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raštus, kai kurie jais domėjosi specia
liai***. Belieka tikėtis, kad nebetoli tas 
laikas, kai vertingiausia Kuraičio filosofi
nė kūryba, papildyta veikalais, kurie gal
būt tebėra išlikę, pasirodys ir Lietuvoje.

Adolfas Poška

* • *Plg. Poška A. P.Kuraičio neotomistinė 
būties sampratai //LMAD. Serija A - V., 1973. 
- T. 1 (42) ir kt. - Red. post

POMIRTINIO GYVENIMO 
SAMPRATA - NAUJU ASPEKTU

Pomirtinis pasaulis - itin slėpininga, 
komplikuota sritis, ypač kai į ją žvelgi iš 
tolimos perspektyvos, kaip į archaikos 
.reiškinį. Senasis lietuvių pomirtinio 
pasaulio įsivaizdavimas nuodugniai be
veik ir nebuvo tyrinėtas. Su šia sfera susiję 
klausimai vieno kito autoriaus (Jono Ba
sanavičiaus, Marijos Gimbutienės, Nor
berto Vėliaus) buvo paliečiami, tačiau 
kaip tam tikra visuma, kaip svarbus 
pasaulėžiūros komponentas nenagrinėti. 
Todėl neseniai pasirodžiusi Gintaro Be
resnevičiaus knyga “Dausos”*, skirta 
pomirtinio gyvenimo sampratai senojoje

•Beresnevičius G. Dausos: Pomirtinio 
gyvenimo samprata,. senojoje lietuvių 
pasaulėžiūroje. - V.: Gimtinė; Taura, 1990. - 
10 000 egz. - 3 rb.

lietuvių pasaulėžiūroje, išties aktuali. 
Knyga reikšminga ir įdomi ne vien savo 
tema, bet ir joje pateiktomis kon
cepcijomis, iškeltomis problemomis.

Iš dabartinių lietuvių mitologijos tyri
nėjimų knyga išsiskiria tuo, kad joje ban
doma pažvelgti į nagrinėjamą objektą ne 
vien mitologo-empiriko, bet ir religijotyri
ninko požiūriu, kuris veda prie gilesnių - 
filosofinių ir metafizinių svarstymų. Pas
tarojo aspekto dažnai stigdavo mitinių 
struktūrų studijoms. Tad Beresnevičius, 
atrodo, siekia užpildyti šią spragą ir - gana 
sėkmingai. Tačiau filosofinė-metafizinė 
plotmė, nors atrodo ir labai neapibrėžta, 
itin įpareigoja tyrinėtoją: išvados čia 
turėtų būti daromos labai atsakingai. 
Beresnevičiaus knygoje esminės premi
sos ir tezės tvirtai suręstos, bet kai kurie 
apibendrinimai galėtų turėti ir pa
tikimesnį pamatą. Kiekvieną teiginį 
tiesiog reikėtų detaliau ir preciziškiau 
argumentuoti.

Nepakankamai pagrįsta man pasi
rodė knygoje dėstoma transcendencijos 
gamtos objektuose samprata. Aiš
kindamas metempsichozės (mirusio 
žmogaus gyvenimo tąsos, jo sielai perėjus 
į kitus gamtos kūnus) ištakas, Beresnevi
čius teigia, kad archainiame žmonijos 
sąmonėjimo sluoksnyje transcendentinių 
veiksnių nuojauta objektyvavosi gyvojoje 
gamtoje (p.40). Nenoriu neigti tokios 
galimybės, tačiau autorius savo tyri
nėjime neįrodo šio teiginio ir pateikia jį 
kaip apriorinį. Tad labai reikšminga prie
laida, kuria vėliau nuolat remiamasi, tarsi 
pakimba ore. Manau, kad tai būdingas 
metodologinio pobūdžio trūkumas, iš
ryškėjęs ir kai kuriuose kituose vei
kaluose, skirtuose senajai lietuvių reli
gijai. Hipotezės negali būti patikimos ir 
svarios, jei jos grindžiamos išankstiniais 
teiginiais, kuriuos dar reikia patikrinti. 
Juk [archainius mitus mes žvelgiame tarsi 
iš šalies: tai nėra savojo tikėjimo analizė, 
kurioje galėtume remtis objektyviai 
neįrodomomis tiesomis. Todėl reikėtų 
kliautis ne savo asmeniniu, dažnai tik in
tuityviu įsitikinimu, o prielaidą patvirti
nančiais duomenimis. Kartais pasigen
dame tiesiog pailiustravimo, ar nuorodų,

kurios galbūt išsklaidytų abejones.
Teigiamas knygos bruožas yjra tas, 

kad joje atsiskleidžianti autoriaus mąsty
sena laisva ir lanksti, neįsprausta į ankštus 
rėmus. Čia nesitenkinama (ir iš viso ven
giama remtis) viena kuria universalia 
mitologine schema, o mąstoma kūry
biškai, atkreipiant dėmesį į anksčiau, re
gis, nepastebėtus ar atrodžiusius ne
reikšmingus tiriamų vaizdinių ypatumus. 
Tačiau kartais atsiranda ir pernelyg laisvų 
aiškinimų.

