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tykiavimas, dėsningumai; tai vėlgi siejasi 
su krikščioniškosios egzistencijos pras
mėmis, su nuopuolio ir prisikėlimo san
tykiu. Gaila, kad šita užuomazgose glūdinti 
problema Griniaus nebuvo aiškiau išplėtota.

Vinco Natkevičiaus knyga parašyta 
gero stilisto plunksna, nepretenzingai, 
aiškiai, kruopščiai. Pats autorius yra peda
gogas lituanistas, baigęs filosofijos studijas 
Vokietijoje. Pedagoginis dėstymo stilius 
knygoje vyrauja. Joje nuosekliai aprašoma 
Jono Griniaus biografija, grožinė kūryba, 
estetikos, literatūros mokslo ir kritikos 
veikalai. Daug kur darbų turinys tiesiog 
referuojamas, pateikiant vieną kitą ko
mentarą, pastabą. Stipriausias man pasirodė 
monografijos skyrius, skirtas Griniaus es
tetikai, kur nagrinėjama grožio, meno ir 
dorovės, metodologiniai literatūros kriti
kos klausimai. Monografija išleista »Jau
nimo bibliotekos“ serijoje.

Vincas Natkevičius gerai pažinojo Joną 
Grinių. Pažinojo ir daugiau mūsų intelek
tualų, kuriems katalikybė buvo jų asme
nybinis pradmuo - Antaną Maceiną, Zenoną 
Ivinskį, Juozą Brazaitį ir kitus. Dėl to knyga 
nėra vien paprastas monografinis veikalas. 
Jinai yra tam tikras kartos dvasinis doku
mentas, kartos, kurią mes visuomet jau
čiame esant šalia mūsų, dabartinėje Lietu
voje gyvenančių ir kuriančių.

Vaidotas Daunys

CARLOS CASTANEDA PASAULIAI

Visiškai dėsningai Carlos Castaneda 
pasirodo lietuviškai*. T ai populiarus (ypač 
Amerikoje) autorius, apsupęs savo asmenį 
paslapties miglele, kuri gali būti supranta
ma ir kaip mistifikacija, ir kaip slėpimasis 
nuo įkyruolių dėmesio.

Knygų neskaičiusiam nenorėčiau atimti 
neabejotino Castanedos atradimo malonu
mo, todėl nesirengiu perpasakoti jų turinio 
ir svarbesniųjų idėjų. Norėčiau trumpai

* Kastaneda K. Nepažįstama tikrovė: 
Tolimesni pokalbiai su don Chuanu / 1$ anglų 
k. vertė Aleksandras Tomskis. - K.: INIT, 
1992.- 176 p. - 10 000 egz. - Kaina sutar
tinė.

Dail. R. Baškytė 
pasamprotauti klausimu, kylančiu kiekvie
nam, kuris susidūrė su Castaneda, šis 
klausimas kyla savaime: ar iš tiesų egzis
tuoja nuostabusis don Chuanas ir jo moky
mas, ar iš tiesų egzistuoja neįtikėtinas 
indėnų jėgų, pagalbininkų, magų, Meskalito 
pasaulis, savotiška majų mistikos sistema? 
Jei taip, tai kaip mes, europiečiai, turėtume 
reaguoti į šį neabejotinai originalų dvasinio

Dail. R. Baikytė

tobulėjimo kelią, galintį vilioti nė kiek ne 
menkiau, nei joga ar dzenbudizmas? Juo
ba, kad jau teko girdėti apie pas mus egzis
tuojantį kažkokį kastanedininkų (ar don- 
chuanininkų) būrelį...

Deja, antroji klausimo dalis, mano įsi
tikinimu, negali būti svarstoma, nes at
sakymas į pirmąją ir svarbiausiąją dalį būtų 
neigiamas. Kastanedininkai, o ir knygeles 
perskaitę geranoriai intelektualai gali man 
prikišti išankstinį nusistatymą ar absoliutų 
Castanedos skelbiamų dalykų nesupratimą. 
Juk autorius ne „moko“ ar „svaičioja“, o 
tiesiog perteikia Meksikos jakių genties 
indėnų magų pasaulėžiūrą ar pasaulėjautą, 
tokią autentišką, skaidrią ir visa apimančią, 
kad eiliniam europiečiui atrodydama kaip 
kliedesių rinkinukas, ji lieka visiškai ne
prieinama; todėl „prašalaičiai“ ir neturi 
teisės komentuoti ar juolab leistis į kritiką, 
ši pasaulėžiūra gali būti priimama tik visa 
ir be jokių išlygų, tik totališkai, o tam reikia 
visiškai pakeisti savo gyvenimą.

