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SUMMARY 

 

This work is an attempt to experience the laws of language and reveal them as much 

as it is possible in writing. The question at the basis of this investigation is “what is 

language?”. However, I managed to narrow the field of investigation to the relation of 

language and experience. Such questions as “can we transfer our experience through 

language?” and “how is it possible to say more than words?” are raised.  

In the first part of the work, effect of a philosophical talk is revealed according to the 

analogy with an impact of artwork. In the second part dependency of the language – 

experience relation on the medium of language is discussed. Finally, influence of expression 

of a talk/writing (i.e. contents) on ability to induce experience is revealed by illustration of 

three kinds of texts: Plato’s Symposium, Republic and texts summarising philosophy of Plato 

in manuals of history of philosophy.  

Live talk is the most favourable for experiantial and effective way of talking as 

opposed to writing, which appears to have a need for taking means of making it more artistic 

in order to have sufficiency. Talking as narration is considered not as a direct transfer of 

expereince, but as a seed for it. Talking as dialogue is related to creating experience in the 

moment of talking, also having a great effect on perception of the issue and is further related 

to the question of ethics. 
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ĮVADAS 

Šis darbas iš esm÷s yra bandymas patirti kalbos d÷snius, kurie apima daugybę aspektų 

ir tod÷l būtų galima daugybe būdų m÷ginti atsakyti į pagrindinį klausimą „kas yra kalba?“. 

Vis d÷lto, man pavyko nukreipti savo tyrin÷jimą konkrečiau: ar įmanoma patirtį, jausmą, 

išgyvenimą – nekalbinius dalykus – perteikti per kalbą kitam? Jei galima, kaip tai vyksta? Jei 

ne arba ne visai, kas gali būti perteikiama kalba? Išryšk÷ja skirtumas tarp tuščios kalbos ir 

kalbos, kurioje „kažkas glūdi“. Mane labiausiai domina patirties ir kalbos santykis.  

Kalbos paj÷gumas perteikti patyrimą 

Pirmiausia kyla klausimas, ar/kiek/kaip kalba geba perteikti nekalbinius dalykus, 

patirtis? Kuo mums gali pad÷ti kito žmogaus suvoktos tiesos? Ką kito suvokta tiesa reiškia 

mums, jei nesame jos patyrę? Šie klausimai galioja bet kokiam mokymui. Pasitik÷dami 

mokytoju mes galime priimti teiginius kaip tikrus, patik÷ti jais ir netgi elgtis pagal juos, tačiau 

suvokimas, kad tikrai taip yra, nebūtinai ištinka. Vadovautis mokymu – tai tik pirmas 

žingsnelis; nesant giluminio (patirtinio) supratimo ir pats vadovavimasis tampa problemiškas 

– kiekviename žingsnyje galima suklysti, nes kiekvienu nauju atveju reikia tikrintis 

išoriniame šaltinyje. Kaip pavyzdį galime prisiminti meisterio Ekharto mokymą: jis band÷ 

paguosti žmogų išd÷stydamas įvairių argumentų, kod÷l kiekvienas gali jaustis laimingu. 

Tačiau ar iš tiesų jis gali paguosti tokį žmogų, kuris n÷ra patyręs tų teiginių teisingumo? 

Reikia didžiulio pasitik÷jimo mokytoju, kad be žinojimo ir patyrimo priimtume bent 

argumentus. O ir iš kur tas pasitik÷jimas? Jeigu jis be jokio pagrindo, argi n÷ra jis tuščias, 

aklas tik÷jimas nežinia kuo, galbūt netgi iliuzijų kūrimas? Kaip atskirti tuščią kalb÷jimą ir 

kalbą to, kuris tikrai turi ką pasakyti (t.y. neapsigauti)? Kadangi laimingi arba nelaimingi mes 

jaučiam÷s ne d÷l argumentų, bet d÷l patyrimų, reikia klausti, 1) kiek kalb÷jimas veikia 

patyrimą ir 2) kaip kalb÷ti, kad mūsų kalb÷jimas nebūtų tuščias. 

Taigi, ar galima patirtį „įdiegti“ kitame per kalbą? Tokiu atveju galime kalb÷ti apie 

kalbos kaip meno veikimą. Galbūt tai ir daro poezija, grožin÷ literatūra. Vis d÷lto, svarbiausia 

atskleisti filosofinių kalbų vaidmenį. Filosofija, nor÷dama tiesiogiai veikti nešdama patyrimą, 

jeigu tai įmanoma, būdama „labiau grožin÷“, t.y. išnaudodama kalbos kaip meno veikimą, 

gal÷tų su visu paveikumu įtraukti ir perkeisti. Tod÷l kalbos kaip meno veikimui šiame darbe 

skiriama nemažai d÷mesio. 
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Teksto suvokimas 

Mintis tekste ir jos giluminis suvokimas, t.y. patyrimas, gali būti atskirti net m÷nesių ir 

metų. Asmenin÷ patirtis verčia išskirti du būdus, kuriais įvyksta giluminis teksto suvokimas: 

1) jeigu skaitytojas jau turi aprašytą patyrimą, suvokimą, žinojimą „giliai savyje“ 

(nesąmoningai), tik iki teksto skaitymo nebuvo įsisąmoninęs, tod÷l negal÷jo įvardyti; 2) kai 

n÷ra tur÷jęs to patyrimo; tokiu atveju teksto suvokimas gali atsitikti pra÷jus nemažai laiko, 

tada, kai įvyksta tos tiesos įžvalga. Pirmuoju atveju vyksta vidinis pritarimas ir teksto 

pri÷mimas įtvirtinant savo žinojimą. Antruoju atveju kyla klausimas, ar įvyktų minimas 

suvokimas ar patyrimas, jeigu prieš tai nebūtų skaityta ar gird÷ta apie jį? Pavyzdžiui fraz÷s – 

„akimirkos vertingumas, būti čia ir dabar, tikrov÷s akimirka, budrumas, atvirumas pasauliui“. 

Šie žodžiai beveik nuvalkioti. Ir vis d÷lto, suvokus, ką jie reiškia, t.y. patyrus, apima atradimo 

džiaugsmas, tarsi jie niekad nebūtų gird÷ti. Taip patirtyje begalę kartų gird÷ti žodžiai tampa 

atradimu. Lemiama jau žinomo dalyko patyrimo reikšm÷ pabr÷žiama ir psichoterapijoje: 

„Tod÷l psichoterapija visą laiką siekia, kad intelektu suvokta tiesa apie save taptų emocine 

patirtimi. Tik įsismelkusi iki intymiausių jausmų psichoterapija virsta stipria j÷ga, keičiančia 

žmogų.“1 Taigi, kad ir kiek apie kokius nors patyrimus mums pasakotų, nors kalbos ir gali 

suteikti džiaugsmo ar įkv÷pimo, tai, apie ką kalbama, dar ne mūsų tikrov÷. Kas gi čia vyksta? 

Akivaizdu, kad patirtis priklauso nuo priimtos informacijos, nuo to, apie kokius patyrimus 

esame gird÷ję ir kur savo d÷mesį kreipiame. Galbūt kol kas galima pasakyti taip: per kalbą „ į 

prieškambarį“ atvedami svetimi patyrimai; arba – kalba atveria vartelius mumyse tam tikrai 

patirčiai. Kalba n÷ra patyrimo medija, ne joje pačioje kaip terp÷je glūdi tai, kas sakoma. 

„Atvirumas pasauliui“ – kaip terp÷ šie žodžiai netalpina to, apie ką sako; jų  turinys yra 

asmenin÷je patirtyje. Ar galima kalbą lyginti su tiltu ar tarpininku? Aš verčiau lyginčiau su 

s÷klyte, nes ji n÷ra pats augalas (suvokimas), tačiau be jos nebūtų ir augalo. (Šis trumpas 

pamąstymas akivaizdžiausiai iliustruoja naują seno atradimą, apie kurį m÷ginau rašyti. Tik 

kelis kartus permąsčiusi kalbos palyginimą su s÷klyte supratau, kad jis jau buvo padarytas – 

Naujojo Testamento palyginime apie s÷j÷ją, taip pat ir v÷lesniuose tekstuose.) Taigi jei 

priart÷tume prie atsakymo į klausimą – ar (ir kiek) kalba apie suvokimą (ar patyrimą, 

išgyvenimą) priartina jį, ir ką kalba iš tiesų perteikia, galima būtų prieiti prie išvadų apie 

kalbų (kaip kalb÷jimo apie ką nors) reikšmę tikram (patirtiniam) pažinimui (kitaip tariant, ar 

kalbos n÷ra tuščias laiko gaišimas?). Numanomą išvadą atspindi ši C. G. Jungo mintis: 

                                                
1 Yalom, Irvin D. 2005. Meil÷s budelis: ir kitos psichoterapin÷s istorijos, Vilnius: Vaga. p. 50. 
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„Nemanau, kad patyrimas įmanomas be apmąstymų, nes „patyrimas“ - tai įsisavinimo 

procesas, be kurio negali būti supratimo.“2 

Taigi, jeigu per kalbą vis tik galima daryti poveikį patyrimui kalbamų dalykų, svarbu 

išsiaiškinti, kokiu būdu tai vyksta. Tai reikalinga norint atskirti tuščias kalbas nuo „turinčių 

svorį“, taip pat ir pastarųjų kalbų kūrimui – ir raštu, ir gyvu žodžiu. Atsakymo į šį klausimą 

bus ieškoma tiek kalbos turinyje, tiek medijoje, kurioje vyksta kalba.  

  

Svarstymų horizontas: tikrov÷s problema 

Tikrov÷s ir kalbos santykio klausimas, vis tik esantis pamatiniu, nors ir ne visiškai 

tiesiogiai suformuluotu šiame darbe, įvairių autorių iškeltas ne kartą. Nuo jo atsispiria mano 

suformuluoti klausimai apie kalbos geb÷jimus ar negeb÷jimus. Ar tai, ką aptinkame kalboje ir 

per kalbą, atspindi tikrovę ir šis atspind÷jimas yra kalbos „tikroviškumo“ kriterijus? O gal 

atvirkščiai – tikrov÷ yra „svorį“ turinčios kalbos pamatas ir jos galimyb÷s sąlyga? Panašiu 

samprotavimu savo klausimą „ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi?“ pradeda Georgas Steineris. 

Jis pastebi – kai iš kalbos tikimasi atitikimo racionaliai tikrovei, ji tampa užteršta tuščiomis 

metaforomis, tokiomis kaip „saul÷tekis“, „saul÷lydis“ ar „Dievas“3. Dievas tuomet t÷ra 

„racionalios kalbos vystykluose įstrigęs inkliuzas“, nes jo negrindžia jokie racionalūs 

įrodymai, jokia įtikima refleksija. Taigi Dievo sąvoka egzistuoja tik tod÷l, kad yra įstrigusi 

kalboje. Tačiau G. Steinerio pozicija priešinga – jis teigia, kad kalbos prasmingumas 

įmanomas tik tod÷l, kad egzistuoja Dievas: „kiekvieną darnų aiškinimą, kaip žmogaus kalba 

geba perteikti prasmę ir jausmą, galų gale patvirtina Dievo esaties prielaida.“ Jis ir yra „tikroji 

esatis“, kuria pasitikint gramatika kuria pasaulius4. Taigi klausimas apie kalbos esmę ir kilmę 

yra svarbiausias. M÷ginant suprasti kalbos veikimo d÷snius jis lieka ne nuošalyje, bet greičiau 

horizonte, vis prie jo priart÷jant ir nutolstant, išlaikant akiratyje.  

 
Darbo tikslas: patirti ir atskleisti kalbos ir patyrimo santykį. 
 
Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 
 

• Atskleisti (filosofin÷s) kalbos veikimą pagal analogiją su meno kūrinio poveikiu . 

Čia reikia išryškinti skirtumą tarp tuščio kalb÷jimo ir kalbos, turinčios „svorį“, aptarti, 

kokiu būdu tokios kalbos atliekamos, kuo jos pasižymi, kokios yra svarios kalbos 

                                                
2 Jung, C. G. 1998. Psichologija ir religija, vert÷ Drazdauskien÷, R. Vilnius: Aidai. p. 7. 
3 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 8. 
4 Ten pat. 
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galimyb÷s sąlygos; taip pat reikia įsižiūr÷ti, kaip atrodo kalbos procesas, jos kaip 

meno veikimas.  

• Atskleisti kalbos ir patyrimo santykio priklausomybę nuo kalbos medijos: rašto ir 

gyvoje kalboje bei tarpinę situaciją įgyvendinančiose medijose – įrašytoje ir užrašytoje 

kalboje. Pažvelgti, ar kalbos medija turi įtakos kalbos ir patyrimo santykiui bei 

m÷ginti išsiaiškinti, kokia ši įtaka.  

• Atskleisti kalbos turinio įtaką bei galimybes keisti kalbos ir patyrimo santykį 

pasitelkiant kaip pavyzdį Platono tekstus ir tekstus apie šiuos tekstus.  

 

Tyrimo metodika: darbas rašytas taikant fenomenologinį metodą. 
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I. KALBA KAIP MENAS  

1.1. Meninis patyrimas 

Apmąstant kalbų (ypač tai jaučiama gyvoje kalboje) tikroviškumą neišvengiamai 

pasirodo tuščių ir „turinčių svorį“ kalbų skirtumas. Išryškindamas tokio pobūdžio skirtumą G. 

Steineris pasiūlo įsivaizduoti visuomenę, kurioje uždrausta kalb÷ti apie menus, muziką, 

literatūrą. Taigi skirtumas daromas tarp meno kūrinio – vis d÷lto, patirtinio dalyko, 

perteikiančio turinius per formą, kurie n÷ra pati forma – ir to kūrinio komentaro.  

Iš tiesų esama panašumo tarp kalbos ir meno, tod÷l pravartu paanalizuoti meninį 

patyrimą kaip tokį. Meno kūrinio patyrimą galima lyginti su grožio patirtimi: grožio 

patyrimas yra labai konkretus, ateinantis per savitą ir konkretų, šiuo laiko momentu esantį 

daiktą ar reiškinį. Galima sakyti: „man patinka kaštonai“, bet jei grožio išgyvenimas 

patiriamas – tai tik žiūrint į konkretų žiedą, medį, esant būtent tam apšvietimui, kv÷puojant 

būtent tuo laiko momentu. Tai – tiesos, pilnatv÷s, tikrov÷s pasireiškimo per vieną konkretų 

aspektą paslaptis. Menas yra įrankis atskleisti ir perduoti kitiems tokį (arba kitokį, žinoma) 

patyrimą. Meno kūrinyje yra tai, ką galime įvardyti kaip kažkas daugiau – patirtis, 

išgyvenimas, jausmas, įžvalga ir visa tai, ko nepavyksta įvardyti. Menininko veiksmas 

lydimas troškimo „įrašyti“ (nutapyti, sukurti filmą, spektaklį, muzikos kūrinį) tam tikrą 

patyrimą, sukelti jį kituose žmon÷se. Tokiu atveju koncertas yra patiriamas ir išeinama iš jo 

ne šiaip geros nuotaikos, bet su išgyvenimu, kurį stengiam÷s kuo ilgiau išlaikyti savyje palikę 

šventinę vietą, perkelti į kasdienybę, į įprastą erdvę. Kiekvienam tur÷tų būti atpažįstamas šis 

jausmas. Būtent tai sudaro meno kūrinio esmę ir į koncertą einama patyrimo. Kita vertus, ar 

visada muzikos kūrinyje yra ko ieškoti? Gerai įgudusiu tapytoju ar pianistu žavim÷s ir tada, 

kai jis „nieko nenori pasakyti“, nes užburia pats amato tobulumas, pati technika 

(meistriškumas) yra graži (kaip kad „gražiai“ žaidžia krepšininkas). „Techninis“ menas noriai 

priimamas ir gaminamas, tod÷l sunku atskirti kur menas, o kur jo imitacija. Žinoma, su tokiu 

meno apibr÷žimu nesutiktų daugelis šiuolaikinių menininkų, menotyrininkų ir meno 

vartotojų, nes meno kūrinio kriterijus n÷ra patyrimo buvimas – šiuolaikin÷je kultūroje menu 

vadinama daug kas. Nepaisant to, kadangi šis darbas nagrin÷ja ne meno apibr÷žimo 

problematiką, o tik naudojasi kai kurių kūrinių veikimo pobūdžiu (d÷l pernelyg plačios 

šiuolaikin÷s meno sampratos neišvengiamai tenka kalb÷ti tik apie tam tikros aukščiau 

apibūdintos rūšies meno kūrinius), giliau šis klausimas nebus nagrin÷jamas. Verčiau, 

pasinaudojus tam tikrą konkretų patyrimą teikiančio ir šia prasme „tuščio“ meno priešprieša, 

m÷ginti apibūdinti ir kalbas.  
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1.2. Kaip skirti tuščias ir svarias kalbas: komentaras  

Norint išryškinti, kokia ir kaip yra „tikra“ kalba, vert÷tų atidžiau pažvelgti į jos 

priešybę – komentarą, ir pakomentuoti, remiantis G. Steineriu, kaip gi jis gal÷tų virsti ne tik 

tuščiu plep÷jimu, o tikra interpretacija.  

Šiuolaikin÷se publikacijose vyrauja „antrinis miestas“. „Išsilavinusią žmonijos dalį 

kasdien atakuoja milijonai spausdintų, transliuotų, filmuotų žodžių apie knygas, kurių ji 

niekada neatsivers, apie muziką, kurios ji negird÷s, apie dail÷s kūrinius, kurių nereg÷s jos 

akys. Eteris užplūstas nepaliaujamo estetinio komentavimo gausmo, spontaniškų vertinimų, 

mažmeninių bylojimų nuo kalno.“5 Viena iš tokio reiškinio priežasčių G. Steineris įvardija 

žurnalistinę šio amžiaus dvasią, kuriai iš tiesų n÷ra nieko reikšmingo, nes viskas vienodos 

svarbos6, kuriai reikia įdomumo ir naujumo7. Būtent šių savybių neturi ir nereikalauja rimta 

dail÷, muzika, literatūra. „Rimtą“ suprantu kaip žvelgiančią į pirminius ir paskutinius, 

pamatinius klausimus, be to, neišvengiamai nuoširdžią. Vis d÷lto humanitariniuose moksluose 

ir menuose antrinio lygmens generatorius yra ta įtakinga ir sud÷tinga forma – akademin÷-

žurnalistin÷8. Mokslinis tyrimas nuo grynai sistemingo kodeksų, rankraščių ir ankstesnių 

leidimų šaltinių, statuso, santykin÷s vert÷s ir sąveikos tyrimo išsipl÷t÷ iki asmenin÷s 

intuicijos, skonio ir nuomon÷s raišką, po kuriais palaidojami patys kūriniai9. Komentaras 

filosofijoje ir mene atsiranda ne tada, kai kūriniai tiriami moksliniais metodais, bet tada, kai 

mokslinio tyrimo sąvoka išplečiama iki asmeninio vertinimo remiantis surinktais duomenimis 

ir apibendrinimais. Išvados, nepaliestos asmeninio išgyvenimo, gyvenimo steb÷jimo, 

nesiremia niekuo už kalbos ribų, o tai, žinant leidimą pasakyti bet ką apie bet ką, yra ypač 

pavojinga. Žurnalistinis komentavimo pobūdis kaip tik ir nurodo į komentatoriaus 

atsiribojimą nuo dalyko. Asmeninis įsijautimas, klausimo įgyvenimas, angažuotumas ir yra 

esminis komentavimą ir kūrimą skiriantis požymis.  

