, remdamiesi vieno pagrindo analogija. 
Todėl atlikę minimumo analizę ar patyrę visą menkumo, nusižeminimo išsilaisvi-
nimą (askezė buvo laikoma išsivadavimu iš kūniškų priklausomybių ir stabų arba 
kvailysčių garbinimo) galime spręsti apie visumą, atmenant, kad taip pat išlieka 
prieštaravimai ir jų neregima vienybė (coincidentia oppositorum). Kuzietis traktate 
„De Beryllo“, komentuodamas Aristotelio veikalą „Politika“, rašė: 

Sumanęs parašyti „Politiką“, Aristotelis kreipėsi į minimumą ir ekonomi-
koje ir politikoje, bei remdamasis šiuo minimumu sprendė, koks turi būti 
maksimumas, pastebėdamas, kad panašiai reikia spręsti ir kitais atvejais 
[…] ir aš manau, kad, jei kas nori pažinti maksimumą ir kreipsis į priešingą 
minimumą, jis vis tiek ištirs tai, kas giliai paslėpta, tai, kas pažinu448. 

Minimumai atskleidžia maksimumus, priešybės parodo tiesą. Jei nori pažinti 
žmonių sugedimą, turi pats panirti į giliausią askezę. Askezės, susilaikymo minimu-
mas mistiko apofatiniu žvilgsniu gali būti taikomas žmonėms – minimumas valgio 
ir miego, minimumas malonumų geriausiai paaiškina mūsų dorą. Todėl asketizmas 
ne tik kritikavo turčius, iškėlė asmeninio pavyzdžio svarbą, bet ir pritarė, pateisino 
kentėjimą. Tokie samprotavimai ne tik keitė maldą ir tikėjimą, ne tik skatino askezę, 

448 Кузанский, Н. Cочинения в двух томах, том 2. Москва: Мысль, 1980, c. 118.
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atgailą, mistines nuotaikas, bet ir stipriai veikė politinius sprendimus. Apofatinė 
teologija leido kur kas laisviau aiškinti Dievą ir mistinį santykį su juo, pagrįsti su-
bjekto valią tiesioginiais Viešpaties įsikišimais į politinius procesus. Negatyvusis gy-
venimo būdas iš esmės prieštaravo renesansiniam studia humanitatis principui, ta-
čiau buvo derinamas su dar viduramžišku arte dictaminis (laiškų, taip pat politinių, 
diktavimo menas). Iš žymesnių apofatinės mistikos atstovų dažniausiai įvardijami 
Meisteris Eckhartas, Grigalius Nysietis, Nikolajus Kuzietis ir, žinoma, benediktinų 
mistikas Fr. Augustine’as Bakeris (1575–1641). Pastarojo idėjomis daugiausia vado-
vavosi diplomatas, mistikas ir galiausiai kardinolas François Leclerc du Tremblay 
(tėvas Josephas, 1577–1638), kuris ir buvo vadinamas „pilkuoju kardinolu“. 

Didelę įtaką apofatiniam keliui darė antikinis skepticizmas, siekęs riboti pa-
sitikėjimą juslėmis, jausmais, antropomorfiniais vaizdiniais, savimeile, bet vengęs 
ir religinių dogmų arba filosofinių doktrinų. Tiesioginis dieviškas įkvėpimas ir di-
delis skepsis viskam, kas sakoma – štai tos dvi nuostatos, kuriomis remiasi tikėji-
mo ar mistikos veikiama diplomatija. Skepticizmo pradininkas Pironas Elidietis 
(apie 365–275 m. pr. m. e.) kritikavo žmonių pasipūtimą, skatino kuklumą, kalbė-
jo apie tiesioginį daiktų nepažinumą, siūlė susilaikyti tvirtinant akivaizdumus, iš-
kėlė abejonę kaip metodinį principą. Tai, kas atrodo akivaizdu, kas turi aiškų planą, 
kas kuria puikybę, yra toli nuo galimybės pažinti susidūrimus su sunkiai perregi-
ma realybe. Ir tik tyrimai, tikrinimas ar tiesioginis apreiškimas gali praverti tiesą. 
Skepticizmas neretai yra pernelyg sumoderninamas ir siejamas su reliatyvizmu ir 
nihilizmu, o ne su apofatiniu keliu, ne su radikalia antropomorfizmo, prisirišimų 
kritika ir susivaldymu. Svarbiausias pironizmo tikslas – išvalyti save nuo stereoti-
pų bei nuomonių ir, suvaldžius egoizmą, atsiverti netarpiškiems susitikimams su 
pačia tikrove: girdėti ją, ištirti. Pironizmo filosofija paveikė vėlesnius skeptikus, 
o galiausiai– ir neigiamą teologiją. Pironizmo teiginiai nėra tiesiogiai susieti su 
diplomatija, tačiau ir ji plėtojasi susilaikydama nuo įsigalėjusių nuomonių, išanks-
tinių stereotipų ir gali būti netarpiška pasaulio ir dangaus iššūkiams. 

Apofatinis kelias remiasi ne tik radikalia žinojimo kritika, bet ir specifinėmis, 
kreipinių į nežinomybę kupinomis maldomis, asketika, apreiškimų aiškinimu, 
analogijų metodu. Žinojimo kritika yra artima skepticizmui ir turi suvaržyti pa-
ties mistiko pasitikėjimą apreiškimais, reikalauti jų, apreiškimų, patvirtinimo ir 
metodinio, objektyvuoto pagrindimo. Tuo apofatinis teologas skiriasi nuo tokių 
charizmatinių pranašų, kaip Girolamas Savonarola, kuris, remdamasis tariamais 
pokalbiais su Viešpačiu, kvietė nepasitikėti popiežių Roma ir Aleksandru VI. Ne-
gatyvi malda kyla iš Golgotos, iš pasmerktumo supratimo ir negailestingos atgai-
los. Tai įskelia iš anapusybės atsklindantį malonės žaibą ar prakeiksmo kirčius. Via 
negativa interpretuoja idealus ar jų konceptualius atitikmenis (dieviškas idėjas) 
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kaip iškreiptus, nepakankamus, todėl keistinus, remiantis kitokia, negatyvia, mal-
da, tiesioginiu Dievo įsikišimu ir patikrinimu. Vietoje Biblijos ir Gamtos pasirodo 
pats Aukščiausiasis. Tačiau, skirtingai nei tiesioginių regėjimų Bažnyčios veikėjai 
(minėtas Savonarola), negatyvaus kelio mistikas apreiškimą priima negatyviame 
kontekste, o tai pašalina visas garantijas, kad regėjimas yra tikroji Dievo malonė, 
ir visa atsakomybė perkeliama mistikui. Religijos filosofijos tyrėjas ir apofatinės 
mistikos interpretatorius Johnas D. Caputo teigia, kad anapusybės manifestacijas 
apibrėžia dvi nuostatos: hyperusiologinė (viršesinija) ir χώρα (chōra – apgyvendin-
ta erdvė, įsivaizduojama vieta)449. Hyperusiologinė nuostata nukreipia žvilgsnį į tai, 
kas slypi virš bet kokių esinių (οὐσία – usija, esinys), virš bet kokių ištartų idea-
lų. Viršesinija yra nepažini, tačiau mąstoma analogijomis (Kuzietis) ir meldžiama 
(Bakeris), jos prieštaringas patyrimas yra ir apofatinės teologijos, ir ją grįstos po-
litikos orientyras. Todėl idealai negali būti abstraktūs, jie yra konkretūs Tamsiojo 
Debesies (toks apofatinio Dievo simbolis) manifestacijos, vieniems nešančios pa-
laimą, kitiems – bausmę. O chōra, Caputo žvilgsniu, yra menama vieta450, kurią gali 
parengti tikintysis, Viešpaties viršanapusybę atstovaujantis mistikas. Hyperusijos ir 
chōra idėjų įtampa paneigia deterministinį, abstraktų arba linijinį transcendenti-
nio Dievo mąstymą ne tik dangišku, bet ir žemišku požiūriu, ne tik tikėjimo, bet ir 
politikos. Viršesinija paverčia jos menamas, galimas vietas nesavavietiškomis, t. y. 
tik potencialiomis, tikslinėmis. Toks paradoksalus viršesinijos veikimas keičia ir 
laiką iš matuojamo ir tęstinio į įvykio, į anachronistinį – nesavalaikišką. Pasaulio 
paradoksolizacija – būdas varžyti dogminę metakalbą ir antropocentrines nuosta-
tas. Apofatinis tikėjimas yra paradoksalus ir tiki paradokso galia. Politikos istorija 
rodo, kad via negativa nėra vien šnekėjimas apie civilizacinius idealus, tai veikiau 
apribojimų naikinimo priemonė, tad kartais gali skatinti karą. Viršesinijos nuos-
tatos esmingai ir labai individualiai keičia tikėjimo ir moralės struktūrą, įtraukia 
mus į radikalaus religinio ar etinio apsisprendimo lauką, o diplomatiją išlaisvina 
nuo administravimo arba aklos tarnystės valdovams. Tačiau kam atstovauja apo-
fatinis ir mistiškas diplomatas? Pirmiausia tam, kas nepriklauso bendrajai tvarkai, 
o ją iškreipia ir pažeidžia vadovaudamasis visuomenės kritika, negatyvia malda, 
askeze ir regėjimais, o kiti asmenys yra aiškinami instrumentiškai, kaip priemonės.

Negatyvaus kelio politiką realizavo diplomatas ir kardinolas Josephas (tėvas 
Josephas – le père Joseph). Dar būdamas kapučinų vienuoliu jis praktikavo ir pats 
kūrė, tobulino via negativa maldas, askezę, ritualus ir patirdavo regėjimus. Vėliau 
šią dvasinę patirtį perteikė kitiems vienuoliams ir, pajutęs Viešpaties kvietimą po-
449 Caputo, J. D. The Prayers and tears of Jacques Derrida. Religion without Religion. Bloomington & Indi-

anapolis: Indiana University Press, 1997, p. 7–12.
450 Chōra – senovės graikams – teritorija už polio sienų ,niekieno erdvė ,Platonui tai tarpinė ,nei būties, 

nei nebūties būklė.
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litinei veiklai, suderino via negativa praktiką su diplomatija, su tarptautinio šnipų 
tinklo kūrimu ir koordinavimu, su savo paties politiniais tikslais, kuriuos bandė 
perteikti ir kardinolui Richelieu bei Liudvikui XIII. Tėvas Josephas, aktyvus apofa-
tinės mistikos atstovas, skyrė vidinį dvasinį kelią nuo išorinio politinio pašaukimo. 
Vidinis gyvenimas buvo askezės ir negatyvaus kelio maldos, o išorinis – diploma-
tinis ir karinis reikalas. Kardinolas Richelieu vartojo dvi pravardes savo draugui, 
globėjui ir užsienio reikalų tvarkytojui: Ezekielio ir Tenebroso-Cavernoso. Eze-
kielio pravardė turėjo nusakyti tėvo Jozepho mistinį, negatyvųjį kelią, o Tenebro-
so-Cavernoso – jo žemišką diplomatinę veiklą. O aplinkiniai jį vadinio „Pilkuoju 
eminencija“ (Éminence rouge). Jis, pasitikėdamas intensyviu santykiu su viršesinija, 
kūrė ne tik apofatines maldas, bet ir ištisus „maldos cechus“ savo prižiūrimuose 
Kalvarijos dukterų vienuolynuose. „Maldos cechai“ – vienuolių grupės, kurios lai-
kėsi jo nurodyto askezės būdo, meldėsi pagal jo parengtas negatyviąsias rekomen-
dacijas ir laukė panašių kaip ir tėvo Josepho šventų vizijų ir paliepimų, kurie buvo 
formuluojami miglota simboline forma, o vėliau aiškinami remiantis paties mistiko 
sugalvota egzegetine praktika. Gautus „nurodymus“, o veikiau jų interpretacijas, jis 
pasakydavo laiškuose arba pateikdavo žodžiais Liudvikui XIII, kardinolui Richelieu 
ir kitiems dvasiškiams. Panašiais principais vadovavosi ir plėtodamas šnipų tinklą, 
slaptą susirašinėjimą. Jo įtaką politiniam gyvenimui galima palyginti su daugybe 
mistikų ir pranašų, gydytojų, apsišaukėlių ir avantiūristų poveikiu karaliams ir im-
peratoriams. Kaip analogija paminėtinas alchemikas ir vizionierius Johnas Dee, da-
ręs įtaką Elžbietos I politikai, bandęs paveikti Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdy-
mą, taip pat Grigorijus Rasputinas, manipuliavęs Rusijos caro Nikolajaus II šeima 
ir visa Rusijos politika. Kadangi monarchų ir imperatorių valdžia buvo suvokiama 
kaip mistinio karaliaus kūno ir fizinio valdytojo dermė, šventikų ir mistikų buvimas 
šalia aukščiausiųjų sostų buvo savaime suprantamas dalykas, tad Bažnyčia nuola-
tos kaip institucija ar kaip atskiri jos atstovai dalyvaudavo politikoje, pirmiausia 
tvarkant vidaus reikalus ir diplomatinius reikalus, kišosi į vedybas, bet nesibodėjo 
ir karo reikalų, ypač jei tie karai būdavę religinio pobūdžio – tarp katalikų ir pro-
testantų. Taigi Dievas buvo kviečiamas būti aukščiausiu karo strategu ir miglotos 
diplomatijos dalyviu. 

Pilkuoju kardinolu (Eminence grise) tėvas Jozephas pirmiausia buvo pramin-
tas dėl slaptos diplomatinės tarnystės, dėl jo valdomo šnipų ir išdavikų tinklo. Pa-
sitelkęs įvairiausio plauko šnipus ir išdavikus, papirkinėdamas ir gąsdindamas, 
skleisdamas gandus jis kurstė Trisdešimtmetį (1618–1648) karą Europoje. Mistiko 
kapučino derybiniai, diplomatiniai gebėjimai rėmėsi į tikslą orientuotu instru-
mentiniu mąstymu: visos priemonės tinkamos, jei tik tarnauja didesnei Dievo gar-
bei. Jo veiksmai jau tais laikais buvo lyginami su Machiavellio; makiavelistams taip 
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pat buvo taikomas palyginimas pilkasis kardinolas. Tai nėra visiškai tikslu, turint 
omenyje tai, kad Machiavellis rėmėsi istoriniais ir savo laiko precedentais, jų ana-
lize, o Jozephas – mistinio kelio interpretacija. Jo via negativa kyla iš neprisirišimo 
prie žemės, prie antropomorfinių vaizdų, net prie Marijos ar Kristaus paveikslų, 
iš visiško savojo aš atsisakymo, atsidavimo per tikėjimą ir maldą atsiveriančiam 
apreiškimui ir praedestinatio – lemčiai. Tačiau kokia ironija – priešybės sutam-
pa: didžiausio subjektyvisto Machiavellio ir mažiausio subjektyvisto tėvo Josepho 
(bent taip mano jis pats) instrumentiniai požiūriai į žmonių likimą yra tapatūs. 
Negatyviosios meditacijos kelias – nuolatinis žemiškų minčių, įvairiausių silpny-
bių, ketinimų, meilių, neapykantų, džiaugsmo, liūdesio, prisirišimų įveikimas. 
Pilkasis kardinolas nuo jaunystės ugdė save griežčiausia vienuolio kapučino aske-
ze, iš pradžių išmoktomis, o vėliau paties sukurtomis meditacijomis. Apie pasaulį 
spendė vadovaudamasis minimumo ir maksimumo koreliacijos logika (analogiš-
ka Kuziečiui): tai, kas tinka minimumui, tiks ir maksimumui. Gal todėl Josephas 
pasižymėjo pačia didžiausia rūstybe bet kokiems jausmams, bet kokiai pašalinei 
minčiai, galėjo tobulai susikaupti ir niekinti žmogiškąsias silpnybes, kaip, beje, ir 
ištiesti pagalbos ranką. Machiavellis savąjį valdovą įsivaizdavo kaip kunigaikštį su 
kalaviju ant žirgo, tačiau atėjo basas, apsirengęs pilka sutana su gobtuvu vienuolis. 

Jozephas, kaip ir Richelieu, valstybinius Prancūzijos reikalaus aiškino kaip 
svarbiausią Dievo jai skirtą misiją žemėje ir todėl gilino prarają tarp Prancūzijos ir 
Habsburgų imperijos, vis akcentuodami apreiškimo politiką. Keliais šimtmečiais 
vėliau poetas Adomas Mickevičius poemoje „Vėlinės“ („Dziady“) plėtoja mesia-
nizmo temą, kur Šventoji Lenkija laikoma tautų Kristumi, kalamu prie kryžiaus, 
kad atpirktų kitų tautų nuodėmes ir tos tautos prisikeltų. Josepho mesianizmas 
kitoks – Prancūzija yra pakviesta išlaisvinti tikėjimą ir pasaulį. Toks religinis mesi-
anizmas gundė imperatorius, tautas, atskirus kunigus ir kardinolus. Galiausiai šis 
iracionalizmas ir vizijos stipriai veikė visą diplomatinę retoriką ir politiką, išprovo-
kavo ne vieną kruviną sukilimą, karą ar revoliuciją. Aldousas Huxley’is mano, kad 
Jozephas yra vienos iš didžiausių tragedijų Europoje kaltininkas. Jis rašo: „Kelias, 
kuriuo žengė jo basos ir sugrubusios kojos, tiesiogiai vedė į Urbono VIII Romą. 
Tačiau bendresne prasme ji atvedė į 1914 m. rugpjūtį ir 1939 m. rugsėjį.“451 Taigi 
Huxley’is apofatinį, negatyvųjį kelią aiškina kaip tokį mąstymą, kuris lengvai pa-
teisina kitų auką ir kančią, asmeninį iracionalų įkvėpimą ir nušvitimą bei visų ra-
cionalių susitarimų ignoravimą. Ši iracionalaus proto kritika yra ne mažiau svarbi 
aiškinant nacizmo nusikaltimus nei tradicinė apšvietos proto kritika, proto, kuris 
neįstengė šiam mitiniam mąstymui ir iracionaliems sprendimams pasipriešinti. 
Dievo vardu buvo vykdomos didžiausios iš niekšybių. 

451 Huxley, A. Grey Eminence. London: Random House, 2010, p. 16.
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* * *
Didžioji niekšybė ir diplomatija: Talleyrand’as. Charles’is–Maurice’as de 

Talleyrand’as-Périgord’as (1754–1838) – vyskupas, daugelį metų Prancūzijos už-
sienio reikalų ministras ir diplomatas, atrodo, išdavė visa, ką galėjo, ir už gerus 
procentus. Kitaip pažvelgus, jis prekiavo įtakomis ir visa tai išgelbėjo Prancūziją ir 
jos civilizaciją. Ko už tai nusipelnė didysis diplomatas: Judo pragaro ar bažnyčios 
rojaus? Klausimas, ar jis išdavė Prancūziją452, ar ją gelbėjo453, ar buvo racionalus, įsi-
tikinęs revoliucionierius454, ar tiesiog įvykio ir situacijos genijus455? Ne tik nuostatų 
keitimas, priklausomai nuo laiko iššūkių, nuo politinės situacijos, ne tik gudrus ir 
ciniškas diplomato protas buvo jo sėkmės įrankiai, bet ir tipiškas Apšvietos ir revo-
liucijos charakteris, kurį apibūdina ancien régime idėja: pagarba filosofijai, teatrui, 
muzikai ir poezijai. Jis yra visiška tėvo Josepho priešingybė: vietoj kapučino aske-
zės – rūmų prabanga ir gurmano skonis, vietoj grubumo – elegancija, vietoj misti-
kos – Apšvieta, vietoj tradicijos – revoliucija, vietoj ištikimybės – išdavystė. Tačiau 
abu siekė to paties tikslo – Prancūzijos šlovės, tik skirtingai Prancūziją suvokė. 

Talleyrand’as gimė Diderot, Voltaire’o, Rousseau, enciklopedistų, apšviestosios 
monarchijos idealų, kuriais visą gyvenimą žavėjosi, epochoje, o mirė, 1838 m. – 
laimėjusios buržuazijos ir verslių bei negailestingų monopolijų metu. Jis buvo nuo-
seklus Voltaire’o pasekėjas, nors dažniau skepticizmo ir cinizmo. Tiesa, šį filosofą 
Talleyrand’as suvokė ne aktualiai, o labiau istoriškai, priskyrė jį buvusiam pasauliui: 
Liudviko XIV, Prancūzijos absoliutizmo, aukso amžiui, laikotarpiui, kai, atrodė, 
kiekvienas veikė ką geriausiai išmanė, kai luominė santvarka garantavo stabilumą 
ir dar niekas nebuvo susimaišę, virtę nepriimtina decivilizacijos būsena456. Voltai-
re’as jam asocijavosi su kilniu laisvumu, nepriklausoma ir išauklėta elegancija, kuri 
skyrėsi nuo grubaus Rousseau stiliaus, nuo „kilnaus laukinio“ idėjos, patraukusios 
Jeano-Paulio Marato ir Robespierre’o sielas. Apšvietos laikotarpiu skyrėsi Voltai-
re’o ir Rousseau, volterininkų ir rusoistų laikysena. Pavyzdžiui, Talleyrand’as yra 
atviras volterininkas, o markizas de Sade’as – veikiau rusoistas. Volterininkai yra 
ne tik ciniški, bet ir elegantiški dvaro kritikai, kurie nori būti dvare; jie pašiepia 
monarchiją, nors monarchija yra jų oras; jie yra dvarų civilizacijos vaikai, pasisako 
už laisvę, bet tik tol, kol išlieka kilmingųjų ir gero skonio salonai, teatrai, iškilusis 
452 Prancūzijos išdaviku jį laiko Emile’is Dardas (Dard, E. Napoléon et Talleyrand, Paris: Librairie Plon, 

1935) ir Louis Madelinas ( Madelin, L.  Figures of the Revolution.  New York: Macaulay Co, 1929). 
453 Prancūzijos patriotu ir gelbėtoju jį laiko Jevgenijus Tarle.
454 Tayllerand’ą, kaip tikrą revoliucionierių, bent jau Didžiosios revoliucijos, teroro (emigracijos) ir di-

rektorato laikotarpiu laiko Simon Schama (Simon Schama, Citizens. A Chronicle of the French Revolu-
tion, New York: Knopf, 1992).

