
KŪRYBINIUOSE PASAULIUOSE 

NUO SEMIOTINIO KVADRATO IKI ESTETIKOS 
SKRYDŽIŲ: AJ. GREIMAS IŠ ARTI IR IŠ TOLI 

Savo drąsiom mokslinėm idėjom ir kruopščiu semiotikos 
„projekto" vystymu, Algirdas Julius Greimas giliai įmynė pėdas į 
humanitarinių mokslų metodikos raidą Europoje ir į jos idėjų istoriją. 

Kaip Ferdinando de Saussure'o lingvistika, taip ir Greimo 
semiotika (XX amžiaus viduryje) galėjo tapti modeliu moderniai minčiai, 
„nes ji pasiūlė išsamią ir veiklią, sistemaušką, struktūrišką kalbos teoriją, 
bandančią suvokti prasmės fenomeną". (Ronald Schleifer, A. J. Greimas 
and thc Nature of Meaning: Linguistics, Semiotics and Discourse 
Theory, University of Nebraska Press, 1987, Christopher Norris įvadas). 

Nors Ameriką semiotika pasiekė vėlai, bet čia jau išverstos kelios 
Greimo knygos, o apie jį rašoma daugelyje mokslinių knygų ir 
straipsnių. lis vadinamas vienu iš pirmaujančių struktūralistų. 

Bet Greimas nebuvo vienas i$ tų svetur pasižymėjusių lietuvių, 
kurie „patręšę vien tik svetimus, o ne savus dirvonus" — pagal paties 
Greimo posakį. Įsirašęs į prancūzų kultūrą, jis atidavė savo duoklę ir 
lietuvių kultūrai savo ilgamečiais lietuvių mitologijos „rekonstravimais", 
tilpusiais dviejose knygose — Tautos atminties beieškant ir Apie dievus 
ir žmones, 1990 m. išleistose vienu tomu Lietuvoje Mokslo leidyklos ir 
Mackaus fondo bendromis jėgomis. 

Greimas bendradarbiavo išeivijos ir Lietuvos periodiniuose 
leidiniuose iki pat savo mirties — 1992 m. vasario 29 d. Jis skaitė 
paskaitas Vilniuje, kur 1989 m. buvo išleista jo darbų rinktinė 
Semiotika.. O 1991 m. Vaga išleido Sauliaus Žuko sudarytą Greimo raštų 
tomą Iš arti ir iš toli. 

Sudarytojas šią knygą pavadino Greimo „lietuviškųjų straipsnių 
rinktine". Bet tai ne visai ciksiu. Čia telpa ne vien tik šiaip sau straipsniai ir 
ne vien tiktai lietuviška medžiaga. 

Pirmajame skyriuje randame Greimo paskaitą skaitytą 1971 m. 
Vilniaus universitete su įžvalgiais kolegų profesorių ir kitų akademikų 
klausimais bei paskaitininko išsamiais atsakymais. Čia yra ir pokalbiai su 
įvairiais mokslo žmonėmis ir kultūrininkais (V. Kavolių, R. Pavilioniu, B. 
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Genzeliu, S. Žuku, R. Sakadolskiu ir Ph. Maniem — prancūzų 
žurnalistu). 

Antrąjį skyrių sudaro literatūros kritika, semiotinės analizės 
pavyzdžiai. O trečiajame telpa ištisa prancūzų kalba išleista knyga — 
Sauliaus Žuko ir kitų išversta — Apie Netobulumą (De l'imperfection, 
1987). Tai vėliausių laikų Greimo gilūs semiotiniai estetikos ir gyvenimo 
apmastymai, jo paskutinio mokslinio etapo kūrinys. 

Tie trys pirmieji paminėti skyriai sudaro pusę šios (525-ių 
puslapių) knygos teksto. Tai (kelių Sauliaus Žuko įvadų papildyta) 
akademinė knygos dalis. Ji turi pradžią ir pabaigą su „gulbės giesme". O 
antroji knygos dalis — lengvesnio svorio publicistika ir proginiai rašiniai. 
Jie prasideda 1948 m. straipsniais. 