Norėtųsi padiskutuoti su Beresnevi
čiumi dėl pasakos apie pupą interpre
tacijos. Autorius teigia, kad ši pasaka 
baltų tautose greičiausiai atsirado ugrofi- 
nų substrato įtakoje: esą baltams ir ap
skritai indoeuropiečiams nebūdinga 
kopiant medžiu pasiekti dievų pasaulį 
(p.153-154). Tačiau autorius neatkreipė 
dėmesio į šios pasakos paplitimo arealą. 
Aarnės - Thompsono kataloge nu
rodoma, kad pasaka apie pupą žinoma 
lietuvių, rusų, serbų-chorvatų tauto
sakoje (FF Communications, Nr.184, AT 
804 A). Kažin ar suomis Antti Aarnė 
galėjo nežinoti šios pasakos užrašymų 
ugrofinų tautų kūryboje? Pasakos pa
plitimas baltų ir rytų bei pietų slavų tau
tose skatina abejoti, ar išties kūrinys 
atėjęs iš kitos tautų grupės. O juk ir 
medžio kaip tarpininko su dangaus sfera 
funkcija, mano turimais duomenimis, 
buvo būdinga indoeuropiečių tautoms. 
Remdamasis tuo, kad pasakoje seneliams 
draudžiama liesti tešlą ir obelį, bet 
nedraudžiami pieno produktai (Dievo 
ožkelės), autorius daro išvadą, kad 
pasaka galėjo rastis dar neįsigalėjus 
žemės dirbimu grindžiamai ūkio sistemai, 
gyvulininkystei tebesant gana ankstyvoje 
stadijoje (p. 153). Abejoju, ar remiantis 
tokiomis variantuose itin besikai
taliojančiomis detalėmis, galima būtų tai 
teigti. Manau, kad lengva ranka nereikėtų 
daryti rimtų, toli siekiančių išvadų.

Beresnevičius remiasi įvairaus po
būdžio ir daugiausia patikimais istorijos 
bei tautosakos šaltiniais, bet į kai kuriuos 
jų turėtų žiūrėti kritiškiau. Kažin ar gali
ma beatodairiškai pasikliauti Liudviku 
Jucevičiumi (p. 42) ir Vinco Krėvės pa-
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skelbta tautosaka (p. 56-57). Juk žinome, 
kad Jucevičius, norėdamas paskelbti kuo 
retesnės medžiagos, kai £ą ir prikurdavo, 
ypač mitologijos srityje. Manau, kad su
abejoti reikėtų Teisiaus, teisingo ir doro 
žmogaus, paversto uosiu, autentiškumu. 
Vargu ar vertėjo remtis šiuo pavyzdžiu. 
Puikiai žinoma, kad ir Krėvė tautosakos 
kūrinius yra savaip perpasakojęs oei falsi- 
fikavęs. Jo legendos apie gegutę yra su
literatūrinti kūriniai. Be abejo, nebūtina 
visiškai atsisakyti šių autorių, tačiau 
kiekvieną jų paskelbtą tautosakos tekstą 
reikėtų įvertinti labai dėmesingai.

Šios pastabos - tai lyg ir ginčas su 
knygos autoriumi. Reikšminga jau tai, 
kad su tyrinėtoju išties galima diskusija. 
Beresnevičiaus darbas į negausų Lie
tuvoje atliekamų mitologinių tyrinėjimų 
ratą įsilieja su sava koncepcija, su plačiu ir 
gana giliu požiūriu. Daugėjant veikalų 
šioje srityje, atsiras ir tam tikra sąveika 
tarp jų: jie papildys, pakoreguos, o gal ir 
paneigs vienas kitą. Šitokios sąveikos 
procesas reikalingas mokslui, jei mitolo
gijos veikalai pas mus išties pretenduos į 
mokslinius tyrinėjimus.

Nijolė Laurinkidftė

T O M A S
VENCLOVA
pašnekesys žiemą

m

ŽODŽIAI BE PATETIKOS

Kūryba ir žmogaus likimas yra neat

skiriami. Vis dėlto norėtųsi pasampro
tauti apie Tomo Venclovos originaliosios 
kūrybos ir vertimų rinktinę*, abstra
huojantis nuo biografinių ir politinių peri
petijų. Venclovos kūryba yra toks savai
me reikšmingas literatūros faktas, kad jo 
kontekste net pati įdomiausia biografija 
tampa periferiniu, išvestiniu dalyku.