Akademinis-žurnalistinis diskursas vertina naujoviškumą ir sugeb÷jimą skatinti 

diskusijas. Kaip pastebi G. Steineris, naujumo vertinimas į humanitarinius mokslus 

perimamas iš tiksliųjų mokslų. Pastaruosiuose šis kriterijus pasiteisina, nes vis daugiau 

rezultatų pasiekiama d÷l kolektyvinio ir kumuliatyvaus darbo, kadangi tikslieji mokslai 

pagrįsti tyrimais ir rezultatais. Humanitarin÷je srityje svarbiausias yra įžvelgimo procesas, 

kuris „n÷ra kumuliatyvus bei save koreguojantis“10. Penkiolika nuomonių neprilygsta vienai 

                                                
5 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 26. 
6 Ten pat, p. 29. 
7 Ten pat, p. 30. 
8 Ten pat, p. 32. 
9 Ten pat, p. 36-37. 
10 Ten pat, p. 38. 
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įžvalgai. Taigi dar vienas komentarą ir kūrinį skiriantis požymis yra (komentaro) naujumas ir 

(kūrinio) originalumas. Originalumas, nors iš esm÷s ir būdamas naujumo antiteze11 –  

svarbiausi klausimai visada lieka tie patys – keistai savyje turi ir naujumą (kaip sufleruoja 

įprastinis, kasdienis šio žodžio vartojimas – originalu tai, kas atrodo naujai, netik÷tai). Iš tiesų 

naujumo jame esama, tik jis kyla iš autentiško pirminių, pamatinių klausimų suvokimo ar 

įžvalgos. Ši įžvalga neišvengiamai įgauna naują, netik÷tą išraišką būtent d÷l to, kad savitai, 

kaip kiekvienam žmogui būdingas savitumas, išgyvenamas „senas kaip pasaulis“ troškimas, 

klausimas, ilgesys, patyrimas. Vis d÷lto, išraiškoje pasireiškiantis originalumo naujumas, nors 

ir įkūnija kalbos turinį ir tod÷l būtų neadekvatu vadinti jį vien forma, kyla iš beformio 

patyrimo, yra tik išraiška, kaip pasakytų M. Buberis, Aš-Tai kalb÷jimas. Prisiminkime, kaip 

žymiausiems mąstytojams nuolat prireikdavo naujų savokų ar kalb÷jimo būdų. Suvokimui, 

tikrai įžvalgai n÷ra tinkamų žodžių. Nors jokie žodžiai negal÷s pasakyti to, kas yra, įprastomis 

tapusios fraz÷s, sąvokos yra tuo labiau nepriimtinos. Vieną kartą pavartoti, palikus Aš-Tu 

santykį ir tariant Aš-Tai, žodžiai nieko nebeatitinka ir veikia patys kaip atskiros esyb÷s. Tod÷l 

mums kalbant apie ką nors, aiškinantis dalyką, pats kalb÷jimas teikia atsakymus – mūsų 

išvados ir įžvalgos priklauso nuo kalbos. Tod÷l žymūs mąstytojai ir prival÷jo neišvengiamai 

kalb÷ti nesuprantamomis, dar nevartotomis sąvokomis arba vartoti jas savaip, naujai – o 

tiksliau, originaliai. Beje, originalumas, kaip liudija meno istorija, gana dažnai daugelio 

nebūna lengvai priimamas. Žurnalistinis d÷mesys svarbiausiems klausimams baigiasi 

paviršutiniškumu, kur valdo įspūdis ir vien išraiškos naujumas, nepasistūm÷jant link 

paslapties.  

Galima pasteb÷ti, kad tiek meno kūrinio (ar filosofin÷s kalbos) komentaras, tiek 

kartais (dažniausiai?) pats „meno kūrinys“ (ar „filosofin÷ kalba“), remiantis įvardytais 

požymiais gali būti priskirti komentarui ar kūriniui. 

Mane labiausiai domina ne tiek menas ar literatūra, bet filosofin÷ kalba, žinoma. 

Akademin÷ms kalboms gresia tie patys aukščiau min÷ti pavojai. Kiek akademiniame 

gyvenime yra atsakumo, patirto žinojimo, sunku būtų pamatuoti, bet atskirti racionalumui 

kalbos plotm÷je vergaujantį diskursą nuo tikrumo kalbos, manau, įmanoma. Filosofiniame 

gyvenime, rodos, lyg ir netur÷tų vyrauti tuščios kalbos, juk filosofija atvirai teigia 

besistengianti atsakyti į esminius klausimus. Vis d÷lto, ir čia netrūksta mokslo imitavimo, 

besaikio publikavimo apie. Tad kaip net ir šiame tiesos myl÷tojų prieglobstyje viršų ima 

„antrinis miestas“? „Mes geidžiame būti atleisti nuo tiesioginio susidūrimo su „tikrąja 

esatimi“ arba „tikrąja tos esaties nesatimi“ (...) – nuo to, ką mums turi primesti atsakus 

                                                
11 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 30. 
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estetin÷s srities patyrimas. Siekiame imuniteto, kurį teikia netiesioginis santykis.“12 Regis, 

kaip ir psichoanaliz÷s atveju, veikia ir troškimas pažinti tiesą, ir jos baim÷, nenoras. Kadangi 

nuo kai kurių klausimų pab÷gti neįmanoma, akademinis diskursas, būdamas palankus ir tuo, 

kad mokslo įvaizdis padaro jį rimtą, taigi kuria tikrumo ir prasmingumo iliuziją, leidžia 

nusiraminti per ieškojimo regimybę. Žinoma, tokiu klastingumu negalima kaltinti viso 

akademinio gyvenimo ir kalbų. Šiame darbe svarbiau atskleisti tuščių ir tam tikra prasme 

„meniškų“ kalbų skirtumą, aptarti jų galimyb÷s sąlygas ir priklausomybę nuo medijų, nei 

vertinti jų kiekybę. M÷ginant atidžiau pažvelgti į komentarą išryšk÷jo keletas požymių, 

leidžiančių skirti kalb÷jimą kaip kūrinį nuo kalb÷jmo apie – tai patyrimas, asmeninis 

suinteresuotumas, kuris kalb÷tojui leidžia remtis ne tik kitomis kalbomis, bet ir patyrimu bei 

steb÷jimu, ir iš šio suinteresuotumo, suvokimo ir įžvalgos kylantis originalumas, kurio 

naujumas yra tik šalutinis požymis, o ne tikslas. Tiksliuosiuose moksluose griežtai vengtinas 

subjekto, tyr÷jo kaip asmens vaidmuo filosofijoje tampa viena svarbiausių gero rezultato (t.y. 

svarios kalbos) sąlygų. Asmeninis suinteresuotumas/ nusišalinimas bei iš laikysenos kylantys 

padariniai leidžia skirti komentavimą (t.y. tuščią kalb÷jimą) nuo kalbos, kurioje kažkas glūdi. 

Šiuos kalb÷jimo būdus galima apibūdinti taip: kalb÷ti kažką ir kalb÷ti apie kažką 

(komentuoti). Vis d÷lto, kaip tai atrodo praktiškai? Ar nor÷dami kalb÷ti kitam patyrimą, 

tur÷tume kalb÷ti ne apie jį? Nujaučiame, kad skirtumas slypi ne tiek (arba ne vien) 

formulavime, kiek kalb÷tojo būsenoje ir visų pirma, to patyrimo tur÷jime. Kritinį metodą 

humanitariniuose moksluose papildyti estetiniu siūlantis Angelo Caranfa pastebi, kad 

aiškinimas ir žinių objektyvumas linkę užgožti perkeičiančią ar kūrybiškąją asmeninio 

žinojimo galią13. Kaip rašo Michael Polanyi, „toks žinojimas yra visiškai neefektyvus, nebent 

jis yra vidinis, neišreiškiamas (tacit), tai yra, nebent . . . jame paprasčiausiai gyvenama“14. 

Dalintis su kitu žmogumi ar jam perteikti (kiek tai įmanoma) galiu tik tai, ką tikrai turiu. 

1.3. Kaip skirti tuščias ir svarias kalbas: interpretacija 

Toliau gilinsiuos, kaip reik÷tų kalb÷ti, o ne tik komentuoti. G. Steineris siūlo 

prisiminti, kokia yra tikroji hermeneutikos, arba interpretavimo prasm÷. Meno kūrinį, užuot 

komentavus, reik÷tų interpretuoti „atsakaus suvokimo, aktyvaus įsigilinimo“ veiksmu. 

„Interpretuotojas – tai prasmių šifruotojas ir perteik÷jas (...) vykdytojas, „įveiksminantis“ savo 

turimą medžiagą, idant suteiktų jai suprantamą gyvenimą.“15 Išryšk÷ja, kad tikriausias 

                                                
12 Ten pat, p. 41. 
13 Caranfa, A. 2006. “Voices of Silence in Pedagogy: Art, Writing and Self-Encounter”. Journal of Philosophy of 
Education, Vol. 40, No. 1, 2006. 
14 Ten pat. 
15 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 11. 
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interpretuotojas yra atlik÷jas – aktorius, šok÷jas, smuikininkas. Savo veiksmu jis ir vertina, ir 

kritikuoja kūrinį, tuo pačiu įgyvendindamas jį ir per savo išgyvenimą perteikdamas jo esmę, 

padarydamas jį pasiekiamą kitų patirčiai. Šiuo aspektu menas tampa visiems bendras dalykas: 

kad kūrinį suprastų kitas žmogus, turi būti naudojamos suprantamos (bendros) priemon÷s, t.y. 

išraiška, bet ir bendražmogiškas turinys, galimas patirti bet kuriam žmogui. Hansas-Georgas 

Gadameris, kalb÷damas apie meną, teigia: „jis kalba apie tai, kas bendra“16. Kita vertus, kad 

„autentiškas suvokimo potyris“ įvyktų, reikalingas tikras interpretuotojas, vert÷jas, prasmių 

perneš÷jas ir toks pat klausytojo/žiūrovo atvirumas, pasirengimas priimti, „rizikingas 

angažavimasis“ prasm÷s patyrimui. Taip atsiranda bendra, ne akims skirta, dar viena „erdv÷s“ 

dimensija, kurioje tampa įmanoma intersubjektyvi patirtis. Tokiu būdu menas, pasitelkdamas 

medžiagines priemones, perteikia ne medžiaginius dalykus.  

Vis d÷lto, ar filosofin÷ kalba negali būti tolygi savo meniškumu, t.y. sugeb÷jimu 

perteikti nekalbinius dalykus, menui – dailei, muzikai, literatūrai? Pats G. Steineris pritaria, 

kad taip gali būti (net ir meno kūrinių kritikos, komentaro atveju - penktame skyrelyje 

išvardija nemažai išgyvento komentavimo, prilygstančio kūriniui, pavyzdžių). Meno ir 

filosofijos bendrumą diskutuoja A. Caranfa: „Bet koks skirtumas tarp kalbos, filosofijos ir 

meno išblunka, kadangi visi trys yra nematomo matomame, nežinomo žinomame ir tylos 

diskurse pasireiškimas.“17 

 Remiantis samprotavimais apie komentaro ir kūrinio skirtumus, filosofin÷ kalba gali 

prilygti tikram meno kūriniui, pavyzdžiui, paveikslui tada, kai ne apibūdina paveikslą, t.y. 

kalba apie, bet kalba kažką, t.y. meno būdu perteikia kitam tai, ko jis (skaitytojas/klausytojas) 

iki galo negali įvardyti, perpasakoti. Nors galime įvardyti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos 

atskiriame tikrą kalbą nuo plep÷jimo, kaip įvyksta tokia kalba yra tokia pati paslaptis, kaip ir 

muzikos kūrinio modus operandi. G. Steineris klausia: „ką gali kalba, kad ir kaip sumaniai 

vartojama, pasakyti apie tapybos, skulptūros, muzikin÷s struktūros fenomenologiją?“18. 

Autoriui klausimas apie kalbos sugeb÷jimą ką nors prasminga pasakyti apie muzikos esmę ir 

prigimtį yra esminis. Muzika geriausiai iliustruoja perskyrą tarp „racionalaus loginio 

pobūdžio konceptualizacijos ir kitų vidin÷s patirties būdų“, t.y. suprantamumo ir mąstymo bei 

išgyvenimo kategorijų, neprieinamų tokiam supratimui19, tod÷l tyrin÷jant kalbos galimybes 

                                                
16 Gadamer, H.-G. 1997. Grožio aktualumas. Menas kaip žaidimas, simbolis ir švent÷. Vilnius: Baltos lankos, p. 
17. 
17 Caranfa, A. 2006. “Voices of Silence in Pedagogy: Art, Writing and Self-Encounter”. Journal of Philosophy of 
Education, Vol. 40, No. 1, 2006. 
18 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 19. 
19 Ten pat, p. 21. 
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perteikti neverbalinius dalykus šis klausimas pakankamas. Vis d÷lto, G. Steineris teigia, kad 

„kalba, bylodama apie muziką, esti luoša.“20 

Gal tikrai n÷ra prasm÷s kalb÷ti apie meno veikimo principą, taip pat ir apie kalbos 

prigimtį ir esmę? Heideggeris teigia: “kalbos esm÷ (Skir-tumas) negali būti užčiuopta pačios 

kalbos”21. Kas lieka? Heideggeris šioje beviltiškoje situacijoje vartoja skir-tumo sąvoką, kuri 

užpildo tai, kas neįvardijama.  

Galbūt tod÷l G. Steineris iškelia muziką aukščiau už kalbą: „gal net žiauroka 

priešpriešinti komunikatyvų muzikos sodrumą tuštiems žodžių apsisukimams.“22 Tačiau tai 

galioja tol, kol kalba bando kažką pasakyti apie muzikos kūrinį. Savarankiška ji pati gali tapti 

meno kūriniu, perteikiančiu tai, kas ne žodiška. Kartais žmogus, išklausęs ar perskaitęs kalbą, 

pasijaučia perkeistas, kitoks, tačiau, regis, tai padaro ne žodžiai. Kalbos kaip meno veikimo 

procesą nor÷čiau aptarti konkrečiau. 

1.4. Kalbos kaip meno veikimas 

Prad÷dami kalb÷ti susiduriame su tokia problema: viduje esama tam tikro turinio, kurį 

norime perduoti kitam. Idealiu atveju, turinys tur÷tų būti perduodamas visiškai nepakitęs; kad 

tai įvyktų, svarbu, kad „kanalas“ jo nekeistų, nuo savęs nieko neprid÷tų. Tai akivaizdu, kai 

informacija labai paprasta, paviršutiniška patirties požiūriu – pavyzdžiui, norint pranešti, kiek 

dabar valandų. Tokiu atveju svarbu tinkamos sąlygos kalb÷ti, triukšmo nebuvimas ir pan. Ar 

teisingas turinys bus perduotas priklauso tik nuo „kanalo švarumo“. Sud÷tingiau tampa norint 

perteikti gilesnius sielos išgyvenimus, patyrimus ar jausmus. Meno ar kalbos apie gilesnius 

išgyvenimus atveju, pati išraiška kažką prideda prie turinio. Menininkas nutapo daugiau nei 

nor÷jo ar planavo, tikras kūrinio poveikis taip ir lieka iki galo nesuvoktas. Kalb÷tojas pasako 

žymiai daugiau nei suvokia ar ketina. Aiškiai tai atskleidžia psichoanaliz÷ – patyręs analitikas 

tikruosius žmogaus ketinimus ar mintis perpranta pacientui apie juos tiesiogiai visiškai 

nekalbant, sprendžia iš kalb÷tojui nepastebimų jo paties žodžių. Subtiliau ir 

neįsisąmonindamas kiekvienas klausytojas „trečiąja ausimi“ „girdi“ daugiau, nei yra sakoma. 

Taigi meno kūrinyje ar kalboje atsiranda tam tikras prasm÷s perteklius, kuris nekalbant glūdi 

neatskleistas. Galbūt šis „daugiau“ ir yra aktyviausia, produktyviausia ir paveikiausia 

kalb÷jimo esm÷, tačiau kaip tik šį daugiau ir sunkiausia apčiuopti ir įvardyti. Galima nujausti, 

kad jo šaltinis yra patirtyje ir „gilesniuose sielos sluoksniuose“.  

                                                
20 Ten pat, p. 22. 
21 Edwards, J. C. 1990. Authority of Language: Heidegger, Wittgenstein, and the Threat of Philosophical 
Nihilism. University Press of Florida. p. 122. 
22 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 23. 
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Skirtingo gilumo turinys apsprendžia ir tai, ar yra prasm÷ kalb÷ti, jei abu žmon÷s jau 

turi patyrimą, apie kurį kalbama. Jeigu abu pašnekovai jau žino, kad yra pus÷ vienuoliktos, 

prasm÷s pasakyti šią informaciją garsiai n÷ra. Tačiau kalbant apie gilesnius sielos sluoksnius, 

turint omenyje tą prasm÷s perteklių, kuris atsiranda tik išraiškoje, prasm÷ kalb÷ti lieka. Norint 

įgyvendinti patyrimą išraiškoje, kalb÷tojui reikalingas kitas žmogus, kuriam tą patyrimą 

galima būtų perteikti.  

Tad išryšk÷ja, kad kalbos ir patyrimo santykis n÷ra nekintantis ir priklausantis vien 

nuo kalb÷tojo „nuoširdumo“. Vienas esminių elementų, apsprendžiančių, ar adekvatu kalbos 

veikimą lyginti su menu, yra patyrimo „gylis“. Tolimesniuose samprotavimuose apie kalbą ir 

jos veikimą nor÷čiau aiškiai apsiriboti tam tikra grupe kalbų – tokiomis kalbomis, kurias 

galima lyginti su menine patirtimi; kadangi ir tokių kalbų rūšių yra daugyb÷, aktualiausia man 

– apsiriboti būtent filosofin÷mis kalbomis.  

1.5. Įsiminimas kaip atlikimas 

Aptar÷me, kad kai kurios kalbos yra tam tikra prasme „meniškos“ – gebančios sukelti 

kitame išgyvenimą, panašiai kaip geras filmas ar koncertas. Ne veltui G. Steineris šalia menų 

ir muzikos pamini literatūrą. Kalbos atveju, „įveiksminta interpretacija gali būti ir vidin÷.“23 

Jei svarios kalbos sukūrimas reikalauja patyrimo tur÷jimo, ko be skaitymo ir klausymo reikia, 

kad išgyventume skaitomą tekstą ar klausomą kalbą (nors tiksliau būtų klausti, kokio 

skaitymo ir klausymo)?. Jei žodžius lygintume su meno priemone (pianinu ar dažais ir 

teptuku), sakinius –  su naudojama palete, kompozicija, forma, kas yra kalbos atlikimas, 

interpretacija?  Muzikos kūrinio atlikimo atitikmuo kalboje, pasak G. Steinerio, yra 

išmokimas mintinai – taip skaitytojas tampa „pajaustos prasm÷s vykdytoju“. „Išmokti 

mintinai – vadinasi, suteikti tekstui arba muzikai įsigyvenantį aiškumą ir gyvybinę j÷gą.“24 

Be abejo, minties nešiojimas savyje padaro įmanomą įvade aprašytą suvokimą naujai, kaip 

taikliai pavadina G. Steineris, at-pažinimą. Jis įžvelgia, kad įsiminimas „sužadina mus 

formuojančią sąveiką su tuo, ką nešiojam÷s širdy. Mums keičiantis, kinta ir persmelkiantis 

internalizuotas eil÷raščio arba sonatos turinys.“25 Tekstui įsikūnijus mumyse, keičiam÷s patys, 

o laikui b÷gant d÷l to keičiasi ir teksto turinys. Žodžiams nesikeičiant, jie reiškia ne tą patį. 