Gyvenimo keitimas - daug dažnesnis 
lozungas, negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio: 
pirmadieniais jis skamba iš tūkstančių 
žmonių lūpų. Vis dėlto tokiam posūkiui 
reikalinga ašis, apie kurią ir sukamasi gar
siuoju šimto aštuoniasdešimt laipsnių kam
pu; be jos žmogus gali apsisukti tik apie 
save patį. Tokia ašimi Castanedos moky
mas negali būti dėl labai paprastos priežas
ties: antropologai, tyrinėję Meksikos šiau
rėje bei JAV pietvakariuose gyvenančias 
gentis, tarp jų ir jakius, vienu balsu teigia, 
jog Castanedos aprašytoji sudėtingų psi
chofizinių technikų sistema - jo paties pra
manas, o anoms gentims tokie„kastanediš- 
ki“ mokymai visiškai nebūdingi. Trumpai 
tariant, Castaneda tiesiog falsifikuoja et
nologijos duomenis.

Ir ne tik. Don Chuanui priskiriami, 
švelniai tariant, ne visai indėniški įvaizdžiai. 
Antai don Chuanas kalba, kad »matantysis“ 
regi žmones kaip „švytinčius kiaušinius“, 
iš kurių centro (arba spindulinio rezginio) į 
visas puses driekiasi savotiški energetiniai

Kastaneda K. Kelionė į Ik s t leną: Don 
Chuano pamokos / IS anglų k. vertė Aleksan
dras Tomskis. - K.: INTT, 1992. - 176 p. - 
10 000 egz. - Kaina sutartinė.
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„valios“ čiuptuvėliai; jų pagalba magas, 
esą, gali nuveikti visokiausių įdomybių. 
Deja, šie kiaušiniai - specifinis okultistų 
įvaizdis, atsiradus XIX a. antroje pusėje; 
jokios izoliuotos tautos pasaulėžiūroje, 
savaime suprantama, jokių „kiaušiniškų“ 
įvaizdžių nėra. Pasak don Chuano, pasaulis 
pažįstamas subtiliausiomis gijomis, sklin
dančiomis iš įvairių kūno vietų; vienos 
stipriausių gijų sklinda iš akių. Tačiau tai - 
Demokrito psichologijos elementas: graikų 
mąstytojas tokiomis gijomis ar čiuptuvėliais 
aiškino regėjimo prigimtį. Nesyk don 
Chuanas prabyla kaip indų budistas, o 
kartais byloja bemaž Schopenhauerio 
žodžiais: valia šiam indėnui yra visa ko 
pradžia ir pabaiga, kaip ir garsiajam vokie
čių filosofui. Trumpai tariant, don Chuano 
lūpomis kalba pernelyg daug filosofų ir 
rytietiškų religijų, perpintų okultistiniais 
įvaizdžiais, kad būtų galima manyti, jog 
tai atsitiktinis sutapimas, o ne citatos. Don 
Chuanas pabrėžtinai koktisi knygomis, 
vadinasi, šių filosofinių ir religijų istorijos 
intarpų autorius yra pats Castaneda.

Nenoriu kaltinti knygų autoriaus pik
tybišku don Chuano ir jo pasaulėžiūros 
falsifikavimu. Lygiai taip būtų galima Os
karą Milašių apkaltinti lietuviškų pasakų 
klastojimu, o juk jo prancūziškai perkurtos 
pakylėtos ir įdvasintos autentiškos lietuvių 
liaudies sakmės bei padavimai, papildyti 
kurtuaziniais gestais ir renesansiniais mo
tyvais, tarsi atsisuka nauja briauna ir sužėri 
iki tol neregėtom varsom. Castaneda irgi 
neprasimano visko iš eilės. Jo veikalai 
pernelyg monolitiški, kad juose neslypėtų 
kažkokia realybė. Galimas dalykas, kad 
toks don Chuanas iš tiesų egzistuoja, arba 
kad jo paveiksle sulydyti kelių realių indė
nų išminčių ar žiniuonių bruožai. Tačiau 
Castaneda stengiasi jį dar „pagerinti“, pa
sitelkdamas vienokį ar kitokį „sustiprinan
tį“ niuansą, o šis, deja, jau iš visai kilos 
operos. Štai kodėl Castanedos knygos 
pakankamai įspūdingos ir reljefiškos ir štai 
kodėl jos yra literatūriniai veikalai, o ne 
autentišką pasaulėžiūrą atspindintys trak
tatai. Pavadiną Castanedos knygas li
teratūra, išvengiame būtinybės jas apibrėž
ti pasaulėžiūriniame ar religiniame filo
sofiniame lygmenyje: jame šie tekstai gali

būti įvardijami ne kitaip, kaip eklektika.
Castanedos piešiamas indėnų jakių žin

iuonio paveikslas gana romantiškas, vie
tomis šmaikštokas pasakojimas patrauklus 
ir intriguojantis, kaip ir kiekvienas meno 
kūrinys, kalbantis apie žmogaus sielos jude
sius. Indėniškas koloritas, aišku, čia tiktai 
padeda. Tačiau ne mažiau įspūdingą knygą 
būtų galima parašyti ir apie Sibiro Šamaną 
bei jo ekstatines keliones, kiek atmiešus 
okultistinių mokymų elementais ar Deita- 
ro Suzukio „eksportiniu dzenbudizmu“. 
Žinoma, tikėtis, kad tokia knyga galėtų 
tapti gyvenimo pagrindu ar pasaulėžiūros 
ašimi, būtų taip pat naivu, kaip to reikalau
ti, pavz., iš Lukiano dialogų, „Guliverio 
kelionių“ ar Castanedos kūrybos.