Rinkinys “Pašnekesys žiemą” gražiai 
apibendrina jau per trisdešimt metų be
sitęsiančią Venclovos kūrybą, tačiau pati 
knyga vientisa, nuo pirmo iki paskutinio 
eilėraščio liudijanti poeto pasaulėjautos 
pastovumą. Istorija, jos žymės, apsi
sprendimai yra dažno eilėraščio kon
tekstas, tačiau dominuoja būtiškosios 
nuojautos prasmės, iškylančios virš as
mens biografijos ir istorinio įvykio.

Rinkinio pavadinimą - “Pašnekesys 
žiemą” - galima prilyginti savotiškam au- 
tokomentarui. Privalome sutikti, kad toks 
rinkinio pavadinimas yra talpus, tiksliai 
aprėpiantis Venclovos poezijos esmę. 
Dramatiškai liudydamas save gyvenime, 
kūryboje poetas vengia patetikos, 
tiesmuko jausmingumo, nesuvaldytos, 
žodžio teoremose neįrodytos išgyvenimo 
raiškos. Kartais kyla įspūdis, jog į savo 
emocinę patirtį poetas žvelgia tik kaip į 
priemonę savarankiškai, turinčiai savo 
prigimtį žodžio tikrovės sklaidai. Išgyveni
mas ir asmeninė patirtis pripažįstami tik 
kaip žodžio rūmo pastoliai, kurie, įrodžius 
žodžio galimybes, turi būti nuimami, 
paslepiami, užmaskuojami kaip estetiškai 
nefunkcionalūs, perkraunantys kuriamą 
vaizdą. Todėl žodis Venclovos poezijoje 
išdaiktintas, atplyšęs nuo daikto, kitaip 
tariant, šis tas daugiau nei garsinė daikto 
atlieja. Išskirčiau kaip savotišką Venc
lovos poezijos devizą šias rinkinio eilutes:

Taip, o visa kita - tarsi ieškoti pamesto 
smėlyje daikto Į...], - ir nesuradus galvoti, 
kad pametei tyčia [...].

Iš automatiškai egzistuojančio žodžio 
čia semiamasi naujų pasaulio tūrių:

•Venclova T. Pašnekesiai Žiemą: 
Eilėraščiai ir vertimai. - V.: Vaga, 1991. - 372 
p. -15 000 egi. - 6 rb.

Nuo žingsnių sugirgždės upokšnio 
pakraštys,

Nematoma ranka palies molyno
šerdį,

Ir tavo kambary užgims daiktų ryšys, 
Kiek suprantu, ilgam nuvertindamas

erdvę.

Erdvės nuvertinimas suprantamas 
kaip daikto prigimtinės vietos, jam jau 
užbrėžtų ribų, jo substancinės formos 
kvestionavimas. Žodžio dalia - išsprog
dinti žinomas daiktiškumo ribas. Kitaip 
tariant, ppetas tarsi nepripažįsta, jog 
daiktai jau yra paliudyti kasdieninėje 
patirtyje. Jam reikalinga tik plastiška 
medžiaga, o daiktą jis ruošiasi iš naujo 
sukurti pats:

Vidudienis patamsina medžius.
Visai prašvitus, sąmonėje lieka 
Prieš valandėlę sutverti iš nieko 
Lengvi daiktai, atstojantys žodžius: 
Sudužusi ledokšnio atskala,
Šakų skeletas, ištrupėjęs mūras 
Ties gatvės posūkiu... Paskui - tyla 
Ir šiapus jūros, ir anapus jūros.

Taigi:

Taip žodyno tankmė suaugina daiktų
likimus

Ir paklydę balsai iš pasaulio pareina į
mus.

Dabar galėtume savęs paklausti, kiek 
estetika yra ontologijos atšvaitas arba iki 
kokios ribos poetikos priemonėmis kuria
mas mitas gali išmatuoti būties bedugnę? 
Visa tai, deja, yra atskiro pokalbio klausi
mai; čia užteks pastebėti, jog tik Vakarų 
kultūra įgalina tokį žodžio atplyšimą nuo 
daikto, tokią žodžio ‘ autonomiją ir 
tikėjimą jo išskirtinėm galiom. Net ir tada, 
kai jau nieko nelieka, kai trumpam 
ištuštėja duotos prasmės,

Tuštuma ar aukščiausia jėga 
Siunčia angelą - ritmą ir kalbą.

Iš čia ir ryžtas išplėsti tiek paties 
žodžio, tiek tikrovės sampratos gali
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