Galiausiai, žodžiams keičiant mus, o mums – jų prasmę, vieną kartą patiriame jų tikrumą, ir 

čia svarbiausias vaidmuo tenka gyvenimo patyrimui. Suvokimas naujai, atpažinimas įvyksta 

būtent tada, kai atpažįstame patirdami. Tačiau ar galima atsakyti į klausimą, kokią įtaką šio 

patyrimo galimybei tur÷jo prieš jį įvykusi kalba (klausymas, skaitymas)? Nors kalbos kaip 
                                                
23 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 12. 
24 Ten pat. 
25 Ten pat, p. 13. 
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vienintel÷s patyrimo sąlygos ir negalima pripažinti, jos reikšm÷ nenuginčijama. Tod÷l G. 

Steinerio minimas įsiminimas ir yra toks svarbus. Vis d÷lto, įsiminimas nelygus įsiminimui. 

Įvykus at-pažinimui, žodžiai išnyra netik÷tai, tarsi iš nebūties, iš užmirštų lentynų. 

Psichoanalitikas pasakytų, kad mes nieko ir nepamirštame, visus vaizdus, patyrimus, mintis ir 

jausmus saugo pasąmon÷, o reikalui esant, juos „išgriebiame“ – prisimename, įvardijame, 

atgaiviname. Ir atvirkščiai – paslepiame juos nuo savo budrios sąmon÷s, tuomet net ir 

nor÷dami negalime prisiminti kokios nors informacijos. Viena vertus, kiekvienos akimirkos 

turinys įrašomas mūsų esyb÷s archyvuose bet kokiu atveju, o antra vertus, šie „prisiminimai“ 

dažnai, galbūt ir pernelyg dažnai, yra mums nepasiekiami – jie greičiau mus ištinka, nei yra 

prisimenami, išnyra nevalingai, greičiau patys atgiję, nei pažadinti. Šiek tiek kitoks atminties 

reiškinys yra toks išmokimas mintinai, kai galime kada panor÷ję padeklamuoti eil÷raštį. Čia 

turime reikalą su sąmoningu, valingu išmokimu atmintinai. Tad koks įsiminimo būdas gali 

būti mums naudingiausias m÷ginant suteikti tekstui „įsigyvenantį aiškumą ir gyvybinę j÷gą“? 

Pats G. Steineris omenyje, žinoma, turi antrąjį variantą – „susiurbimas“ susijęs su „budrios 

atminties saugykla“ (kursyvas mano, I.M.), tiksliu įsiminimu26. Vis d÷lto, mūsų tikslas n÷ra 

pats išmokimas mintinai – svarbu teksto ar pasakymo esm÷s suvokimas, į-gyvendinimas. 

Lemiamą reikšmę čia turi vienas ribojantis faktas – mūsų sąmoninga atmintis n÷ra berib÷. 

Žinoma, galima pasirinkti vieną ar kelis raštus bei juos išmokti, tačiau nejaugi visas kitas 

pasaulio knygas, įskaitant ir nuostabiausią poeziją, tur÷tume palikti „išoriniam vartojimui“? 

Vis tik nemanau, kad budrios atminties ribotumas yra vienintel÷ priežastis galvoti apie du 

įsiminimo aspektus (išmokimą atmintinai ir mažiau suvaldomą nesąmoningą atsiminimą). 

Kaip pasakytų Sokratas, išeities galbūt galima ieškoti tarpiniame variante – nei visiškai 

sąmoningame, nei vien intuiciniame. Paradoksalu, bet pavyzdį teikia rašto kultūros 

nepaliestos (ar nežymiai paliestos) sąmon÷s įsiminimo įpročiai.   Oralumo kultūroje 

įsiminimas neprikaustytas prie žodžių, nemaža „atsakomyb÷s“ paliekama nesąmoningai*  

atminties daliai. Albertas Lordas rašo, kad oralumo kultūroje, norint įsiminti tekstus, gausiai 

naudojamos pasikartojančios fraz÷s, padedančios prisiminti mintį – taigi bandoma įsid÷m÷ti 

ne žodžius, bet pačią mintį, nors ją išreiškiančių žodžių išd÷stymas ir padeda tai padaryti27 

Tokiu būdu sąmoningai, budriai atminčiai tenka ribotas frazių kiekis, pačią esmę paliekant 
                                                
26 Ten pat. 
* „sąmoningumas pirmiausia yra grynai deskriptyvus terminas, apimantis tiktai visiškai tiesioginį ir patikimiausią 
juslinį suvokimą. Tačiau patirtis mums rodo, kad psichikos elementas, pavyzdžiui vaizdinys, ne visą laiką būna 
sąmon÷je. Veikiau būdinga tai, kad sąmoningo suvokimo būkl÷ greit praeina; šią akimirką sąmoningai 
suvokiamas vaizdinys kitą akimirką jau taip nebesuvokiamas, tačiau tam tikromis, lengvai sukuriamomis 
aplinkyb÷mis v÷l gali būti susigrąžintas į sąmonę. Koks jis buvo tą tarpą, mes nežinome; galime pasakyti, kad jis 
buvo latentiškas, tur÷dami galvoje, kad jis buvo bet kurią akimirką į sąmonę susigrąžinamas. Jeigu pasakysime, 
kad jis buvo nesąmoningoje sferoje, toks aprašymas irgi bus teisingas.“ (Freud, S. 1999. Anapus malonumo 
principo, vert÷ Gailius, A. Vilnius: Vyturys. p. 131) 
27 Lord, A. B. 1987. “Characteristics of Orality”. Oral Tradition, 2/1 (1987): 54-72. 
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nesąmoningai atminčiai** . Anot N. Yamagata, laisvą požiūrį į citavimą pastebime ir Platono 

tekstuose – tai atspindi įprastą būdą cituoti Homerą kasdien÷se situacijose28. Juk ir senov÷s 

mokymai bei pasakojimai tapo žodis žodin tokie, nesikeičiantys ir nekeičiami tik juos 

užrašius – tik rašto d÷ka gal÷jo atsirasti mintis apie pažodinį, tikslų išmokimą mintinai bei 

žodžio, sakinio, tikslios formuluot÷s svarbos išk÷limas. Pažodinis įsiminimas yra rašto 

technologijos išradimas. Walteris Ongas pastebi, jog rašymas skiriasi nuo kalbos, nes jis 

nebūtinai eina tiesiai iš pasąmon÷s29. Būtina pažym÷ti, kad šiuo [pažodiniu] įsiminimo atveju 

jis gali ir nebūti atsakumo veiksmu. Galima išmokti mintinai eil÷raštį, kuris, net ir giliai 

išgyventas skaitant, bus pamirštas jau kitą dieną, o gal ir iškart po nepriekaištingo 

padeklamavimo. Ar tai reiškia, kad „blogai išmokta“, ar kad vis d÷lto, išmokti dar nereiškia 

„sugerti“? Galbūt teksto prieinamumas ir susilpnino mūsų atmintį, bet jis taip pat teikia 

galimybę šiek tiek kitokiam įsiminimui: nuolatinis grįžimas prie teksto – štai kas, mano 

manymu, „sužadina mus formuojančią sąveiką su tuo, ką nešiojam÷s širdy“30. Žinoma, 

procesas labai priklauso nuo skaitymo „kokyb÷s“, tačiau nors ir nesistengiame pažodžiui 

įsid÷m÷ti sakinių, „apykaita“ galima. Galbūt iškyla sunkumų, jei norime kam nors apie 

skaitytus dalykus papasakoti – tikriausiai niekaip negal÷tume būti tokie nuoseklūs ir tikslūs, 

kaip Platono perpasakotojai. Vis d÷lto, nors stipriai nukenčia minties aiškumas, priklausomai 

nuo geb÷jimo koncentruotis, turime galimybę greičiau įsid÷m÷ti, nei įsiminti, tuos dalykus, 

kurie mums aktualiausi, kurie neišvengiamai ir nenugalimai patraukia d÷mesį, verčia nuolat 

prisiminti ir steb÷ti dalyką kasdieniame gyvenime, savo patyrimuose. Linijos aiškumą 

aukojame d÷l atkarpų ryškumo.  Tokiu būdu budri atmintis neprivalo visko talpinti, o 

įsiminimas tampa laisvas, ne tiek valingas, kiek sąlygotas aktualumo. Jį galima pavadinti 

tarpiniu tarp tikslaus, aiškaus išmokimo mintinai ir nesąmoningos atminties – jam trūksta 

pažodinio aiškumo, bet dalykas nešiojamas viduje, stebint patyrimus ir nuolat grįžtant prie 

teksto, taip sukuriant G. Steinerio aprašytą teksto ir patirties sąveiką. Manau, reiktų pažym÷ti, 

kad skaitymo „kokyb÷“, angažuotumas, pasireiškiantis d÷mesio koncentracija, yra viena 

svarbiausių tokios pratęstos atminties vykusio veikimo galimyb÷s sąlyga.  

                                                
**  čia v÷l gal÷tų būti įdomus S. Freudo atsakymas į klausimą, kaip gi kas nors patenka iš nesąmoningumo į 
(iki)sąmoningąją sferą. S. Freudo atsakymas toks: „Per ryšį su atitinkamais žodiniais vaizdiniais.“ (Freud, S. 
1999. Anapus malonumo principo, vert÷ Gailius, A. Vilnius: Vyturys. p. 140) 
28 Yamagata, N. 2005. “Plato, Memory, and Performance”, Oral Tradition, 20/1 (2005): 111-129. 
29 Ong, W. J. 2002. Orality And Literacy: The Technologizing Of The Word, Routledge. p. 81. 
30 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 13. 
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1.6. Kalbos ir tikrov÷s neatitikimas 

Filosofinio kalb÷jimo „meninio pobūdžio“ veikimas yra įkvepianti ir guodžianti 

mintis. Vis d÷lto reikia nuodugniau įsigyventi į klausimą, kas yra žodis, ir m÷ginti suvokti, 

kas vis tik yra tai, ką pavadinome „kalbos kaip meno veikimu“.  

G. Steineris stoja priešais faktą, kad kalba galima perteikti ką tik nori – ir tiesą, ir 

prasimanymą, galima kalb÷ti tai, kas visiškai neatitinka tikrov÷s, neturi jokio ryšio su 

patyrimu ir gyvenimu31. Tačiau prasimanymas ar melas dar n÷ra blogiausia, kas gali nutikti 

mąstant šia kryptimi. Iškyla pavojus ir tikrumo kalbos galimybei.  

Akivaizdu, jog žodis lapas n÷ra lapas, kad jis „nei žalias, nei raudonas“, nei šioks, nei 

anoks. Jeigu nor÷čiau kam nors tiksliai perduoti lapo, kurį matau, apibūdinimą, kad kito 

sąmon÷je atsirastų tikslus to konkretaus lapo vaizdas, kas būtų tikrov÷s atitikimas, tobulas 

perdavimas, tai kalba neįmanoma to padaryti. Net jeigu kalb÷tume iki begalyb÷s, tiksliai 

matuodami kiekvieną įlinkį, kaipgi nusakytume galybę skirtingų atspalvių, kintančių 

kiekviename lapo taške ir kas akimirką besikeičiančiu apšvietimu? Didžiausia problema yra 

netgi ne žodžių trūkumas, bet nuolatinis tikro daikto kitimas. Regis, kalba yra didžiul÷ 

abstrakcija, n÷ vienu atveju neatitinkanti konkrečios tikrov÷s, nekalbant jau apie žodžio ir 

daikto skirtumą.  

Įvardijimas, tokiu atveju, ne „pašaukia daiktą į artumą“ ar kuria realius pasaulius, bet 

sunaikina daikto (jausmo, patyrimo ir t.t.) unikalumą (tik mūsų mąstyme, žinoma, juk tas 

lapas kaip buvo, taip ir liko unikalus – jeigu ištarę žodį suskubsime v÷l atidžiai į jį pažvelgti, 

pamatysime).  

Štai kaip šį klausimą išl÷l÷ Locke‘as:  

„...bendroji sud÷tin÷ id÷ja, apie kurią kiekvienas galvoja ar kurią nori išreikšti šiuo 

žodžiu, akivaizdžiai skiriasi kiekvieno ta pačia kalba kalbančio žmogaus galvoje. [...] Vieną 

patenkina aukso substancijoje spalva ir svoris, kito galvoje, be spalvos, aukso id÷ją būtinai 

turi papildyti tirpumas aqua regia (karališkajame vandenyje), trečiasis galvos apie jo lydumą, 

nors tirpumas aqua regia yra ne mažiau su jo spalva ir svoriu susijusi savyb÷ už lydumą ar už 

kokią nors kitą savybę; kiti dar pridurs kalumą ir nekintamumą ir taip toliau, atsižvelgdami į 

tai, ką bus sužinoję iš tradicijos ar patirties. Kas tuomet iš visų jų apibr÷ž÷ tikslią žodžio 

„auksas“ prasmę? (Essay concerning human understanding, IX).“32 

 

                                                
31 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 55. 
32 Eco, U. 2001. Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje, vert÷ Tuliševskait÷, I. Vilnius: Baltos lankos. P. 
266. 
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Atidžiai pažvelgus darosi aišku, kad kalba n÷ra „tikra“ to konkretaus atitikimo 

gyvenamai tikrovei prasme. Bet koks įvardijimas kuria – tačiau daro tai kalbiniame pasaulyje. 

Lapas n÷ra „lapas“, jis tik taip vadinamas. Kalba tokiu būdu yra kažkas kita nei jos 

įvardijamas pasaulis, tačiau ne visai. Tad kaip žodžiai, neturintys nieko bendra su tikru daiktu, 

gali mums kažką esmingo perteikti?  

 

 

René Magritte Ceci n'est pas une pipe 

 

Jeigu iš „pasaulio“ žiūrim į kalbą ir galim pasakyti, kad ji jam nepriklauso – na, kad 

„lapas“ n÷ra lapas, tai visiškai teisinga sakyti, kad ir lapas n÷ra joks „lapas“. Žodžio ir daikto 

neatitikimas yra neišvengiamas, bet taip pat negali būti nuginčyta patirtis per kalbą. Kaip tai 

paaiškinti? V÷lgi, bet koks sprendimas ar išvada priklauso kalbiniam pasauliui. Galbūt reik÷tų 

kaskart, net ir klausant pačių nuostabiausių kalbų, prisiminti, kad jos patyrimai yra patyrimai 

toje kalbin÷je, kurią galima pavadinti virtualia, plotm÷je? Įd÷miai skaitydami, skausydami ar 

kalb÷dami galbūt galime suprasti, ką Terry Eagletonas tur÷jo omenyje sakydamas, kad 

reikšm÷ yra „tarsi nuolatinis esaties ir kartu nesaties mirg÷jimas. Teksto skaitymas – tai 

veikiau šio nuolatinio mirg÷jimo proceso sekimas, o ne v÷rinio karoliukų skaičiavimas.“33 

Nereikia apibr÷žti tikslios žodžio „auksas“ prasm÷s, nes tai ir neįmanoma – tikroji to 

žodžio prasm÷ yra auksinis žiedas ant piršto. Šito (juk paprasto) patyrimo ne tik kad 

neįmanoma tiksliai apibr÷žti – jo neįmanoma į kalbą įd÷ti kaip ir to lapo, nes patyrimas, 

buvimas yra tiesiog ne kalbinis, ne mąstymo dalykas. 

 Kalba n÷ra netikra ar mažiau tikra nei „tikrov÷“, ji tiesiog yra. Šioje plotm÷je (kitoje 

ji nebūna) ji turi galią perkeisti, tiksliau, galbūt kaip ir kiekvienas meno kūrinys, ji kviečia 

keistis, yra veiklos užuomazga: „susidūrimas su estetine plotme, kaip ir tam tikri religinių bei 

                                                
33 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 118. 
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metafizinių potyrių būdai, yra giliausiai „įsismelkiantis“, labiausiai performuojantis 

raginimas, prieinamas žmogaus patirčiai.“34  

Pažvelgus šitaip atvirai, pradeda kirb÷ti mintis, kad būtent tod÷l kalba ir galima kažką 

perteikti, kad ji n÷ra visiškai „tikra“, sakytume, ji n÷ra tie daiktai, jausmai ar patirtys – ji 

sudaryta iš žodžių, kurie yra tik žodžiai. Būtent tod÷l, kad ji yra kitokios rūšies nei visa kita, 

kas nepriklauso mąstymui, kalba turi sugeb÷jimą formuoti, kurti, perteikti – savo kalbiniame 

pasaulyje: „Tik suvokę, kad žodžiai tenurodo kitus žodžius, kad kiekvienas patirties veiksmas 

kalbos atžvilgiu visada yra „sakymas kitais žodžiais“, galime grįžti į tikrą laisvę.“35 M÷ginant 

nujausti, suvokti, perprasti „kalbos pasaulį“ kaip kažką kita, nuolat kažkas praslysta, tartum 

pasirodo tarpas, tuštuma („pasirodo“ čia labai netinkamas žodis, nes tuštuma iš tiesų 

nepasirodo). Stulbina tai, kad įmanomi, viena vertus, kalbos ir pasaulio neatitikimas, bet ir 

kalbos kaip meno veikimas, kai žodžių d÷liojimas į sakinius, pasakojimus ar tiesiog – 

kalb÷jimą – sukelia tai, ko žodžiuose n÷ra ir būti negali – tai liudija nenuginčijami patyrimai. 

Kaip išryškina pats G. Steineris, n÷ra argumentų paprieštarauti dekonstruktyvizmo 

teiginiams36. Taip pat n÷ra priemonių nuginčyti kalbinius patyrimus. Bandant susieti šiuos, 

regis, prieštaravimus, ištinka nesuprantamumas. Tod÷l apmąstant patyrimo, iš-gyvenimo bei 

kalbos kaip patyrimo šaltinio santykį galima teigti, kad kalba iš tiesų yra kažkas visiškai kita, 

o jos sukurtą patyrimą galime vadinti virtualiu (apie virtualumo sąvoką plačiau kalbama 2.4. 

skyriuje). Atsisakant nusiteikimo, kad kalba atitinka empiriką, žodis išlaisvinamas, jis v÷l 

įgyja savo magiškas galias37.  