Tačiau bent jau šiandien intelektuali
niai nuotykiai ir dvasinės kelionės su don 
Chuanu mums ne mažiau įdomios, negu 
Lukiano ar Svifto pasakojimai - sakau tai 
be jokios ironijos. Kadaise romanų herojus 
patirdavo nuotykių tolimuose, paslaptin
guose kraštuose ar netgi Mėnulyje. Šiandien 
tikrojo nuotykio erdvė - žmogaus siela, ir 
Castanedos knygos tai patvirtina. Gal kada 
nors „sielos nuotykių romanas“ taps savitu 
žanru, ir Castaneda bus laikomas jo klasiku. 
Tačiau tai bus „kada nors“. Na, o šiandien 
turime dvi įdomias knygas, netrukus lie
tuviškai bus galima skaityti ir kitus Cas
tanedos tomelius, kaip nedrąsiai pažada 
leidėjai.

Antanas Sereda

MŪSU KULTŪROS REIŠKINYS

Kultūros ir švietimo ministerijos lei
džiamas ir meno žmonių, atrodo, gerbia
mas solidus meno kultūros žurnalas „Kran

tai“ ištisus tris pirmuosius 1992 metų nu
merius (sausis-vasaris-kovas) paskyrė Vi- 
duriniesiems amžiams*. Sumanymas gra
žus ir visokeriopai girtinas. Viduramžių 
laikai - labai patrauklūs tariamu savo 
paslaptingumu; deja, protestantiškoje Vo-

* Krantai: Meno kultūros žurnalas. - 
1992. - Sausis-vasaris-kovas. - Nr. 1-3 (37- 
39). - 128 p. - 3 000 egz. - 10,35 rb.

kietijoje XIX a. kilusi mada bei skaudus 
mūsų likimas beveik visai išstūmė juos iš 
vidutiniškai intelektualaus ir valdiškai iš
silavinusio potarybinės epochos inteligen
to akiračio. Be abejo, reikia skubėti už
kaišioti šias spragas. Todėl džiugina ge
rame popieriuje išspausdintos „Krantų“ 
iliustracijos, teorinius apibendrinimus siū
lantys įvairūs verstiniai autoriai (Duby, Bal
trušaitis, Eco, Gombrich, Francastel, Gil
son, Panofsky). Storokame žurnale ran
dame ir du originalius Viduramžiams skir
tus straipsnius. Viename Jonas Vilimas 
tvarkingai ir profesionaliai apipasakoja 
Karolingų kultūros politikos ir to meto ben
drosios vienuolynų muzikinės kultūros 
nuopelnus grigališkajam choralui. Kitas - 
smulkiai surinktas didžiulis Antano An
drijausko rašinys „Ankstyvieji viduram
žiai“. Prisipažinsiu tiesiai ir iš karto: būtent 
jis mane įkvėpė susirasti seną aprūdijusį 
tušinuką ir pageltusio popieriaus lapą.

Tik pradėjus skaityti, pamanai, kad 
opusas, ko gero, parodijos žanro. Bet šyp
sotis liaujiesi, kai pasidaro nuobodu. O 
nuobodu pasidaro greitai, šiaip ne taip įvei
kus visus puslapius, imi galvoti, kaip tokius 
(ir plačiau - tokios rūšies) pais talus pavadi
nus. Kad ir ką sakytumei, tai - mūsų kultūros 
(ir ar vien humanitarinės?) reiškinys.

Įsivaizduokite, kad laikraštyje ar žur
nale skaitote maždaug tokią straipsnio „Vė
lyvasis romantizmas“ ištrauką:

„[...] Emocionalus ir fantastiškas tau
tybės ideologas A. Drazdovskij savo 
estetiniais požiūriais priartėjo prie 
„Aušros“ leidėjų J.Basanavičiaus, 
J.šliupovskio ir Kr.Donelaičio. Taip 
pat ir kiti lietuvkalbiai XVIII a. ideolo
gai - A.Smetona, J.Janonis ir A.Micke- 
vičius - daug nuveikė, plėsdami roman
tinės estetikos įtakos sferą ir įveikdami 
krikščioniškos religijos kosmopolitinį 
neapibrėžtumą. Daugiausia jie rėmėsi 
prieš keletą metų parašytu kanoniniu 
manifestu „Švinkraščiu“, kuris moder
niesiems estetikams tampa vos ne sakra
line tradicija [...]“

Tiek to, daugiau malonaus skaitytojo 
nebekankinsiu. Deja, ponas Antanas An-
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