Peršasi mintis, kad šią stambią knygą reikėjo išleisti dviem atskirais 
tomais. Juk ta publicistika čia lyg ne vietoj pridurta. O akademinė dalis 
sudaro vieningą visumą. Ji liečia Greimo mokslinę veiklą, semiotikos 
teorijos išsivystymą, jos problemas. Duodami semiotinio metodo 
pritaikymo pavyzdžiai literatūros analizėje ir estetikoje. Tą pirmąją dalį čia 
ir aptarsime. Žurnalistika —jau kita kalba. 

Akademinės dalies pirmasis skyrius „Pašnekesiai" prasideda 
„Intelektualinės autobiografijos bandymu" — pokalbiu su Vytautu 
Kavolių. (Klausimai siūlyti ir Violetos Kelertienės su Algiu Mickūnų.) Jis 
išspausdintas Metmenyse, nr. 50(1985) ir nr. 51(1986) , o j o 
sutrumpintas variantas — Pergalėje, 1987 m. nr. 4. 

Čia kaleidoskopiškai atsiskleidžia Greimo intelektualinė raida nuo 
gimnazistinės lektūros — Tolstojaus ir Dostojevskio romanų, 
Baudelaire'o ir Verlaine'o poezijos vertimų — iki studentavimo laikų 
skaitybos „istorijos supratimo linkme" ir Karsavino viduramžių filosofijos 
kurso. Vėliau stipendininko studijų metu Grenoblyje — atsikreipimas į 
lingvistiką (Kossu praktiško patarimo dėka). Paskui susidomėjimas 
semantika (žodžių ir sakinių prasmės mokslu) ir perėjimas į semiotiką 
(mokslą, tiriantį ir kalbines, ir nekalbinęs ženklų sistemas.) 

O jam jau dėstant Aleksandrijoje, Egipte, šiame idėjų „melting pot". 
ir Paryžiuje, „toje smegenų koncentracijoje", — knyginiai ir asmeniniai 
susipažinimai: su Ferdinando de Saussure'o naująja lingvistika, Prahos ir 
Danijos „mokyklom", Husserlio fenomenologija ir Merleau Ponty. Bet, 
svarbiausia, susipažinimas su struktūrine Levi-Strausso antropologija ir 
Vladimiro Proppo pasakų analize. O taip pat ilgametis bendravimas su 
Roland Barthes, idėjinė jų „giminystė." 

Tada Greimas pasistatė sau tikslą sukurti METAKALBĄ — 
universalų, racionalų pagrindą visų humanitarinių mokslų teorijoms. Tai 

165 



kalba, kuria susikalbėtų įvairių sričių „žmogaus mokslų" tyrinėtojai, kaip 
logiška matematikos kalba susikalba gamtos mokslų žmonės. Tai jo 
semiotinis projektas. 

Ir savo paskaitoje Vilniaus Universitete 1971 m. Greimas kalbėjo 
apie tai, kaip jam rūpėjo sukurti racionalių konceptų sistemą — sudaryti 
„prasmės sistemą" ir siekti semiotiniems tyrinėjimams mokslinio statuso. 

Tai metodologija, o pats semiotinių tyrinėjimų objektas yra kultūra. 
Čia Greimas spalvingai sako, kad norima atskleisti, kas ta kultūra, „kurioje 
žmogus maudosi". (Ne ta, kurią jis kuria?) 

Žmogus „maudosi" ir kalboje. Pokalbyje su Rolandu Pavilioniu 
Greimas sako: „Ne mes kalbame kalba, o kalba mumyse kalba, mes 
maudomės kalboje kaip socialinėje realybėje". Tai primena ir 
struktūralistų autonominio teksto aktyvumą, ir pačių semiotikų diskurso 
veiklumą, kai tekstas ar diskursas lyg patys save rašo, autoriaus lyg visai 
ir nėra. Pokalbyje su Saulium Žuku Greimas, pavyzdžiui, sako: 
„Diskursas tuo būdu kuria savas ,realybės' ir ,tiesos' iliuzijas". Ir dar 
„Šios erdvės ir laiko figūros organizuoja antrojo laipsnio metakalbines 
struktūras". 