1.7. Pasakojimas ir dialogas 

Kalbos ir „tikro daikto“ skirtingumas bei virtualumo sąvokos įvedimas šiek tiek 

koreguoja filosofin÷s-menin÷s kalbos veikimo supratimą. Ankstesni samprotavimai pasirodo 

šiek tiek kitoje šviesoje – jie išlieka, tačiau kalbos veikimas nebegali būti suprantamas kaip 

visiškai tiesioginis dalyko (t.y. filosofinio patyrimo) perteikimas. Kadangi kalba n÷ra 

perteikiami dalykai, jos veikimas panašus į s÷klytę, kuri auga skaitančiame ar 

besiklausančiame žmoguje ir gali virsti dalyko patyrimu, kitaip tariant, at-pažinimu. Kaip 

teigia šv. Augustinas, „žodžiai yra pakankamai veiksmingi, kad, primindami dalykus, pad÷tų 

mums juos įsivaizduoti, tačiau nepakankamai veiksmingi, kad atskleisdami dalykus, leistų 

mums juos pažinti.“38 Taip veikia pasakojančios, teigiančios kažką kalbos. Vis d÷lto, 

                                                
34 Ten pat, p. 134. 
35 Ten pat, p. 94. 
36 Ten pat, p. 187-188, 200. 
37 Ten pat, p. 95. 
38 Peters, J. D. 2004. Kalb÷jimas v÷jams: komunikacijos id÷jos istorija, vert÷ Droblyt÷, P. Vilnius: Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. p. 87. 
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patyrimo s÷ja yra vienas iš kalbos aspektų; esti ir kitas būdas žadinti kitame žmoguje 

patyrimą: tai su juo kalb÷tis. Pokalbis nuo kalbos kaip s÷klyt÷s įvaizdžio skiriasi tuo, kad 

patyrimas kuriamas pačiame kalb÷jime, kalb÷jimo situacijoje. Dialogo plotm÷je, kreipimęsi ir 

atsakyme dar labiau nei pasakojančioje kalboje aktualiai veikia vieno žmogaus laikysena kito 

atžvilgiu, kuri pastaruoju atveju pasireiškia netiesiogiai – kaip rūpestis kitu, jo laiko 

branginimas pasiryžtant at-sakingai kalb÷ti. Dialogo situacijoje patiriama kita asmenyb÷ per 

reakciją vieno žmogaus į kitą ir neišvengiamai tampama aktyviai dalyvaujančiu kalbiniame 

patyrime. Taigi situacijos patyrimas yra gerokai intensyvesnis, nei pasakojimo atveju. 

Dialogo dalyvis išreiškia savo patirtį ir gali tuoj pat sulaukti atsakymo, reakcijos. Jei 

pasakojimą apibūdinome kaip s÷klytę, iš kurios gali išaugti apkalb÷to dalyko patyrimas, tai 

dialogiškumą galime palyginti su dirvos purenimu – norimas perteikti kalbos turinys pasiekia 

kitą būdu, kuris, sakytume, suaktyvina patirties aspektą. Dialogiškumas kalboje yra santykio 

pasireiškimas, o juk „santykis yra dirva, kurioje auga Buvimas.“39 Šitaip samprotaujant gali 

pasirodyti, kad kalbas skirstytinos į dvi rūšis: pasakojimą, atitinkantį kalbos kaip s÷klyt÷s 

įvaizdį, ir dialogą, apimantį ir kalbos kaip s÷klyt÷s funkciją, ir patyrimo kalb÷jimo situacijoje 

kūrimą. Tai būtų ne visiškai korektiška. Aiškumo d÷lei reiktų skirti pasakojimo kaip s÷klyt÷s 

ir dialogo kaip gryno kreipinio aspektus. J. D. Petersas savo knygoje „Kalb÷jimas v÷jams“ 

siekia supriešinti dialogą ir skleidimą kaip dvi Europos minties kontekste istoriškai 

įsitvirtinusias komunikacijos teorijas40, tačiau bent turint omenyje atskiras kalbas, dialogas ir 

pasakojimas gali ir nebūti vienas kitą redukuojančiomis priešyb÷mis, jei žvelgiame į juos kaip 

į skirtingus aspektus, daugiau ar mažiau besireiškiančius kiekvienoje kalboje. Grafiškai kalba 

su šiais jos aspektais gal÷tų būti pavaizduota lygiagretainiu – kiekvienoje kalboje esama 

daugiau ar mažiau pasakojimo, daugiau ar mažiau dialogo: 

 

 

 

                                                
39 McHenry, H. D. Jr. 1997. “Education as Encounter: Buber’s Pragmatic Ontology”. Educational Theory, 
Summer 1997, Vol. 47, No. 3. 
40 Peters, J. D. 2004. Kalb÷jimas v÷jams: komunikacijos id÷jos istorija, vert÷ Droblyt÷, P. Vilnius: Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. p. 48. 

Dialogas 

Pasakojimas 
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Vis d÷lto, ar dialoge, kreipinyje vykstantis patyrimas ir yra pradžioje įvardytasis 

kažkas daugiau, glūdintis svarioje kalboje? Kiek pasakojime yra kreipinio, tiek kalbą 

jaučiame kaip „gilią“? Vis tik nedrįsčiau taip teigti, mat pasakojimas, kiek jis kalba kažką, o 

ne apie, taip pat yra svari kalba. Net jei dialogo situaciją patyrimo atžvilgiu laikytume 

siekiamybe ir vertesniu laiku nei pasakojimą, pastarasis išlieka vertingas ir savaime, ir kaip 

pagrindas bendrauti. Kaip pastebi Henry D. McHenry, Jr., M. Buberio terminais 

diskutuodamas susitikimo reikšmę švietime, Tai-žodžiai gali tikrai atgyti tarp mūsų – t.y. mes 

galime mokytis – tik tada, kai jie (Tai-žodžiai ir Tai-pasaulis) tampa mūsų susitikimo vienas 

su kitu galimybe41. Tod÷l n÷ra siekiamyb÷s pasakojimą pakeisti dialogu – greičiau praturtinti.  

Nieko nuostabaus, kad neturime su kuo sutapatinti neapibr÷žtos kažko daugiau 

sąvokos, juk kalbame apie kalbos kaip meno veikimą. Vis d÷lto galima nujausti, kad dialogas, 

jo buvimas ar nebuvimas, taip pat ir jo pobūdis yra labai reikšmingas. Negalime iš kalbos 

proceso atimti žmogiškumo, tarsi tirtume neutralų reiškinį vien su techniniais parametrais. 

Kreipimasis į kitą, to kreipinio motyvacija, taip pat kaip ir at-sakingas kalb÷jimas bei 

klausymas yra etikos klausimas. Pasak G. Steinerio, „atsakomingas atsakas, atsakantis 

atsakumas suvokimo procesą paverčia doroviniu veiksmu.“42 Vadinasi, supratimas, kaip ir 

sugeb÷jimas pasakyti svarią kalbą, priklauso ir nuo santykio su kitu, nuo laikysenos 

klausytojo/kalb÷tojo atžvilgiu. J. D. Petersas šį santykį apibūdina kaip erosą ir agapę: pirmąjį 

sieja su dialogu (Sokrato kalb÷jimas), o antrąjį su skleidimu (J÷zaus kalb÷jimas): „Faidras 

kviečia intymiai meilei, kurios abipus÷ t÷km÷ sujungia mylintįjį ir mylimąjį; o s÷j÷jo parabol÷ 

reikalauja skleisti tokią meilę, kuri būtų vienodai maloninga visiems.”43 

Kalbos ir „tikrov÷s“ neatitikimo problema, apmąstyta praeitame skyrelyje, regis, 

pasirodo visiškai kitaip įvedus santykio sąvoką. Plačiau tai aptarsiu pasitelkusi Martino 

Buberio knygą „Dialogo principas I: Aš ir Tu“. 

1.8. M. Buberio Aš-Tu 

Pirmiausia, į ką atkreipiu d÷mesį besigilindama į Dialogo principą, yra kitoks santykis 

su pačia kalba.  Pirmiau negu patyrimas yra sakymas (kalba), ir būtent sakymas (sakymas 

pamatinio žodžio Aš-Tu arba Aš-Tai) suponuoja laikyseną ir nuostatą, o ne atvirkščiai. 

Ieškodami būdo, kaip traktuoti žodį, kalbą, tarsi m÷giname žvelgti iš kažin kokios už-kalbin÷s 

tikrov÷s, atsistoti šalia kalbos ir įvardyti jos santykį su patiriama tikrove. Dialogo principe 

                                                
41 McHenry, H. D. Jr. 1997. “Education as Encounter: Buber’s Pragmatic Ontology”. Educational Theory, 
Summer 1997, Vol. 47, No. 3. 
42 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 87. 
43 Peters, J. D. 2004. Kalb÷jimas v÷jams: komunikacijos id÷jos istorija, vert÷ Droblyt÷, P. Vilnius: Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. p. 47. 
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nesiimama tokio neįmanomo uždavinio. Ne m÷ginama stotis šalia kalbos, kad „pamatytume“, 

kokia ji, bet pačiu žodžiu, jo nuolatiniu sakymu įeinama į santykį – taip dalyvaujant tikrov÷je. 

Sakymas n÷ra atskirtas nuo tikrov÷s, nes kreipimosi metu ji n÷ra „objektas“. Galbūt tai 

atsakymas į klausimą, ką daryti su vienas kitam prieštaraujančiais suvokimais apie kalbą ir 

patyrimą – pačiu kalbiniu judesiu paveikti perskyrą tarp „kalbinio pasaulio“ ir patiriamos 

„tikrov÷s“, kurią juk kalbiškai ir sukuriame.  

Į ką yra kreipiamasi? Sakymas neapsiriboja pokalbiu, iš tiesų sakymas nebūtinai yra 

pokalbis, tai greičiau laikysena viso ko atžvilgiu, kaip išvardija pats M. Buberis, tai 

kreipimasis į gamtą, žmones ir dvasines esybes44. Sakyti Aš-Tu galime tiek klausydamiesi 

gyvos kalbos, tiesiogiai dalyvaudami pokalbyje, tiek skaitydami užrašytą tekstą. 

Pasigilinkime, kaip atrodo kreipimasis pastaruoju atveju.  

Buberio siūlomas būdas išgirsti, kas sakoma tekstu, neleidžia apsiriboti teksto 

skaitymu – tenka pažvelgti į jokioje knygoje neišsitenkančią tikrovę, idant išgirstume 

nedalomą sakymo visumą45. Į akis krenta siūlymas ne perskaityti, o išgirsti tekstą: „kokį nors 

tradicijos mums išsaugotą prieš kelis tūkstantmečius mirusio mokytojo posakį ... pagauti ir 

suvokti klausa, t.y. taip, tarsi kalb÷tojas būtų čia pat, dar daugiau, tarsi tai būtų sakoma būtent 

jam“46. Juk toks posakis, be abejo, yra užrašytas, ir vis tik jį siūloma ne perskaityti, bet 

suvokti klausa, ir jei tik pavyks tai padaryti, klausantysis išgirs balsą, kuris bus ne skaidomas 

į turinį ir išraišką, bet nedalomas sakymas. Tokiu būdu įmanoma tampa tai, kad tekstas (žodis, 

kalba) neb÷ra kažkas kita, svetima pasauliui. Be abejo, Buberio raginimas naudotis ne rega, 

bet klausa, yra kiek netik÷tas, bet ne atsitiktinis, ir į jį verta atkreipti d÷mesį. Šiaip jau 

suvokimo veiksmas atliekamas nei akimis, nei ausimis, tad kod÷l siūloma „suvokti klausa“? 

Pirmiausia, pamatinis veiksmas yra būtent sakymas, tad natūralu, kad atliepiantis veiksmas 

yra klausymas. Bet ar tai reiškia perskaitymą balsu? Greičiau turimas omenyje ne-skaitantis 

klausos veikimo pobūdis.  

Skaityti reiškia skaidyti tekstą į turinį ir išraišką47, paverčiant tekstą nuo manęs atsietu 

objektu. Tokiu būdu žodžiais ir teiginiais galima įvairiai disponuoti, kontrargumentuoti, 

perstatin÷ti, dekonstruoti, etc. Alternatyva yra įsiklausyti į asmeniškai man sakomą posakį, 

„visa savo esybe atsigręžti į apčiuopiamojo posakio neapčiuopiamąjį sakytoją“48. 

„Neapčiuopiamasis sakytojas“ objektinį (regos jusl÷s pagimdytą) santykį su tekstu paverčia, 

                                                
44 Buberis, M. 1998. Dialogo principas I: Aš ir Tu, vert÷ Sodeika, T. Vilnius: Katalikų pasaulis. p. 73. 
45 Sodeika, T. 1998. „Martinas Buberis ir žydiškoji „graikiško mąstymo“ alternatyva“. Buberis, M. 1998. 
Dialogo principas I: Aš ir Tu, vert÷ Sodeika, T. Vilnius: Katalikų pasaulis. 
46 Buberis, M. 1998. Dialogo principas I: Aš ir Tu, vert÷ Sodeika, T. Vilnius: Katalikų pasaulis. p. 191. 
47 Sodeika, T. paaiškinimai. Buberis, M. 1998. Dialogo principas I: Aš ir Tu, vert÷ Sodeika, T. Vilnius: Katalikų 
pasaulis. p. 191. 
48 Buberis, M. 1998. Dialogo principas I: Aš ir Tu, vert÷ Sodeika, T. Vilnius: Katalikų pasaulis. p. 191. 
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G. Steinerio žodžiais tariant, angažuotu atsakomingumu, kuris išeina už teksto ir „tikrov÷s“ 

perskyros. Nei „teksto“, nei „tikrov÷s“ neb÷ra kaip nuo manęs atsietų, prieš mano akis 

pastatytų objektų, apie kuriuos galiu, pavyzdžiui, kalb÷ti. Posakis tampa aktualiu sakymu, 

apimančiu ir tekstą, ir „tikrovę“; jie susiejami tuo vidiniu veiksmu. Netenka prasm÷s kalb÷ti 

apie žodžio ir „tikrov÷s“ atitikimą ar neatitikimą. Klausa, klausymas čia gali pasufleruoti apie 

neobjektišką, vidinį veiksmo pobūdį, kuris veda ne į žinojimą, bet į suvokimą, supratimą. 

Apibendrinant Buberio įkv÷ptus samprotavimus galima dar kartą sau priminti, kad kalbos – 

patyrimo (kalbos – tikrov÷s) santykį keičia ne tik patyrimo buvimas/nebuvimas ar jo gylis, bet 

ir vidinis mano veiksmas – Tu-sakymas kalb÷tojui (ar klausytojui) (net jei 

kalbama/klausomasi per rašytinį tekstą), pasireiškiantis laikysena, kad sakoma asmeniškai 

man, o ne „apskritai“. Tarsi aidas pasigirsta G. Steinerio aprašytas angažuotumo, at-

sakomyb÷s reikalavimas. Juk at-sakome kažkam.  

Kaip matyti, ne taip paprasta vienareikšmiškai apibr÷žti kalbos ir patyrimo santykį. 

Vaisingiausias šio tyrimo rezultatas pasirodo esantis apibr÷žimo neįmanomyb÷s jausmas, 

neleidžiantis įvardyti pačios kalbos esm÷s. Juo prasid÷jo ir baigiasi klausimas „kas yra 

kalba?“, tačiau nebūtinai turi baigtis kalbin÷s veiklos ypatybių tyrimas. Tenka atsisakyti 

minties apie kalbos galimybes perteikti, atspind÷ti ar pasakyti ką nors apie tikrovę tiesiogiai, 

taip, kaip ją patiriame. Kalba greičiau panaši į s÷klytę, kurios veikla pasireiškia ne kalbiškai, 

negu į „tikr ą daiktą“. Tod÷l svarbu klausti ne tiek kaip perteikti patyrimą?, o kaip 

suprantamai kalb÷ti? Ar autentiškumą verta aukoti d÷l suprantamumo, kaip siūlo Williamas 

Jamesas49, dar abejotina, tačiau patyrin÷ti kalbos raiškos vaidmenį kalbos ir patyrimo santykio 

klausimo kontekste, manau, tikrai ne pro šalį. Tolesniame tyrime reiktų tur÷ti omenyje, kad 

kalbos kaip meno veikimas siejasi su kalbos kaip s÷klyt÷s veikimu, t.y. pasakojimu, dalyko 

kūrimu kalbin÷je plotm÷je, kuris, be jokios abejon÷s, gali vykti ir dialogo situacijoje. 

Dialogiškumas kaip kreipinys laikytinas kita kalbos dimensija, intensyvinanti ir kurianti 

santykį su kitu.  

                                                
49 Peters, J. D. 2004. Kalb÷jimas v÷jams: komunikacijos id÷jos istorija, vert÷ Droblyt÷, P. Vilnius: Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. p. 332. 
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II. KALBOS IR PATYRIMO SANTYKIS: 

 SAKYTIN ö IR RAŠTO KALBA 
 

2.1. Kalbin÷s raiškos įvairov÷ 

Kaip min÷ta anksčiau, kalb÷jimo reikšm÷ ir jos pobūdis priklauso nuo turinio, tiksliau, 

nuo kalbamo patyrimo „buvimo vietos“ sieloje, taigi keičiasi ir pats kalbos ir patyrimo 

santykis. Jau buvo kalb÷ta apie paprasčiausios informacijos ir meninio ar panašaus 

išgyvenimo ir kalb÷jimo apie tai skirtumą. Galima nujausti, kad leidžiantis giliau menin÷s ar 

panašios patirties, kalbos ir patyrimo santykis vis labiau komplikuojasi, kalbos geb÷jimas 

suprantamai ką nors pasakyti vis labiau menksta, prireikia metaforų, o galiausiai dvasiniai 

patyrimai tampa tokie tikroviški, kad adekvačiausiai juos apibūdina tyla. Čia galima 

prisiminti įvairius dvasinius mokytojus ir praktikus. Regis, prasmingas kalb÷jimas yra tarpinis 

– nei pats paviršutiniškiausias, kur yra tik informacija, nei pretenduojantis išreikšti galutinę 

tiesą, nes ji neišreiškiama. Taigi jis yra tarpinis variantas, duodantis daugiau nei žodžiai, bet 

mažiau nei tikri atsakymai. Nors min÷tas kalbos ir tikrov÷s neatitikimas esti vienodas ir 

nesikeičiantis kad ir apie kokią patirtį ar kalbą mąstytume, kinta kalbos geb÷jimas 

suprantamai pasakyti apie patyrimą, kintant jo gilumui.  

Kita vertus, kalba kalbai nelygi. Perteikimas turinio priklauso ne tik nuo jo paties, bet 

ir nuo kalbos – nuo jos išorin÷s raiškos, stiliaus, t.y. pačios retorikos. Remiantis šia 

priklausomybe, galima sudaryti gana abstrakčią schemą, vaizduojančią, sakytume, turinio 

perteikimo per kalbą sud÷tingumą:  
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Žinoma, dar vienas lemiamas komponentas yra kalb÷tojo/ rašytojo ir klausytojo/ 

skaitytojo laikysena, apie kurią nemažai rašyta aukščiau remiantis G. Steineriu ir M. Buberiu. 

Vis d÷lto, šio „komponento“ į schemą neįtrauksime, nes ji liečia tik kalbos raišką. Ir at-

sakomyb÷, ir Aš-Tu sakymas yra kalbinis veiksmas, keičiantis santykį ne tik su patiriama 

tikrove, bet ir su kalba; pateiktoje schemoje jis gal÷tų dalyvauti nebent paraleliai. 