455 Lawday, D. Napoleon’s master. A life of prince Talleyrand. London: Pimlico, 2007.
456 Талейран. Мемуары. Москва: Издательство Института международных отношений, 1969, c. 65.
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flirtas ir subtili virtuvė. Tai visai neprimena Rousseau pasekėjų, kupinų parodo-
mojo paprastumo, apsimestino grubumo, imituojamo prasčiokiško nuoširdumo, 
bet ir jie negali būti be dvaro, nors tai slepia. Abu šie apšvietos tipai buvo be galo 
toli nuo masių, nemėgo jų, šalinosi jų. Donskis Voltaire’ą mėgo ir dažnai citavo, 
Rousseau buvo veikiau jo apšviestasis antagonistas. Šiaip ar taip, Lietuvoje poetai 
ir politikai, šlovinantys prigimtinę dvasią ir tautą, yra arčiau Rousseau. Rousseau 
sekėjai tiki žmogaus prigimtimi, nors ir nemano, kad gatvės prasčiokai įkūnija šią 
prigimtį. Rusoistai tokie pat elito atstovai, bet fantazuoja apie lygias teises, pri-
gimtį, kuri daro visus lygius. Talleyrand’as buvo iškilių salonų ir tokių pat subtilių 
buduarų gerbėjas, civilizacijos aukštintojas ir šias nuostatas bandė ginti politikoje, 
o ne kurio nors svetimo munduro garbę, net jei tai būtų ir imperatoriaus apsiaus-
tas. O jam oponuojantis tos pačios revoliucijos toks pat šalutinis dalyvis de Sade’as 
kuria ideologiją: paradoksalaus prigimtinio malonumo, kuris padarytų visus lygius 
ir kurio vienas iš bruožų yra žiaurumas. Talleyrand’as ir de Sade’as trumpam susi-
duria porevoliuciniame Konvente ir atstovauja skirtingoms apšvietos nuostatoms. 
Tačiau abiem be galo svetimas žemiausiasis luomas, visi amatininkai, valstiečiai ir 
benamiai. De Sade’as rašo:

Griaukite, verskite be jokio gailesčio nepakenčiamas prieglaudas, kuriose 
begėdiškai slepiate tų vargšų ištvirkavimo vaisius; tos bjaurios kloakos kas-
dieną į pasaulį išvemia visą būrį šlykščių padarų, kurie tik ir taikosi į jūsų 
piniginę457. 

Tačiau revoliucija prikelia ir prieglaudų vargšus, minias, kurios jau nei girdi, 
nei supranta Voltaire’o, Rousseau arba Robespierre’o, de Sade’o arba Talleyrand’o 
kalbėjimo. Jos vadovaujasi liaudies diktatūros fantazija, kurią iš dalies išreiškė 
kairieji jakobinų klubai. Talleyrand’as nemėgo Rousseau, jo beveik nemini savo 
memuaruose ir tai daug ką pasako. Voltaire’o kandi, sielą apvalanti dvasia Talley-
rand’ui patiko, tačiau jis mini ir kitus autorius, kurie pašiepė karalių ir jo dvarą (pa-
vyzdžiui, Charles’o Théveneau de Morande’o pamfletus). Šiaip Talleyrand’as dau-
giausia skaitė ir rėmėsi apšvietos mąstytojais, tarp kurių išskirtinis ir revoliucijai 
bei reformoms svarbus buvo Charles’as de Montesquieu, jo filosofija apie pilietinę 
laisvę ir valdžių padalijimo principą. Apšvietos idealų požiūriu, Talleyrand’as buvo 
tas, kuris įsivaizdavo apšviestojo elito, o ne masių revoliuciją. 

Tolimas Talleyrad’o giminaitis Hélie’is de Talleyrand’as–Périgord’as XIV a. 
buvo Vatikano kardinolų kolegijos dekanas ir vadovavo keturių popiežių rinki-
mų procedūroms. Ši istorinė atmintis būsimam Napoleono diplomatui buvo kuo 
nuosekliausiai perteikta. Jo dėdė Henris de Talleyrand’as–Périgord’as buvo vienas 
iš Liudviko XIII favoritų, tačiau po sąmokslo nuversti kardinolą Richelieu nuteis-
457 Sade, Marquis de. Filosofija buduare. Vertė Malinauskienė, V. Vilnius: Lege Artis, 1994, p. 35–36.
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tas mirties bausme. To negana, Charles’as-Maurice’as de Talleyrand’as-Périgord’as 
turėjo giminaičių ir tarp įtakingų vyskupų ir savo gyvenamuoju laikotarpiu, todėl 
puikiai išmanė politinę Trisdešimtmečio karo istoriją ir tėvo Josepho metodus. Kai 
Talleyrand’as vaikystėje patyrė kojos traumą, kuri vėliau neleido jam būti galantišku 
šokėju, bet netrukdė tapti puikiu kortuotoju, jo likimas buvo nuspręstas – kariuo-
menę pakeitė sutana. Įgijęs dvasininko išsilavinimą ir išmokęs buduarines flirto bei 
lošimo pamokas, būsimasis diplomatas tampa kunigu ir pradeda savo karjerą. 

Pasak Louis S. Greenbaumo, „Prancūzijos Generalinė dvasininkų agentūra“ 
ilgą laiką buvo svarbiausia ir „gyvybingiausia administracinė organizacija Pran-
cūzijos bažnyčioje“.458 Talleyrand’as, dar būdamas jaunas, dėl kilmės ir išskirtinių 
gabumų susitarti ir dėl gebėjimo dėtis atsidavusiam Bažnyčiai, mokėjimo valdytis 
(svarbi diplomato savybė, išlavinta lošiant kortomis) pakviečiamas būti Reimso 
generaliniu vikaru (agent général du clergé), atsakingu už finansus ir ūkį. Vėliau 
jis kartu su abatu Thomu Boisgelinu (kurijos privalėjo turėti du administratorius) 
vadovavo Dvasininkų agentūrai 1780–1785 m. (ji veikė iki Didžiosios prancūzų 
revoliucijos pradžios). Pasak Greenbaumo, Talleyrand’as pasižymėjo ne tik būti-
nu maldingumu, bet ir tvirtai mezgamais užkulisiniais ryšiais ir su Liudviko XVI 
dvaru, ir su bažnyčios hierarchija. Antraip būtų nepaaiškinamas tas pasitikėjimas 
sprendžiant finansinius bažnyčios reikalus ir tapimas generaliniu vikaru bei vys-
kupu. Šiaip ar taip, ką nors iškeisti / išduoti gali tik tada, kai esi pakankamai susijęs 
arba jei tai turi. 

Pirmoji ryški Talleyrand’o išdavystė buvo Liudviko XVI dvaro iškeitimas į Re-
voliucinį Konventą bei pagalba Nacionaliniam steigiamajam susirinkimu ekspro-
prijuojant (atimant valstybės naudai) Prancūzijos bažnyčios žemes 1789–1790 m. 
Jis revoliucijos mokėsi iš anglų Šlovingosios ir JAV revoliucijų. Vienas iš sektinų 
pavyzdžių jam buvo Anglijos karvedys Oliveris Cromwellis, sėkmingai išdavęs savo 
karalių. Jis per pilietinį karą 1640 m. reorganizavo ir demokratizavo tą kariuome-
nės dalį, kuri rėmė parlamentą. Tačiau po to vėl atsisuko prieš parlamentą ir šis 
1653 m. buvo išvaikytas. Didžiajai prancūzų revoliucijai, Nacionaliniam susirin-
kimui reikėjo pinigų, iždas buvo tuščias, o armijos ir reformų poreikiai milžiniški. 
Kita vertus, dešinysis Revoliucijos sparnas skelbė, kad privati nuosavybė – šventa, ir 
visokeriopai priešinosi darbininkių ir valstiečių minioms, norinčioms plėšti ir nu-
savinti luomų turtą. Norint eksproprijuoti Bažnyčios žemes reikėjo apie finansus ir 
administraciją išmanančio aukšto rango dvasininko, kuris tinkamai, simboliškai jas 
paaukos naujosios valstybės labui. Talleyrand’o išdavystė buvo priimta su aplodis-
mentais. Jis iškeitė jam nepriklaususias žemes pirma į simbolinį kapitalą – politinę 

458 Greenbaum, L. “Talleyrand as agent-general of the clergy of France: a study in comparative influence“, 
in: The Catholic Historical Review, Vol. XLVII, January, 1963, No. 4, p. 473.
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įtaką, o šią – į auksą, kuris dabar jam ir priklausė. Talleyrand’as išmainė pamaldumą 
į pasilinksminimus ir flirtą Liudviko XVI rūmuose, o Liudviką XVI ir Bažnyčią – į 
Didžiąją prancūzų revoliuciją, ir už gerus procentus. Burbonai buvo nukirsdinti, o 
iš Bažnyčios atimtos žemės ir kiti turtai. Kita vertus, Talleyrand’as pakvietė lojalius 
Bažnyčios atstovus būti su revoliucija, su Konventu, su liaudimi, ir tie hierarchai, 
kurie pasuko kartu su juo, vėliau daug laimėjo. Ilgainiui šių hierarchų, žengusių su 
revoliucija, dėka Bažnyčios įtaka atsigavo ir vėl išaugo. Ar tai buvo Bažnyčios išda-
vystė, kaip iš pradžių manė dogmatiškasis Vatikanas? Prancūziją ištikus naujiems 
sukrėtimams, jau nuo 1798 m. Talleyrand’as vėl imasi iniciatyvos atstovauti Pran-
cūzijos bažnyčiai aukščiausiu politiniu lygmeniu. Jis pasiekė, kad Bažnyčios vai-
dmuo ne smuko, kaip buvo galima tikėtis, o politiškai labai išaugo459. Atsinaujinanti 
Bažnyčia, žengianti kartu su revoliucija, o paskui ir su imperatoriumi, Prancūzijai 
buvo reikalinga. Leviatanui visados reikalinga tokia minios įtikinėjimo priemonė. 
Šis diplomatas aktyviai bendradarbiavo su revoliucionieriais tikėdamas, kad didysis 
perversmas gali sustiprinti Bažnyčios ir jo paties įtaką, ir iš tikrųjų baigiantis revo-
liucijai Katalikų Bažnyčia sustiprėjo. Napoleono Bonaparto laikais, nors jis iš dalies 
niekino Vatikaną ir popiežių, Taleyrand’as 1801 m. pasiekė Bažnyčios ir Prancūzi-
jos konkordato tarp Napoleono ir Pijaus VII. Konkordatas galiojo net iki 1905 m. 
Sąjunga nereiškė prarastų žemių ar turtų grąžinimo, o tik tai, kad grąžinami titulai 
ir postai, o iš tremties gali grįžti kunigai su sąlyga, kad tarnaus naujam imperatoriui 
Bonapartui. Vatikanas savo veidą keitė taip pat dažnai kaip ir Talleyrand’as. 

Tayllerand’as „paliko“ ir jį priglobusią revoliuciją, ir jos vadus Georges’ą 
J. Dantoną, Maximilianą de Robespierre’ą, Jeaną-Paulį Maratą, jų triumviratą ir ki-
tus revoliucijos vaikus, pavesdamas juos „motulės Giljotinos“ globai, o pats pabėgo 
į Britaniją, paskui į JAV. Tačiau pasibaigus chaosui jis pasiūlo savo diplomatines 
paslaugas Direktorijai (Directoire, vyriausybė, 1795–1799). Visiškai suprantamas 
perėjimas nuo romantinės revoliucijos, nuo tiesioginio Konvento valdymo prie 
500 Tarybos ir Direktorijos (vyriausybės), įgyvendinant valdžių padalijimo prin-
cipą, nors ir apribojant rinkimų teises bei socialines garantijas. Revoliucija buvo 
chaotiška, žiauri, bet ir dvasiškai įkvepianti, o Direktorija vertino racionalius ir 
struktūrinius pokyčius. Kita vertus, tai netrukdė klestėti korupcijai ir nesibaigian-
čioms partijų ir politinių grupių intrigoms, perversmo nuotaikoms, be to, vyriau-
sybė kuravo nuolatinius „gynybinius“ karus, čia užkariaudama, čia vėl prarasdama 
žemes Italijoje, Šveicarijoje, daugelyje Vokietijos valstybių, Belgijoje, Ispanijoje, 
net Egipte. Nuolatiniams karams, deryboms, diplomatiniams sprendimams reikė-
jo patyrusio ir patikimo vadovo, kuris nebūtų susijęs su kairiaisiais jakobinais ir 

459 Greenbaum, L. Talleyrand, Statesman-Priest: The Agent-General of the Clergy and the Church of France 
at the End of the Old Regime. Washington, D. C.: Catholic University of America Press, 1970.



323

X. NIEKŠYBĖ IR DIPLOMATIJOS MENAS 

būtų artimas dešiniesiems. Taigi buvo reikalingas Talleyrand’as. Galiausiai Direk-
torijos vidinės politikos nesėkmės ir baimė, kad laimės jakobinai, skatino daugelį 
vyriausybės žmonių paremti Napoleoną. Jis buvo ryškus lyderis, o ne sudėtinga, 
visuomenei sunkiai suvokiama Direktorijos valdymo sistema. Atrodė, kad tik ar-
mija ir geležinė ranka, artima revoliucijai (Napoleonas buvo Robespierre’o idėjinis 
pasekėjas) išgelbės. Napoleonas vertino Direktorijos žmones, perėjusius į jo pusę. 
Tai buvo suvokiama ne kaip išdavystė, o kaip racionalus ir patriotiškas pasirinki-
mas gelbstint šalį nuo vidinio chaoso: infliacijos, teroro baimės, turto grobstymo.

Talleyrand’as iš pradžių aktyviai rėmė Napoleoną ir neretai buvo svarbiausias 
jo politinis pagalbininkas, ypač diplomatijos ir užsienio reikalų klausimais. Jis pa-
laikė Napoleoną pirmųjų išorinių karų metu, siekdamas užtikrinti sienų saugumą 
(karas su Vokietijos hercogystėmis ir su Austrija–Vengrija) bei dėl kolonijų. Tačiau 
kai suvokė Napoleono neadekvatumą, šiam vienu metu ketinant kariauti Ispani-
joje (Ispanijos sąjungininkas – galinga Didžioji Britanija) ir su Rusijos imperija, 
jis nedelsdamas bando rasti kitą racionalų Europos pertvarkos modelį, kuris buvo 
nesuderinamas su Napoleono Bonaparto siekiais. Didieji Europos dvarai, įskai-
tant Rusijos Aleksandro I, aukštai įvertino Tallayrand’o išmintį ir gebėjimą suprasti 
situaciją. Jis buvo priimamas ne kaip neprincipingas išdavikas, o kaip racionalus 
asmuo, siekiantis išgelbėti Europą ir Prancūziją. Didysis diplomatas ne šantažavo, 
ne šnipinėjo, o prekiavo įtakomis ir sutartimis.

Po Vaterlo mūšio susiklostė kritiška politinė situacija: sąjungininkai užėmė 
Paryžių ir visą Prancūziją, tačiau buvo susiskaidę ir negalėjo valdyti šalies, o res-
tauracijos trokštantys Burbonai dar negalėjo valdyti, nes neturėjo visuomenės pa-
ramos, o kliovėsi svetima okupantų kariuomene ir nedideliu senųjų aristokratų 
giminių skaičiumi. Be to, jiems vis dar oponavo Josepho Fouché, vieno iš revo-
liucijos vadų, vėliau palaikiusio Napoleoną, savanoriai ir policija. Fouché, kuris, 
pasak amžininkų, dar galėjo tikėtis būti naujuoju šalis valdovu ir kuris dar šiek 
tiek valdė Paryžių, neturėjo nei pakankamo simbolinio kapitalo, nei gebėjimų, kad 
koalicija su juo skaitytųsi. Jo galios dienos buvo suskaičiuotos. O Talleyrand’as ne-
turėjo nieko, išskyrus simbolinį kapitalą, kad laiku išdavė Napoleoną, todėl galė-
jo derėtis. Burbonai jo išklausydavo, o Fouché – ne. Burbonams realiai įsitvirtinti 
buvo reikalingas jų mirtinas priešas Fouché, o Fouché išlikti gyvam – jo nekenčia-
mi Burbonai. Kino režisierius Éduardas Molinaras interpretavo Talleyrand’ą filme 
„Vakarienė“ („Le Souper“), pasakodamas apie du didingos išdavystės ir niekšy-
bės meistrus: Fouché, giljotinavusį ir karalių, ir Revoliucijos vaikus, ir subtilų bei 
kupiną cinizmo Talleyrand’ą. Filmo drama: per dvi valandas, kol minia šturmuos 
Talleyrand’o namus, jis turi įkalbinti Fouché atsiklaupti prieš Liudviką XVIII ir 
prisiekti ištikimybę, tokią sąlygą abiem iškėlė karališkoji šeima. Talleyrand’ui pasi-
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seka suvedžioti slaptosios tarnybos viršininką ir jie eina prisiekti naujam karaliui. 
Filmas baigiasi diplomato ir rašytojo rojalisto François-René Chateaubriand’o žo-
džiais: „Staiga durys atsidaro: tyliai įeina nuodėmė, atsirėmusi į nusikaltimą, – po-
nas Talleyrand’as, prilaikomas pono Fouché; pragariškas regėjimas tyliai praslenka 
pro mane, įslenka į karaliaus kabinetą.“ Nesuvokiantys moralizuotojai ir amžinųjų 
principų bei nekintamų vertybių puoselėtojai, kaip antai romantiškas ir aistringas, 
tačiau aklas laikui Chateaubriand’as, jo veiklą prilygina pragaro dvelksmui. Ne-
suvokiama anapusybė visados buvo nusakoma transcendencijos vardais: Dievo ir 
Šėtono. Ar Talleyrand’as išdavė Fouché, prikalbinęs jį kristi ant kelių prieš Liudvi-
ką XVIII? Kiekvienas pokytis turi savo kainą, ir diplomatas apmokėdavo sąskaitas. 
Prikalbindamas Fouché paklusti, jis išgelbėjo daug gyvybių. Tačiau ar galutinai iš-
sižadėjo Didžiosios revoliucijos idealų? Diplomatas spėjo įkalbėti Liudviką XVIII 
pasirašyti deklaraciją apie konstitucinę monarchiją ir taip išsaugojo dalį revoliuci-
jos pasiekimų. Kai Burbonai atsisakė Talleyrand’o paslaugų, o patys neįstengė įtvir-
tinti konstitucinės monarchijos ir susitarti su jakobinų palikuonimis bei naujaisiais 
buržua, atskirtasis Talleyrand’as vėl „gelbėja“ Prancūziją, padėdamas ateiti į valdžią 
Louis Philippe’ui I ir pergyvendamas dar vieną, 1830 m., revoliuciją. Taigi jo bio-
grafiją galima perskaityti ir kaip nuoseklaus valstybininko istoriją. Tada kaltinimai 
išdavyste netenka pakankamo pagrindo ir tampa aiškiau, kodėl jis buvo įvairių 
vyriausybių ir monarchų apdovanotas aukščiausiais ordinais.

Vienas iš mąstytojų, kuris padarė įtaką Taillerand’o pažiūroms, buvo diploma-
tas, politikas ir filosofas Machiavellis. Politikos ir moralės atskyrimas, išsilavinusio 
valdovo aukštinimas, išdavystės toleravimas buvo parankūs Taillerand’o nuosta-
toms, o pirmiausia būti negailestingam pralaimintiems. Taip jis pateisina ir Burbo-
nų nukirsdinimą:

Todėl Machiavellis savo knygoje „Kunigaikštis“ kalba, kad „uzurpatorius 
negali įtvirtinti savo valdžios, jei neatims gyvybės iš visų teisėtai karaliavu-
sių rūmų narių“. Todėl revoliucija reikalavo visų Burbonų kraujo.460

Vis dėlto Machiavellio ir Talleyrand’o pažiūros turi esminių skirtumų: Machi-
avellis vis dar žavisi klasikiniais humanitas idealais, Ciceronu, o istoriją suvokia 
kaip pavyzdžių rinkinį, pateiktą, tarkime, Tito Livijaus; Talleyrand’ui istorija – to 
laiko taisyklės, negrįžtamos permainos, jo protas atgręžtas į apšvietą ir dabartį, 
be perdėtos simpatijos antikinei klasikai. Apskritai aukštuomenei teatras pakeičia 
visą humanitas projektą. 