Bet Greimas kratėsi struktūralisto vardo. Pokalbyje su B. Genzeliu 
jis sakė: „Struktūrinio metodo taikintojo vardas man nelabai pritinka. 
Vienas dalykas yra struktūros kaip koncepto naudojimas moksluose: u 
prasme ir fizika, ir chemija savaime yra „struktūrinės". O kitur jis sakė, 
kad jo pirmoji knyga Sėmantique structurale (1966) tik leidėjo buvo 
taip pavadinta, leidybos sumetimais, nes struktūralizmas tada garsėjo. Tai 
nebuvęs autoriaus parinktas pavadinimas. 

O vis dėlto antrame knygos Iš arti ir iš toli skyriuje, „Lietuviškos 
poezijos beieškant", trijuose paskutiniuose straipsniuose, Greimas savo 
analizėje laikosi ir struktūralistinio metodo, kuris kaip ir semiotika remiasi 
rusų formalistų teorija. (Formalistų semiotikai neišsigina.) 

Ir Saulius Žukas savo redaguojamame semiotikai skirtame žurnale 
rašo, kad semiotikų mintyse girdisi formalistų teorijos atgarsiai (Baltos 
lankos, nr. 1). O savo knygoje, pokalbyje su Kavolių Greimas sakė, kad 
savo metodo pagrindu laiko konstravimą atitinkamų modelių, kurių 
dėka atsiskleidžia vidinė fenomenų struktūra. Tų modelių konstravimo 
laikėsi ir formalistai, ir struktūralistai. 

Šios knygos antrame skyriuje, poezijos analizei paskirti i i viso 
septyni straipsniai su Sauliaus Žuko penkių puslapių įvadu. Pirmasis apie 
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Kazį Binkį — tai kalba pasakyta dar Šiauliuose 1942-ais metais jo mirties 
paminėjime-akademijoje. Antrasis apie Kossu- Aleksandravičių, 
išspausdintas Metmenų nr. 26, parašytas po poeto mirties, 1973 metais. 
Apie Henriką Radauską rašyti du straipsniai — 1948-tais ir 1954-tais 
metais. Jie iškelia didelę jo poezijos vertę. Greimas sako, kad „Radausko 
dėka pirmą kartą po Dionizo Poškos klasicizmo lietuviškos poezijos 
upeliai sutinka savo bėgmėje europinės poezijos srovę". Prisimena H. 
Nagio klausimas kritikams, rašantiems apie „visokias struktūras": „Bet ar 
jūs esate skaitę Dionizą Pošką?" Greimas turbūt Pošką skaitė. 

Apie Algimantą Mackų jis rašo „struktūrinį" straipsnį, tilpusį 
Metmenų nr. 7(1963). Čia jis pabrėžia formos ir turinio planų 
neatskiriamumo principą, semiotiškai kalbant, „sintaksinio ir semantinio 
plano atitikimą". 

Greimas bando parodyti, kaip Mackaus poezijoje išraiškos planas 
formaliniais mazgais narpliojasi su turinio planu. Jis sako, kad čia ir glūdi 
jos poetiškumas. (Savo laiku formalistai tyrinėjo, kur glūdi poetinės 
kalbos „literatūriškumas".) 

O populiarioje Mackaus stilistinėje figūroje „anti-frazėje", Greimas 
randa (struktūralistų išrastą ir Greimo ,,semiotiniame kvadrate" 
sistematizuotą) „dvinarių priešpriešų" struktūrą. Mackaus karta, sako 
Greimas, teigia ne pasaulio beprasmiškumą (kaip egzistencialistai), o jo 
neprasmiškumą. Mackus realizuoja šią sąvoką anti-frazės keliu: Dievas — 
ne-Dievas / prasmingumas — neprasmingumas. Ne-Dievas vokiškoje 
eilutėje „Gott mit uns", tai „Dievas soldateskos, kuri žudo ir plėšia Dievo 
vardu", sako Greimas. 

Jis pavadina Mackaus ir jo kartos „neornamentuotą" kalbą „balta 
rašysena" — „Zero degrė de l'ėcriture" — Rolando Barthes'o terminu, 
įtraukdamas ją į europinės poegzistencialistinės pokario literatūros 
kontekstą, kaip ir Radauską. 