Vertikali ašis žymi patyrimo gylį sieloje ir kylant į viršų did÷ja, o horizontali ašis rodo 

kalbos raiškos įvairovę. Arčiausiai nulinio taško tur÷tų būti paprasta informacija, išreiškiama 

vienu elementariu būdu. Sekant horizontalia ašimi, daug÷ja būdų pasakyti tą patį dalyką: 

paprasti buitiniai įvykiai apibūdinami mažiau skirtingų būdų, nei emociniai išgyvenimai, o šie 

– mažiau būdų nei, tarkime, egzistencin÷ būsena, ir t.t. Pavyzdžiui, ramyb÷s išgyvenimą 

galima reikšti keturiais puslapiais ar trimis eilut÷mis, tiek metaforiškai, tiek tiesiogiai – 

kiekviena kalba gali labai skirtis viena nuo kitos; būdų pasakyti, kad dabar 11 valanda ryto, 

n÷ra tiek daug. Informacijos ir patyrimo gilumas vaizuojamas vertikalia ašimi. Elgdamiesi 

kaip tikri mokslininkai, sudarin÷jantys konkrečiais empiriniais duomenimis besiremiančią 

statistiką, atskirus posakius ir kalbas pavaizduotume po visą lauką išsibarsčiusiais taškeliais. 

Vis d÷lto, pasteb÷tume taškelių santalkas, kurias aproksimuotume į vertikaliai 45 laipsnių 

kampu kylančią tiesę, kurią ir pateikiau schemoje. Tuomet patyrimo gylio ašyje apibr÷žiame 

filosofinius patyrimus ir pasinaudodami priklausomybę vaizduojančia tiese leidžiam÷s į tokio 

gilumo patyrimus atitinkančią kalbin÷s raiškos įvairovę.  

Būtent šią kalbinę raišką ir nor÷čiau patyrin÷ti tolimesniame darbe. M÷ginsiu 

analizuoti keletą skirtingų filosofinių kalbų atvejų, palyginti kalbos raišką m÷ginant perteikti 

filosofines patirtis. Toks tyrimas tur÷tų pad÷ti suvokti, kaip kuriama kalba, „kurioje kas nors 

glūdi“ ir galbūt naujai pamatyti ankstesnius, bendresnius samprotavimus apie kalbą.  

Žvelgiant plačiau, galima pamin÷ti, kad tas pats turinys gali būti m÷ginamas išreikšti ir 

kitomis priemon÷mis, kitokia „kalba“, nei verbaline. Kalbos sąvoką vartojant metaforiškai, ji 

išplečiama iki įvairias meno ir bendravimo rūšis apimančių reiškinių: kūno kalbos (pvz. 

šokio), garsų (muzikos), vaizdų (paveikslo, skulptūros, filmo). Tekstą keičia spektaklis, 

muzikos ar dail÷s kūrinys, taip pat filmas, koncertas, skulptūra ir t.t.. Didesn÷s apimties darbe 

būtų galima svarstyti apie kitų priemonių specifiką nuodugniau, o šiame darbe nor÷čiau 

trumpai aptarti tik pagrindinius įvairių raiškos priemonių bruožus, m÷ginant išryškinti 

verbalin÷s kalbos galimybes (ir negalimybes) perteikti.  

Apmąstant šį klausimą naudinga pasinaudoti aukščiau pristatyta schema, tereikia joje 

išpl÷sti kalbos sąvoką (žr. 2.2 schemą žemiau). Kadangi darbas analizuoja iš esm÷s verbalin÷s 

kalbos savybes, atrodo verta šią dalį skaidyti dar smulkiau – taip gal÷sime akies krašteliu 

pažvelgti ir į tai, kaip kalbos veikimas priklauso nuo medijos, kurioje ji reiškiasi.  
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2.2. Sakytin÷ ir rašytin÷ kalba 
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Kalbą išskaidžiau į keturias grupes remdamasi sakytin÷s (gyvos) ir rašytin÷s kalbos 

priešprieša. „Gyva“ kalba tiksliausia prasme yra pokalbis, nors šiai daliai priskirtume ir 

paskaitą, pranešimą, pamokslą – situacijas, kuriose vienas žmogus kalba kitam be tarpinių 

medijų. Knyga ar kitas rašytas tekstas priklauso paskutinei daliai kaip labiausiai nutolusi nuo 

pirmosios. Čia žodis niekad nebuvo garsu, tekstas yra medija, kurioje vienintel÷je pasireišk÷ 

konkretus turinys. Vartoju žodį „rašytas“, o ne „užrašytas“ tekstas šiai daliai pavadinti, nes 

pastarasis žodis reikalingas apibūdinti šiek tiek kitokią situaciją. Vidurin÷s kalbin÷s situacijos 

yra tarpin÷s tarp šių dviejų: į-rašyta kalba yra gyva kalba, išsaugota elektronin÷mis 

priemon÷mis, pavyzdžiui, diktofonu ar vaizdo kamera. Už-rašyta kalba tokiu atveju būtų raštu 

užfiksuota gyva kalba: paskaitos konspektai, protokolas, užrašytas interviu. Svarbu pasteb÷ti, 

kad ši schema yra gana abstraktus bandymas nuo gyvos kalbos „pereiti“ prie fiksuotos raštu. 

„Leidžiantis“ išvardytomis situacijomis žemyn aptinkame vis daugiau raštu paremtos kalbos 

savybių, ypatumų, tačiau n÷ra taip, kad vienai ar kitai situacijai priskiriamas kalbinis atvejis 

tur÷s visas konkrečias tai grupei priskiriamas savybes. Iš tiesų pretenduojant į išsamų tyrimą 

šia tema, kiekvieną atvejį reik÷tų aptarti atskirai, nes situacijų ribas reik÷tų įsivaizduoti kaip 
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šiek tiek „išplaukusias“ ir dengiančias viena kitą. Plačiau šis klausimas aptariamas skyriuje 

„Kalbos medijos tikroviškumas“.  

Vis d÷lto, kod÷l toks verbalin÷s kalbos pasireiškimo skirstymas, priešpriešinant gyvą, 

sakytinę ir rašytinę kalbą, gali būti svarbus aptariant kalbos ir patyrimo santykį ir sąveiką? 

Ankstesniuose skyriuose m÷ginau aptarti kalbos sugeb÷jimą perteikti, nors dabar tiksliau būtų 

sakyti, pas÷ti arba sukelti, patyrimą ir įvardyti tokio proceso atsitikimo sąlygas bei požymius. 

Kaip pirma sąlyga, be abejo, yra kalb÷tojas, kuris „turi ką pasakyti“ – kitaip tariant, patyrimo 

buvimas. Jeigu esate šis kalb÷tojas, tikriausiai prieš prad÷dami pokalbį, o gal net jo metu, 

įsigyvenate į kalbamą dalyką nor÷dami būti patyrime, kad gal÷tum÷te jį kalb÷ti. Pažvelgę iš 

kitos pus÷s (jei negalvosime dabar apie tai, kad kiekvienas kalb÷tojas yra ir klausytojas), 

randame filosofinių kalbų skaitytoją ir klausytoją, m÷ginantį sakyti Tu kalb÷tojui ar 

neapčiuopiamam knygos autoriui. Būtent čia gal÷jome aiškiau atrasti nuorodų, kaip dalyvauti 

„tikrumo kalboje“ – tai: 

• Įsiminimas, kuris pasirod÷ esantis ne tokia jau vienareikšmiška sąvoka, glaudžiai 

susijusi ir įtakojama rašto technologijos. Medijos poveikio analiz÷ tur÷tų atskleisti 

įsiminimo mechaniką, skirtingą gyvos kalbos ir rašytinio teksto atveju.  

• Angažuotumas, suinteresuotumas dalyku, kuris klausant ar skaitant pasireiškia 

koncentracija. Išryškinti reik÷tų d÷mesio koncentravimo pobūdį, kurį suponuoja rega 

ir klausa.  

 

Ne mažiau intriguoja M. Buberio siūlymas išgirsti skaitomą tekstą – dar ir d÷l to 

vert÷tų išryškinti skirtumą tarp būdų, kuriais pasaulį suvokiame reg÷dami ir klausydami. 

Skaitymas ir klausymas 
Prad÷kime nuo paprasto klausimo: kaip atrodo skaitymas ir klausymas? Nor÷dami 

paskaityti, susirandame knygą (jei važiuojame autobusu, išsitraukiame iš krepšio), patogiai 

įsitaisome, atverčiame skirtuku pažym÷tą puslapį ir paeiliui koncentruodami žvilgsnį į tam 

tikrų įvairiai išraitytų linijų-brūkšnelių-taškelių santalkas (žodžius) skaitome. Žinoma, jei 

važiuojame autobusu, šis paprastas (toks paprastas, jog atrodo natūralus) procesas šiek tiek 

apsunkinamas – puslapis siūbuoja ir dreba taip, kad retkarčiais turime d÷ti papildomų 

pastangų, kad teisingai perskaitytume žodį. Vis d÷lto būtent tokioje situacijoje galime pajusti, 

kad tekstas susideda iš raidžių ir pirmiausia, ką darome skaitydami, tai pamatome raides. 

Įsitaisę fotelyje ir netur÷dami kliūčių aiškiai ir matyti nejudantį tekstą, paprastai apr÷piame 

visą žodį iš karto, ir jei šriftas „geras“, pro tekstą tarsi žvelgiame „kiaurai“ įimdami dom÷n 

žodžio reikšmę. Iš šio trumpo vaizdelio galime pasakyti tris dalykus: viena – kad turime 



 27

vaizdinius objektus (ženklus), kuriuos savo sąmon÷je transformuojame į reikšmes anksčiau 

nei įsisąmoniname patį ženklą; antra, šis procesas vyksta ne visai matymo būdu – matantis 

žvilgsnis pamatytų raides, o skaitantis žvilgsnis, galima sakyti, jų ir nemato. Rašytin÷je 

kalboje iš reikšmin÷s ir grafin÷s dalies (pastaroji skirta matančiai juslei, tai pačiai, kuria 

matome peizažą) lieka vien pirmoji (žinoma, raides mes turime, tačiau mūsų estetinei-

regimajai juslei jų n÷ra). „Skaitydami mes žiūrime ne į tekstą, bet pro tekstą – taip, kaip 

žiūrime pro langą, kai norime pamatyti, kas dedasi už lango.“50 Ir trečia, pati knyga, laikraštis, 

straipsnis turi labai konkretų „materialų kūną“ – galime atsiversti konkretų puslapį, rasti 

reikiamą pastraipą, sakinį, eilutę, frazę, žodį; dar geriau – pradžioje ar pabaigoje rasime 

knygos turinį ir gal÷sime pamatyti viso teksto struktūrą. Šis „materialus“ (t.y. pateikiamas 

lyt÷jimui ir akims) apčiuopiamumas suponuoja rašytinio teksto savybes: nuoseklumą, 

aiškumą, griežtą gramatikos taisyklių paisymą (juk kiekviena klaida, net viena praleista ar 

pakeista raid÷, ką jau kalb÷ti apie nereg÷tą viso vieno lapo trūkumą knygoje (!) (turiu 

omenyje Tikrąsias esatis ir tikrojo 91 puslapio nebuvimą), tuoj krenta į akis). Šie reikalavimai 

taikomi ne tik paskiram sakiniui ar frazei; tez÷s ir mintys turi būti grindžiami nuosekliais, 

aiškiais, logiškais, akivaizdžiais argumentais; geriausia, kai išvados pateikiamos punktais. 

Kitaip tariant, kuo labiau teorija atitinka kalbin÷s, mąstymo plotm÷s reikalavimus, tuo ji 

tikroviškesn÷ ir priimtinesn÷. Tod÷l rašytinis tekstas yra itin palanki terp÷ pl÷totis scholastinio 

tipo diskursui ir G. Steinerio aprašytam „antrinio miesto“ – tekstų apie tekstus fenomenui. 

Regis, teksto objektiškumas yra ne tik fiziškas (tai, kad matome jį prieš save knygos pavidalu) 

– kalbamas dalykas taip pat tampa objektu, į kurį žiūrime iš šalies.  

Kaip gi yra su klausymu? Klausydami gyvos ar įrašytos kalbos neturime prieš save 

jokio objekto – nieko, ką gal÷tume perstatin÷ti, modifikuoti ar pažvelgti iš šalies – priešingai 

rašytinio teksto situacijai, kai žodžius turime kaip materialius daiktus. Mintys skamba laike – 

nepavyks jų sučiupti, sulaikyti ir išanalizuoti, tod÷l nelieka nieko kita, kaip tik atidžiai 

klausyti. Bet ar tikrai? Ne, išeitis yra – net ir šioje situacijoje nesame bej÷giai savo atminties 

įkaitai, juk bet kokią kalbą (o ypač svarbią) galima (ir reikia!) konspektuoti. Visko prisiminti 

kasdieniame informacijos antplūdyje nepaj÷gsime. O jei surizikuotume?  

Pasteb÷kime, kaip mus pasiekia garsas. Jis mums niekada n÷ra kažkas išoriška – žinoma, yra 

garsą skleidžiantis objektas, tačiau nor÷dami gird÷ti, neturime padaryti jokios pastangos – 

girdime natūraliai. Kad klausymasis yra vidinis veiksmas, pajaučiame užmerkę akis. Juk 

būtent žvilgsnis sukuria „išorę“. Sunku pasakyti, kiek energijos sunaudojama pačiam 

skaitymui, tačiau klausant kūnas visiškai nedalyvauja – turiu omenyje, aktyviai. Nors tai ir 

                                                
50 Sodeika, T. 2000. „Žodis ir tyla – poeto kalb÷jimas.“ Darbai ir dienos, 22, Kaunas: VDU leidykla. 
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gali pad÷ti visą d÷mesį nukreipti turinio „susiurbimui“, tikriausiai svarbiau pasteb÷ti, kad 

informacijos tikrinimas, įsiminimas, pri÷mimas/atmetimas vyksta kitokiu būdu, nei skaitant.  

D÷l garso prigimties, jo laikiškumo (neturime galimyb÷s sustoti, dar kartą perskaityti, 

pabraukti, peržiūr÷ti v÷liau), klausymas reikalauja visiško atsidavimo šiam procesui. 

Skaitydami susp÷jame apie daug ką pagalvoti, jei pasitaiko apsiblaususios sąmon÷s diena. 

Kalbos turinys skaitančiojo nepasiekia, bet žodžius skaityti galima. Koncentracija gali būti 

didesn÷ ar mažesn÷ – nuo jos priklausys, kiek suprasime ir atsiminsime. Klausant tenka 

maksimaliai sutelkti d÷mesį – atklydus savoms mintims kalbos akimirkas prarandame visiškai 

ir negrįžtamai. Šia prasme klausymas reikalauja daugiau pastangų – ta pastanga yra 

koncentracija, ir jos reikia ne daugiau ar mažiau, bet visiškos. Be to, skaityti reikia mokytis, 

tai n÷ra natūralu, nors tai ir pamirštame. Klausymas kita vertus, yra natūralus dalykas. 

Klausydami lyg ir nieko neturime daryti – n÷ra jokio išorinio veiksmo. Tod÷l klausyti, 

pavyzdžiui, audioknygos, galime ir tuomet, kai esame pavargę, nes visas kūnas gali ils÷tis, 

akys, o juo labiau klausa, visiškai nevargsta (priešingai nei skaitant – nors kūnas yra statiškas, 

vis d÷lto įtemptas, suvaržytas). Nors klausant reikalinga visiška koncentracija, tai nereiškia, 

žinoma, kad ji nereikalinga skaitant. Tačiau galime nujausti, kad klausymas yra ne tik gera 

d÷mesio koncentravimo treniruot÷. Vaizdinio objekto nebuvimas, netur÷jimas priešais save 

informacijos, kuria gal÷tume manipuliuoti, vidinis klausymosi pobūdis, suponuoja kitokį 

turinio pri÷mimo ir įsiminimo būdą. 

Kaip min÷ta aukščiau, rašto technologija leidžia apžvelgti, apibendrinti, atsitolinti, 

reikalauja aiškumo ir nuoseklumo. Klausydami negalime susidaryti aiškaus, nuoseklaus 

vaizdinio, o prisimename greičiau mintis, nei sakinius. Pravartu prisiminti tolygiai linijišką 

rašytinio teksto įvaizdį ir tai nublankstančias, tai išryšk÷jančias atmintyje gird÷tos kalbos 

atkarpas. Skaitytą tekstą prisimename (daugelio išvystyta regimoji atmintis, leidžianti 

prisiminti beveik pažodžiui), o gird÷tą greičiau atgaiviname. Ar tikrai labai daug prarandame, 

neužsirašin÷dami girdimos kalbos? Be abejo, nemažai informacijos tokiu būdu prarandame. 

Tačiau prarandame būtent tik informaciją – tą kalbos dalį, kuri mums kaip asmenims nieko 

nereiškia, n÷ra aktuali. Jei kas kalb÷damas paliečia gyvybiškai svarbius, asmeniškai man 

aktualius klausimus, mano angažuotumas jiems niekaip negal÷tų leisti praslysti dalykui pro 

ausis. Apie įsiminimą, priklausantį nuo klausimo svarbos jau kalb÷ta. Vis tik aš teigčiau, kad 

klausant toks atsakumas pažadinamas daug aktyviau, nei skaitant visose vienodose eilut÷se 

išsitenkantį turinį.  

Svarbus kalbos teisingumo, atitikimo gyvenimui tikrinimas. Teksto atveju, kaip 

min÷jau, ypač didelis d÷mesys privalo būti skiriamas aiškumui, nuoseklumui ir kitoms 

ypatyb÷ms, pasireiškiančioms kalbin÷je, mąstymo plotm÷je. D÷l gyvos (ar įraštytos) kalbos 
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laikiškumo svarbius dalykus turime tuoj pat įsid÷m÷ti ir šias mintis tikrinti savyje, stebint 

dalyko pasireiškimą gyvenime. Informacijos tikrinimas, įsiminimas, pri÷mimas/atmetimas 

vyksta kitokiu būdu, nei skaitant. Skaitant, žinoma, taip pat informaciją tikriname savyje. 

Tačiau pats procesas skatina scholastinį mąstymo būdą – argumentavimą ir darbą su tekstu, o 

ne su gilumin÷mis mintimis, slypinčiomis jame. Vien tai, kad turime žodžius ir sakinius kaip 

išorinius objektus, sudaro sąlygas būti atsiribojus nuo jų, nesusieti su savo patirtim, bet 

diskutuoti argumentais, nesusijusiais su savo patyrimu. Klausymosi atveju taip pat galime tai 

daryti, tačiau informacijos patyrimas garsu yra palankesnis dalyko susiejimui su asmenine 

patirtimi jau vien tod÷l, kad tiesiog fiziškai negal÷sime prisiminti neaktualių sau minčių. 

Vienintelis būdas išlaikyti gird÷tos kalbos mintis budrioje atmintyje yra nuolat rasti joms 

vietos gyvenime ir patyrime – tikrinime, steb÷jime, taikyme. G. Steinerio aprašyta vidin÷ 

teksto ir asmens „apykaita“ čia, regis, neišvengiama. Mano pasiūlytas nuolatinio grįžimo prie 

teksto metodas vietoje tikslaus išmokimo mintinai klausymosi atveju skatinamas natūraliu 

greičiau minties, nei konkrečių sakinių įsiminimu.  

 Rašydama apie skaitymą išskyriau skaitantį ir matantį žvilgsnį. Panašiai yra ir su 

klausymusi – vienaip klausom÷s upelio ir šiek tiek kitaip – žodžių. Garsas gali būti neaiškus 

tik tada, kai turime omenyje prasmę, o ne patį garsą. Orientacija į prasmę klausymą padaro 

panašų į skaitymą, tik vietoje grafinių ženklų į prasmes verčiame fonetinius. Taigi „skaityti“ 

galima ir akimis, ir ausimis, o matymas savo nešifruojančiu pobūdžiu primena klausymą. 