Didysis diplomatas išminties sėmėsi iš dramų, satyrų, aktorių kalbų. Volte-
rininkams būdinga puoselėti subtilius aukštosios, emancipuotos kultūros stilius, 
kupinus laisvės, kritikos, todėl remiamasi meniškai giliu, persmelktu didingumo 
460 Талейран. Ibid., c. 295.
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ir satyros, alegorijų ir kritikos teatru. Pavyzdžiui, vertindamas italų kilmės Prū-
sijos politiko markizo Girolamo Lucchesinio (1751–1825) intelektą, jis ironizavo 
remdamasis Liudviko XIV dvaro dramaturgo, farsų meistro Charles’o Dufresny 
(1648–1724) žodžiais: 

Prūsijoje Lucchesinis buvo laikomas gana gabiu ir, svarbiausia, labai gudriu 
žmogumi. Jo gudrumas dažnai vertė mane prisiminti Dufresny žodžius, 
kad proto perteklius yra lygus jo trūkumui.461 

Lucchesinis derybose su Talleyrand’u nepakankamai gerai žinojo apie Rusijos 
armijos tuometinę būklę, deramai neįvertino priešininko. Talleyrand’as pažymi, 
kad duomenų stygius ne padeda, o kenkia gudrumui. O pats Napoleono ministras, 
panašiai kaip ir tėvas Josephas, rėmėsi ne tik Napoleono žvalgyba, bet ir Foushé 
šnipų tinklu, apraizgiusiu visą Europą. Ministro diplomatija rėmėsi jo gebėjimu 
susivaldyti, išugdytu lošiant kortomis, gebėjimu derėtis, išmoktu prekiaujant, vai-
dinti, nuolat bendraujant su aktoriais ir lankantis teatre, kritikuoti, diskutuojant 
apšvietos salonuose, naudotis šnipų tinklu ir rašyti suvedžiojančius laiškus (tėvo 
Josepho mokykla) ir keisti politinius partnerius – tai jau jo asmeninė savybė. 

Mėgstamas Napoleono kampanijos metu Europoje draminis kūrinys buvo 
Pierre’o Corneille’o (1606–1684) tragedija „Cinna“. Corneille’is poetiškai aprašo 
pilietinį karą Romoje ir kalba apie tai, kad nugalėtojams Dievas atleidžia visas jų 
nuodėmes praeityje ir ateityje. Tas herojus, kuris pasiekia šią palaimintą būseną, 
„negali būti kaltas“: „Ką jis padarė ar daro, jis yra neliečiamas.“462 Pasak Talley-
rand’o, jis ir galbūt Napoleonas šią dramą mokėjo beveik atmintinai ir nuolatos 
cituodavo. Diplomatas jos žodžius suvokė kaip „išplėstinį moralės“ aiškinimą, 
kurio prancūzai turėtų pamokyti vokiečius ir prūsus. Pagrindinis dramos herojus 
Gnėjus Cornelijus Cinna Magnusas buvo konsulo, pagarsėjusio išdaviko Lucijaus 
Cornelijaus Cinnos sūnus. Nors dramoje kalbama apie I a. pr. Kr. pilietinį karą 
Romoje, dramaturgas eiles taiko baroko Prancūzijai, o Napoleonas ir Talleyrand’as 
jas cituodami rengiasi deryboms su Aleksandru I Tilžėje. Taip teatras įsiveržia į 
Napoleono karus ir paaiškina paties didžiojo diplomato nuotaikas. 

Talleyrand’as yra ir teatro kritikas, nemėgęs nei propagandinės agitacijos, nei 
pataikavimo. Diplomatas ciniškai aprašo Napoleono Erfurte žiūrėtus herojiškus 
spektaklius, matydamas juose vien pataikavimą ir tuščią pasipūtimą, iliuzijas, ku-
rios užvaldo aukščiausius luomus. Erfurto spektaklius užsakė Napoleonas Bona-
partas, tikėdamasis, kad teatras savo antikinėmis herojiškomis pjesėmis, savo kos-
mopolitine Europos dvasia išraus įsišaknijusius mitus ir praplės Vokietijos didikų 

461 Талейран. Ibid., c. 175. 
462 Corneille, P. Oeuvres de P. Corneille: Horace. Cinna. Polieucte. Le menteur. Paris: Chez la veuve Gan-

douin, 1759, p. 146.
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mąstymą. Taigi Napoleonas teatrą vertė būti propagandinį, paviršutinišką, emble-
minį, todėl Talleyrand’as kritikuoja tokio teatro dirbtinumą, tačiau pritaria nau-
jai Europos dvasiai, kuri juose puoselėjama. Politikos aiškinimas be teatro scenos, 
bent jau kalbant apie Didžiąją prancūzų revoliuciją, nuslepia arba sumitina dvasios 
transformacijas. Spektakliai ir didžioji muzika buvo dvasios transformacijų paly-
dovai. Politika be teatro praranda savo sąmoningumą ir pati virsta imitacija. Kuo 
labiau politika atitolsta nuo scenos, tuo labiau virsta scenos iliuzija, dekoracija. 
Taip atsitinka šiandien, kai politikai nebesuvokia teatro reikšmės ir patys tampa 
savo dekoracijų marionetėmis. Teatro ir politikos įtampa yra esminė: kada stiprus 
ir nepriklausomas teatras, jo opozicija yra rimta politika. Teatrui netenkant socia-
linės reikšmės, aktorių vietą užima vaidinantys politikai.

Revoliucijai ir Napoleonui ne visada reikėjo dirbtinės Europos propagandos. 
Pati atgimstančio gyvenimo dvasia įkvėpdavo poetus ir kompozitorius. Pavyzdžiui, 
Ludwigas van Beethovenas buvo giliai įkvėptas Didžiosios prancūzų revoliucijos 
ir Napoleono figūros. Beethovenas savo III simfoniją iš pradžių buvo paskyręs Na-
poleonui, kurį siejo su Revoliucija ir Europa, bet, šiam pasiskelbus imperatoriumi, 
simfoniją pavadino „Herojiškąja“. Jo opera „Leonora“ (1805 m. versija) ir „Fidelio“ 
(tai kita operos „Leonora“, 1814 m. versija, galutinė) skiriasi savo nuotaikomis. „Le-
onora“ dar kupina revoliucijos dvasios, ją įkūnija persirengusi kalėjimo darbuotoja, 
kuri išlaisvina savo mylimą vyrą Florestaną ir kitus engiamus kalinius. Tai dar buvo 
revoliucinė opera apie laisvėjančių moterų dalyvavimą pilietiniame gyvenime, o 
„Fidelio“ – jau apie vyro didvyriškumą ir kankinystę kalėjime bei jo žmonos ištiki-
mybę santuokai. Pagaliau Vienos kongreso metu (1814 m. rugsėjis – 1815 m. birže-
is), kai galingieji iš naujo pasidalino Europą, kaip pagrindinis motyvas skambėjo 
Beethoveno „Velingtono pergalė, arba Mūšis prie Vitorijos“. Ši muzika jau neturi 
nieko bendra su revoliucija, o koncerto salėje klausėsi karo laimėtojai – Rusijos ca-
ras Aleksandras I, Austrijos imperatorius Franzas II ir daugelis kitų karalių ir impe-
ratorių, tarp jų ir Liudviko XVIII interesams atstovaujantis Talleyrand’as. Tai buvo 
naujos, t. y. imperinės, Europos muzika, jau ne revoliucijos ir ne emancipacijos. Vis 
dėlto ši Beethoveno muzika išreiškė tą pačią Europos civilizacijos idėją, kuriai ats-
tovavo ir diplomatas Tayllerand’as. Epochos Zeitgeist atsiskyrė nuo Napoleono ir 
apsigyveno ne tik Paryžiaus, bet ir Vienos salonuose bei teatruose. 

Senatvėje Tayllerand’as jau buvo lyginamas su Šėtono ar Pragaro pasiuntiniu, 
t. y. su didžiuoju niekšu, ir vis dėlto būtent jo figūra mus saugo nuo tiesmuko ir 
banalaus niekšybės aiškinimo, ypač politikoje ir diplomatijoje revoliucijų ir dide-
lių karų, pokyčių laikotarpiais. Daugelis pasmerkusiųjų Talleyrand’ą ignoruoja ir 
didžiuosius idealus, kurie visados peržengia mūsų kasdienes normas ir įsiparei-
gojimus, nesigilina į diplomatijos meną, o aukština karą ir mirtį kaip amžinąsias 
vertybes.
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* * *
Niekšybė, kaip ir revoliucija ar kontrrevoliucija, yra reakcija į Zeitgeist ir yra 

daugiau ir dažnai kas kita nei obsceniškumas, nei nepadorumas. Galbūt ne visi 
monarchai tai pajuto, bet ši laiko dvasia veikė ir kitą didįjį to meto diplomatą Kle-
mensą von Metternichą, jaunesnį ir ne tokį prieštaringą, bet ne mažiau išskaičiuo-
jantį ir manipuliuojantį nei Talleyrand’as. Istorija leido jam ne kartą mokytis iš vy-
resniojo kolegos: jis buvo Austrijos–Vengrijos pasiuntinys Paryžiuje 1806 m., kada 
jo mylimas–nekenčiamas mokytojas–priešininkas dar kilo šlovės laiptais, taip pat 
per 1815 m. Vienos kongresą, kur patyręs vilkas parodė jaunesniajam kolegai, kaip 
ne kristi, o išlikti. Iš Talleyrand’o Metternichas išmoko tarnauti laiko dvasiai ir ga-
liai, ne imperatoriams ir ne ideologijoms. Jis, kaip ir Tayllerand’as, yra Realpolitik, 
kuria bandoma instrumentalizuoti politinių interesų lauką, šalininkas. Naujoji po-
napoleoniška tikrovė buvo absoliutizmo režimų viešpatavimas ir diplomatas juos 
nuosekliai rėmė, siekdamas reakcingo stabilumo ne tik Austrijos–Vengrijos im-
perijoje, kurios neoficialiu vadovu jis tapo (tokia didelė buvo jo įtaka), bet ir vi-
soje Europoje. Metternichas pradeda ten, kur baigia Talleyrand’as – nusisuka nuo 
revoliucijos ir visą gyvenimą nuosekliai kovoja prieš liberalizmo politiką, prieš bet 
kokius revoliucinius ar išsivadavimo sąjūdžius, siekdamas užtikrinti monarchi-
jų stabilumą ir gindamas konservatyvias pažiūras. Jis kovoja prieš Graikijos, sie-
kiančios nepriklausomybės, sukilimą 1821 m., prieš naują Prancūzijos revoliuciją 
1830 m., prieš 1848 m. revoliucijas („Tautų pavasarį“) Europoje. Jo politika – užti-
krinti didžiųjų konservatyvių jėgų Europoje pusiausvyrą. Atitinkamai visa jo įtaka 
ir tarptautinės manipuliacijos buvo skirtos Austrijos–Vengrijos, Balkanų ir visos 
Europos stabilumui užtikrinti, net jei dėl to reikia suvaržyti progresą. Kita vertus, 
jis, kaip ir Tayllerand’as, žavisi teatru, didžiąja muzika, iškiliaisiais meno kūriniais 
ir nuosekliai remia elito kultūros raidą.

Metternicho tolimu sekėju gali būti laikomas diplomatas ir užsienio politi-
kos analitikas Henry’s Alfredas Kissingeris. Jo disertacija buvo skirta mano ap-
tariamiems herojams ir laikotarpiui: „Taika, teisėtvarka ir pusiausvyra (Valstybės 
valdymo tyrimas: Castlereaghas, Metternichas“463. Disertacijoje ir vėlesnėje mono-
grafijoje jis parodo Metternicho ir to paties laikotarpio britų diplomato Viscouno 
Castlereagho politinius sprendimus, kurie, nors ir atrodo esą anapus demokratinės 
moralės, idealų ir draugystės, tačiau užtikrina valstybių stabilumą ir taiką pasi-
telkus galių balansą. Kissingeris analizuoja galios laukus ir būtinybę kovoti prieš 
raudonąsias revoliucijas, o ne su liberalia demokratija, galiausiai su tuo, kas ame-

463 Disertacija: “Peace, Legitimacy, and the Equilibrium (A Study of the Statesmanship of Castlereagh and 
Metternich“, vėliau buvo taisyta ir išleista monografijos pavidalu: Kissinger, H. A World Restored: Met-
ternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812–22. Boston: Houghton Mifflin Company, 1957.
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rikietiškajai demokratinei laisvės imperijai trukdo. Jis ir kovoja Metternicho sti-
liumi, ne taip dramatiškai kaip Tayllerand’as, ir sukuria Realpolitik sėkmės iliuziją. 
O Tayllerand’as? Tayllerand’as lieka ryškiausiu revoliucinio, įvairiausių perversmų 
diplomato lošėjo pavyzdžiu. 

Kissingeris 1969–1975 m. dirbo patarėju JAV nacionalinio saugumo reikalais, 
o 1973–1977 m. – JAV valstybės sekretoriumi, vėliau buvo įtakingas daugelio JAV 
prezidentų ekspertas ir patarėjas. Labiausiai jo įtaka jaučiama Vietnamo karo metu 
(iki 1975 m.), per Bengladešo nepriklausomybės karą (1971), per Jom Kipuro karą 
(1973), Turkijai įsiveržus į Kiprą (operacija „Atilla“, 1974 m.), taip pat organi-
zuojant perversmą Čilėje (jo dėka 1974 m. Čilės vadovu tapo generolas Augustas 
Pinochetas), per Rodezijos pilietinį karą (1964–1979), per Rytų Timoro invaziją 
(1975). Nepaisant daugelio savo sprendimų, už laikinas paliaubas Vietname gavo 
Taikos Nobelio premiją (1973)464. 

Tokio rango diplomatai, kaip Tayllerand’as, Metternichas arba Kisingeris, yra 
ne tiek savo šalių atstovai, kiek tam tikros pasaulio tvarkos ar jo procesų gynėjai ar 
priešininkai. Todėl jų veiklos negalima suvokti vadovaujantis gėrio ir blogio kate-
gorijomis, o jų niekšybė ir instrumentalumas, jų anapus gėrio ir blogio esanti Real-
politik rodo, kokios prieštaringos yra šios asmenybės ir kokia prieštaringa istorija 
ir jos dalyviai.

* * *
Slaptosios diplomatijos triumfas Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Be 

abejo, net ir Antrojo pasaulinio karo išvakarėse bei jam prasidėjus diplomatija 
sietina ne tik su slaptumu ir niekšinga gudryste, sąmokslu, apgaule, bet ir su he-
roizmu, netgi disidentiška veikla. Dabartinės demokratinės Lietuvos, Japonijos, 
Izraelio požiūriu Japonijos diplomatas prieškario Lietuvoje (1939–1940) Čijunė 
Sugihara yra gėrio ir humanizmo pavyzdys. Jis išgelbėjo apie 10 000 žydų nuo 
mirties. Tačiau ar šis faktas neslepia kitų Europos šalių niekšybės, nesipriešinusių 
imperinės Japonijos, nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos elgesiui žydų ir kitų 
mažumų atžvilgiu? Totalitarizmas, autoritarizmas yra daugumos valdžia, o niekšy-
bė matuojama tuo, kaip elgiamasi su mažumomis, ar leidžiama tapti mažuma, kuri 
yra gerbiama. Prisimintina 1938 m. Eviano konferencija, kurioje pasaulio šalys ly-
derės pakvietė varžyti, riboti žydų pabėgėlių srautus ar atsisakyti juos priimti ir 
ragino Vokietiją pačiai įvesti tvarką ir spręsti jų likimą. Rašytojas Stefanas Cveigas 
autobiografiniame romane „Vakarykštė diena“ liudija, kaip Londone blaškėsi Aus-
trijos žydai pabėgėliai, ieškodami šalies, kuri sutiktų juos priimti, kai Britanija atsi-
sakė. Eviano konferencijos ir Japonijos politikos požiūriu, Sugiharos elgesys buvo 

464 Nobelio taikos premijos skyrimas ne kartą buvo gėdingai pažymėtas iliuzijų ir politinių intrigų.
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savivaliavimas. Didžiųjų šalių politikos neatitiko ir Lietuvos politika: Lietuva 1939 
m. sutiko priimti per 14 000 žydų pabėgėlių iš Lenkijos. 

1939 m. Joachimo von Ribbentropo ir Viačeslavo Molotovo pasirašyta SSRS ir 
Vokietijos nepuolimo sutartis ir slapti įtakos (suprask, okupacijos) zonų protokolai 
buvo pasidalijimo diplomatijos pavyzdys. Ši sutartis tęsė tendencijas, kurias įtvirtino 
Eviano konferencija ir Miuncheno sutartis (1938). Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vo-
kietija kartu plėtojo Europos rekonstrukcijos idėją – taip buvo įmituojamas teritorijų 
perdalijimo teisėtumas. Geopolitinei galiai nepriklausomų mažųjų tautų nuomonė 
buvo nereikšminga. Autoritarinės sistemos derybas ir diplomatiją pavertė totalita-
rinio konstruktyvizmo priemonėmis, sumažindami iki propagandinės reikšmės ir 
pačių diplomatų misiją. Kaip pavyzdį galima nurodyti 1935 m. įkurtą Ribbentropo 
tarnybą (Die Dienststelle Ribbentrop465), skirtą kontroliuoti visų užsienyje dirbančių 
Trečiojo Reicho diplomatų veiklas ir jas griežtai suderinti su nacionalsocializmo ir 
Fiurerio politika. Panašiai diplomatų tarnybą siekė kontroliuoti ir Sovietų Sąjunga. 

Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai, kaip ir kiti didieji karai, kuriuose dalyvauja 
daugelis valstybių, turi savo diplomatijos istoriją, kur kas mažiau siejamą su didvyrių 
šlovinimu. Jai būdingas ir racionalumas, ir galios akumuliavimo, ir paskirstymo me-
nas, bet ir priklausomybė nuo ideologijos, propagandos, teroro ir totalinio sekimo. 
Molotovo ir Ribbentropo paktas tik patvirtina faktą, kad viešoji diplomatija (public 
diplomacy) – antraeilė propagandos tarnaitė, o tikrasis žaidimas sutelktas slaptosios 
diplomatijos (quiet, secret diplomacy), atitinkamai kariuomenės, oligarchų, valstybi-
ninkų klanų, aukštojo luomo bei partijos viršūnės rankose. Tik idealistai, o tokios 
buvo ir yra verčiamos būti mažosios šalys, kliovėsi tarptautinės teisės ir susitarimų 
pirmumu. Kokia teisė gynė Čekiją 1939? Lietuvą 1939–1940? Ar Ukrainą 2014? Kie-
kvienas filosofas, tyrinėjantis revoliucijos ir karo fenomenus, žino, kad teisė kyla iš 
laimėjusiųjų galios. Ir ši galia tampa vis labiau geopolitinė ir globali.