O straipsnį apie Tomo Venclovos knygą Kalbos ženklas Greimas 
keistai pavadino „Tomo Venclovos beveik beprasmė poezija". Jis buvo 
publikuotas Metmenų 23-čiame numeryje, 1972 m. Čia Greimas irgi 
randa ekspresijos plano ir turinio plano atitikimą, kuris įrodo teksto 
poetiškumą. Analizuodamas eilėraštį kuriame, kaip jis sako, rašoma apie 
patį rašymą, jisai eksponuoja dvieilį „deimančiuką": 

O plaučiuose plaukia flotilijos 
O pirštai pavirsta paparčiais 

Jis įsiklauso į „asonansų grandinę", kuri išreiškia poezijos 
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„išsprogimą" ir įsižiūri į „garsų transformacijas", kurios atitinka „išsakytą 
poetinės kalbos kūrimo procesą". Greimas jas suveda į formulę, kuri 
panaši į jo semiotinį kvadratą, ir kurioje atpažįstame savotiškas dvinares 
priešpriešas. 

Gal čia tie žaidimai su garsais rodo, kad analizė — semiotinė, bet, 
kai Greimas sako, jog garsai „i i" išreiškia kūrybos džiaugsmą, norisi 
šyptelėti. Juk jie kitame kontekste gali išreikšti ir verksmą. Tai jau kritiko 
subjektyvi, intuityvi pagava. Panašiai kaip tose dviejose eilutėse kritiko 
įžvelgti „minties slidumo" ir „žodžio riedėjimo" įspūdžiai bei tų įspūdžių 
santykiavimas, kurie neparemti jokiom struktūrom. Tai tiesioginė estetinė 
pagava, nors gal moksliškai Greimas tą ir vadintų „fonetinio ir semantinio 
plano atitikimo" išdava. 

Toliau, irgi remdamasis subjektyvia nuojauta, Greimas aiškina, kad 
Laikas yra pagrindinė, jei ne vienintelė, Venclovos problematika, ir mini 
„tragizmo tonalumą" jo poezijoje. Bet sakydamas, jog tragizmas 
išgyvenamas dėl to, „kad gyvenime nėra tragizmo", jis neatskleidžia 
sovietiniame narve uždaryto poeto tragiškų išgyvenimų tikros prasmes. 

Lieka nepaaiškintas tasai poeto „vitališkas protestas" kitame 
eilėraštyje, įvaizdyje „pasiskolintam iš tragedijos protėvynės": 

Dar nepagirdytos Erinijos 

su savo garsine transformacija „ir —> ri". (Brazdžioniška keršto 
pranašystė). Neįvardinta ezopinės kalbos prasmė eilutėje: 

Erškėčio Šaknys turi keršio teisę 

Bet tai juk rašoma dar tada, kai Venclova gyveno „už geležinės 
uždangos", Lietuvoje. „Visa tai", sako Greimas, „tik semiotiniai ženklai, 
brūkšneliai ir rutuliukai, kuriuos kiekvienas gali savaip skaityti Tomo 
Venclovos poezija daugiaprasmė ir kiekvienas joje ras ko ieškos". Jis 
sakosi patiekiąs tik vieną skaitymo variantą. 

Čia norisi pr imint i , kad 1978 m. Delija Valiukėnaitė , 
recenzuodama Venclovos knygą 98 eilėraščiai, kurioje yra ir Kalbos 
ženklo eilėraščiai, jau žvelgė į juos, „kaip išsakančius kontroversinio 
disidento (ne mažiau kaip poeto) mąstyseną bei pergyvenimus". Tų 
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eilėraščių „lyriniam, dažnai tragiškam tone" ji įžvelgė „mąstančio, 
jautraus žmogaus agoniją". (Metmenys, nr. 36, (1978), p. 152) 

Gryniausias eilėraščio semiotinės analizės pavyzdys — tai „Ašara ir 
poezija", vieno Marcelijaus Martinaičio eilėraščio 30 puslapių analizė, 
išspausdinta Metmenų 40-tame numeryje, 1980-ais metais. Ji primena 
Greimo knygą Maupassant (1976), kurioje jis analizavo vieną šio 
autoriaus apsakymą. Tai buvo prozinio kūrinio visapusės semiotinės 
analizės pavyzdys. 

Ir šitame straipsnyje Greimo užsibrėžtas tikslas — pademonstruoti 
objektyvias priemones, kuriomis semiotika „bando disciplinuoti poetinių 
tekstų skaitymą ir padidinti jų išskaitomumą". 