Matyti ir klausyti neskaitant – reiškia tiesiog patirti. Ir atvirkščiai – mąstydami apie tai, ką „jis 

tuo nor÷jo pasakyti“, ar ką reiškia gegut÷s kukavimas, nebepatiriame. Skaitantis tikrov÷s 

patyrimas neb÷ra patyrimas: kai nebematome, o mąstome, „tikrov÷s vieton stojasi iš „ženklų“ 

išaustas „tekstas“, ir mūsų santykis su pasauliu tampa pasaulio skaitymu, t.y. tokiu santykiu su 

tikrove, kai viskas, ką pirmą akimirką dar patiriame, jau antrą akimirką virsta ženklu, pro kurį 

tarsi kiaurai pra-žvelgiame, bandydami į-skaityti, ką jis išreiškia.“51  Prie bekalbio patyrimo 

dar grįšime (sk. „Patyrimas ir tikrov÷“). Reikia pasteb÷ti, kad aukščiau aptartas skirtumas tarp 

skaitymo akimis ir ausimis išlieka, nes jis atsiranda d÷l garso laikiškumo bei vidinio pobūdžio 

ir rašto stabilumo bei išoriškumo.  

Prisiminkime M. Buberio Tu-sakymą ir teksto suvokimą klausa. Regis vienas 

svarbiausių klausos jusl÷s skatinamų ypatumų sąveikaujant su tekstu yra jautrumas asmeninei 

reikmei, išryškinantis tai, kas svarbiausia vidiniame suvokime. Sutelktumas, koncentravimosi 

pastanga atgaivina turinį labiau nei pabraukimas knygoje pieštuku. Dar vienas nepamin÷tas 

ypatumas klausant kalbos ar įrašytos audioknygos yra atsakymų pobūdis. Garsui skambant 

laike nesp÷jame prisirišti prie žinojimo, t.y. prie konkrečių sakinių ir frazių. Tiksliai įsid÷m÷ti 
                                                
51 Sodeika, T. 2000. „Žodis ir tyla – poeto kalb÷jimas.“ Darbai ir dienos, 22, Kaunas: VDU leidykla. 
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pavyks vos keletą frazių, netgi mintys, kurias išsaugosime sau kad ir kitais žodžiais, n÷ra 

tikslios. Jų patikimumą iliustruoja kasdieninis pavyzdys: kaip skamba „gird÷jau, kad...“ ir 

„skaičiau, kad...“. Pirmasis atvejis asocijuojasi su sugedusiu telefonu, o antrąją frazę 

pavartojusio pašnekovo galbūt ir nenuginčysime, juk kas parašyta – nejudinama, galite juodu 

ant balto pats įsitikinti! Būtent šis sakytin÷s kalbos nepatikimumas ir yra geriausias 

paskatinimas nuolat remtis gyvenimu, siekti suvokimo, o ne informacijos kaupimo (nelabai 

yra ką kaupti). Ką reiškia vien tai, kad rašto d÷ka galime pacituoti, pasiremti kitų mintimis (o 

iš tikrųjų tik sakiniais)! Vien d÷l šios galimyb÷s rašyti gali ir neturintis išminties. Asmeninis 

dalyvavimas tiesos ieškojime, laisvas minčių įsid÷m÷jimas, neprisirišimas prie žodžių, vidinis 

suvokimas nei žinojimas būdingi teksto klausytojui. Kiek tokias savybes padeda ugdyti 

rašytinio teksto pavertimas garsu? Aptarusi šį klausimą aukščiau, manau, kad fizinis kalbos 

pavidalas (raštas/garsas) yra itin svarbus. Jį plačiau analizuosiu skyriuje „Kalbos medijos 

tikroviškumas“, tačiau prieš tai nor÷čiau trumpam grįšti prie kalbos tikroviškumo klausimo. 

2.3. Kalbos tikroviškumas  

Jau aptar÷me, kad kalbos ir tikrov÷s plotm÷s nesutampa (žr. skyrių „Kalbos ir tikrov÷s 

neatitikimas“), nors tai ir sąlyginis apibūdinimas turint omenyje, kad kalba n÷ra „netikra“ ar 

mažiau „tikra“. Vis d÷lto, kalbos sukurtą patyrimą sutar÷me vadinti virtualiu patyrimu. 

Sąvoka „virtualus patyrimas“ gali reikšti tiek kalbos, tiek filmo, paveikslo, skulptūros, 

spektaklio, koncerto, etc., sukurtą patyrimą. Taip v÷l akivaizdus tampa kalbos kaip meno 

kūrinio veikimas; taip turime pripažinti išskirtinio, šventinio, kaip skirtingo nuo kasdienio 

laiko, egzistavimą. Ankstesniame skyriuje aprašiau sakytin÷s ir rašytin÷s kalbos poveikį 

įsiminimui ir asmeninio dalyvavimo skatinimui. Pri÷jau prie išvados, kad „išgirsti“ tekstą 

padeda ne tik skaitytojo nusiteikimas ar skaitymo metodai – materiali kalbos forma taip pat 

turi nemažos įtakos kalbos ir dalyko patyrimui. Toliau nor÷čiau kalb÷ti apie šį patyrimą, jo 

santykį su tikrove, bei apie sakytin÷s ir rašytin÷s kalbos geb÷jimą sukelti tokį patyrimą.  

2.4. Patyrimas ir tikrov÷ 

Kalbos ir tikrov÷s santykį aptar÷me, o tikrov÷s ir patyrimo santykis liko ne toks 

aiškus. Per kalbą ar meno kūrinį išgyventas patyrimas vis d÷lto yra visiškai tikras ir gyvas, tad 

kod÷l vadiname jį virtualiu? Kuo jis skiriasi nuo kasdienio, ne virtualaus patyrimo? Pasigilinę 

pamatysime, kad praktikoje „tikro“ ir virtualaus patyrimo ribos n÷ra griežtai apibr÷žtos.  

Virtualus patyrimas atsitinka sąveikaujant kūriniui (kalbai, paveikslui, muzikai) su 

mūsų vaizduote. Būtent vaizduot÷ padaro jį virtualų, ir tam tikra prasme, netikrą. Nors šis 

mūsų sugeb÷jimas dažnai „nurašomas“ kaip nieko bendra neturintis su tikrove („tai tik tavo 
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vaizduot÷“), vis d÷lto, jis kaip toks taip pat yra tikrov÷s pasireiškimas (čia tiktų klausimas „o 

kas n÷ra tikrov÷?“). Tod÷l nevadiname šio patyrimo netikru, bet virtualiu. Kaip rašo John 

Miles Foley, „gyvybine prasme tekstin÷s reprodukcijos tampa kenotafais: jie įamžina ir 

pažymi, bet niekad negali įkūnyti.“52 Kalba n÷ra tie daiktai, kuriuos įvardija; paveiksle 

nutapytos formos n÷ra daiktai, emocijos ar įvykiai, kuriuos vaizduoja; muzikos garsai n÷ra 

prasm÷s ir nuotaikos – tai mes savyje įgyvendiname kalbą ir meną – mes reikalingi, kad jie 

būtų. Šia prasme vaizduot÷ n÷ra vien „išmislų“ šaltinis; ji leidžia patirti tą trokštamą kažką, 

kai nueiname į koncertą.  

Kita vertus, kas yra kasdienis, ne meninis, ne šventinis – ne virtualus patyrimas? Pagal 

priešpriešą su virtualiu patyrimu, jis tur÷tų rastis išskirtinai tik iš to, kas yra, n÷ kiek 

„neišsigalvojant“. Reikalaujant griežtai tikslaus apibūdinimo, jis tur÷tų būti bekalbis, 

beženklis, netgi bemintis patyrimas daikto (dalyko), kuris reiškia pats save, o kitaip tariant, 

nieko nereiškia. Matyti, gird÷ti, lyt÷ti, užuosti, skanauti, suvokti – tik tai, kas yra – be 

vertinimo, nuomon÷s ar apibūdinimo. Galima kelti klausimą, ar apskritai įmanoma, 

pavyzdžiui, matyti tik tai, kas yra, nedalyvaujant vaizduotei. Kantas parod÷, kad vaizduot÷ 

dalyvauja kiekviename mūsų matyme - tik vaizduot÷s pagalba matome daiktą, o ne daugybę 

tarpusavyje nesusijusių taškų53. M÷gindama apibūdinti „gryniausią“ patyrimo pavidalą, 

nerandu jokių pavidalų. Tačiau galima pažvelgti į kitos, galbūt mažiau su vaizduote susijusios 

jusl÷s nei rega, patyrimą. Kvapas, skonis, garsas – gryname patyrime n÷ra apibūdinimų 

(kalbos), taigi tą palaimingą tylos akimirką netur÷tume žinoti, koks tai kvapas, skonis ar 

garsas, ką jau kalb÷ti apie kokią nors reikšmę. Panašus samprotavimas tinka ir jausmams bei 

veiksmams – jie tikri (priešinga virtualumui prasme), kai tylūs; juk nei jausmas, nei veiksmas 

n÷ra mintys ar žodžiai (nors jie gali būti veiksmai – tuo atveju, kai veikiame žodžiu, 

pavyzdžiui, pasižadame, leidžiame ir pan.).  

Apibr÷žiau virtualų ir „tikr ą“ patyrimą. Neteigiu, kad jie neįmanomi įgyvendinti grynu 

būdu (nors d÷l gryno virtualaus patyrimo galimyb÷s stipriai abejoju), tačiau nor÷čiau parodyti, 

kad praktikoje retai kada taip atsitinka. Kiekviename virtualiame patyrime yra dalis „tikrov÷s“ 

ir atvirkščiai: paveikslas turi „čia ir dabar“ esantį materialų pavidalą, ir kiekvienas jo taškas 

gali būti matomas „toks, kas yra“, be jokios reikšm÷s, nuorodos į ką nors; taip pat ir kalba 

sklinda garso pavidalu, kurį galima gird÷ti be reikšm÷s (arba raid÷s pav1dalu, kvrį galirne 

matyti kaip linijq). Ir atvirkščiai: kiek mūsų kasdienyb÷je yra gryno veiksmo, jausmo ar 

pojūčio? Regis, vienas įsiterpia į kitą – atsitiktin÷s mintys ir vaizdiniai kasdienį patyrimą daro 

                                                
52 Foley, J. M. 2005. “From Oral Performance to Paper-Text to Cyber-Edition”. Oral Tradition, 20/2 (2005): 
233-263. 
53 Kantas, I. 1982. Grynojo proto kritika, vert÷ R. Plečkaitis, Vilnius: Mintis. 
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virtualų, o pats materialus pavidalas, medija, kurioje ir per kurią įvyksta virtualus patyrimas, 

padaro jį „tikresniu“. Tapyboje, kaip ir rašyme, kūryba apjungia reg÷jimą, lyt÷jimą, intelektinį 

suvokimą ir mąstymą bei vaizduotę į vieningą visumą54. 

Kasdienio patyrimo grynumo analiz÷ ir tyrin÷jimai telieka kitiems raštams. Šioje 

diskusijoje svarbesnis antrasis variantas: „tikrov÷s priemaišos“ virtualiame patyrime. Užuot 

m÷ginę pašalinti tikrov÷s komponentus idant aptiktume gryną virtualumą, verčiau pažvelkime 

į didžiulę jų naudą m÷ginant sukelti tokį patyrimą.  

2.5. Virtualaus patyrimo tikroviškumas 

Kaip min÷jau, virtualus patyrimas neatsiejamas nuo vaizduot÷s. Kai mums kas nors 

kalba, mes įsivaizduojame daiktus ir dalykus, remdamiesi savo patirtimi. Pakankamai įsijautę 

į vaizduojamą situaciją, vidiniu žvilgsniu ir suvokimu apr÷pę jos kontekstus, erdv÷je ir laike 

išsiskleidusius įvykius, nupiešę dekoracijas ir įgyvendinę veik÷jus, leidžiame kalb÷tojui vesti 

mūsų vaizduotę per tolimesnius vyksmus – išgyventi naujus įvykius, pažvelgti iš kito taško, 

t.y. modifikuoti mūsų patyrimą, suvokimą, nuomonę ar emocijas tuo konkrečiu atveju. Tačiau 

kaip veikia vaizduot÷? Lengviausia įsivaizduoti tai, kas panašiausia į tikrovę, t.y. į mūsų 

patyrimus. Žinoma, čia kalbu apie pasakojimo turinį, tačiau tikroviškumo iliuziją galima 

sukurti įvairiais būdais – ir tuo, kas sakoma, ir tuo, kaip sakoma. Kitaip tariant, virtualaus 

kalbinio patyrimo s÷km÷ priklauso ir nuo medijos. Toliau m÷ginsiu tai parodyti analizuodama 

rašytin÷s ir sakytin÷s kalbos ypatumus bei skirtumus šiuo atžvilgiu. 

Pirmiausia, pravartu būtų įvardyti, kokie yra tikrov÷s „atributai“. Idant neskamb÷tų šis 

apibr÷žimas nepakankamai sud÷tingai, subtiliai ar pagrįstai visiems, kurie skaito ir patys rašo 

ieškodami šios sąvokos tikrosios reikšm÷s, apibūdinsiu verčiau „tikro“ patyrimo situaciją. 

Pirmiausia, pati ši užduotis sufleruoja esminę savybę – konkreti situacija yra tai, kas būdinga 

tam, kas yra, i.e. tikrovei. Kalb÷ti galima apie daug ką – ir apie tai kas yra, ir ko n÷ra, ir ko 

negali būti. Konkreti situacija, esamasis laikas ir vieta yra savaime tikra. Kalba savo turiniu 

gali priart÷ti ir nutolti nuo realyb÷s – taip ją dažnai vadiname (lot. res – daiktas, faktas). Mano 

hipotez÷ yra ta, kad kalba gali priart÷ti ar nutolti nuo realyb÷s ir būdu, kuriuo ji vyksta, taip 

paveikdama (virtualų) patyrimą. Ji remiasi teiginiu, kad virtualus patyrimas tuo s÷kmingesnis, 

kuo artimesnis tikrovei. Šis klausimas susijęs ir su ankstesniuose skyriuose aptarta kalbos 

forma (dialogas/ pasakojimas), ir su kalbos medija – svarbūs yra rašto ir gyvos kalbos 

skirtumai. Toliau analizuosiu, kaip kalbin÷s situacijos tikroviškumas priklauso nuo kalbos 

medijos.  

                                                
54 Caranfa, A. 2006. “Voices of Silence in Pedagogy: Art, Writing and Self-Encounter”. Journal of Philosophy of 
Education, Vol. 40, No. 1, 2006. 
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2.6. Kalbos medijos tikroviškumas 

Gyva kalba 

o pokalbis 

o paskaita 

o pokalbis telefonu 

o tiesiogin÷ tv laida 

o radijo laida 

 

Įrašyta kalba 

o įrašytas pokalbis 

o įrašytas telefoninis pokalbis 

o įrašyta paskaita (audio, video) 

o vaizdo kamera 

o įrašyta tv laida 

o įrašyta radijo laida 

 

Užrašyta kalba 

o užrašyta paskaita 

o užrašytas interviu 

o protokolas 

 

Rašyta kalba 

o knyga ir visa, kas prieš raštą nebuvo garsu (dienoraštis, pokalbis Skype?) 

 

Šis kalbų skirstymas turi kryptį: pradedu arčiausiai „tikrov÷s“ esančiu atveju, pokalbiu 

akis į akį, o baigiu labiausiai atsietu nuo konkrečių erdv÷s ir laiko kalbos atveju – rašytu 

žodžiu. Tarp šių dviejų kalb÷jimo būdų randame tarpinius variantus – įrašytą ir užrašytą 

kalbą. Schema remiasi kalbos proceso ir laiko bei erdv÷s santykiu – leidžiantis žemyn erdv÷s 

ir laiko dimensijos redukuojamos. 

 Gyva kalba tiksliausia prasme yra pokalbis. Jam priskirtinos ir įvairios pokalbio 

modifikacijos, kaip paskaita, pamokslas, diskusija ir kt. Gyvai kalbai priskiriu ir netekusias 

erdv÷s (bet ne laiko) dimensijos kalbas, kurias padaro galimas elektronin÷s komunikacijos 

medijos, kaip telefonas, radijas, televizija, kompiuteris (kuris gali atlikti visų šių medijų 

funkcijas, tod÷l toliau jo nemin÷siu). Gyva kalba leidžia labiausiai iš visų kalbinių situacijų 
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priart÷ti prie tikrov÷s – turime galimybę kalb÷ti ir būti ten (taip, tą, tuo, tam...), ką kalbame; 

galime pasitelkti esamą situaciją idant pasakytume, ką norime; virtualus patyrimas randasi 

„tikro“ patyrimo situacijoje, kuri yra intensyviausia „tikrumu“ aplinka virtualiam patyrimui, 

jei lyginsime su kitais kalb÷jimo būdais. Teis÷tai galime daryti prielaidą, kad šis būdas yra ir 

paveikiausias, s÷kmingiausias būdas kurti virtualiam patyrimui, nors ne visada taip nutinka. 

Pokalbis yra „arčiausiai tikslo“, tačiau net ir jis gali būti naudojamas tarsi knyga: jei kalbam÷s 

vien tik apie kažką, atsiriboję vienas nuo kito ir nuo empirin÷s dabar patiriamos akimirkos. 

Žinoma, ji (kaip jokios kitos rūšies kalba) bet kurią akimirką gali maksimaliai priart÷ti prie 

„čia ir dabar“, tačiau šis priart÷jimas bet kokiu atveju yra sąlyginis: jis panašus į vieno 

materialaus kūno art÷jimą prie kito – kad ir kaip glaudžiai suspaustume du daiktus, atominių 

j÷gų veikimas neleidžia panaikinti atstumo tarp jų. Virtualumo ir tikrov÷s santykis yra 

dinamiškas, nuolat kintantis – tik v÷lgi, nor÷čiau pabr÷žti, kad tokį dinamišką santykį teikia 

pati pokalbio situacija. Tokios situacijos kaip paskaita, pamokslas – net jei apeliuoja į 

asmenišką kreipimąsi, savo pobūdžiu jos vis vien yra virtualus pasakojimas, kai reikia kalb÷ti 

kažką kitą, nei esamą buvimą. Žinoma, kaip min÷jau, ir toks kalbinis patyrimas yra įvilktas 

tikrame kito žmogaus ir aplinkos patyrime, gerokai keičiančiame virtualųjį. Gyvo pokalbio 

situacijoje intensyviausiai patiriamas santykis su kitu, taigi iš keturių kalb÷jimo atvejų, šiame 

labiausiai atsiskleidžia dialogiškumo, kreipinio aspektas. 