Pirmas pasaulinis karas, pražudęs milijonus ir dešimteriopai tiek suluošinęs 
ir nuskurdinęs, paskatino politikus riboti slaptuosius galių susitarimus ir viešinti 
derybų procesą. JAV prezidentas Thomas Woodrow Wilsonas 1918 m. sausio 8 d. 
pateikė keturiolikos punktų deklaraciją, kurių pirmasis skambėjo taip: „Atvirai ap-
tartos atviros taikos sutartys, po kurių nebus jokių slaptų tarptautinių diplomati-
nių susitarimų, o diplomatija visados veiks viešai.“466

Manoma, kad šį punktą Willsonui pasiūlė tuometis jo patarėjas ir viešosios 
komunikacijos specialistas Walteris Lippmannas. Iliuzija, kuria mažiau sirgo 
propaganda ir viešieji ryšiai, užkrėtė viešąją diplomatiją, kur viešuma reiškė ne 
daugiau kaip manipuliaciją masių nuomone. Buvo kviečiama plėtoti viešumos ko-

465 Jacobsen, H.-A. Nationalsozialistische Außenpolitik, 1933–1938. Frankfurt A. M.: Metzner, 1969, s. 5. 
466 Wilson, W. The Essential Political Writings. Lanham: Lexington Books, 2005, p. 261.
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mentuojamus, propaguojamus visuomenės idealus, skelbti susitarimus ir kalbėti 
apie demokratinę diplomatijos kontrolę. Atvirumas derybose turėjo padėti išveng-
ti nesibaigiančių karų tarp naujai atsirandančių valstybių vietoje buvusių Rusijos, 
Austrijos–Vengrijos ir Vokietijos imperijų. Vis dėlto sukurti atvirą diplomatiją 
buvo veikiau ketinimų protokolas nei tikrovė. Daugelis derybų ir susitarimų vyko 
ir vyksta, kaip ir anksčiau, už uždarų durų. Būtent toks didžiųjų galių veikimas re-
miantis slaptais susitarimais ir protokolais vis dar išlieka kertiniu tarptautinės po-
litikos akmeniu. Ne etikos mokslo tyrimų pagrindu kuriami principai ir normos, 
o įvairūs interesai ir moralinė vaizduotė, išugdyta Bažnyčios, mitologijos ir ideo-
logijos, veikė didžiųjų galių susitarimus. Būtent čia derybos ribojosi su niekšybe, o 
dora su ideologija. Todėl diplomatija, kuri paviršutiniškai pretenduoja būti racio-
nali ir net nuosekli, yra sietina ne tik su komunikaciniu veiksmu (pasak Haberma-
so), bet ir su iracionalumu, kylančiu iš moralinės vaizduotės, religijos ir ideologijos 
sferų, taip pat geismu (valdžios, šlovės, bauginimo). Diplomatija remiasi ne tik 
žodžiu, ekonominiu ir kariniu spaudimu, bet ir asmeniniais polinkiais, estetiniais 
ir etiniais gebėjimais. Tokiais pasižymėjo, pavyzdžiui, garsus Lietuvos diplomatas 
Oskaras Milašius – poetas, vizionierius, mistikas, jautri menui Paryžiaus salonų 
žvaigždė, vis dar atstovavęs dvaro ir salonų kilmės meniškai jautrią diplomatiją. Jos 
pagrindas – asmeninis apsisprendimas ir atsidavimas, kai žmogaus, Dievo, būties 
suvokimas dera su pasirinkta politine pareiga, kultūriniu jautrumu ir išmintimi. 
Tokie trys ikikariniai diplomatai – Oskaras Milašius, Jurgis Baltrušaitis, Jurgis Sa-
vickis, pokario – tėvas ir sūnus Stasiai Lozuraičiai. 

Slaptoji kultūrinė diplomatija. L. Donskis viename savo interviu teigia: 
„Anksčiau mes žinojome, kas žmones verčia norėti būti kartu: atgimimo procesai, 
kultūros ir politikos santuoka, kurią mes žinome kaip nacionalizmą.“467 Kultūros ir 
politikos santuoka gali būti imperialistinė, pavyzdžiui, karaliaus Saulės, arba Liu-
dviko XIV, ir globalistinė – naujoji JAV ir jo Holivudo politika arba tinklinė ko-
munikacinė, kuri peržengia vienos šalies ar didžiųjų korporacijų ribas. L. Donskis, 
kalbėdamas apie Lietuvos kultūros politiką, pabrėžė traukos ir įcentrinimo funk-
ciją. Vilniaus knygų mugės, remiamos LR kultūros ministerijos, yra tokio traukos, 
įcentrinimo pavyzdys. Jų pasiekimu galime laikyti pastangas peržengti savo krašto 
sienas, atverti „Lietuvos ženklus pasauliui“, pasaulio Lietuvai, jos migravimui. Vis 
dėlto ši kultūros plėtros forma yra labai ribota, palyginti su kultūrine ekspansija 
(imperializmu), eksportu (globaliu ar regioniniu).

Diplomatijos menas ne tik įveikia sąžiningą, į idealus nukreiptą sąmonę, tai-
gi, tikratikius, bet ir naudojasi manipuliacija, propaganda. Diplomatija, išaugusi iš 
467 Donskis, L. „Lietuvą suvienyti ir paversti tėvyne gali prasmės jausmas“. Prieiga per internetą: <http://

www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-27-leonidas-donskis-lietuva-suvienyti-ir-paversti-tevyne-ga-
li-prasmes-jausmas/99968> [žiūrėta 2017 05 12].
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retorikos meno, supratusi dialogo, apgaulės ir komunikacijos reikšmę, metė iššūkį 
kariuomenėms, bankams, tironams, autoritariniams ir totalitariniams režimams, 
bandydama juos aplenkti ir suvedžioti. Čia negalioja nė viena iš G. Deleuze’o ir 
F. Guattari aprašytų karo strategijų: nei Go teritorinio puolimo, nei šachmatų dė-
lionių. Diplomatas, nuolatos keičiantis veidus, atliekantis dvigubus ar trigubus vai-
dmenis, išslysta iš klasikinio analizės lauko, tačiau netampa ir triksterišku šelmiu. 
Rizomatiniai daugialypumai, kuriuos Deleuze’as įžvelgė esant būdingus horizonta-
liai įvairovei, gausai ir dauginimuisi, šiuo atveju mutuoja į vidinį mirgėjimą, vaidme-
nų šmėkščiojimą, kurį galima palyginti su teatro veikla. Diplomatija tarpininkauja, 
medijuoja ir todėl remiasi ne tik tarptautinių santykių ir administravimo išmanymu, 
bet ir simboliniais, įtarpinimo menais: hermeneutika, poetika, dialektika (gebėjimu 
svarstyti prieštaravimus), retorika. Šie gebėjimai yra svarbūs suprasti didžiąsias skir-
tybes, dramatišką lenktyniavimą, kai tarptautine teise ir susitarimais jau yra abejo-
jama, kai grąžinti status quo nebeįmanoma, kai reikia kurti pasaulį iš naujo. Tada ir 
praverčia aukštieji diplomatijos gebėjimai, kurių mokantis tarptautinės politikos ar 
darant administracinę karjerą sunku įgyti. Reikia suvokti politinę antitetiką: vienas 
šalia kito gali būti keli vienodai teisingi, tačiau vienas kitą neigiantys pasakojimai.

Šaltasis karas, kurio metu dominavo radikali propaganda ir kontrpropaganda, 
paskatino diplomatiją remtis trečiaisiais asmenimis, taip pat ir sporto bei kultūrine 
diplomatija. Kultūrinė diplomatija aprėpia ne tik tradicinius kultūros mainus, bet 
ir sporto renginius ar į ekonomiką integruotos kūrybos elementų reklamą (prekės 
ženklai, įvaizdžiai, festivaliai). Kultūrinė diplomatija, kaip ir sporto renginiai, yra 
svarus neoficialų politinių susitikimų ir derybų pagrindas. Taip kultūrinė diplo-
matija maskuoja slaptąją diplomatiją ir kartu užtikrina švelnųjį įtikinėjimą (soft 
persuasion) – propagandos atmainą. Kaip pažymi Giedrė Pranaitytė, kultūrinė di-
plomatija Šaltojo karo laikotarpiu leido išplėsti viešosios diplomatijos lauką, įtrau-
kiant daug viešų kultūros veikėjų, įtakingų asmenų468. 

Kultūrinė diplomatija yra atverties ir paslėpties, suvedžiojimo ir gundymo prie-
monė. Po Antrojo pasaulinio karo buvo pradėtos plėtoti kultūrinės diplomatijos 
institucijos, tarp kurių žymiausios yra Britų Taryba, Vokietijos Goethe’ės institu-
tai, Lenkijos institutai, įvairios medijų ir kultūros organizacijos, kurias remia JAV: 
„Amerikos balsas“, „Laisvės radijas“ bei specialios kultūrinės politikos programos, 
taip pat Prancūzijos kultūros diplomatija. Nuo 2000 m., Putinui atėjus į valdžią, 
plinta agresyvi Rusijos kultūrinė diplomatija. Visais minėtais atvejais kultūra atlieka 
panašius vaidmenis: formuoja moralinę vaizduotę, platina ideologiją, kuria šalies ir 
jos vadovų įvaizdžius, manipuliuoja žmonių vertybėmis ir įsitikinimais. 

468 Pranaitytė, G. Cultural Diplomacy of France and the United States and its practical conducts in Lithua-
nia. Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 30. 
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Romantiškas Leviatanas: Hemano Melvillio „Mobis Dikas“. Ar gali būti Ab-
soliutus protas negudraujantis ir todėl neniekšiškas? Viena iš dviejų: arba mes pri-
pažinsime, kad pati tikrovė yra triksteriška, žaismingai šėliojanti, be jokio tikslo, ir 
taip paneigsime Absoliutaus ir gero proto buvimą, arba nežinomai galiai, kuri val-
do mus, priskirsime romantinių bruožų ir išmoksime jos gudravimą laikyti gėriu. 
Romantizmo dvasia grąžina išvarytus demonus, tačiau ne pasakos, o realistinės 
fantazijos pavidalu. Melvillis filosofiniame romane kuria didžiojo banginio – bibli-
nio Leviatano – medžioklės, t. y. ieškojimo, klejojimo metaforą. Tai romanas apie 
pavojingą ir aistringą susitikimą su didingumu, kuris yra ne mumyse, kaip galvojo 
Kantas, bet ateina iš pasaulio, iš nepriklausomo nuo mūsų Kito. Jis gali būti in-
terpretuojamas kaip Gudrusis protas, sekant Hegelio filosofija, arba Žaismingasis 
protas, jei tik žaidimą aiškinsime kaip bet kokio gudrumo šaltinį. Baltasis milži-
nas Mobis Dikas, jo nirtulys ir aistringa medžiotojų pastanga jį suvokti ir surasti 
peržengia natūralumo ribas ir atveria mums kažką Kita – Absoliutų protą, gudrų 
demoną ar Leviataną, o gal didžiąją Gamtos žaismę? Apšviestoji, abstrahavusi save 
gudriojo proto arba nuo Dievo medžioklė kelia banginių bandos išlikimo ir veisi-
mosi sąlygų, išlaidų ir pajamų klausimus, skatina diskutuoti apie medžioklės teisę, 
tad lieka sąžiningo ir naivaus pasaulio stichijoje. Taip nuslepiama, kad pats žmogus 
yra bestija, kurio charakterį akumuliuoja arba, priešingai, sukuria, išprovokuoja 
demoniškas Mobis Dikas. Norėdami suvokti žmonijos ekstatiškumą, turime at-
rakinti nesąmoningumo vartus, praverti Mėlynbarzdžio uždraustą kambarį. De-
moniškumą galime atpažinti kaip išorę, kaip kažką susvetimintą arba kaip vidinę 
būseną, neretai suvokiamą ne kaip būtį, o kaip nuodėmę. Tačiau ir regimieji mūsų 
sielos pavidalai, t. y. charakteriai, gali būti atmetami, subanalinami, bet gali būti ir 
poetiškai išaukštinami. Ir tai jau yra, sekant Hegeliu, ne sąžiningas protas, ne naivi 
sąmonė, o protas, išvydęs savo nesąmoningumą romantiniu suišorintu pavidalu. 
Toks yra Melvillio Mobis Dikas, kurį mes galime aiškinti kaip jaukinamą, bet dar 
svetimą mūsų sielos Leviataną.
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Romantinis mąstymas, kurį perteikia Melvillis, yra toli nuo visuotinių dėsnių, 
paverstų įstatymu. Jis yra kupinas gyvos kovos ir energijos, kurios kartais stokoja 
visuotinis–savaime–ir–sau dėsnis. Štai vieno iš romano herojų, legendinio kapito-
no Ahabo filosofinis romantinis samprotavimas, išdėstytas diskusijoje su apšvies-
tąja Starbako sąmone ir jos argumentais. Ahabas:

Visi regimi daiktai, žmogau, tik kartoninės kaukės. Bet kiekvieną sykį – 
gyvame poelgyje, atvirame veiksme – pro beprasmišką kaukę prasišviečia 
nežinomumo, bet savo prasmę turinčio prado bruožai. Ir jeigu privalai 
smogti, smok per šią kaukę. Kaip kitaip gali išsiveržti kalinys į laisvę, jei ne 
pramušdamas kalėjimo sieną? Man Baltasis Banginis – siena, iškilusi tiesiai 
prieš mane. Kartais man rodosi, jog anapus nieko nėra. Bet tai nesvarbu. 
Pakanka jo paties; jis siunčia man iššūkį, jame regiu grubią jėgą, neperma-
tomo įniršio akstinimą. To nesuvokiamo tūžmo aš ir nekenčiu visų labiau-
siai; ir nesvarbu, ar Baltasis Banginis tik blogio įrankis, ar blogio šaltinis, 
vis tiek išgiešiu ant jo savo neapykantą. Nekalbėk man apie šventvagystę, 
Starbakai, aš smogsiu saulei, jeigu ji įžeis mane. Jeigu ji gali mane įžeisti, 
tai ir aš galiu smogti atgal; juk vis dėlto pasaulyje žaidžiama pagal taisykles, 
nors pavydas vadovauja viskam, kas gyva. Tačiau man neegzistuoja jokios 
žaidimo taisyklės. Kas yra viršesnis už mane?469

Sąžiningas protas šalina spontaniško ir tragiško susidūrimo svarbą abiem: 
ir banginiui, ir žmogui. Įniršis ir kova, lemtingos rungtynės užtikrina ir vieno, ir 
kito zoe – socialinę raidą, kur zoe – žvėriškumas, grąžinamas gamtai, kaip anapus 
žmoniškumui, bet ne biologų ir ne anatomų vandenynui. Regimasis Leviatanas yra 
ir gyvūnas, ir Šėtonas, nekenčiamas ir gerbiamas, jis atstumiamas ir jo visą laiką 
siekiama: jis yra mūsų niekuo nevaržomas nirtulys. Tai naujas gyvenimo idealas, 
svetimas dionisiškas prototipas, kuris yra tiesa ir laisvė vienu metu. Romanas sim-
boliškas, tai filosofinė alegorija. Pagrindinis herojus yra Izmaelis. Izmaelis Biblijo-
je vaizduojamas kaip nesantuokinis Abraomo ir Agarės sūnus, kurio palikuonys 
tapo klajokliais beduinais, kupranugarių karavanų vedliais prekybininkais. Izma-
elio vardas mums kalba apie Dievo palaimintą klajūną, kuriam lemta susitikti su 
antžmonišku Leviatanu. Palaimintumas reiškiasi ne bastymosi tuštybe, o, kaip ir 
beduinų išmintis, atgręžtumu į menamas pasaulio ir visatos paslaptis. Melvillis lei-
džia Abraomo Izmaeliui sugrįžti į banginių medžiotojų gyvenimą, taip atverdamas 
biblinius-filosofinius motyvus. Romano herojams banginis pasirodo skirtingais 
pavidalais: banginių medžioklės laivo kapitonui Ahabui jis yra Leviatanas, arba 
pasaulio blogio įsikūnijimas, pirkliui Stabui – paprasčiausias grobis, pelno ir už-
darbio šaltinis, o romantikui bastūnui Izmaelui – jis visa Visata. Melvillis kalba ir 
apie įsivaizduojamą banginio pasaulėjautą – nedalomą energijos ir kosmovienybę. 

469 Melvill, H. Mobis Dikas, arba Banginis. Vertė Balčiūnienė, I. Vilnius: Vaga, 1987, p. 258.
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Visos šios suvokimo skirtybės atveria hermeneutines romano interpretacijos gali-
mybes, aiškinant jas kaip daugiabalsio romantizmo atvejį, kaip savitą daugiabal-
siškumą. 

Skirtingi žmonių ir gamtos, įvairių vaizdinių, suišorintų ir vidinių idealų su-
sidūrimai nėra viskas, kas šiandien apibūdina Mobio Diko metaforą mūsų pasau-
lyje. Ją išskleisti padeda Alfonso Lingio samprotavimai apie tai, kad žmogus yra 
pasaulio įvykio išraiška; tas įvykis išsipildo mums grumiantis su vėju ir audromis, 
patiriant gyvūnų meilę ir jų nirtulį, priešinantis pačių mūsų animališkumui arba 
bestiariškumui, galiausiai suvokiant, kad mūsų mąstymas yra santykio, tarpišku-
mo tarp žmogaus ir pasaulio metaforizacija, jos sklaida, kai metaforoms arba tar-
pininkavimui turi reikšmę ne tik žmogaus protas, bet ir kita pusė: gamta, darbas, 
religija, menas.

Šiaip jau romantinis demoniškumas yra vaizduojamas arba kaip vertikalus 
transcendentinis, arba kaip horizontalusis, kaip mūsų pasaulio dalyvis. Tačiau ši 
vertikalės ir horizontalės opozicija yra aiškiai nepakankama, nes žanriniai, seman-
tiniai (literatūros, meno, gyvenimo stiliaus ir muzikos) pasauliai neturi tų pačių 
vertikalių ir horizontalių, o sąveikauja kaip skirtingos daugiamatės erdvės ir įvy-
kiai, kaip kreivės ir krypsmai. Labiausiai paplitęs transcendentinis modelis: mūsų 
kolektyvinis nesąmoningumas, arba mūsų santykiai su neatpažintu pasauliu, yra 
suišorinami ir parodomi angeliškais ir demoniškais pavidalais. Anapusybė beldžia-
si į mūsų pojūčius, drebina mūsų namus. Anapusybė perteikiama tik metaforiškai, 
tik pasitelkus kūrybinę vaizduotę, kartu peržengiant (transgresija) esamybės ribas. 
Šis sukilimas, proveržis dėl jo socialinio, klasinio, religinio nesąmoningumo nere-
tai buvo asocijuojamas su demonų vardais. Demonologijos slepia ir simptomiškai 
simbolizuoja įvairiausias krypsmo galimybes, be kurių reikšminga moralinė, etinė, 
politinė raida yra negalima. Tik kruopšti socialinė ir kultūrinė engimo ir prievar-
tos analizė bei kritika, emancipacinė politika gali pašalinti demoniškos vaizduotės 
poreikį: tikrasis feminizmas išlaisvina mus nuo Lilitos vaizdavimo. Literatūra ir 
menas yra kupini demonizmo, kurio metaforinės trajektorijos atskleidžia aktyviąją 
kuriančiojo (šiuo žodžiu pakeisiu „gudriojo“) proto pusę: kupiną suokalbio, suve-
džiojimo, perversijos. Demonas vaizduojamas kaip aktyvus niekšybės skatintojas. 
Donaldas Kajokas savo romane „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“470 aprašo šešis 
nagelus471. Visi nagelai yra kokybiškai skirtingi, panašiai kaip kultūroje begalinis 
yra demonų, velnių, sukubų ir inkubų pasaulis. Dažniausiai jie siejami su seksua-
lumu, su politika, su revoliucija, su mainais:

470 Kajokas, D. Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys. Vilnius: Tyto alba, 2013. 
471 Nagelas, o ne angelas: šventų vardų apvertimai yra demonizmo ženklas, šėtoną slepia jau korektūrų 

žaismas.
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Antrasis nagelas, jis buvo margašonis, geltoni antakiai riesti į viršų, o uo-
dega – į apačią, kaip kapucinų… Tai buvo tvirtas riaušių meistras – kaktoj 
žvilgėjo rausva pamišėlio žvaigždė […] Didžiavosi vadinamas revoliucijos 
sūnum, nušvisdavo, jei šiuo vardu pašaukdavau pietauti […].472 

Kajoko seksualinė-revoliucinė demonologija primena Dostojevskio romaną 
„Kipšai“, kur revoliucijos aktyvistai buvo siejami su melu, suvedžiojimu, nuolati-
ne niekšybe. Kipšas – Piotras Verchovenskis – slapta, pogrindyje siekia priartinti 
revoliuciją ilgą laiką, ištisus dešimtmečius, kurstydamas ir provokuodamas: pla-
tindamas nihilistinius atsišaukimus, skatindamas ikonų naikinimą ir kitų religi-
nių simbolių suteršimą, gaisrus, politinio teroro veiksmus. To negana, jis pamažu 
tampa nihilistinės organizacijos lyderiu, nuolatos skatinančiu kitus, o viešai jis yra 
mandagumo, paslaugumo, racionalumo įsikūnijimas, išauklėtas, dėmesingas jau-
nuolis, palyginti su kitais storžieviais arba maištininkais. Ir visa tai daroma dėl 
ateities gėrio, norint pažadinti visuomenę revoliucinei kovai. Būtent niekšybė, pa-
slėpto, o ne atviro blogio veiksnys ir apibūdina jį kaip „kipšą“, kuris suvedžioja 
visus, nors viešai yra labai padorus ir priglundantis prie kiekvieno savimeilės pagal 
jo poreikius. Taip Verchovenskis tampa puikiu manipuliatoriumi ir kitų žmonių 
psichikos šeimininku. Konservatyvi krikščioniška visuomenė (ir Dostojevskis) 
maištą asocijavo su satanizmu. Vis dėlto Dostojevskis „Kipšuose“ rodo ir alter-
natyvą: užuot bandžiusi vykdyti liberalias reformas ir modernizuotis, visuomenė 
pasirenka didesnį suvaržymą, taip artindama sprogimą, „kipšų“ pasirodymą. 

Melvillio romanas baigiasi tuo, kad Mobis Dikas sudaužo banginius perse-
kiojančias valtis, paskandina medžiotoją Ahabą ir dingsta. Rašytojas parodo, kad 
prievarta prieš banginį, šį įsivaizduojamą Leviataną, atstumia didįjį Kitą, jį falsifi-
kuoja ir mus pačius įkalina prietarų ir geismo narve. Apšviestoji visuomenė aiškina 
Leviataną kaip Kipšą, taip atmesdama bendrabūvį ir palikdama smurto galimybę. 
Visuomenė yra linkusi pasirinkti komercinį, tradicinį medžioklės kelią, gyvenimo 
būdą bei apšvietos racionalumą, atstumdama didžiąsias jėgas, kurios audrina ir kei-
čia pasaulį, palikdama jas sukilėliams, revoliucionieriams, religiniams fanatikams.