Pastebėkime, kad čia dėmesio centre ne poetinės kalbos kūrimas, o 
teksto skaitymas. Norėdamas skaitytojui padėti, Greimas stengiasi 
„atidengti paties teksto vidinę organizaciją", tam naudodamas griežtą 
metodą ir formalius kriterijus, neprarasdamas — „deja ar dėkui Dievui" 
— savo subjektyvumo. 

Bet jis teigia, jog autoriaus gyvenimo duomenys, jo biografija 
teksto aiškinimui nenaudotini. „Poemos skaitymas nieko bendro su jos 
autoriumi neturi, ir jis už jį nėra atsakingas". Čia tai gražu! Tą tvirtina ir 
postruktūralistai, kaip Paul de Man. Kita vertus, poetui gyvenant 
uždaroje politinėje sistemoje, tokia pažiūra galėtų jį apsaugoti ir nuo 
pavojingų literatūros kritikų interpretacijų. 

Eilėraščio vidinei sąrangai atskleisti Greimas naudoja teksto 
segmentaciją, remdamasis keletu kriterijų. Pirmasis grafinis — „eilėraščio 
įpuslapinimas", strofų skaičius ir ilgis, jų sąranga ir t.t. Antrasis — 
grafomaiinis — net skyrybos ženklai reikšmingi. Paskui — „sintaksinis" 
kriterijus. Čia beveik visas tekstas parašytas liepiamąja nuosaka, išskyrus 
pirmąją ir paskutinę strofą, kurios „gaubia" kitas keturias, išreiškiančias 
liepimus ir draudimus. Pasikartojimai — semantiškai svarbios struktūros. 
Čia kartojasi draudimai: „nepalik, nepalik (namų, senelės, vaiko)" ir 
liepimai: „Nuskrisk, nuskriski (ligi namų)..." 

Atrodo, nesvarbu, kas yra kalbantis subjektas, bet veiksmo 
subjektas čia — Ašara. Tai metafora, kuri išreiškia „skausmą, kaip 
universalią žmogiškos buities sąlygą". 

Vis greita tu, ašara greita 
Tu kiekvieną apeini, apvaikštai 
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Bet, kai ašara basa eina per rašančiojo veidą „lyg per sodą iškirstą", 
ji „išsikviečia kitą definiciją" — čia jau ne skausmo, o gailesčio 
manifestacija, jaučiamo „pasaulio skausmo" akivaizdoje, sako Greimas. 

Kodėl „iškirsto sodo" įvaizdis „neišsikviečia" konkretesnės 
reikšmės? Gal tai ne „pasaulio skausmo", o nusiaubtos tėviškės skausmo 
manifestacija? Turbūt ne laikas buvo tokias ezopinės kalbos metaforas 
atskleisti. O gal tie „formalūs kriterijai" neįgalina užtekstinių sąsajų su 
„didžiuoju tekstu" — istorija? 

Bet kitas ašaros bruožas kaip tik nuveda analizę į užtekstinę sferą. 
„Kaip visiems žinoma", sako Greimas, ašara — tai skaidrus, tyras vandens 
lašelis. Tai pastovus ašaros epitetas. O tyrumas, skaidrumas sužadina 
pozityvias moralines ir estetines konotacijas. „Jausmas pavirsta vertybe", 
sako Greimas. Nustebęs skaitytojas mato, kaip pati semiotika iš sausos 
analizės, valdomos racionalaus prado, pereina į jausminio prado sferą 
(nuo ratio į pathos), o iš šios — į vertybių, aksiologijos sferą. Taip ji 
persilaužta iš struktūralistinės į postruktūralistinę semiotiką. 

Kaip Greimas pats sako, jis „nusikalsta teksto uždarumo principui". 
Tą liudija ne vien tik užteks tinės, bet ir intertekstinės užuominos. Ašara čia 
sugretinama su boruže (Dievo karvyte, Dievo ašarėle) iš kito Martinaičio 
eilėraščio Kukučio baladėse. Ta boružė — mažytis vabalėlis, bet nėra 
pasaulyje jėgos, kuri ją sutryptų: „tokia ji maža ir silpna / mažesnė už 
mažą/ po kojom, po ratais — nėra jai pasauly jėgos". 