Įrašyta kalba skleidžiasi laike, nes vis dar yra garsas, kuris būti ne laike negali. Vis tik, 

šis esamasis laikas n÷ra kalbos laikas; kalba savo turiniu neišvengiamai yra atsieta nuo 

dabartin÷s akimirkos. Vienas iš būdų tokią kalbą sugrąžinti (nors šis sugrąžinimas yra 

kalb÷tojo veiksmas ateitin) arčiau esamojo laiko – tai prabilti apie esamą situaciją – 

įrašin÷jimo ir tam tikro netikrumo faktą. Būdamas d÷mesingas kalb÷jimo, o ypač įrašin÷jamos 

kalbos, ir patiriamos tikrov÷s neatitikimui, tai daro Jacques Derrida, kai buvo kuriamas filmas 

apie jį (Derrida, 2002, rež. K. Dick, A. Z. Kofman) – čia jis nevengia reflektuoti pačios 

filmavimo situacijos, reaguoja į kameros buvimą, klausia, ką gi iš ilgo filmavimo laiko 

pamatys žiūrovas, ką jis manys apie Derrida, t.y. sukelia klausimą būsimajam žiūrovui 

esamuoju žiūr÷jimo metu. Kino mene žiūrovo grąžinimas į dabartinę akimirką vyksta 

primenant, kad tai – filmas, kad jis stebi aktorius, o ne „įvykius“ (žiūr÷jimas į kamerą, 

kalb÷jimas su žiūrovu, tiesioginis teiginys apie tai, kad čia filmas; kita vertus, ar šitoks 

elgesys nepanardina į „antrojo laipsnio“ iliuziją? „Supratę“, kad tai filmas, ar neužkimbame 

ant jauko manydami, jog dabar jau klausom÷s, ką mums nori pasakyti „tikras žmogus“? Filme 

Annie Hall (1977) režisieriaus ir aktoriaus Woody Alleno herojus pačiame erzinančio 

pokalbio viduryje iš už kampo pasikviečia Marshalą McLuhaną (grąžina žiūrovą į suvokimą, 

kad filmas – ne tikrov÷; be to, pasirodęs asmuo tikrai yra M. McLuhanas – t.y. tikras) ir 
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neužilgo prabyla tiesiai į kamerą apgailestaudamas, kad gyvenime taip nebūna. Ar patikime 

šiuo kreipiniu kaip tikru?) Tiek gyva, tiek įrašyta ar užrašyta kalba gali reflektuoti kalbos ir 

dabar patiriamos situacijos neatitikimą, tokiu būdu dalyvaudama situacijoje, grąžindama į ją. 

Jei nemedijuoto kalb÷jimo atveju kalba skleidžiasi laike ir erdv÷je, vien tuo dalyvaudama 

realyb÷je, įrašytos kalbos atveju erdv÷s dimensija, žinoma, nedalyvauja. Šiuos atvejus nuo kai 

kurių gyvos kalbos situacijų (telefoninio pokalbio ir kt.) skiria ne tik erdvin÷s, bet ir laiko 

plotm÷s (dalinis) redukavimas. 

Kita rūšis kalbų apima užrašytas kalbas: gal÷tume pasakyti, kad šios kalbos visiškai 

nebedalyvauja tikrov÷je, neb÷ra „laiko t÷km÷je“ ir nieko bendra neturi su dabartine akimirka 

nei laiko, nei erdv÷s atžvilgiu. Vis d÷lto, jos šaltinis vis dar yra gyva kalba (kaip ir įrašytos 

kalbos), ir tai yra labai svarbu. Nors pati medija (rašto ar elektronin÷ medija) fiksuoja kalbą 

belaik÷je erdv÷je, t.y. tampa netikroviška, turiniu ji „dalyvauja“ tikrov÷je, yra „ten ir tada“. 

Tokioje kalboje neretai aptiksime labai konkrečių, tam tikros realios situacijos požymių – 

galbūt kalb÷tojas argumentui ar pavyzdžiui pasitelks tos akimirkos atsitikimą, kreipsis į 

konkretų asmenį ar pan. Šiuo atžvilgiu ši kalbų rūšis panaši į įrašytas kalbas, kurios būdamos 

atskirtos nuo dabartin÷s akimirkos, kalbos turiniu gali visiškai dalyvauti konkrečioje 

situacijoje. Sakau „gali dalyvauti“, nes, kaip min÷jau, ir gyva kalba ne visada yra tokia jau 

gyva – savo turiniu ji gali nesiskirti nuo rašto, būdama visiškai atsieta nuo konkrečios 

tikrov÷s, kurioje tarpsta. Taigi užrašyta kalba panaši į įrašytą tuo, kad jos šaltinis vis dar yra 

gyva kalba, galimai susijusi su konkrečia situacija. Tai leidžia priart÷ti nors ir ne prie „čia ir 

dabar“, bet nors prie „ten ir tada“. Vis d÷lto, netekusi garso ji netenka daugelio įtaigumą 

didinančių laike besiskleidžiančios kalbos savybių; be to, rašto medija verčia keisti net ir 

turinį – gyvoje kalboje leidžiamas pauzes, neartikuliuotus „mąstymo“ garsus, dažną jungtukų 

vartojimą, sakinio rišlumą, galbūt net „nereikšmingas“ detales reikia naikinti, redaguoti, t.y. 

pritaikyti rašto medijai. Kaip taisykl÷, šis pritaikymas vyksta abstrahavimo kryptimi aiškumo, 

ir paradoksaliai, konkretumo d÷lei. Prisiminę E. Fromo pasteb÷jimą apie klausymą „trečiąja 

ausimi“ ir tur÷dami omenyje prasm÷s perteklių, kuris galbūt ir yra svarbiausia meno kūrinio 

dalis, galime nujausti, kad tokiu būdu mus pasiekianti informacija yra „apkarpyta“ gerokai 

labiau, nei nor÷tųsi.  

Nors rašto technologija sieja su šia kalbų rūšimi ir paskutinę, rašyta kalba mano 

schemoje labai skiriasi nuo užrašytos. Čia pagaliau pasiekiame didžiausią atsiribojimą nuo 

tikrov÷s, nuo konkrečios, daiktiškos mano esamyb÷s akimirkoje. Šį atsiribojimą gerokai 

palengvina šiuolaikin÷s rašymo technologijos – kompiuteris. Rašymas ranka vis dar yra 

linijos piešimas, ir jei patyrin÷tume rašymo priemonių istoriją, tikriausiai gal÷tume 

konstatuoti vis did÷jančią minties fiksavimo nepriklausomybę nuo empirinio buvimo. 
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Rašymas jau seniai kiek įmanoma apribojo mūsų konkretų, kūnišką, juslinį dalyvavimą 

kalb÷jimo procese, taip atsiedamas mūsų kalb÷jimą ir buvimą – jis skleidžiasi taip ir 

netapdamas garsu nei prieš užrašant, nei po to. Klaviatūros mygtukų spaudžiojimas yra gana 

abstraktus veiksmas palyginus su kalb÷jimu. Belaike technologija užfiksuotas turinys 

skleidžiasi visiškai fikcin÷je erdv÷je, vien vaizduot÷je. Į knygą pasineriame kaip į visiškai kitą 

pasaulį, esamoji tikrov÷ ne tik nepatiriama, bet ir tampa nepastebima. Išraiškingai tai parod÷ 

M. Proustas es÷ „Apie skaitymą“. Nors knygos kuriami vaizdai gali būti itin įtaigūs, juos nuo 

tikrov÷s skiria didžiausias plyšys; tokia s÷kla mūsų dirvai gana egzotiška. Žinoma, 

užfiksuotas turinys gali būti per amžius aktualus ir galimas įgyvendinti – apie tai dabar 

nekalbame. Kalb÷tojas nori pasiekti skaitytoją – rašto medija, ypač spausdintas raštas, šią 

užduotį tarsi palengvina; tačiau palyginus su garso medijomis, raštas maksimaliai nutolina. 

Situacijos, tikrąja šio žodžio prasme, n÷ra – tekstas skleidžiasi savo erdv÷je, savo kontekste. 

Turint omenyje kalbą, tekstas kompiuterio ekrane yra turbūt virtualiausias patyrimas; po jo 

seka spausdintas žodis. Kalbos procesas maksimaliai atsietas nuo situacijos, tai tolimiausias 

realybei atvejis.  

Galima apibendrinti, kad virtualaus patyrimo santykis su tikrove nevienareikšmis: jis 

gali priart÷ti prie tikro, t.y. esamo, būnamo, dabartinio patyrimo, arba nutolti nuo jo. 

Pastaruoju atveju turimas omenyje gerokai didesnis vaizduot÷s vaidmuo ir tam tikro fikcinio 

bei abstraktaus mąstymo vyravimas, o ne „tikroviškas“ patyrimas. Šis virtualaus ir tikro 

patyrimo santykis, be abejon÷s, priklauso nuo to, kas kalbama; vis d÷lto, būdas ir medija, 

kurioje kalba vyksta, suponuoja savo apribojimus ir „įkomponuoja“ kalb÷jimą į tos akimirkos 

ir vietos patyrimą daugiau ar mažiau: gyvas pokalbis yra labiausiai tikrovę ir virtualumą 

suartinanti terp÷, o raštas – labiausiai skirianti, joje liekame beveik visiškai virtualioje erdv÷je 

ir laike. Taigi viena išvadų gal÷tų būti tokia: anaiptol n÷ra nereikšminga, kaip pateiksime (ar 

kokiu būdu gausime) dalyką – kalb÷damiesi, kalb÷dami, įrašydami, užrašydami ar rašydami. 

Problemiškiausia situacija yra knyga (ar kitoks spausdintas tekstas), ir vert÷tų aptarti būdus, 

kuriais rašytas tekstas artinamas prie realyb÷s, kaip virtualus patyrimas padaromas šiek tiek 

labiau tikrovišku, taigi ir paveikesniu.  

Tikroviškas paveikumas virtualiam kalbiniam patyrimui gali būti suteikiamas dviem 

būdais: keičiant kalbos raišką ir/arba mediją. Šį teiginį ketinu iliustruoti dviem konkrečiais 

pavyzdžiais. Kalbos (rašytin÷s) priart÷jimas prie tikrov÷s pasinaudojant kita medija – 

audioknygos atvejis. Sutikrovinimas (ir nutikrovinimas) keičiant kalbos raišką toje pačioje 

rašto terp÷je bus analizuojamas pasitelkiant Platono tekstų įvairovę: dialogus (Puota), 

pasakojantį doktrinos d÷stymą (Valstyb÷) bei tekstą apie tekstą – Platono doktrinos d÷stymą 

filosofijos istorijos vadov÷lyje. Lyginant rašto kalbos raišką šiuose trijuose šaltiniuose 
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tikimasi ne tik analizuoti, kiek skirtingas kalb÷jimas yra tikroviškas ir paveikus, bet ir 

išryškinti turinio priklausomybę nuo kalbos raiškos. Kaip keičiasi kalbos turinys, išreikštas 

dialogu, pasakojimu ir antriniu pasakojimu? Tačiau prad÷kime nuo audioknygos. 

Audioknyga 
Tą patį turinį išreiškiančios kalbos medijos kaita gali vykti dviem kryptimis. Gyva 

kalba dažnai yra įrašoma ar užrašoma; tik rašytas tekstas su gyva kalba neturi sąsajos šia 

kryptimi. Vis d÷lto, priešingas jud÷jimas yra įmanomas ir praktikuojamas: rašytas (taip pat ir 

įrašytas ar užrašytas) tekstas gali virsti gyva kalba. Toks procesas vyksta, pavyzdžiui, 

paskaitos metu, kai d÷stytojas pristato kokio nors filosofo mintis, remdamasis jo tekstu. 

Tačiau man norisi pabr÷žti, kad gyva kalba pasižymi visomis kūrinio savyb÷mis, aprašytomis 

I šio darbo dalyje. Tai reiškia, kad originalus tekstas yra aktyviai interpretuojamas, 

išgyvenamas ir gyvoje kalboje skleidžiasi kitais žodžiais (neišvengiamai kitais žodžiais). Su 

„rizikingu angažuotumu“ priimamas ir pateikiamas tekstas neb÷ra joks tekstas, jis tampa 

atliktu kūriniu. Šitoks darbas, be abejo, reikalauja vidinių pastangų, giluminio suvokimo 

paties dalyko, kurio trūkstant tenka kuo mažiau nukrypti nuo tekste išsaugotų sakinių ir 

žodžių, kalb÷tojas priverstas prisirišti prie frazių, prie kalbos raiškos. Trumpai apibūdinau 

rašytos kalbos galimybę „pakilti“ keliomis schemos pakopomis link gyvos kalbos, kurios 

atgaivinimą tekstas padaro galimą ir jos „ilgisi“: „tekstas n÷ra atlikimas, geriausiu atveju jis 

yra scenarijus pakartotiniam atlikimui.“55 Tačiau ne visada yra galimyb÷ tokių kalbų 

klausytis, ir norint išgirsti tekstą, galime m÷ginti jį kilstel÷ti ne į patį viršų, o šiek tiek žemiau 

– į įrašytos kalbos sritį – ir žiūr÷ti, kas iš to išeis. Pasirinkimas toks pat kaip Platono Sokrato 

Faidre – nors kalba turi būti gyva, vis d÷lto autentiškas autoritetingas balsas iš fiksuoto teksto 

yra labiau pageidautinas nei atlikimo per-kūrimas iš antrų lūpų56. Mums Faidro vaidmenį 

atlieka skaitovas, kurio balsą girdime klausydami audioknygos.  

Gal÷tume tartis, kad ištyrus šį atvejį kaip matant atsiskleistų, ar žodis kaip garsas 

veikia kitaip nei užrašytas. Tačiau turime būti budrūs ir tur÷ti omenyje, kad tikrasis kalbos 

įgarsinimas yra kalb÷jimas iš naujo, turinio atlikimas. Sugroti tik partitūrą nereiškia atlikti 

muzikos kūrinį. Įgarsinus raštą pažodžiui dar nedarome išvadų apie gyvo kalb÷jimo ir 

skaitymo skirtumus; išvadas darome tarp teksto klausymo ir skaitymo. Rašto terp÷je sukurta 

kalba, kaip aptariau, yra pavaldi rašto technologijos suponuotoms taisykl÷ms. Šios taisykl÷s 

palengvina informacijos pri÷mimą, kuriame dalyvauja regos jusl÷. Kas nutinka tekstą pavertus 

garsu? Ar netampa šios taisykl÷s bei rašyto teksto savyb÷s kliūtimi suprasti tekstą? 

                                                
55 Foley, J. M. 2005. “From Oral Performance to Paper-Text to Cyber-Edition”. Oral Tradition, 20/2 (2005): 
233-263. 
56 Yamagata, N. 2005. “Plato, Memory, and Performance”, Oral Tradition, 20/1 (2005): 111-129. 
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Audioknygos atveju, be abejo, galioja klausymuisi būdingi teksto pri÷mimo ypatumai, aptarti 

poskyryje „Skaitymas ir klausymas“, nes čia kalbama apie klausos ir regos savybes. 

Nepaisant garsu pateikiamos informacijos pri÷mimo privalumų, audioknygos atveju turime 

atkreipti d÷mesį ir į kalbos raišką, nes kalbos šaltinis – rašytas tekstas. Įgarsinta knyga 

tebeturi kalb÷jimo nuoseklumą, gramatinį aiškumą, konkretumą, tačiau jo nelabai pastebi 

klausytojas, nes jis ne žiūri, o klauso. Struktūra skirta akims, ne ausims. Klausant 

sud÷tingesnę knygą, gali iškilti sunkumų sekant ilgu sakiniu, kuris nesukelia per didelių 

rūpesčių skaitant. Čia koją kiša vaizdo statiškumas, kurį sukuria „materialus kūnas“ – 

popieriuje atspausdintas žodis. Šio statiškumo suponuotos kalbos raiškos savyb÷s garso 

t÷km÷je yra nebeapčiuopiamos ir tod÷l neb÷ra privalumai m÷ginant suprasti tekstą.  

Pažvelkime į konkretų atvejį. Ericho Frommo knygoje “Art of Being” vienas po kito 

pateikiami dalykai, padedantys išmokti buvimo meno (pavyzdžiui, tuščių kalbų vengimas, 

budrumas, koncentracija, savianaliz÷ (čia dar skirstoma į savianaliz÷s būdus) ir kt.). Knyga 

klausyta anglų kalba, tačiau sunkumų d÷l to nebuvo, neskaitant keleto išimčių, taigi galima 

nekreipti į šį faktą didesnio d÷mesio. Klausant audioknygos skyriai susilieja į vieną ištisą 

kalbą ir struktūros nebelieka. Atmintyje lieka svarbiausiomis pasirodžiusios mintys, o 

nuosekliai atpasakoti gird÷tą tekstą beveik neįmanoma. Kaip žinoma, šio autoriaus tekstus itin 

lengva skaityti – jie parašyti paprastai, nesud÷tingai, tod÷l ir klausymas nesukelia jokių 

sunkumų, išskyrus minimas kitų autorių pavardes (gerokai v÷liau vis d÷lto pavyko tas 

pavardes atrasti kituose šaltiniuose, tik šiuo atveju suveik÷ ne „tekstai per tekstus“ 

mechanizmas, bet atradimas per susidom÷jimą dalyku. Taigi tekstas ir pavard÷s nebuvo taip 

svarbu, kaip angažuotumas dalykui. Šį nutikimą pateikiu tik kaip pavyzdį, padedantį aiškiau 

suprasti šiame darbe d÷stomas mintis ir jų praktinį pobūdį.). Vis d÷lto, teksto paprastumas 

verčia šią rašytą kalbą laikyti artima užrašytai kalbai – ilgų sakinių nebuvimas, elementari 

sakinių konstrukcija, svarbiausių minčių pakartojimas, reziume, sud÷tingų terminų nebuvimas 

leidžia knygą „praryti“, o įgarsintą „suklausyti“ kaip natūralią kalbą, tuo labiau, kad skaitoma 

su intonacija. Būtent intonacija šiuo atveju labai palengvina teksto supratimą ir padeda 

koncentruotis – kaip jau aptarta, koncentracija yra itin svarbus veiksnys, turintis įtakos 

įsiminimui ir supratimui. Nepalyginamai lengviau išlaikyti d÷mesį klausant išraiškingo, bet 

neužgožiančio reikšm÷s, balso, nei skaityti vienodas teksto eilutes. Klausantis įgarsintos 

knygos aiškiai jaučiama, kad mums kalba kitas žmogus, o ne abstraktus tekstas (net jei skaito 

ir ne knygos autorius). Taigi girdimas balsas gerokai suintensyvina dialogiškąją, arba 

patirtinę, teksto kalbos plotmę. Galima drąsiai sakyti, kad E. Frommo knygų skaitymas yra 

artimas klausymui, gal tod÷l ir įgarsinimas (bent jau man) pasirodo kaip labai s÷kmingas ir 

naudingas medijos pokytis.  
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III. FILOSOFINI Ų KALB Ų PAVYZDŽIAI 
 

3.1. Platono dialogai: „Puota“ 

Platono dialoguose aptinkame nemažą kalbos raiškos įvairovę. Kaip pavyzdį 

analizuokime „Puotą“ – šį dialogą pasirinkau be jokių ypatingų priežasčių, tiesą sakant, vien 

nor÷dama dar kartą paskaityti apie meilę – juk tokia tema! Žinoma, gal÷čiau analizuoti, 

pavyzdžiui, „Faidrą“; toks pasirinkimas būtų lyg ir savaime suprantamas, nes šiame dialoge 

randame ir komentarus apie patį rašymą – labai svarbi šio darbo tema. Vis d÷lto, toks mano 

pasirinkimo motyvas galbūt netgi gal÷tų išeiti į naudą. Juk kokia kita sąlyga, nei asmeninis 

angažuotumas dalykui, leidžia geriausiai perskaityti tekstą... 