* * *
Žiurkėgaudis ir Hamelno žmonės. Gintaras Varnas kartu su Kauno kameri-

nio teatro aktoriais pastatė spektaklį „Pagalvinis“ pagal Martino McDonagho to 
paties pavadinimo neogotikinę dramą473. Klasikinių siaubo elementų kupinos 
dramos (dar ne apie spektaklį) centrinis simbolis – pagalvių monstras Pagalvinis, 
kuris, nujausdamas baisią ateitį, iš gailesčio žudo vaikus. Pagalvinio vaizdavimas 

472 Kajokas, D. Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys, p. 171.
473 McDonagh, M. The Pillowman. London: Dramatists Play Service Inc, 2003.
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iš dalies primena vaikiškas šiurpes: vaikus smaugiančios pagalvės, kilimai, kir-
viais ginkluotos spintos, kraugerės užuolaidos… McDonaghas papildo šį klasikinį 
„neharmonizuotų“ pasakų motyvą giliu simboliniu, filosofiniu turiniu: Pagalvinis 
vaikus galabija iš gailesčio, žinodamas, kokia baisi ateitis jų laukia. To negana: kai 
kuriems vaikams Pagalvinis palieka galimybę rinktis tarp siaubingo būsimo gyve-
nimo ir palyginti lengvos mirties dabar. Toks požiūris į vaikų mirtį buvo būdingas 
esant nepakeliamam išnaudojimui, badui ir karui, kai mirtis buvo suvokiama kaip 
Dievo siųsta palaima. Niekam nereikėjo daryti nuodėmės ir laimingi vaikai pa-
likdavo šią nesibaigiančių kančių ir ašarų pakalnę. Drama „Pagalvinis“ pasakoja 
tris istorijas: žiurkėgaudžio, skutimosi peiliukais įdarytų obuolių ir nukryžiuotos 
mergaitės–Kristaus. Šias istorijas perteikia pagrindinis „Pagalvinio“ herojus, teisia-
mas rašytojas Katurianas, pagal kurio apsakymus jo brolis Mykolas, ilgai kankintas 
tėvų, užaugęs silpno proto ir traumuotas, žudo vaikus. Tačiau Mykolas mano, kad 
ne žudo, o realizuoja brolio apsakymus. Kiekvienas toks kraupus „įgyvendinimas“ 
iškreipia Katuriano pasakojimų filosofinę prasmę ir atveria grėsmingą neatitikimą 
tarp literatūrinio mąstymo ir kasdienės praktikos. Šis neatitikimas yra susijęs ne su 
rašytojo istorijų turiniu, o su tuo, kaip mūsų literatūros kūriniai veikia traumuotą 
pasaulį, kurio vienas iš baisiausių bruožų yra tėvų smurtas prieš vaikus. Literatūri-
nių pasakojimų ir smurto pasauliai maitinasi vienas kitu: pasakojimai kyla iš ban-
dymo suprasti ir pabėgti nuo žiauraus išnaudojimo, tačiau čia pat sukelia naujas 
smurto bangas ir rodo pasaulio pertvarkos nepakankamumą.

M. McDonaghas pasakoja istoriją apie girtuoklių tėvų apleistą, alkaną ir basą, 
kitų vaikų atstumiamą ir mušamą, niekinamą berniuką. Jis vieną naktį sustojo ša-
lia tilto suvalgyti sumuštinio. Kaip tik tuo metu pro šalį važiavo vežimas, pilnas 
smirdinčių tuščių narvų gyvūnams. Vežikas buvo tamsiais drabužiais, tamsiu ka-
pišonu… Berniukas pasiūlė jam pasidalinti savo valgiu ir tas sutiko, sustojo, kartu 
pavalgė, o paskui, norėdamas „atsidėkoti“ dovana, kurią vaikas galbūt įvertins tik 
suaugęs, liepė jam užsimerkti. Kai tas uždengė akis, vežikas išsitraukė mėsininko 
kirvį ir vienu smūgiu vaikui nukirto penkis kojų pirštus. Kol vaikas netekęs žado 
žiūrėjo į tolį, vežikas surinko jo pirštus ir, sumaišęs su maisto likučiais, numetė 
žiurkėms. Po to įlipo į vežimą, o vaiką paliko su žiurkių būriais Hamelno mieste.

Iš pasakojimo mes nesužinome, kam tie narvai: šunims, katėms, o gal žiur-
kėms. Tačiau simbolinė ir vienkartinė, daugeliui žiūrovų net negirdima nuoroda – 
Hamelno miestas pasiūlo mums labai reikšmingą ir vienintelę interpretaciją: mes 
pamatėme garsiojo Hamelno žiurkėgaudžio (Rattenfänger von Hameln) pradžią. 
Kitos žiurkėgaudžio legendos kilmės interpretacijos man mažiau įtikinamos, nors 
galimos: pavyzdžiui, bandymai Hamelno vaikų dingimo istoriją sieti su Vaikų kry-
žiaus žygiu, kai 1212 m. tūkstančiai vaikų iš Vokietijos, Prancūzijos ir kitų kraštų 
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buvo išvilioti į šventą žygį prie Kristaus kapo, į musulmonų užkariautą Jeruzalę, o 
iš tikrųjų tai buvo kelias į pražūtį, mirtį, vergovę, benamystę. Romos Katalikų Baž-
nyčia tuomet puikiausiai atliko didžiosios Niekšybės vaidmenį. Hamelno istorija 
taip pat siejama ir su kitomis religinėmis ir riterių ordinų vilionėmis, kai miesto 
vaikai buvo išvedami „šventiems“ tikslams.

* * *
Marina Cvetajeva, išgyvenusi dukros mirtį, badą, raudonosios diktatūros 

persekiojimus, 1925 m. Paryžiuje parašė labai prieštaringą lyrinę satyrą, alegoriją 
„Žiurkėgaudis“ („Крысолов“474). Ja ji interpretavo 1917 m. Spalio bolševikinės re-
voliucijos įvykius. Cvetajeva visados buvo labai pilietiška ir atvira socialiniam-kri-
tiniam mąstymui (pavyzdžiui, tai atsispindi jos „Pasakojime apie Sonečką“ (1937). 
„Žiurkėgaudis“ savo dvasia yra artimas ir kitam Cvetajevos eilėraščiui „Laikraščių 
skaitytojai“, kuris prasideda Paryžiaus metro laikraščių skaitytojų – informacinės 
gumos kramtytojų – vaizdu. Ji pastebi, kad laikraštinis žmogus netenka savo būtiš-
kų bruožų: „Kas – skaitytojas? Senis? Atletas? / Kareivis? – Nei bruožų, nei veidų, / 
Nei metų. Skeletas – jei nėra / Veido: laikraščio puslapis!“ Ten, kur jie važinėja – tik 
nenuodėminga ir be gyvybės drungna, kaip ir Hamelno mieste. Cvetajeva aktua-
lizuoja viduramžių legendą du kartus. Pirmą, kai pavaizduoja žiurkes revoliucio-
nieres, atėjusias pakeisti beveidžio, sudaiktėjusio sėkmės, tačiau bejėgio miesto, o 
antrą, kai žiurkėgaudis pats nubaudžia miestą, kurį ką tik išgelbėjo. Ir baudžia jį 
daug baisiau nei revoliucionieriai – išveda vaikus į pražūtį. 

Pasak Cvetajevos, be nuodėmės gyveno Hamelno miestelėnai. Nebuvo bohe-
mos („nebuvo klarnetų“), niekas neištvirkavo, klestėjo skaidrus ir padorus vers-
las: dirbk–parduok–pirk. Šiaip jau, tai provincialios šalies provincialus miestas. 
Viskas buvo komerciškai teisinga ir miestas turtėjo, ir apsiėjo be humanitarų: 
be begėdžių poetų ir filosofų. Hamelne nebeliko girtuoklių, nebeliko valkatų 
ir neturtingų. Vidutiniai, pasiturintys ir apsukrūs veikėjai kūrė nesibaigiančią 
„to–paties“ gerovę. Cvetajeva palygina Hamelno ir kūrybingų, gyvų miestų sva-
jones. Normaliuose miestuose „Vyrai mato jūros deives, o moterys – Baironus, 
/ kūdikiai – velnius, tarnaitės – išjodinėtojus…“, o Hamelno miesto gyventojai 
sapnuoja: „vyras – savo žmoną, žmona – savo vyrą, kūdikis – čiulptuką, o pla-
čiažandė gražuolė – kojinę, kurią užlopė“. Drungna, jokios begėdystės, jokios 
dramos. Hamelne visi daro tai, kas jiems priklauso: policininkai žiūri tvarkos, 
gydytojai gydo, mokytojai moko. Visi su uniformomis ir nevėluoja. Tiesiog gim-
nazijų svajonės įsikūnijimas. Jokių drąsių idealų, jokios viešos kvailystės ir jo-
kios nelaimės, kuri grasintų santvarkai. Ši vienmatė gerovės visuomenė gyvena 

474 Цветаева, М. „Крысолов“, in: Собрание сочинений. В 7 т., т. 3. Москва: Эллис-Лак, 1994.
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anapus melvilliniško Mobio Diko – Leviatano – iššūkių, kitapus dostojevskiškų 
kipšų, neveikiami Hegelio „Gudriojo proto“. O vėliau į Hamelną įsiveržė žiurkės, 
labai panašios į bolševikus: jos atiminėjo, ėdė, rijo, dauginosi, persekiojo ir kūrė 
„General–žiurkijas“ (Глав–крыс!). Cvetajeva renkasi leksiką, kuri atitiktų pore-
voliucinio bolševizmo dvasią. Žiurkių elgesys mušant, atimant, keičiant tvarką 
primena M. Bulgakovo Šarikovą, kuris iš šuns pavirto komisaru (apysaka „Šuns 
širdis“). Žiurkės mėgo raudona ir šaudė už viską: „neprakaitavai – sušaudyti, 
nenorėjai – sušaudyti…“ Žūstantis miestas pasikvietė į pagalbą fleitistą žiurkė-
gaudį. Už žiurkių sunaikinimą jam buvo pažadėta burgamistro duktė Greta ir 
galimybė keisti Hamelną. Žiurkėgaudis grojo žiurkėms revoliucionierėms apie 
revoliuciją Himalajuose, Indijoje, priminė, kad „be kovos žmogus negyvena“… 
Fleita sugėdino jau storėti pradėjusias raudonarmietes žiurkes, pakvietė jas nau-
jam herojiškam žygiui, atgaivino didžiuosius idealus ir, grodama revoliucijos 
melodijas, nuviliojo į upę. Atrodo, žiurkės nebuvo vertos jokio pasigailėjimo: 
plėšikės, prievartautojos, gundytojos, tačiau jos vis dėlto siekė idealų, svajojo ne 
apie savo žmoną ar savo vyrą, ne apie savo tėvui užlopytą kojinę, o tolimą žygį ir 
laisvės kovas. Žiurkių išvarymu ar paskandinimu baigėsi revoliucinė komunizmo 
istorija. O kas po to? Didingų ir begėdiškų svajonių, idealų Hamelno gyventojai 
ne tik neturėjo, bet ir kratėsi. Norėjo būti dori ir darbštūs, o burgamistro Gretą 
paslėpė, apgavo „natų nešiotoją“ žiurkėgaudį ir vėl pradėjo gyventi savo gerovės 
visuomenės gyvenimą: be idealų, be lūžių, be draudžiamų svajonių, be žaidimų: 
duona, darbas, mašina, namai, šeima. Ir tada fleitistas dar kartą užgrojo pavojin-
gą širdims muziką: pažadėjo Hamelno vaikams dar daugiau vaflių, vonių, visokio 
daiktiško gėrio ir blizgesio… Ir nuviliojo Hamelno vaikus į tą pačią upę… Poema 
labai prieštaringa, nes menamas blogis – revoliucionierės žiurkės – pasirodė kil-
nesnis, oresnis nei išgelbėta materialios gerovės rutina. Ši rutina ryja žmones, o 
vienas iš būdų nuo jos pabėgti – atgaivinti menininkų ir bohemos aistras: meilę 
ir gundymus, suvedžiojimus ir apgaules, taip, kaip jas gaivina Boccaccio „Deka-
merone“, norėdamas atkurti pasaulį po maro.

* * * 
Cz. Miłoszas šį pasakojimą interpretavo kitaip, parašydamas eilėraštį „Žiur-

kėgaudžio fleita“ („Flet szczurołapa“475). Jis kalba ne apie „upę“, į kurią keršydamas 
miestiečių vaikus veda žiurkėgaudis, o apie retorinę, propagandinę manipuliaciją, 
kurios valdomi „sotieji“ yra vedami ten, kur reikia žiurkėgaudžiui. Eilėraštis pra-
sideda taip: „Gal ir blogai, kad griūna / atsakomybės prieš tėvynę sąvoka“… So-
vietinio Hamelno miesto herojai – partinė nomenklatūra – sukaupė pakankamai 

475 Miłosz, Cz. „Flet szczurołapa“, in: Miłosz, Cz. Wiersze ostatnie, Kraków: SIW Znak, 2006.
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turtų ir pradėjo rašyti memuarus, mokyti tokio pat kaip ir jų gyvenimo. Sovietinė 
gerovė užliūliuoja provincijos žmones, jie vis labiau žavisi kasdienybės pašaru, kol 
galiausiai užsiaugina „snukučius“: „Żeby nie zmienili się w stado pyszczków“, ir 
virsta žiurkėmis. Štai tada ir pasirodo žiurkėgaudis ir groja jis „mūsų mažosios 
stabilizacijos“ („Naszej małej stabilizacji“), kuri Lenkijoje prasidėjo po 1960 m., 
muziką. Ši vilionė buvo sąstingis, pažadas, kad niekas nebepasikeis – mieliausia 
giesmė sočioms nomenklatūros žiurkėms. O žiurkėgaudis jau veda visus nomen-
klatūrinio Hamelno gyventojus, kur tik nori. Miłoszo žiurkėgaudis yra ne Cveta-
jevos baudėjas, o veikiau didysis manipuliatorius, autoritarinis lyderis, kuris groja 
propagandines melodijas ir veda savo bandą. Viduramžių žiurkėgaudžio istorija 
yra liūdnas pasakojimas apie melagingą vaikų suvedžiojimą, McDonagho ir Varno 
istorija atveria perversyvią vaikų „išlaisvinimo“ nuo pasaulio kančių istoriją. Gal-
būt Miłoszo žiurkėgaudis ir teisingesnis: jis manipuliuoja ir baudžia sužiurkėjusią 
ir pilietiškumo jausmą praradusią biurokratiją, tačiau Cvetajevos žiurkėgaudis ra-
dikalesnis: jis baudžia sustingusią visuomenę, atimdamas iš jos vaikus, t. y. ateitį. 

* * *
Vladimiro Nabokovo Niekšybės fenomenologia. Nabokovas siekia išlaisvin-

ti literatūrą nuo naratyvinio siužeto ir nuo čechoviško determinizmo („šautuvas 
ant sienos turi kada nors iššauti“). Nabokovas eina Gogolio keliu, sakydamas, kad 
nepriežastinių vaizdų literatūrinė skaida yra pakankama ir neprivalo sugulti į lo-
gišką naratyvą. Nabokovas nori išlaisvinti romaną nuo siužetinio determinizmo ir 
atveria parabolės erdvę. Tiesa, Gogolio „Vakarai viensėdyje prie Dikankos“ dar yra 
kupini etnografinių motyvų, folklorinio, karnavalinio juoko. Nabokovui svetimas 
šis „etnografinis“ mirgėjimas, jis nesidomi juo ir žengia į laisvo estetinio žaismo 
sferą, esančią ir už naratyvinės priklausomybės, ir už gėrio bei blogio ribų. Jo pa-
saulio herojus yra triksteris, kuris pažeidžia įprastas elgesio taisykles, suvedžioja, 
beveik nieko po to neduodamas ir neleisdamas daryti išvadų. 

Aleksandras Mlečko nuosekliai aptaria triksterio figūrą Nabokovo romanuo-
se ir apsakymuose. Mlečko pabrėžia parodijos, ambivalentiškumo, suvedžiojimo 
poetikos svarbą jo kūrybai. Parodijos poetiką Mlečko laiko svarbia, bet nepakan-
kama prielaida triksterystei aptarti. Jis nurodo Nabokovo tristerystės transcen-
dentiškumą, kurį realizuoja apsimetėliai, suvedžiotojai, apsėstieji. Mlečko pažymi, 
kad pirmą kartą triksterio figūra Nabokovo kūryboje pasirodo apsakyme „Sparno 
smūgis“476 (paskelbtas 1923 m.). Kūrinyje trumpai kalbama apie didelį žvėries pa-
vidalo angelą, kuris tampa vėlesnių mirčių, ciniškų apgavysčių gal priežastimi, o 
gal tik ženklu. Kitas apsakymo herojus – ciniškas ir į Šėtoną išoriškai ir vidumi 

476 Млечко, А. В. Игра, метатекст, трикстер: пародия в „русских“ романах В. В. Набокова. 
Волгоград: Волголградский государственный университет, 2000.
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panašus Monfioris. Jis važinėja po viešbučius ir ieško žmonių, kuriuos galėtų su-
gundyti, suvedžioti ir norėtų dalyvauti jų savižudybės aktuose. Viena iš klasiki-
nių niekšybės temų – būtent meilužiai, jų požiūris į santuoką. Nuo Renesanso 
kurtuazijos laikų dažniausiai kritikuojami ir peikiami yra meilužiai. Jie niekšybę 
pasitelkia ne tik nekaltoms mergelėms arba berneliams suvilioti, bet ir savigy-
nai, taip pat nubausti pavydžius vyrus ir žmonas. Nabokovas romane „Kamera 
obskura“ (paskelbtas 1933 m.) pateikia vieną iš tokių niekšybės fenomenologijų. 
Siužetas paprastas: tradicinis meilės trikampis, kur jauna, šešiolikmetė, pames-
ta šeimos ir apie aktorės karjerą svajojanti Magda Peters sugundo du meilužius: 
dailininką Robertą Gorną ir turtuolį menotyrininką bei verslininką Bruno Kreč-
marą, kurį galiausiai paverčia niekšybės eksperimento objektu. Skirtumas tik tas, 
kad Krečmaras siekia valdyti ir tapti Magdos santuokiniu vyru, o Gornas – likti 
meilužiu ir būti laisvas. Krečmaras neturi jokių skaitytojui patrauklių bruožų. Dėl 
naujo meilės nuotykio jis pameta savo šeimą, nesirūpina sergančia dukterimi, ne 
per daug sielojasi dėl jos mirties. Jis yra gerokai vyresnis už Magdą ir naudojasi 
jos paslaugomis, už tai mokėdamas pinigus. Krečmaras nepatrauklus, todėl atsi-
dursime dviprasmiškoje situacijoje, kai bandysime spręsti, ar niekšiškas atpildas, 
kurio jis susilaukia pabaigoje, yra teisingas? Laikydamiesi Nabokovo estetinių 
nuostatų, turėtume susilaikyti nuo tokio moralinio vertinimo (kaip ir romane 
„Lolita“). Gornas iš pradžių taip pat neįdomus: jaunesnis nei Krečmaras, kadaise 
gana žinomas jūros kiaulytės Čipi ir karikatūrų dailininkas, ir nežinia, ar daugiau 
myli Magdą nei Krečmaras. Todėl skaitytojas jam gali ir nejausti simpatijos. Vi-
sas romanas yra pasirengimas paskutiniam niekšybės epizodui. Krečmaras iš gero 
draugo beletristo Ditricho von Zegelkranco gauna laišką, kuriame jis atskleidžia 
Gorno ir Magdos meilę. Vėliau Zegelkrancas apmąsto savo laišką taip, kaip, mano 
nuomone, galėtume apibūdinti ir Nabokovo romaną:

Ir štai tai, kas parašyta, Zegelkrancui jau atrodė ne literatūra, o grubus ano-
niminis laiškas, kuriame niekšiška tiesa [подлая правда] buvo pagardinta 
įmantriu ir vingiuotu stiliumi.477 

Gavęs demaskuojantį laišką, Krečmaras pavydi, niršta, čiumpa Magdą ir bėga 
automobiliu, tačiau patenka į avariją ir apanka. Magda su Krečmaru ir, slapta ir 
nieko Krečmarui nežinant, su Gornu išsinuomoja atokią sodybą, kur trise ir kar-
tais ten dar apsilankanti tarnaitė gyvena. Krečmaras įtikinamas, kad jis giliai klydo 
dėl Gorno, kad Gornas yra homoseksualus, kad yra jo draugas, bet dabar išvy-
kęs. O Magda ir Gornas, čia pat, prieš aklą Krečmarą, žaidžia meilės žaidimus ir 