Dėl šio įvaizdžio svarbos Martinaičio poetiniame žodyne Greimas 
čia duoda visą baladės tekstą, įvesdamas, kaip jis sako, „papildomą 
intertekstiškumo dimensiją". 

šis sugretinimas priklauso vertybinei sferai, kaip ir „paliepimai -
maldavimai", kad Ašara liktų ištikima namams, šeimai, tautai ir praeities 
tradicijai. O kita intertekstine užuomina galima laikyti ir paliepimo — 
„pasivyti išeinančius, išbučiuoti jų kojas" — sugretinimą su senolių kultu 
lietuvių mitologijoje. 

Pagrindinė šio eilėraščio tema, sako Greimas, „jos skaitymo 
bendroji dimensija — tai individo ir tautos akcijos moralės, akcijos 
įgalinimo ir įprasminimo problematika". Pastebėkime, kad čia vėl 
pabrėžiamas eilėraščio skaitymas ir kad jo problematika iš afektyvaus 
plano perkeliama į aksiologinį planą. 

O kalbant apie pačios semiotikos atsikreipimą į aksiologijos sferą, 
trečiame šios knygos skyriuje tilpusi knyga Apie netobulumą (su jos 
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vertėjo Sauliaus Žuko įvadu „Esthėsis belaukiant") — tai stebinantis 
skrydis į estetinių vertybių pasaulį. (Ji buvo išleista 1987 metais.) 

„Šiandien semiotika ketina atnaujinti vertybes... Mėginama visų 
pirma padaryti gyvenimą labiau priimtiną išplečiant pažinimo ribas, 
suteikti jam daugiau grožio," sakė Greimas 1986 m. kovo 11 d. Paris 
Quotidien žurnalistui Philippe Manier (Interviu „Pradžioje buvo 
Greimas", p. 93). Jis pabrėžė, kad semiotika pranoksta savo mokslinį 
projektą, „kad virstų estetika, etika ir beveik ideologija". 

Nors Saulius Žukas sako, kad akademinė teorija čia jau 
nugramzdinta ir remiamasi tik jos išvadomis, atrodo, kad čia iš viso 
atsisakyta lingvistinių formulių ir daugiau pasitikima tiesiogine intuityvia 
pagava ir estetiniu jausmu. Kaip jau pasirodę „labai palankūs komentarai 
rodo", rašo Žukas, ši knyga „atveria naujus semiotinių tyrinėjimų 
laukus" . Žinoma, čia teorija ne visai „nuskandinta" . Prozos 
interpretacijose naudojami tokie diskurso teorijos terminai, kaip aktantas, 
būsenos subjektas, lėmėjas (net ir didžiąja raide Lėmėjas.) 

Pirmasis skyrius, kurio pavadinimas Lūžis, susideda iš penkių 
prozos ir poezijos interpretacijų. O tuose kūriniuose vaizduojama 
„esthėsis", arba gilios estetinės ekstazės momentas — „subjekto ir objekto 
suartėjimas". Ta „palaimos sekundė", panaši į tai, ką Algirdas 
Landsbergis vadina „epifanija, švento skaidrumo akimirka" (novelių 
rinkinye Muzika įžengiant į neregėtus miestus.) 

Antrasis skyrius — semiotiniai essais apie grožį ir gyvenimą — 
Ištrūkimai. Greimas čia kalba apie grožio jausmo visuotinumą. Jis sako, 
kad grožis, „kurio esmė, kaip atrodė, slėpėsi sukurtuose objektuose, 
skverbiasi į gyvenimą, kuris tampa estetinių susitikimų vieta". Savo teises 
į estetinį jausmą ima reikšti žiūrovas. (Gal ir skaitytojas?) 

Mes „intuityviai suvokiame", rašo Greimas, kad grožio jausmas 
„geriausiai išdalintas tarp žmonių". (Taigi, ne protas, kaip manė 
Descartes). Estetiniame išgyvenime išryškėja laukimo momentas, tai 
laukimas kažko nelaukto. Pagal Baudelaire, „netaisyklingumas" yra ta 
staigmena, netikėtumas, būdinga grožio dalis. Kaip vieną pavyzdį 
Greimas pateikia kirtį poezijoje — sinkopę — , kai jis ateina per vėlai, 
pratęsdamas laukimą, bet sustiprindamas viltį. 