477 Набоков, В. Защита Лужина, Камера Обскура. Москва: Современные записки, Парабола, 1934, 
с. 176.
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naudojasi jo pinigais. Magdai kur nors išėjus, Gornas tyrinėja niekšybės objektą. 
Paskutinis „niekšybės fenomenologijos“ epizodas vainikuoja romaną: 

Tuo metu mažame ir saulės per verandos durų stiklus apšviestame salone 
vienas prieš kitą sėdėjo Krečmaras ir Gornas. Gornas tyčia pasilikdavo na-
muose, nes norėjo pilnai pasimėgauti šio nepaprastai žaismingo gyvenimo 
dienomis. Buvo nuspręsta už savaitės išvykti į Berlyną ir ten jau niekaip 
negalima buvo tikėtis tokio pasilinksminimo – per daug pavojinga. Gor-
nas visiškai nuogas sėdėjo ant sudedamos kėdutės. Jo liesas, tačiau stiprus 
kūnas, su išskleisto erelio formos juodu kailiu ant krūtinės, buvo kavos 
spalvos nuo kasdienių saulės vonių sode arba ant stogo (ten jis, švelniai 
staugdamas, vaizdavo Eolų arfą). Kojų nagai buvo aštrūs ir purvini. Nese-
niai jis apsipylė galvą po čiaupu virtuvėje, todėl tamsūs plaukai buvo pri-
gludę ir blizgėjo. Raudonomis putliomis lūpomis jis laikė ilgą žolės stiebelį 
ir, sukryžiavęs apžėlusias kojas bei parėmęs pasmakrę ranka, ant kurios 
riešo degė Magdos apyrankė, nenuleido akių nuo Krečmaro veido, kuris 
taip pat, atrodo, dėmesingai į jį žvelgė. Krečmaras buvo apsirengęs plačiu 
pelės spalvos chalatu, o barzdotas veidas rodė kankinamą įtampą. Jis įsi-
klausė – paskutiniu laiku tik ir veikė, kad įsiklausydavo, o Gornas tai žinojo 
ir dėmesingai stebėjo kažkokių siaubingų minčių atspindžius, mirgėjusius 
ant aklojo veido, ir kartu žavėjosi, nes visa tai buvo nuostabi karikatūra, 
aukščiausias karikatūros meno pasiekimas. Vėliau Gornas, norėdamas pa-
saldinti pramogą, lengvai šleptelėjo sau per kelį, ir Krečmaras, kuris kaip 
tik kėlė ranką prie surauktos kaktos, sustingo su pakelta ranka. O tada Gor-
nas, lėtai pasislinkęs į priekį, palietė jo kaktą pūkuotu ilgos žolytės, kurią 
ką tik čiulpė, galu. Krečmaras, keistai ir triukšmingai atsikvėpė ir nuvijo 
nematomą musę. Gornas pakuteno jam lūpas – ir vėl nuvejantis gestas. Tai 
buvo pakankamai juokinga.478

Gorno elgesys niekšiškas. Ar panašiai elgėsi NKVD tardytojai, pagavę būsi-
mas bejėges aukas? Taip pat su pasimėgavimu žaidė pagal savo turimus tardymų 
ir išankstinių liaudies priešų bylų scenarijus? Kažin, ar visa tai galima priskirti 
triksterio fenomenui. Tačiau Mlečko, tyrinėjęs triksterystę Nabokovo kūryboje, 
teigia, kad:

[…] Gornas – triksteris: velnias ir parodijinis antrininkas viename asme-
nyje479. […] Beprasmiška apgaulė, piktos išdaigos, gėrio parodijavimas – 
bruožai, būdingi triksterio figūrai, kurie visiškai būdingi ir Gornui, ku-
riam, be to, Nabokovas suteikia tokius bruožus, kurie visiškai atitinka jo 
vidinį pasaulį. Jis suteikia Gornui velnio, Šėtono bruožų (karikatūristas 
atrodo tarsi Monfiori „palikuonis“).480

478 Ibid., с. 194.
479 Млечко, А. В. Игра, метатекст, трикстер, c. 117.
480 Ibid., c. 114.
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Meilužių niekšybė ir tirksteriški jos elementai gana ryškiai nuspalvino kone 
visą literatūrą, ypač po baroko – apsišaukėlių ir pavainikių aukso amžiaus. Juk bū-
tent tada ir visa savo elegancija pasirodo apsimetėliai kilmingi meilužiai, persiren-
gę didikais šnipai. Jų meilės istorijos, politinės, verslo ir kitokios niekšybės išjudi-
na susitingusį savanaudžių „krečmarų“ pasaulį. Visa tai gyva kūriniuose: Tirso de 
Molinos „Sevilijos gundytojas“ (į anglų kalbą išversta simptomiškai: „The Trickster 
of Seville“ – „Sevilijos triksteris“), Molière’o „Don Žuanas“, Giacomo Casanovos 
memuarai, lordo Byrono „Don Žuanas“ ir kiti. XX amžiuje Milošas Formanas su-
kuria filmą „Valmontas“ (1989), kurį galime laikyti meilužių ir jų ginklo – niekšy-
bės – manifestu. Filmas išaukština aistringus meilužių santykius, kalba apie nuosa-
vybės santykiais pagrįstus šeimos ryšius ir konfliktą. Meilė gyva savo aistra, tačiau 
ji paskatina pavydą ir susiduria su niekšišku suvedžiojimu ir išdavyste. Pavydas 
ir suvedžiojimas kyla iš žaismingo noro arba iš nuoširdžios meilės, kurie pažei-
džia sutuoktinių įsipareigojimus. Formanas kuria auklėjamąjį romaną-filmą, skirtą 
mergaitėms, įžengiančioms į santuokinį amžių. Tokio tipo auklėjamieji romanai 
ir apibūdina apšvietą. Mergaitei privalu suvokti šeimos vertę ir tai, kad aistra ski-
riama vyrui, nėra priežastis tokios pat ar gausesnės neskirti meilužiui. O tikėjimas 
tiesa, amžina meilės ir šeimos tapatybe, būdingas jauniems ir naiviems asmenims, 
neretai paskatina pavydą, tad ir kerštą, o kaip pasekmę – mirtį. Galiausiai „ra-
guotas vyras“, kupinas nuosavybės jausmo ir pasipūtimo, dėl savo arogancijos yra 
baudžiamas niekšišku suvedžiojimu ir neištikimybe (Nabokovo Gornas baudžia 
Krečmarą). 

Romane „Lužino gynyba“ Nabokovas atveria draudžiamo, neleistino, pažini-
mo arba „gnoseologinės šlykštynės“, temą. Niekšybės sferos pažinimas ir yra gno-
seologinė šlykštynė. Pagrindinis Nabokovo romano „Lužino gynyba“ herojus nėra 
nei itin dvasingas, nei elegantiškas, nei didingas, nei harmoningas ar radikaliai ato-
nalus. Lužinas – gimnazijos nebaigęs genialus šachmatininkas, vienas iš geriausių 
pasaulyje. Šiandien šachmatai, kaip ir matematika ar geometrija, nebėra dvasios 
monopolistų – menininkių ir teologų – priskiriami dvasingumo sferai kaip svar-
bus ar net unikalus gebėjimas. Lužino minčių skrydžiai begaline tiesės trajektorija, 
fatališki ėjimai dangiškuose šachmatuose veikiau suvokiami kaip nesusipratimas, 
lygiai kaip dvasingumu vargu ar būtų laikomi A. S. Puškino „Pikų damos“ lošimo 
tragizmas arba maniakaliniai, ekstatiniai Dostojevskio žaidėjo lošimai. Lužinas 
skrieja kosminiais šachmatais, kurie aprėpia ne tik įprastines figūras, bet galiausiai 
ir visą visatą. Jis šiuo požiūriu tęsia Spinozos etikos, Leibnizo monadologijos ir 
teodicėjos tradiciją. Leibnizas yra teigęs, kad pasaulis yra tol, kol Dievas skaičiuoja, 
nors nesuteikė tam nei konspiracinės, nei humanitarinės specifikos. Priešingai, Lu-
žino pasaulis yra skaičiuojamas fatališkai: aukojamos ar prarandamos figūros yra 



343

XI. NIEKŠYBĖS LITERATŪRA: FILOSOFINĖ ANTROPOLOGINĖ LABORATORIJA

kosminiai įvykiai ar net tikrosios mirtys. Lužinas skiria tylius ir garsius šachmati-
nius ėjimus, kurie tai skamba kaip dangiška muzika, tai yra slėpiningi kaip pasala. 
Nabokovas apie tyliuosius ėjimus rašo: „Tylus, vadinasi, klasta, apgaulė, kompli-
kacija…“481 Romano pabaigoje Lužinas vis dažniau pasaulio įvykius suvokia kaip 
svarbiausią gyvenime žaidimo partiją, kol galiausiai net įprastiniai šachmatų žaidi-
mai tampa tik vienu iš fatališkų gyvenimo šachmatų ėjimų. Kasdienybę valdantys 
ėjimai yra pasaulio konspiracijos ir kartu neišvengiamo žaidimo dalis, kur rimtas 
žaidėjas turėtų būti visados pasirengęs atlikti savo veiksmą. Tačiau žmogus yra sil-
pnas, jo dėmesys sutrinka, jį valdo įvairios emocijos, ir tai yra tos silpnybės, kurias 
puikiai išmano geriausi šachmatų, pokerio arba kitų giliai su psichologija susijusių 
žaidimų meistrai. Nabokovas rašo:

Tačiau jis taip pat negalėjo nuolatos išlikti budrus, visados įtempęs savo 
dėmesį: kas nors laikinai jame susilpnėdavo, jis nerūpestingai džiaugėsi 
partija, išspausdinta laikraštyje, ir staiga, susigriebęs, jis su ilgesiu pastebė-
davo, kad vėl liko neįžvalgus ir jo gyvenime ką tik buvo padarytas subtilus 
ėjimas, negailestingai tęsęs fatališką kombinaciją. 482

Romanas baigiasi tuo, kad Lužinas suvokia, jog aplaidumas leido priešinin-
kams jį įsprausti į kampą ir jis pats virto figūra, kurią tik paaukojęs gali išgelbėti 
savo gyvenimo partiją nuo negailestingų pinklių. Ir jis atlieka šį aukos ėjimą. 

Aiškiau gnoseologinės šlykštynės tema buvo išskleista jo antiutopiniame ro-
mane „Kvietimas į egzekuciją“ („Приглашение на казнь“). Kalbama apie epis-
temologinį žvėrtakį, dvasinę pabaisą, kuri tik ir gali pažinti visatos antžmogiš-
kumą. Jį galima palyginti su bibliniu: „Jų veidų išvaizda buvo tokia: visi keturi 
turėjo žmogaus veidą, liūto veidą dešinėje, jaučio veidą kairėje ir erelio veidą“ 
(Ez.1). Epistemologinis žvėrtakis (arba triksteris) yra juslių, širdžių ir proto va-
duotojas iš sustabarėjusių patyrimo, suvokimo schemų ir tikėjimo dogmų. Nabo-
koviškai mąstant, jis yra „gnoseologinė šlykštynė“ arba, manau, – transcenden-
tinis kirmdrugis: čia nuostabus, o kitą akimirką, žiūrėk – bjaurybė. Nabokovas 
mėgsta drugių metaforas, net norėtų juos valgyti, gardžiuotis jų lyg pelėsinio sū-
rio skoniu, grožėtis sparnelių spalvotu šiurkštumu ir tuo geismu, skoniu, vizija 
susilieti su jais, virsti savo sielos ir mąstymo drugiais. Vis dėlto „gnoseologinės 
niekšybės“ tema yra svarbi ne tik dvasiniu, bet ir politiniu požiūriu. Tai ir išsklei-
džia savo antiutopijoje. Taigi niekšybės fenomenologija arba niekšybės fenome-
nų tyrimas ir aiškinimas vyksta dėl gnoseologinės šlykštynės, kai panyrama vis 
į naujas, kartais visuomenei nepriimtinas literatūrinės arba poetinės vaizduotės, 
netgi gyvenimo temas. 

481 Набоков, В. Защита Лужина, Камера Обскура, c. 166.
482 Ibid., c. 232.



344

Gintautas Mažeikis  |  DVASIOS NIEKŠYBĖ. Moralinės vaizduotės tyrimai

Didžiosios niekšybės tema, kurios gausu V. Nabokovo „Sirino“483 romanų cikle 
(rusiškasis periodas iki „Mago“), padeda suvokti transcendentines, t. y. tik dvasinei 
patirčiai ir iš jos kylančiam suvokimui bei elgesiui būdingas ribines vertybes, sun-
kiai priimtinas („šlykštynė“) patirtis ir gyvenimo būdus. Net jei šią patirtį aiškin-
tume habermasiškai, t. y. kaip komunikacinius veiksmus ir iš jų kylantį sutarimą, ji 
vis tiek išlieka nepadori, tačiau būtina mūsų dvasios raidai. Išdavystė, apgaulė, ap-
simetinėjimas, draudžiama meilė, išnaudojimas, cinizmas yra būtina egzistencijos 
dalis. Didžioji niekšybė, pavyzdžiui, yra budelio apsimetimas auka, kad vedamasis 
mirti (Nabokovo romanas „Kvietimas į egzekuciją“) pamiltų savo naują draugą, 
suderintų savo širdies dūžius ir viltis su naujuoju pakeleiviu. O kai draugystė taps 
dvasiškai turininga, budelis gali atsiversti ir viešame spektaklyje, minios džiaugs-
mui, nukirsti „draugui“ galvą. Budelio ir miesto valdžios požiūriu, toks elgesys 
yra didžiai humaniškas ir turėtų būti visų kitų elgesio siekinys. Galiausiai tokia 
niekšybė gali būti paskelbta miesto istoriniu arba kultūriniu paveldu. Būtent jis, 
budelis – dvasinis niekšas, leidžia aukai patirti visą procedūrų tuštybę, reglamento 
abstraktumą ir artimųjų cinizmą. Jo dėka auka vėl jaučia gyvenimo aistrą, išduo-
tos širdies plakimą. Ar gali kas kitas, o ne dvasinis niekšas atvesti meilės aistrą į 
biurokratinius koridorius? Jis priverčia oficialius kabinetus siurrealistiškai pulsuo-
ti, jis išranda sado–biuro–mazo–trans stilistikas, t. y. tokią gyvos dvasios būseną, 
kuri gali atgaivinti reglamento dulkėse paskendusias sielas. Transcendentinis ko-
jotas arba kirmdrugys, arba įsikitinimų herojus yra krypsmo veikėjai: jie minta ne 
biurokratinių koridorių žvilgsnių žavesiu, o metaschemų, t. y. transcendentalumo, 
iškraipymais: daug žadėdamas ir mylėdamas savo aukas ir dėl jų su pasimėgavi-
mu sulaužydamas jų tikėjimą savimi ir pasauliu, t. y. atverdamas epistemologinio 
arba gnoseologinio šėlsmo okeaną. Gnoseologinis kirmdrugys, ar tiesiog vabalas, 
yra neaiškus, neperregimas transcendentinei apercepcijai, neišskleidžiamas anali-
tiškai. Jis neturi vieno vaizdo ir vieno paveikslo; jis – daugiaveidis žvėrtakis, kaip 
Ezekielio pranašystės pabaisos.

Nabokovo eilėraštis „Lilita“ buvo parašytas 1928 m. Berlyne, dar iki apsakymo 
„Magas“ ir romano „Lolita“. Eilėraščio herojus dvikovos metu miršta ir nežino, ar 
pakliuvo į rojų, ar į pragarą. Mano, kad į rojų, nes jį pasitinka nuostabi vaiskuma. 
Joje matos „kaip jaunesnioji malūnininko duktė / lipo iš vandens / visa auksinė 
/ su šlapia barzdele tarp kojų“484. Nuostabi nimfetė. Ji pakviečia herojų mylėtis, 
išskečia kojas, „gyvatė į gyvatę“ trinasi ir, kai jau nebegali sustoti, staiga atsiranda 
miesto gatvėje, tarp išsigandusių vaikų ir suaugusiųjų, su stovinčiu falu, prieš bai-
sias duris… Herojus suvokia – tai jo pragaras. Lilita – pragaro demonė, gėdinga 

483 Kurį laiką Nabokovas pasirašinėjo V. Sirino slapyvardžiu.
484 „… как дочька мельника меньшая / шла из воды, вся золотая, / с бородкой мокрой между ног“.
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gundytoja, paniekos ir geismo demonė, kuri apsireiškia herojui jauna mergaite, 
nimfete. Šis motyvas – aistros ir prakeikimo, begėdystės ir gėdos – buvo dar pla-
čiau išskleistas Nabokovo romanuose „Magas“, „Ada“485 ir „Lolita“. Nabokovas ne-
sigilina į kabalistinę arba biblinę mistiką, juo labiau į okultizmą, tačiau paralelės 
gana ryškios. Jam svarbu ne iškelti ir įtvirtinti prakeiksmo arba laisvės stabą, ide-
alą, ne pamatuoti juo savo mintis ir poelgius, o patirti leidžiamo ir draudžiamo, 
gėdos ir begėdystės transgresiją. Ir tam reikalinga „gnoseologinė šlykštynė“, arba 
niekšybės fenomenologija. Toks Lilitos vaizdavimas eilėraštyje intuityviai perteikia 
triksterišką išvaduojančios ir baudžiančios niekšybės prasmę.

Palyginkime Kierkegaard’o Abraomą (traktatas „Baimė ir drebėjimas“) su 
Nabokovo Humbertu (romanas „Lolita“). Abu peržengia pamatinius įstatymus. 
Dievo įstatymai draudžia žudyti, juo labiau aukoti savo artimą, sūnų. Tačiau Abra-
omas, pašauktas Viešpaties balso, atmeta Bažnyčios įstatymą ir pakelia peilį virš 
sūnaus galvos. Humbertas puikiai žino, kad jo meilė nimfetėms yra pasmerkta 
visuomenės, jis nėra paprasčiausias estetas, o siekia savo fizinio, falinio geismo 
patenkinimo, tačiau ne vulgariai, o įtraukdamas į meninę žaismę, kurią skatina 
jo, Humberto, literatūros kritiko, savimonė. Abraomui negaila savęs, jis pasiryžęs 
paaukoti Viešpačiui ne tik sūnų, bet ir save. Humbertas taip pat savęs nesigaili ir 
atnašauja Lolitai, pataikaudamas savo egoizmui, bet ir kurdamas jos pasaulį. Abra-
omo kelias menamai veda į Rojų, Humberto – į Pragarą, tačiau nė vienas nėra 
determinizmo aukos ir abu pažeidžia įstatymą. Jie abu laisvi ir todėl moraliai, bet 
ne visuomeninės etikos požiūriu, atsakingi. Jie abu disidentiški, tačiau vienas re-
ligine, o kitas – menine ir erotine prasme. Vis dėlto jų vertikalių (į rojų, į praga-
rą – kaip biblinės Jokūbo kopėčios) kryptys tik iš pirmo žvilgsnio aiškios. Abrao-
mas galėtų būti pasmerktas, kaip eretikas Pragarui, o Humbertas išaukštintas kaip 
meilės aukos (Lolita – meilės auka) garbintojas ir jam būtų atverti vartai į rojų. 
Toks svarstymas sietinas su mūsų padaryta nuodėmės ir begėdystės skirtimi. Lūžio 
konfigūracija yra ta pati: gili nuodėmė atveria vertikalę, o begėdystė (anamarfo-
zė) – tūkstančius horizontalės salynų. Aiškinti obsceniškumo, begėdystės raidą, 
vadinasi, kalbėti apie horizontalės įvairovę (stilių, gyvenimo būdų, perėjimų), o 
nagrinėti nuodėmę, vadinasi, įsitraukti į simbolinį ir egzistencinį Rojaus ir Pragaro 
aiškinimą. Tačiau tikrovėje tokia skirtis nėra aiški, ji išryškinama tik menininkų, 
teologų, filosofų. Iš tikrųjų yra įstrižainės ar įžambinės ar dar kažkas trimatiško. 
Todėl panašiai kaip Humbertą galima lyginti su Kierkegaard’o Abraomu, taip ir su 
Larso von Triero „Antikristu“ ir „Nimfomane“. Panašiai kaip ir Abraomo atveju, 
nimfomanė suvokia estetinio džiaugsmo tuštybę, viešosios moralės represyvumą 
(anoniminėje priklausomybių grupėje, kur bando išsilaisvinti nuo seksualumo 

485 Nuo „Ад“ – Pragaras, Ada - būtų „Pragarė“, nuoroda į toliau plėtojamą Lilitos nimfetės temą.
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priklausomybės), apsisprendžia pati likti nimfomane, tačiau vietoje prašvitimo 
(Abraomo atvejis) susiduria su dar gilesne destrukcija. Visi jie sako, kaip už nuo-
dėmės ir begėdystės atsiveria nuopuolio ir prisikėlimo vertikalės.