Netikėtumo ieškojimą, jo laukimą ir viltį Greimas sieja su visu 
gyvenimu. Nors šis jo diskursas naudojasi poetinio ar muzikinio 
pobūdžio metaforomis, kaip jis sako, visą laiką „turimas galvoje skurdus 
kasdieninis mūsų gyvenimas ir įvairūs būdai, kaip į jį įterpti lūžius". 
Estetinės vertybės „švarios", nepasiduoda negatyvumams, jos vienintelės 
sviedžia mus „iš nereikšmingumo prasmės link". Arba kaip savo įvade 
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komentavo Saulius Žukas: „Regimybės netobulumas leidžia nujausti, 
kad galima anapusinė prasmė, jis žadina pastarosios alkį". 

O savo epilogą Greimas baigia tokiais žodžiais: „...viltingai laukti 
vienintelės esthėsis, blykstelėjančio apakimo, kuris neverstų užmerkti 
akis". Po to lyg ir sušunka — „Mehr Licht!" (Daugiau šviesos), kaip 
Goethe mirties patale. 

Savo knygą Apie netobulumą Greimas ir pavadino „Gulbės 
giesme" straipsnyje „Karsavino aktualumas" (Baltos lankos, nr. 1, p. 40). 
Jis nustebo patyręs tokį „žadą atimantį" atsitiktinumą, — paskutinis, 
neseniai atrastas L. Karsavino rašinys buvo pavadintas „Apie tobulybę". 
Negailėdamas pagyrimų savo buvusiam profesoriui, Greimas taip 
pasisakė apie jo intuityvinį priėjimą ir vertybinę orientaciją: 

„(...) šalia ,diskursyvinio' galvojimo jis nemažesnes teises duoda ir 
intuityvinei protausenai, (...) sąmoningai atsisako nuo .abstrakčios', 
teoretinės metafizikos' ". Ir toliau sako, jog jam aišku, „kad bet kokios 
filosofijos įprasminimas (...) gali būti tik aksiologija".(42) 

Pakeitus žodžius „metafizika" ir „filosofija" į „semoitoka", Greimas 
būtų galėjęs tą pasakyti ir apie savo paties protauseną ypač paskutiniame 
savo gyvenimo etape. Bet Greimo metodika jau seniai buvo dvejopa — 
ir induktyvi, ir deduktyvi. Dar savo pirmojoje knygoje Semantique 
structurah (1966) jis pabrėžė, kad teorija turi atsiremti į tiesioginę pagavą. 
(Kaip rašė Kantas savo Prolegemenoj — grynas protas turi žinoti savo 
ribas.) Racionalios sąvokos turi atitikti kokį „a priori" (intuityviai sferai 
priklausantį) žinojimo elementą. O postrukturalistai kaip tik ir atgaivino 
neokantines idėjas, kurios niekad nebuvo pasenusios. Nepaseno ir 
Greimo semiotika. 

Prisimindamas kitą Greimo profesorių, Wilhelmą Sesemanną, tame 
pačiame Baltų lankų pirmame numeryje Eero Tarasti siūlė, kad kas nors 
išvestų paralelę tarp prof. Sesemarmo neokantines filosofijos ir Greimo 
semiotikos. Tą bandė daryti ir Christopher Norris minėtoje R. Schleiferio 
knygoje apie Greimą. Kokia tai puiki tema doktoratui Vilniuje ar 
Paryžiuje! 

Baigiant norisi pacituoti du sakinius iš Vytauto Kavolio kalbos, 
Greimui skirtoje akademijoje Vilniuje, 1992 m. kovo 11 d. 

„Nuostabiausia, kad Greimui niekada nereikėjo atsisakyti to, kuo 
jis anksčiau yra buvęs, ar išsiginti kurio nors iš daugelio savo 
komponentų . Jame v iskas , kas yra buvę iš l ikdavo ir kartu 
transformuodavosi į drauge skambančių, istorijoje išliekančių tekstų 
ansamblį." (Literatūra ir menas, 1992 m. kovo 28 d.) 

Alina Staknienė 
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