Paskutinėje, po „Lolitos“, Nabokovui gyvam esant išleistoje kvazi–autobio-
grafinėje knygoje „Žvelk į mus, arlekinus“ („Look at the Harlequins!“, paskelbta 
1974 m.) šis tikrumas identifikuojant anapus gėrio ir blogio esantį manipuliatorių 
išnyksta. Rašytojas falsifikuoja, vaidina, improvizuoja savo istoriją, lyg būtų Sirino 
įsikūnijimas ar dalyvautų Commedia dell’arte spektaklyje, kur jis, Nabokovas, virsta 
daugybe – arlekinais. Įsimintini Nabokovo samprotavimai apie savasties, net vardo 
praradimą, jam patyrus paralyžių ir laikinai praradus atmintį. Tada jo „aš“ buvo 
pamažu surenkamas iš daugybės pasaulio skiaučių, tad visados išlikdavo grėsmė, 
kad kas nors gali suvedžioti. Juk neatsitiktinai tarp jam atneštų daiktų, kurie turėjo 
padėti grąžinti savastį, rado: 

[…] arlekino kaukę primenančius akinius įžambiais rėmais, kažkodėl bylo-
jančius ne apie apsaugą nuo ryškios saulės, o apie norą pridengti nuo ašarų 
ištinusius vokus.486 

Arlekinas yra triksteris, bet kalbama ir apie jautrumą – „paslėpti ašaras“. Ir 
ką reiškia susirinkti savąjį „aš“ kitiems padedant, jei tavo patirtis buvo išskleista 
„gnoseologinės šlykštynės“ būdu. Šio kelio neįmanoma be tavo knygų ir užrašų, 
be paliktų artefaktų atkurti. Nabokovas simuliavo, žaidė obsceniškais patyrimais 
ir literatūriniais vaizdais. Jis elgiasi kaip triksteris – arlekinas – ir ši patirtis nuolat 
peržengia romano ribas. Visa ši žaismė dar labiau, dar intensyviau atsispindėjo jo 
nebaigtame rašyti ir tik kortelių pavidalu išlikusiame romane „Lauros originalas“ 
(„The Original of Laura“). Lauros vardas pasirinktas kaip ankstyvojo Renesanso 
Italijos poeto Francesco Petrarcos sonetų, skirtų jo mylimajai Laurai, analogas. 
Originalas, arba „Tikroji Laura“ – tai sumanymas parašyti romaną apie tai, kaip 
iš atskirų savo paties knygų surinkti mylimąją ir aukštinamąją Laurą. Galima ma-
nyti, kad nė viena iš jo pavaizduotų nimfečių (eilėraštis „Lilita“, romanai „Magas“, 
„Ada“, „Kvietimas į egzekuciją“, „Lolita“) nėra Lauros originalas, ji pasislėpusi už 
visų jų ir jį, Nabokovą, nuolatos suvedžioja. Ji tarsi triksterė, džinė, pasirodanti 
vis kitokiais pavidalais visą jo kūrybinį gyvenimą, o jo tikslas – jausti ir mąsty-
ti tikrąją, kurios niekada nėra, kurios negalima nei apkabinti, nei pabučiuoti. Ši 
triksteriška vizija atveria mirties vartus mirštančiam romano rašytojui, o kartu – 
mirštančiam Nabokovui. Gudrumas, kuriuo apdovanota Laura, yra ir laiminantis, 
ir baudžiantis – kaip ir Hegelio proto gudrumas (die List der Vernunft) ar Viktoro 
Pelevino „dvasinis kališkumas“ (духовная сучность). 

486 Nabokov, V. Žvelk į mus arlekinus. Vertė Drazdauskienė, R. Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 264.
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* * *
Johno Fowleso niekšybės psichologija. Johnas Fowlesas romane „Magas“ 

(„The Magus“, 1977) išplečia triksterystės teisę, ją susiedamas ne su dieviška trans-
cendencija, o su neapžvelgiamomis pasąmonės gelmėmis, aistros Majos skraiste. 
Pagrindinis herojus mokytojas Nikolas Erfė (pavardė yra aliuzija į antikinį Orfėją) 
susitinka su saloje gyvenančiu „magu“: gal psichoanalitiku, Jungo sekėju, o gal ir 
aktoriumi-režisieriumi, o gal tik sukčiumi Morisu Končiu. Končis (Jungas) atveria 
nesąmoningumo pragarmes, arba Hadą, į kurį suvedžiojamas leistis Erfė (jo ana-
logas yra mitinis Orfėjas). Kas yra mūsų nesąmoningumo pragaras, ko ten leistis ir 
ką iš ten išvesti, ką išvaduoti? Apie tai romanas.

Fowleso romanas apeliuoja į Markizą de Sade’ą, perkeltą į psichoanalitinį, į 
Arto įsivaizduojamą žiaurumo teatrą ir į interpretacinį situacionizmą Commedia 
dell’arte stiliumi, kuris ištrina ribas tarp scenos ir parterio, gyvenimo ir vaidini-
mo, pjesės ir kasdienybės. Markizas de Sade’as situacionistiškas, nes įstatymai turį 
paklusti gamtiškam malonumo principui ir egoizmui, jis teatrališkas, nes apšvies-
tosios erotikos eksperimentai baigiasi teatru, jis negailestingas ir kitam, ir sau. Epi-
grama, kuria prasideda romanas, svarbi suvokiant jo turinį: „Tikras ištvirkėlis retai 
būna gailestingas“.487 Romane viena iš spektaklio dalyvių (Džun) suvedžiojamam 
herojui (Erfė) sako:

Tam tikra prasme tai buvo fantastiškas Stanislavskio metodo išplėtojimas. 
Improvizuoti realybę, realesnę už tikrovę. Jūs turėjote būti kaip žmogus, 
sekantis paskui paslaptingą balsą, kelis balsus, per alternatyvių galimybių 
mišką – o tie balsai… kadangi jie esame mes… netgi nežino, ką reiškia 
jų alternatyvos. Kita analogija būtų spektaklis, bet be autoriaus ir žiūrovų. 
Vien tik aktoriai.488 

Suvedžiojantis, interpretacinis, siužeto neturintis ir aistras išskleidžiantis, ma-
nipuliuojantis spektaklis Fowleso herojų požiūriu yra metateatras. Jo tikslas – at-
sisakius nuoseklaus plano kurti išskirtines situacijas, apgaudinėti, kad geidžiama 
niekšybė išvaduotų žmogų, išlaisvintų jį nuo vienos realybės, nuo vienos tikrovės 
matymo. Triksterystė trauko ir griauna vieno pasaulio, vienos simbolinės realybės 
pančius prievarta, sadistiškai įtraukia į daugelį realybių. Mes tik galime paklausti, 
ar tokia nauja laisvinančia realybe būtų galima laikyti ir Gulago, ir, pavyzdžiui, 
Goli otok koncentracijos stovyklos Jugoslavijoje atvejį, kur psichiškai buvo rekons-
truojami buvę stalinistai į fanatiškus Broz Tito pasekėjus? Končio eksperimentas 
paverčia Erfę ir spektaklio dalyviu, ir triksteriu: keliautoju po daugelį simbolinių 
pasaulių, kuris tampa kupinas klastingos pašaipos ir juoko. Romanas baigiasi 

487 Un debauche de profession est rarement un homme pitoyable. 
488 Fowles, J. Magas. Vertė Norkūnienė, N. Vilnius: Alma litera, 1997, p. 418. 
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situacija, kai Erfė sutinka naują Končio suvedžiojamą asmenį, naują metateatro au-
ką-išrinktąjį, tačiau su ironija ir vidine pašaipa atsisako atskleisti, į kokio skausmo 
metateatrą, niekšybės sūkurį tasai yra įtraukiamas. Skausmo metateatro idėją, kai 
„kaukė yra tik metafora“489, kai veiksmas peržengia scenos ir pjesės ribas ir tampa 
daugelio simbolinių pasaulių lauku, Fowlesas taip pat sieja su „[…] Arto, Pirandelu 
ir Brechtu – visi, kiekvienas savaip – mąstė panašia kryptimi“490. 

Pašalinti vienos realybės hegemoniją, vadinasi, sugriauti jos ir joje be perstojo 
konstruojamą individualybę, subjektą. Šis veiksmas yra niekšybė ne tik valdžios ir 
sistemos saugotojams (Leviatano tarnams), bet ir romantinio (Cveigo) individua-
lizmo gynėjams, ikikarinio stiliaus snobams. Taip yra todėl, kad įsitikinimų tikrovę 
defragmentuojantis teatras veikia veidrodžių karalystėje, kur apvertimas, inversija, 
nusileidimas į pragarmę ir virtimas nauju subjektu apibūdina dvasios raidą. Fo-
wleso romano herojus dviprasmiškai sako: „Neabejotinai sadistišką sąmokslą prieš 
individualybę mes vadiname evoliucija. Egzistencija. Istorija“.491 

Kaip ir Nabokovo romanuose, šį išlaisvinantį skausmą sukelia aistra, pavyz-
džiui, moteris, manipuliuojanti jos geidžiančio asmens jausmais, arba pats asmuo, 
manipuliuojantis savo geismu ir jo objektu. Tai lyg kitoks femme fatale, Elenos, 
kurią reikia išvaduoti iš Hado, modelis. Subjektas įnirtingai priešinasi šioms mani-
puliacijoms, ir tai juokinga, sadistiškai linksma ir pateisinta: 

Ši patirtis privertė mane galutinai suprasti, kas yra humoras. Tai laisvės pa-
sireiškimas. Kadangi yra laisvė, yra šypsena. Tiktai tai, kas visiškai iš anksto 
nulemta, apspręsta, visada galėtų būti be jos492. 

Triksterio veiksmas yra kupinas juoko, kuris kyla suprantant skirtingų pasau-
lių buvimą ir manipuliaciją jais. Panašiai elgėsi ir NKVD tardytojai, galėję pajusti 
visą katės ir pelės žaidimo bei suvedžiojimo, apgaulės malonumą, tačiau to nega-
lime pavadinti nei išlaisvinančiu veiksmu, nei ypatinga dvasine raida. Tačiau mo-
delis yra panašus. Tardytojai vadovavosi klasinių, antagonistinių priešybių teori-
ja, kalbėjo apie skirtingus pasaulius ir bandė radikaliai pakeisti žmones, jų likimą 
prieš savo aukų valią. Panašia teatrinio sadizmo gaida Končis sako:

Kitų žmonių mėgimas yra tik iliuzija, kurią turime savyje puoselėti, jei gy-
vename visuomenėje […] Galbūt vieną gražią dieną jūs suprasite, ką tai 
reiškia. Ir nusišypsosite.493

489 Ibid., p. 569.
490 Ibid., p. 501.
491 Ibid., p. 595.
492 Ibid., p. 542.
493 Ibid., p. 508.
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Neofito, mokinio naivumas, laikantis mitų, kuriuos dar labiau sustiprina ini-
ciacija, neleidžia jiems pasinerti į dangiškus ežerus ir šokti džiugiai su satyrais ir 
nimfomis bakchišką šokį. Štai todėl ir taikomas de Sade’o metodas. 

Fowleso „Magą“ galime palyginti su Jolitos Skablauskaitės romanu „Sado sin-
dromas“494. Pagrindinis veikėjas Albanas (Bernardas) yra paprastas šeimos nevar-
ginamas žmogus, dizaineris, panašiai kaip ir Fawleso ponas Erfė. Būtent jis tampa 
Aleksandro – mistiko, mago, manipuliatoriaus – taikiniu. Kaip Končis įvairiais 
situaciniais spektakliais aižo Erfė sielą, taip Aleksandras įvairiais haliucinogenais 
bei manipuliuodamas savo dukters seksualumu laužo Albano pasaulėjautą. Abu 
autoriai dažnai remiasi ar apeliuoja į de Sade’ą, siekdami sukelti savo herojams 
dvasinį, fizinį, bet kartu ir erotinį skausmą, įtraukti į aistros dramas. Končio ir 
Aleksandro tikslai yra net jiems patiems abejotini, nes tai nei planas, nei racionali 
perspektyva, o tik psichinis žaismas, į kurį įtraukiami vis nauji asmenys. Abu – ir 
Končis, ir Aleksandras – yra triksteriai, tačiau Končis išlieka jungiškame kosminių 
archetipų ir pasąmonės manifestacijų pasaulyje, kur dominuoja klasikiniai antiki-
niai motyvai. O Skablauskaitės Aleksandras pasineria į baltiškojo, ikikrikščioniš-
kojo tikėjimo ir pasaulėjautos kosmą, į maginio realizmo virpesių pasaulį. Fowle-
sas naudojasi Helenos, kurią reikia išlaisvinti iš Hado, modeliu ir taip įtraukia Erfė 
(Orfėjaus analogas) į pasąmonės gelmę, o Skablauskaitės romane moteris, magiš-
koji Aleksandro duktė, yra siautulingos gamtos atstovė, nelyginant geidulinga ru-
pūžė ar alkana pelkė. Tikrasis geidžiamas romano personažas yra Albanas. Būtent 
jis, sueidamas su ištroškusiomis pelkėmis, yra savo paties ir dukters atgimimo ga-
rantas, veikiau trigeris, skatintojas, o ne savarankiškas triksteris. 

* * *
„Dvasingas kališkumas“ ir džinių revoliucija. Kas yra seksualinių mažumų 

ir moterų seksualumo išlaisvinimas radikalaus islamo ir radikalėjančios krikš-
čionybės požiūriu: neabejotinai Šėtono, Antikristo, Leviatano ir Molocho atė-
jimo ženklai. Pirmasis griūvančio pasaulio požymis – begėdiškumo įsigalėjimas 
ir nuodėmės jausmo sunykimas. Niekšybė netenka savo pragariškos prasmės, kai 
panaikinama rojaus ir pragaro opozicija, kai nebelieka nei vieno, nei kito, o tik 
nesavavietis ir nesavalaikiškas begėdiškumas. Kaip kalbėjo pranašas Jonas jam ap-
reikštame regėjime, pasaulio pabaigos žymė – „Bet turiu prieš tave, kad leidi mo-
teriškei Jezabelei, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, 
kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą“ (Apreiškimo 2: 18). Suvedžioji-
mas ir ištvirkavimas, kaip ir savo pavidalų keitimas arba vaidinimai, nepadorumas 
arba begėdystė, ryškus individualizmas yra triksterių, demonų ir džinų bruožas. 

494 Skablauskaitė, J. Sado sindromas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
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Paprastai demonų ir džinų veikla teisinasi tikintys fundamentalistai, neįstengę su-
valdyti savo aistrų ar savo artimųjų ir prakeikiantys pasaulį dėl didėjančio jo se-
kuliarumo, seksualinės laisvės, popkultūros įtakos, naujų gyvenimo ir meno stilių 
plėtros. Visa tai, kita vertus, suteikia progą prakalbinti mūsų begėdystę, vaizduojant 
ją demonų ir džinų pavidalais maginio realizmo literatūroje. Štai du ryškūs pavyz-
džiai – Salmano Rushdie’io ir Viktoro Pelevino. Abu rašytojai remiasi skirtingomis 
tradicijomis ir savaip prakalbina triksterystę – tą anarchistinį egoizmą, kupiną in-
dividualistinio išsilaisvinimo ir svyruojantį tarp Prancūzijos 1968 m. seksualinio 
išsilaisvinimo idealų, budistinio išsivalymo ir spektaklio visuomenės kritikos. 

Pelevinas romane „Šventoji žvėrtakio knyga“ sujungia skirtingas perspekty-
vas: psichoanalitinę, pasakišką, politinę ir budistinę. Triksterystės grįžimas į poli-
tiką jo romanuose nėra atsitiktinis: toks yra Rusijos skaitytojas – jautrus ir atviras 
avantiūriško gudročiaus šėlui. Ankstesnėse knygose, ypač „Čiapajevas ir tuštuma“, 
buvo parodyta, kad visos mūsų ideologinės kovos, aukos, netgi haliucinacijos su-
kasi apie didžiąsias tuštumas, kurias turi atverti išsivalęs bodhisatva. Čiapajevas 
ir vaizduojamas kaip tas Rusijos bodhisatva, kuris vietoj Nirvanos pasirinko au-
kos kelią – padėti pilietinio karo Rusijos (1918–1922) ir Perestroikos Rusijos (apie 
1991–1993) žmonėms įveikti politinius, ideologinius prisirišimus, polinkį į seria-
lus, turtą ir banditizmą ir atverti išvaduojančios tuštumos alsavimą. Visos ideolo-
gijos yra skirtos išnaudoti žmogui ir yra niekšybės šaltinis, o jų visų centre – Nie-
kis, kuris vienintelis gali išlaisvinti žmogaus protą. Šios nuostatos Pelevinas laikosi 
visoje savo kūryboje. 

Romane „Empire V“495 rašytojas kuria glamūro ir diskurso pasaulį, kupiną 
vampyrų, kurie turi rūpintis glamūro ir diskurso (propagandos, viešųjų ryšių, kul-
tūrinės diplomatijos) plėtra ir tuo, kad žmonės nuolatos juos vartotų, tuo užti-
krindami vampyrų (kapitalistų, biurokratų, vadininkų?) būtį. Niekšybė, kaip suve-
džiojimas, apgaulė ir manipuliacija, gyvena maitinama godulio, su kuriuo žmonės 
minta popkultūriniu spindesiu ir politiniu nirtuliu. „Šventojoje žvėrtakio knygo-
je“496 šie veikėjai ir diskursai tampa patriotinėmis, ideologinėmis, dar labiau užgo-
žiančiomis laisvinančio Niekio alsavimą figūromis. Sergejus Polotovskis ir Roma-
nas Kozakas monografijoje apie Pelevino kūrybą497 aptaria peleviniškas valdžios 
refleksijas: ne kam oficialiai priklauso valdžia, o kas iš tiesų valdo Rusiją ir pasaulį 
(romane „S.N.U.F.“). „Šventojoje žvėrtakio knygoje“ yra visa, ką klasikiniai kultū-
ros tyrinėjimai priskiria triksterystės temai: daugiaveidiškumas ir esmės difuzija, 

495 Пелевин, В. Empire V. Москва: Эксмо, 2006.
496 Пелевин, В. Священная книга оборотня. Москва: Эксмо, 2006.
497 Полотовский С., Козак, Р. Пелевин и поколение пустоты. Москва: Издательство Манн, Иванов 

и Фербер, 2012, с. 146.
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metafizika ir religija, karnavališkumas ir juoko tradicija, glamūro visuomenės kri-
tika. Lapės kaip triksterio tema yra paimta iš kinų mitologijos. Chuli Džing (Huli 
Jing) – lapės dvasia – gera ir bloga vienu metu, ir yra lemties ženklas, parodantis, 
kad demonai užvaldė tavo širdį. Jos atspindžių esama pasakojime „Dieviškumo 
suteikimas“, kurio autorystė priskiriama Xu Zhonglinui (kitur vadinamam Lu 
Xixingu498). Zhonglinas kūrė šenmo (linksmu, dievų ir demonų fantastikos) stiliu-
mi, kuris susiformavo Mingo dinastijos laikotarpiu (1368–1644 m.). Zhonglinas 
aprašė lapės dvasios Chuli Džing įsikūnijimus. Kinų mitologijoje Chuli Džing nėra 
blogis savaime, o gėrio ir blogio žaismas. Devynuodegės lapės fėjos499 dvasia yra 
gyva kito asmens energija ir gali apdovanoti ją priglaudusius šeimininkus. Daž-
niausiai Chuli Džing pasirodo jaunų merginų pavidalais, įsikūnija į jas. Viename 
apsakyme Zhonglinas pasakoja istoriją apie generolo dukterį Dadži. Ji buvo prie-
varta ištekinta už žiauraus tirono, paskutinio Šan dinastijos imperatoriaus Zhou 
Xin. Kiek vėliau devyniauodegės lapės dvasia, tarnavusi dievybei Nüwa, užgrobė 
Dadži kūną, išvydama jos dvasią. Lapėtakė ir imperatorius valdė šalį itin žiauriai, 
sugalvodami visokiausių naujų kankinimų, tad sukilusi liaudis nuvertė imperato-
rių ir taip baigėsi Šan dinastija.

Pelevinas pagrindine „Šventosios žvėrtakio knygos“ veikėja pasirenka lapėta-
kę A Chuli (jos vardas rusų kalba – sušvelnintas keiksmažodis). Kinų, korėjiečių, 
japonų kultūros ypač daug dėmesio skiria triksteriams: dvasių virsmams, jų da-
lyvavimui žmonių gyvenime. Triksterystės – lapių ir medžių demonų, drakonų – 
poetika labai plačiai išsiskleidė šių kraštų maginio realizmo literatūroje ir kino fil-
muose. Vis dėlto, manau, Pelevinui labiau būdingas pasakiškasis realizmas gausiai 
paįvairintas šiuolaikine karnavaline miesto kultūra, postmodernia filosofija, kur 
kinų mitologija yra tik vienas iš daugelio jo vaizduotės šaltinių. Iš čia jo teiginys, 
kad visos ideologijos, spektaklio visuomenė, modernios stebėjimo sistemos tik 
įkalina žmogų siurrealistiniuose priklausomybių ratuose, iš kurių galimas tik vie-
nas išsivadavimas: laipsniškas sielos išsivalymas, kol atsiveria Niekis.

Palyginimui aptarkime Salamano Rushdie’io maginį realizmą. Panaši į A. Chu-
li lapę-demonę yra Rushdie ’io džinė Dunija iš romano „Dveji metai, aštuoni mėne-
siai, dvidešimt aštuonios naktys“. Knygos pavadinimas – Šahrazados pasakų „Tūks-
tantis ir viena naktis“ parafrazė, tačiau Rushdie’is viską apverčia: filosofas Aḥmadas 
Ibn Rushdis, lotyniškai vadintas Averoesu (1126–1198), pasakoja džinei, vardu 
Pasaulis (arab. Dunija), filosofines pasakas tūkstantį ir vieną naktį ir už kiekvieną 
iš tų pasakų gali būti pasmerktas mirti. Tai siurreali Šahrazados pasakų kitapusy-
bė. Knyga paremta tariamu Ibn Rushdžio ir kito filosofo Al-Ghazalio (1058–1111) 

498 Kohn, L. Chinese healing exercises: the tradition of Daoyin. University of Hawaii Press, 2010, p. 238.
499 Kohn, L. Sitting in Oblivion: The Heart of Daoist Meditation, p. 150.
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pomirtiniu disputu, į kurį įtraukiami ir džinai. Kalbasi ir lenktyniauja filosofų dul-
kės, jų niekis. Niekio figūra yra kažkas kita nei maginis realizmas ir labiau primena 
pasakišką filosofiją, kuri būdinga, tarkime, Pelevinui. Juos sieja ir tai, kad niekio 
ir fantazijų pavidalai transformuojami į šiuolaikinės komiksų, reklaminės, serialų 
kultūros pavidalus ir yra intertekstualūs. Tai juos šiek tiek atitolina nuo maginio 
realizmo, kuris vietomis pakeičiamas (panašiai kaip ir Pelevino romanuose) spekta-
klio visuomenės, matricos kritika. Pasakiški Rushdie’io 500 džinai nei geri, nei blogi, 
jie gali būti ciniškai žaidžiantys, gudraujantys. Arabų folkloras itin išplėtojo džinų 
pasaulį, kinų ar Korėjos literatūra – demonų. Buvo manoma, kad džinai, demonai 
gali įsiskverbti į žmogų ar pasiųsti jam pasakojimų, kurie visiškai užvaldo protą. To-
dėl kūryba, fantazijos galėjo būti siejami su antgamtiškomis galiomis. Ši tezė puikiai 
pasitarnavo Rushdie’io sumanymui: džinai vis pasirodo reklaminiais ar komiksų 
herojų pavidalais.

Rushdie’io džinai, kaip ir Pelevino demonai, yra įkūnyti begėdiškumai, o an-
gelai pagal savo teologinę priedermę turėtų būti grynosios dorybės, esmės, kurios 
turi antropomorfinį ir rečiau zoomorfinį pavidalą. Demonai gali turėti ir ikizo-
omorfinę – chaoso formą, gali būti visa kuo ir neturėti savo „tikrojo“ veido, jie 
yra stygius, spraga, vaizdinė ir diskursyvi anomalija. Tik vėlesnė tradicija jiems 
suteikia pavidalus ir brangakmenių diademas. Pasak Rushdie’io, džinas yra ugnis 
be dūmų, o džinė – dūmai be ugnies. Vis dėlto taip jis jiems jau suteikia materialų-
jį – hyle-morfinį – pavidalą. O lietuviškas aitvaras yra toks pat paradoksalus – įgyja 
vis naujus pavidalus. Jis kaip šiuolaikinėje fizikoje vartojama metafora: „savitvar-
kis chaosas“, tik ne fizikos, o mito, pasakų būdu. Aitvaras lietuvių folklore įgauna 
zoomorfinį arba antropomorfinį pavidalą: būna gaidys arba kačerga, skrendanti 
dangumi, arba raitelis, bet kartais tik ugnis ar nežinia kas.

Angelų dorybes scholastika griežtai klasifikavo, o demonų ar džinų hierar-
chijoms skirta kur kas mažiau dėmesio. Antikristas buvo apibūdintas kaip būties 
stygius, o jo bendrai taip pat buvo kildinami iš gėrio trūkumo, manant, kad blo-
gis, vadinasi, ir demonai, neturi savarankiškos būties. Ši stygiaus „formulė“ jų ne 
tik nevaržė, bet įgalino pasirodyti bet kokiu pavidalo neįgyjant to dalyko esmės. 
Džinės ir demonai ima simbolizuoti aistrą nepamatiškumui, paviršutiniškumui, 
spektaklio visuomenei, glamūrui. Jie tapo apsimetinėjimo meistrais, kaukėmis be 
esmės, vaidmenimis be aktoriaus, malonumu be kūno, peržengimu be draudimo. 
Rushdie’is pateikia išsamias džinų charakteristikas: prieštaringi, gašlūs ir aukšti-
na seksą, jų veiksmams trūksta prasmingumo (neturi generalizuojančios idėjos, 

500 Rushdie, S. Dveji metai, aštuoni mėnesiai, dvidešimt aštuonios naktys. Vertė Žalytė-Steiblienė, D. Vil-
nius: Sofoklis, 2015, p. 150.
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strategijos, pasaulio vizijos, yra rizomatiški), kartais būna tingūs, o po siautėjimo 
krinta į miegą, individualistai, nenuoseklūs, bet kūrybingi. Rushdie’is rašo:

Džinų įtaka buvo juntama visur […] Prancūzijos miestelio gyventojai pa-
virto raganosiais […] Rusas valdininkas pametė nosį, paskui išvydo ją vie-
ną vaikščiojančią po Sankt Peterburgą. Siauras debesis praskrodė pilnatį, 
ir į ją žiūrinti ispanė pajuto aštrų skausmą, nes skustuvo ašmenys perpjovė 
jai akies obuolį […] Vienam vyrui iš skylės delne pasipylė skruzdėlės […] 
Lengviau manyti, kad atsitiktinumas, amžinas slaptas visatos principas, 
susivienijo su alegorija, simbolizmu, siurrealizmu, chaosu ir ėmė tvarkyti 
žmonių reikalus, negu pripažinti tiesą apie vis didėjantį džinų kišimąsi į 
pasaulio kasdienį gyvenimą.501

Autorius džinų keistenybėms priskiria daugelį rašytojų pramanytų satyrinių 
parabolių, simbolių, pavyzdžiui, jis parafrazuoja Eugène Ionesco pjesę „Ragano-
siai“, Gogolio „Nosį“, kuri vaikšto po Peterburgą; Luiso Bunuelio ir Salvadoro Dali 
filmą „Andalūzijos šuo“, kur perpjaunamas akies obuolys ir iš delno lenda skruzdė-
lės. Rushdie’is ironizuoja arabų folklorą, sumišusį su islamu, kuris visa, kas drau-
džiama, bet yra, sieja su džinų vardu. Tai romanas-satyra, nukreipta prieš banalų 
religinį protą, susiduriantį su augančia ir nepriimtina pasaulio įvairove. Kita ver-
tus, rašytojas savo knygose beveik neperžengia leistinų padorumo (obsceniškumo) 
ribų. Rushdie’is įvardija daugelį triksteriams būdingų bruožų. Jie ne dievai, bet ir 
ne žmonės, o tarpinės galingos būtybės, kurios neturi savo formos ir yra artimos 
Niekiui, tačiau pasirodo bet kokiais pavidalais.

Pelevinas kinų mitologijos ir literatūros lapėtakę perkelia į naujosios Rusijos 
gyvenimą, o Rushdie’is perteikia islamo fundamentalistų savijautą emancipuotos 
kultūros akivaizdoje: džinai ardo šeimas ir suteikia moterims bei vyrams pasiteisi-
nimą, kad buvo apsėsti. Norėdamas išryškinti žvėrtakio dvasinį virsmą, Pelevinas 
įveda „ant-žvėrtakio“ sampratą, kurią galima sieti su virš-triksteriu (pagal analo-
giją Nietschės Übermensch idėjai). Virš-triksteris yra, pasak Pelevino, aukščiausia 
„vaivorykštinės tėkmės“ epifanija ir tik tai suvokęs žvėrtakis gali priartėti prie visa 
ko centre esančio Niekio. Romane lapėtakės draugas, meilužis vilkolakis, vėliau 
tapęs šuotakiu, stokoja vidinės kundalini energijos, be kurios ši paskutinė išlaisvi-
nanti transformacija yra nepasiekiama.

Pelevino romanas „S.N.U.F.“ yra antiutopija su pasakos elementais. Jame tota-
litarinis pasaulis tradiciškai asocijuojamas su technika, technologijomis, materialia 
gerove ir seksualinėmis laisvėmis bei jų instrumentalizavimu (panašiai kaip ir Al-
douso Huxley’io romane „Puikus naujas pasaulis“). Autoritarinį gėrio pasaulį val-
do žiniasklaida, informacinės tarnybos, kurioms reikia vis naujų karų, prievartos, 

501 Ibid., p. 103.
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teroro istorijų. O kita civilizacijos dalis priklauso barbarams urlaganams, kuriais 
žiniasklaida manipuliuoja, kurie siunčiami į karą, kur ir vyksta teroro akcijos, kur 
klesti religiniai prietarai. Romane vaizduojama seksuali lėlė-robotas, suderintas 
būti aukščiausio lygio „dvasine kale“. Pelevinas „dvasinį kališkumą“ („духовная 
сучность“502) suvokia kaip vienintelę išeitį iš užburto karo, informacinės prievar-
tos rato, kuris valdo ir urlaganus, ir totalitarinio gėrio, aukštesnės civilizacijos at-
stovus. Rašytojas dvasinio niekšiškumo / kališkumo savybę sieja su tuščio diskurso 
gamyba, panašiai kaip sekso lėlė kalba apie tai, kad jus myli ir dėl jūsų jaudinasi. 
Žiniasklaidos melas susilieja su lėlės–roboto melu. Kuriamas pasaulis, kuriame 
nebegalima tikėti nė vienu pasakojimu, jokiu vaizdų srautu. Kita vertus, tai, kad 
antiutopijos herojai žino, jog lėlės-robotai gali veikti dvasinio kališkumo režimu ir 
kad jų žiniasklaidos ir lėlių pasakojimai tėra iliuzija, išlaisvina juos nuo tikėjimo 
ideologija. Peleviniškas „tikrasis patyrimas“ yra subjekto ir objekto pašalinimas bei 
atsivėrimas grynosios transcendencijos patirčiai. Ją rašytojas nusako jo įsivaizduo-
jamu Berkeley’o dėsniu:

Kadangi daiktų būtis yra gebėjimas juos suvokti, bet kokia transformacija 
gali vykti tik dviem būdais: būti arba transformacijos suvokimu, suvokimo 
transformacija.503

Žodžiai negali nusakyti šios transcendencijos, jie veikiau tik iškreipia. Tačiau 
niekinti kalbos dėl to neverta: tokia ir tik tiek jos galios. Pelevino „berkliška“ tikro-
vės interpretacija yra atvira ir budistinėms, ir kai kurioms platoniškoms tikrovės 
interpretacijoms. Platoniškosios yra labiau instrumentinės ir kalba apie būtinybę 
atsisukti į dieviškąją, pavyzdžiui, grožio idėją. Būti dieviško suvokimo dalyviais, 
vadinasi, nusimesti subjekto ir objekto iliuzijas.

* * *
Pabaigai. Niekšybės figūra yra daugiamatė ir inversyvi. Ji tampa suvokiama 

aiškinant gudrumą ir jo šaltinį – žaidimą. Žaidimas, sekant Johanu Huizinga, yra 
kultūros šaltinis, o kultūra yra visos žmogiškosios veiklos – ne tik skatinamos, 
bet ir giliai kritikuojamos. Žaidimas yra iki gėrio ir blogio, jis skatina ir valią 
galiai, ir gudrumą. Niekšybė yra kupina jų abiejų. Ji padeda iškilti ir blogiui, ir 
gėriui, tačiau dažniausiai žymi neigiamai vertinamus veiksmus. Šią niekšybės 
žaismę atskleidžia ne tik teatras ir literatūra, bet ir socialinė bei politinė kritika. 
Nėra abejonių blogiu laikyti nacizmo ar komunizmo nusikaltimus ir juos sieti 
su apgaulės, suvedžiojimo, išnaudojimo, melo, prievartos veiksmais. Juos gali-
ma priskirti religiniam Antikristo vaizdiniui, kurį teologinė literatūra ar religijos 

502 Пелевин, В. S. N. U. F. Москва: Эксмо, 2011.
503 Пелевин, В. Священная книга оборотня, c. 261.
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filosofija dažniausiai interpretuoja kaip tai, kas neturi savaiminės būties, tačiau 
gali įgauti bet kokį kitą apgaulingą pavidalą. Panašiai buvo aiškinami demonai, 
džinės ir su jais siejami triksteriai. Toks tiesmukas niekšybės aiškinimas paslepia, 
atstumia, netgi skatina neigti, persekioti daugelį naujovių arba kūrybinių atra-
dimų, modernizacijos šuolių, išsilaisvinimo sąjūdžių, kurie yra demonizuojami. 
Dogmatinis blogio aiškinimas sukuria tokį pat dogmatinį ar net fanatišką tikrati-
kystės reiškinį. Ši religinė didžiosios niekšybės, arba Antikristo, suvokimo logika 
ilgainiui buvo perkelta ir į ideologinį mąstymą, taip atsirandant ideologiniams 
tikratikiams ir jų tvirtam „žinojimui“, kas yra blogis ir kokie veiksmai laikytini 
niekšiškais. Tokia „gėrio“ ir „teisingumo“ ideologija, jos dogmatinės nuostatos ne 
tik riboja modernizaciją, visuomenės emancipaciją, bet ir galimybę suvokti, kaip 
šis kismas vyksta, kaip gimsta ir skleidžiasi įvairovė. Todėl svarbu iš naujo apmąs-
tyti apsivertimo, arba perversyvumo, reiškinius ir su juo susijusį nepadorumo, 
begėdystės vertinimą bei nuodėmės suvokimą. 

Teatras, kinas, menas yra aplinka, kuri padeda išsiskleisti žmogaus būčiai 
reikšmingiems pasakojimams ir vaizdiniams. Teatras veikia ir politiką – kaip 
nuolatinis jos antagonizmas, kaip ta aplinka, kuri ir oponuoja vykstantiems po-
litiniams procesams, ir saugo dvasingumo gelmę bei įvairovę, jausmingumą ir 
saviraiškos naujumą, įspūdingumą, spontaniškumą. Teatras ir kinas ir įveikia, ir 
įtvirtina ideologijas, peržengia religijų ribas, bet ir grąžina tikėjimą. Šis meninės 
kūrybos ambivalentiškumas mus skatina dėmesingiau pasižiūrėti į mito ir trikste-
rystės funkcijas kultūroje. Religinė ir ideologinė literatūra, kuri rūpinasi vertybių 
saugojimu, triksterystę ir nepriimtinus mitinius vaizdinius dažniausiai priskiria 
minėtai demoniškumo ir nepadorumo, vadinasi, ir nuodėmės sferai, kartu pašalin-
dama anapus racionalių samprotavimų lauko esančius reiškinius ir vaizdinius, be 
kurių nauja žmonių tapatybių plėtra sunkiai galima. Tai trukdo ir meniniam pro-
cesui, kur minėtieji personažai anaiptol nėra vienareikšmiai, iškreipia literatūros ir 
dailės istoriją, kur kartais laisvės ir individualizmo šaukliai parodomi Mefistofelio, 
Liuciferio arba Lilitos pavidalais. Todėl svarbu reabilituoti niekšybės figūros nea-
pibrėžtumą, tikimybę, kad ji skirtinguose tekstuose arba istoriniuose procesuose 
pasirodys vienas kitam prieštaraujančiais pavidalais. Tai tik paskatintų alternatyvų 
ir kritinio mąstymo, kūrybingumo ir įvairovės plėtrą. 

 Niekšybės figūrą taip pat galima apčiuopti ją siejant su gudriuoju, žaidžiančiu 
protu, kuris ir išlaisvina, ir įkalina, ir pasmerkia, ir išaukština. Gudriojo proto, apie 
kurį išsamiai kalbėjo Hegelis, reikšmė atsiskleidžia politiniuose procesuose, kur 
dialektiniai prieštaravimai ir neprognozuojami įvykiai yra ypač dažni ir reikšmin-
gi. Jų suvokimas apibūdina politinio mąstymo gelmę ir yra reikšmingas derybų 
procesuose, diplomatijoje. Taigi atsisakius rimtai vertinti niekšybės kultūrines ir 
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politines figūras, jas paneigus bus užvertos flirto ir teatro durys, sunyks charakterių 
gelmė, sumenks didieji mitiniai personažai ir atsiras pagunda kurti vienmates uto-
pijas, kur laimė reikš suvienodinimą ir augančią kontrolę. Niekšybės trajektorijų ir 
konfigūracijų analizė atveria daugelio skirtingų gyvenimo procesų nevienareikš-
mius susidūrimus, kur nuolatos konfliktuojama, oponuojama, revizuojama, nepa-
sitikima, dėl ko tik ir galimas racionalus mąstymas. Niekšybė skatina racionalumą 
rasti alternatyvas, suktybę, paslėptą prasmę, neįvardytus ketinimus, surežisuotą 
scenarijų, o todėl tirti, lyginti, derėtis. 

Kūrybiškasis triksteris neleidžia jokioms politinėms, kultūrinėms arba re-
liginėms galioms, jų vaizdiniams dominuoti ar virsti pastovia derme, neleidžia 
institucijoms užtikrinti stabilumo: nei partinio, nei bankinio, nei tikėjimo. Ir jei 
žmogaus sąlyga – conditio humana – laikysime ekscentriškumą, neadekvatumą, 
nuolatinį anachronizmą, tai vienas iš šitos sąlygos šaltinių yra veiksmai, kuriuos 
vadiname niekšybe. Tačiau tai, kad su šiuo žodžiu yra siejami didžiausi žmonijos 
nusikaltimai, trukdo mums mąstyti jos pozityvią funkciją. Štai kodėl reikalinga 
tokio požiūrio kritika. Blogio ar gėrio kategorijos daugialypiuose pasauliuose ne 
išnyksta, o ima mirgėti, neigdamos įvairias garantijas ir visas schemas. Ir tai suku-
ria papildomų sunkumų vertinant didžiuosius nusikaltimus. Tačiau juos įvardijus 
ir išanalizavus, galima apibrėžti tą žaismės lauką, kur niekšybės ir dorybės susi-
keičia vietomis priklausomai nuo siužeto situacijos, nuo įvykio regos. Tai būtina 
atmenant, kad net ir nacizmas, ir komunizmas save viešai pateikė kaip gėrį, ir 
Antikristas ateina skelbdamas taiką, santarvę ir gerovę. Todėl vienareikšmiškas 
niekšybės ir blogio priskyrimas kuriam nors istoriniam įvykiui paslepia kito, iš-
oriškai nepanašaus, įvykio tokį pat blogį arba sukuriamas pretekstas drausti mus 
laisvinančius judėjimus, naujas mąstymo ir meno formas, naujus gyvenimo sti-
liaus atvejus. 

Triksterio pavyzdžiu sekantis žmogus pats yra atsakingas už savo neadekva-
tų kūrybingumą, už nuokrypį, už erezijas, už nuolatinį revizionizmą, už išsigal-
vojimą, anarchistinę fantaziją, už turiningų sąvokų kūrimą ir politiką. Nelieka iš 
rinkos ir prievartos kilusių primestinių sąvokų ir tvarkų. Jas mūsų triksteris kuria 
pats ir už pražūtį ar sėkmę giria arba kaltina save. Kai tik etika paskelbia atradusi 
amžinąsias vertybes, panašiai kaip ir menas – amžinąjį grožį, jie pasibaigia ir virsta 
savo pačių antipodais. Triksteris atveria neleidžiamo vartus ir padeda istorijos kur-
miams atverti draudžiamo šaltinius. Jis žaidžia niekšybės ir dorybės figūromis ir 
iš šios žaismės kyla kultūra ir pasaulis. Žmogus gali mokytis iš triksterio taip, kaip 
Sokratas iš savo daimono. Tik triksteris yra anapus gėrio ir blogio, todėl jam atviras 
žaidžiantis gudrusis protas: kultūros ir civilizacijos šaltinis. Mitai, literatūra, teatras 
yra tai, kas savo nesutaikoma įvairove ir įsikūnijimais moko, kaip reikia išauginti ar 
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prisijaukinti ne tik savo demoną triksterį, kaip jam atverti širdį, bet ir kaip sukurti 
tokias aplinkas, kurios išsaugo žmoniškumą prie pragaro vartų ir už jų. Nesant šios 
žaismės, šios niekšybės intrigos ir dvasinio kališkumo, žmogų užliūliuoja huma-
nizmas, pavergia tikratikystė, organizuota tvarka ir jos administratoriai, ideologi-
jos, religijos, sugniuždo propaganda. Štai kodėl laipsniškas visų schemų įveikimas, 
atvertimas iš sąvokos į prieštaraujančius vaizdus yra toks svarbus, nes po to, po 
pagrįstos kritikos, po meninio veiksmo galima surinkti savo sąvoką ir apie įvykį 
mąstyti laisvai.
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