Vienas ryškiausių „Puotos“ bruožų yra Platono bandymas nutolti nuo skaitytojo per 

keletą tarpininkų-perpasakotojų [žr. schemą žemiau]. Tam tikroje puotoje pasakytos kalbos 

pasiekia bičiulį – anonimiškąjį klausin÷toją – itin painiais keliais. Beje, mes, skaitytojai, nors 

savotiškai esame tas bičiulis klausin÷tojas, vis d÷lto neįsijungiame į pokalbį kaip dalyvis, į 

kurį kreipiamasi. Priešingai, mes užklumpame Apolodorą su bičiuliu jiems jau kalbantis, tarsi 

slapčia prisigretinę ir besiklausantys svetimo pokalbio. Nelabai maloni situacija, iš tiesų! 

Platonas nesivargina pakviesti skaitytoją, tarsi jis būtų lygiavertis dalyvis šiose kalbų vaiš÷se, 

jau pirmuoju sakiniu parodoma mums derama nuostata. Kitoje užrašyto teksto pus÷je esantis 

asmuo ne komunikuoja su autoriumi, jis tik klausosi svetimų pokalbių. Jau vien šis pirmasis 

sakinys įkūnija Platono rašymą ne tik apie kažką, bet mintį „kalb÷ti ką, arba kame“, savo 

kalb÷jimu sukuriant situaciją. Žemiau pateikiu Puotos įžangoje išskaitomus veik÷jų „ryšius“ – 

kas kam papasakojo pobūvio kalbas. 
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3.1. schema 

 

Įžanga, iki kol pradedamas Agatono perpasakotas bičiuliui Aristodemo pasakojimas 

apie pobūvio kalbas, yra beveik visa (iki 173c)57 vien Apolodoro monologas, tiesiogine kalba 

pateikiantis dialogą su Glaukonu. Jo turinį schemoje nurodo punktyrin÷s rodykl÷s. Iš šio 

dialogo sužinome ir tai, kad puota vyko labai seniai. Apolodoras net du kartus šioje trumpoje 

įžangoje patvirtina, kad yra pasirengęs papasakoti „tuos dalykus“. N÷ra abejon÷s, kad tokią 

informaciją galima žymiai greičiau pateikti išd÷stant faktus pasakojimo, o ne dialogo forma. 

Vis d÷lto, taip užrašius taptų visiškai neaišku, kam reikalingi tokie su puotos kalbomis nieko 

bendra neturintys faktai. Jie niekaip netelpa į „Platono doktrinos“ r÷mus, tod÷l filosofijos 

istorijos vadov÷liuose nesužinosime, kokia buvo šio Apolodoro ir bičiulio pokalbio 
                                                
57 Platonas. 2000. Puota, arba Apie meilę, vert÷ Aleknien÷, T. Vilnius: Aidai. p. 8. 

Pobūvis, kuriame dalyvavo Agatonas, 

Sokratas, Alkibiadas ir kiti 

Aristodemas (vienas iš dalyvių) 

papasakojo  

Foinikui Apolodorui 

Foinikas pasakojo 
„vienam žmogui“ 

Šis m÷gino pasakoti 
Glaukonui 

Apolodoras pasakoja 
Bičiuliui, kad apie 

tai kalb÷jęs su 
Glaukonu 

Glaukonas ieškojęs 
patikimiausio pasakotojo; 
tik÷jęsis, kad Apolodoras 
bus dalyvavęs pobūvyje. 
Apolodoras pasakojo 
Glaukonui, ką gird÷jęs iš 
Aristodemo, bei 
pasitikslinęs paties Sokrato.  

Apolodoras pasakoja 
Bičiuliui, ką 

Aristodemas pasakojęs 
apie pobūvio kalbas 
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priešistor÷. Ieškant doktrinos, tai n÷ra svarbu. Ir vis d÷lto, kod÷l ši įžanga yra svarbi (juk 

Platonas jos nepraleido)?  

Iš tiesų mano sudaryta schema n÷ra visiškai tiksli ar išsami. Schema, kaip vaizdin÷ 

priemon÷, visiškai nepaiso chronologijos – tod÷l sud÷tinga būtų atvaizduoti, kada paaišk÷ja 

vienas ar kitas faktas, Apolodorui perpasakojant pokalbį su Glaukonu (beje, kad kalbamasi 

būtent su juo, taip pat paaišk÷ja ne iš karto). Be to, šis dialogiškas monologas itin sodrus 

„nesvarbių“ detalių, kurių net faktais nevadintume: sužinome, kad Apolodoras beveik trejetą 

metų yra Sokrato „pasek÷jas“, dar daugiau, išgirstame, kad jis kasdien stengiasi „sužinoti 

visa, ką jis sak÷ ar dar÷“58; kitu sakiniu paaišk÷ja Apolodoro nuostata filosofijos atžvilgiu 

(taip pat ir Glaukono laikyseną sužinome iš Apolodoro komentaro), jo požiūris į kitokią 

veiklą, nei filosofavimas: „O iki tol šlaisčiausi be tikslo, tik÷damas kažką veikiąs, - buvau 

didžiausias nelaim÷lis, lygiai kaip tu dabar, tikįs, esą bet ko labiau verta imtis, tik ne 

filosofijos.“59 Antroje įžangos dalyje (173c - 174) Apolodoras kalbasi su bičiuliu, dar sykį 

patvirtina esąs pasiruošęs su malonumu pasakoti; dar sykį užsimenama apie nefilosofišką 

veiklą: „dirbate niekus, tik÷dami, jog darote kažką rimta.“60 Bičiuliui pasteb÷jus, kad jis 

koneveikia visus, išskyrus Sokratą, Apolodoras atšauna ironija: „Mielasis! Savaime 

suprantama, jog šitaip apie save ir apie jus manydamas, kliedžiu lyg pamišęs?“  

Pateikiau vos keletą nuotrupų iš gana sodrios detal÷mis, faktais ir nuomon÷s raiška 

įžangos. Nor÷dama nepraleisti n÷ menkiausios smulkmenos, savo aprašin÷jimą tur÷čiau 

išpl÷sti iki pačią Platono įžangą keliskart viršijančios apimties. Be to, dar tektų aprašyti 

gyvoje kalboje pasireiškiančias nuotaikas (pvz. Glaukono nekantrumą, kurį jaučiame iš 

situacijos) bei ironiją. Taigi tektų aprašyti ne tik faktus, informaciją, bet ir patį pokalbį, jo 

eigą, kalb÷tojų intonacijas, kurias dar galime pajusti dialoge. Nor÷dami panaikinti 

dialogiškumą ir perteikti dialogą pasakojimu, užsikrautume gerokai sunkesnę naštą nei 

gal÷jome pamanyti pradžioje. Situatyvumas, konkretus „ten ir tada“ padaro šį gabal÷lį teksto 

steb÷tinai sodriu. Beje, ir šios įžangos, ir tolimesnio teksto dialogų perpasakojimai yra 

įtartinai detalūs ir tikslūs (tikslūs ne atitikimo realybei prasme, žinoma, greičiau turiu omenyje 

konkretumą) – tokia kalba būdinga tik pokalbiui, bet ne (per)pasakojimui. Šia prasme „Puota“ 

būtų priskirta užrašytai kalbai, jei prisimintume skyriuje „Kalbos medijos tikroviškumas“ 

aprašytus kalb÷jimo atvejus – ir užrašytai su tokiu tikslumu, kad ji atsirastų netoli įrašytų 

kalbų slenksčio, nuo kurių skiria tik medija, bet n÷ra jokių turinio pokyčių (žinoma, jei 

nekreiptume d÷mesio į tai, kad šis tekstas yra kūrinys).  

                                                
58 Platonas. 2000. Puota, arba Apie meilę, vert÷ Aleknien÷, T. Vilnius: Aidai. p.8. 
59 Ten pat. 
60 Ten pat, p. 9. 
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Taigi „Puotoje“ dialogiškumas rašytą tekstą gerokai kilsteli link gyvo pokalbio. 

Tekstu kuriamas virtualus patyrimas tampa įtikinamu ir sodriu „ten ir tada“ patyrimu. 

Situatyvumas yra viena svarbiausių dialogo savybių. Juo nurodoma į konkrečią, empirinę 

tikrov÷s akimirką – tiksliau, akimirkas, kuriose skaitytojas gali (na, ir turi) pamiršti, kad tai 

netikra. Vis d÷lto prisiminkime, kad taip meistriškai rodydamas situaciją, Platonas subtiliai 

atsižvelg÷ į savo pasakojimo mediją ir nenusl÷p÷ jos ribų – mes nesame dalyviai, mes tik 

stebime, negal÷dami įsiterpti, pasitikslinti, paklausti – juk paslapčia besiklausančiam svetimo 

pokalbio tur÷tų būti ir šiek tiek drovu tai daryti. Dar viena dialogiškumo, gyvo pokalbio 

savyb÷ yra lankstumas – n÷ra reikalavimo būti nuosekliam ir pastraipa po pastraipos d÷styti 

savo dalyką. Kalbant apie viena, galima šiek tiek nuklysti ir visiškai kita tema – Apolodoras, 

pavyzdžiui, kalb÷damas apie tai, kada vyko puota, išreiškia ir savo požiūrį į nefilosofišką 

veiklą. Pasakojimo tipo tekste tokias nesusijusias mintis būtų gana keblu išreikšti viena šalia 

kitos, o gyvame pokalbyje leidžiama ir nuklysti, nes paprasta sugrįžti prie dominančios temos. 

Be to, dialoge justi vieno žmogaus reakcija į kitą, bendravimas, taigi be kalb÷jimo apie dalyką 

atsiveria santykio vaizdavimo plotm÷. Taigi tokios įžangos nepavyktų deramai parašyti 

pasakojimo būdu. Dialogas pasižymi situatyvumu, ir nors jokia kalba bei kalb÷jimo forma 

neįstengia visiškai atpasakoti, apsakyti to, kas yra, vis d÷lto kalba pati kuria situaciją ir 

patyrimą.  

Visos Puotos kalbos yra perpasakojimai perpasakojimuose – taip negalime sau leisti 

visiškai pasitik÷ti tekstu. Šito neleidžia daryti ir pasakotojų būsena – visi buvo išg÷rę; 

Aristodemas, iš kurio ir sužinome apie puotos kalbas, užmigo pokalbiams nepasibaigus. Be 

to, tai senas įvykis, ir laikas tur÷jo daugybę dalykų ištrinti iš atminties. Kita vertus, tai labai 

detalūs perpasakojimai, galimi lyginti su įrašyta kalba – ji siūlytų atsiriboti nuo pasakotojo 

asmens (Platono) ir jo vertinimų bei patirti situaciją, o ne kontekstą. Žinoma, šiuo atveju 

situacija išgalvota, tačiau Platono rašymo stilius verčia jaustis (bet ne galvoti) taip, tarsi ji 

būtų tikra.  

Dar gerokai laiko praeina, kol prieiname iki pačių kalbų. Mums kruopščiai, su 

smulkiausiomis detal÷mis pristatoma, kaip Aristodemas sutikęs Sokratą ir jie nu÷ję vakarien÷s 

pas Agatoną; pasakojama, kaip jiedu keliavę, kaip Sokratas atsilikęs, v÷liau ilgai nepasirodęs 

vakarien÷je; sužinome pobūvio dalyvių būseną, nuotaikas ir kaip buvo pasiūlyta kalb÷ti apie 

Erotą. Trumpai tariant, sužinome, kaip pasakotojas atsidūr÷ tame pobūvyje, bei kalbų (juk 

paties dalyko, d÷l kurio „čia susirinkome“) kontekstą, jų aplinkybes. Pirma pastebime, kad 

šitaip sukuriama situacija – sukuriama terp÷, į kurią galime įsigyventi, ją pajusti. Dalykas 

(kalbos apie Erotą) skleisis konkrečiu „ten ir tada“. Tačiau įtikinama situacija gali būti ir 

nupasakota; kokią funkciją atlieka dialogas? Dialogiškumas yra tarsi dviejų matmenų: 
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visąlaik kalbama su kažkuo, su konkrečiu asmeniu, taip pat ir kalbos sakomos konkretaus 

asmens kitiems žmon÷ms. Net ir kalbose apie Erotą nuolat įterpiamos asmeninę nuomonę 

rodančios fraz÷s: „manau“, „mano manymu“ ir pan. Bendraujant atsiskleidžia ne tik dalykas, 

kurio susirinkome sužinoti, bet ir asmenyb÷s, santykiai tarp jų, reakcija vieno asmens į kitą – 

ypač tai išreikšta įžangoje ir intermedijose. Pasakojimas taip pat gali tai parodyti, tačiau tik 

apibūdindamas ir apibendrindamas – tai neišvengiama. Dialoge gauname pamatyti pačias 

reakcijas, o ne jų apibūdinimus. Taigi viena vertus, dialogas atskleidžia asmenybę ir (kalbin÷) 

situacija mums tampa patiriama labiau tiesioginiu būdu, nei pasakojime. Dialogo sugeb÷jimas 

parodyti asmenybes yra labai svarbus. Čia atsiskleidžia ir dalyvių apkalbamas erotas – 

draugyst÷ ir meil÷, ir geriausiai tai matoma įžangoje ir intermedijose: šiltai priimamas 

nekviestas svečias Aristodemas; po kiekvienos kalbos kalb÷toją kas nors būtinai pagiria ir 

apskritai, jaučiama šilta ir draugiška atmosfera. Šiuo atžvilgiu ypač svarbus Alkibiado 

pasakojimas apie Sokratą ir pastarojo reakcija (215a – 223a). Šioje ištraukoje ypač galime 

pajusti tas savybes, kuriomis atsiskleidžia ir paties Alkibiado, ir Sokrato asmenyb÷s – pirmojo 

iš pasakojimo būdo, o antrojo iš ano papasakoto įvykio bei ypač iš reakcijos į liaupses. Šitoks 

asmenyb÷s pažinimas yra labai svarbus, norint ko nors pasimokyti. Juk klausant mokytojo 

kalbų, svarbu ne tik gird÷ti jų turinį. Svarbu ir pažinti mokytoją, kad geriau suprastume, ką jis 

nori pasakyti. Vis d÷lto, dar svarbiau yra tai, kad pats mokymas skleidžiasi ne tik d÷stymu, 

bet dar labiau bendravimu – ir čia Sokrato kaip mokytojo vaidmuo vaizdžiai atskleidžiamas 

dialoguose. N. Yamagata teigia, jog viena iš priežasčių, kod÷l Platonas rašo dialogu, gal÷tų 

būti siekis perteikti „liepsną“, kuria uždega asmenyb÷, būtent tai, ko negalima apibūdinti 

žodžiais. Platonas suvokia, jog šią kibirkštį turi tur÷ti ir pats tekstas – dialogai turi pasižym÷ti 

kažkuo magišku, kažkuo daugiau nei klausimų ir atsakymų, doktrinų ir mitų suma.61 Juk iš 

tiesų tik bendravime pasirodo asmenyb÷, ir ji n÷ra nesvarbi, kad ir apie kokį dalyką 

kalb÷tume. Čia galima visiškai sutikti, kad Platono išraiškos forma tiesiogiai susijusi su 

turiniu, ir kad teisingas šios formos ir Platono filsofin÷s koncepcijos supratimas yra 

tarpusavyje susiję62. Antra, galime pajusti tiesą, kad bet kuri žinia ateina per konkretų asmenį, 

kad kiekviena tiesa yra atmiešta nuomon÷s ir kylanti iš konkretaus gyvenimo patirties. Tod÷l 

kalbose slypi ne tik tiesos aspektai (jeigu mums pasiseka sutikti įžvalgų kalb÷toją), bet ir 

klaidos – kiekvienas kalb÷tojas atskleidžia vis kitus eroto aspektus ir sampratas, kai kur 

atsiranda ir prieštaravimų (pvz. apie eroto kilmę). Tai suvokę (ne be Platono pagalbos) esame 

priversti išgirstus dalykus savimi tikrinti, patys ieškoti tik remdamiesi kažkieno mokymu.  

 

                                                
61 Yamagata, N. 2005. “Plato, Memory, and Performance”, Oral Tradition, 20/1 (2005): 111-129. 
62 Szlezák, T. A., Zanker, G. 1999. Reading Plato, vert÷ Zanker, G., išleido: Routledge. p. 4. 
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Vis tik negalima nepasteb÷ti, kad „Puotos“ tekstas tik tam tikra prasme primena gyvas 

kalbas. Nuo įžangos per÷jus prie pagrindin÷s teksto dalies, mus pasitinka nuoseklus, planingas 

ir aiškiai struktūruotas tekstas. Dialogiškumas čia ne toks ryškus, daugiau pasakojimo, 

teigimo. Vietoje santykio su kitu d÷mesys sutelkiamas į dalyką – nors nesakytume, kad 

dialogo plotm÷ visiškai išnyksta. At÷jus Sokrato eilei kalb÷ti situacija v÷l pagyv÷ja, dar gana 

ilgai jis veda Agatoną prie supratimo, kad Erosas stokoja g÷rio ir grožio (199c – 201d). Beje, 

reikia pasteb÷ti, kad šis pokalbis prasid÷jo d÷l Agatono kalbos, t.y. yra reakcija į ją. Sokratas 

kalba apie tai, kas svarbu kitam, reaguoja į kitą. Platonas tai parodo ir kitur – pavyzdžiui, kur 

Sokratas pradeda klausin÷ti Agatoną apie kalb÷jimą prieš minią ir prieš „kelis protingus 

vyrus“ – aiškiai nor÷damas kažką Agatonui parodyti, tačiau šis pokalbis nutraukiamas 

įsiterpiant Faidrui: „Mielasis Agatonai, jei atsakin÷si Sokratui, jam neberūp÷s kas ir kaip čia 

vyksta, - jam teduok pašnekovą, juolab gražų!“ 63 Manyčiau, taip parodomas ne Sokrato 

vaikymasis gražių pašnekovų, o būtent atidumas ir d÷mesys šalia jo esančiam asmeniui, kas ir 

yra mokymas, o tiksliau – aukl÷jimas.  

Galima pasakyti, kad dialogo forma padaro galimą dar vieną plotmę – be dalyko 

išd÷stymo gali skleistis mokymas per asmenybę, per santykį su kitais bendraujant. 

Neabejotina, kad asmens patyrimas yra stipresn÷ mokymo, aukl÷jimo ar dalyko atskleidimo 

priemon÷ – nors verčiau pripažinti, kad asmens ir santykio su juo patyrimas yra pats 

mokymas, aukl÷jimas ir dalyko atskleidimas. Kad tai yra ir priemon÷ verčia sakyti tik tai, kad 

kalbame apie Platono sukurtą kūrinį, rašytą tekstą, kuriame vien ir „pažįstame“ Sokratą. Iš 

tiesų, „Puota“ yra itin dialogiškas kūrinys, juk net pati Sokrato kalba yra beveik ištisas 

dialogas – tik šįkart tur÷tume pasimokyti daugiau iš Diotimos, nei iš Sokrato.  

Vis d÷lto, dialogas yra tik šio rašyto kūrinio turinyje, mums jis t÷ra dialogo iliustracija. 

Platonui, kaip žinome, rūp÷jo rašto technologijos teikiami privalumai ir trūkumai (ypač 

trūkumai). Diotimos kalboje išd÷stomas kažin koks žinojimas ir paliekama nutyl÷jimų, 

leidžiančių vaizduotis apie nepapasakotus žinojimo klodus, šiems klausytojams 

neatskleidžiamas paslaptis. Asmenyb÷s parodymas per dialogus ir situatyvumą išryškina tai, 

kad visada kalba konkretus žmogus, ribojamas savo patirčių; mums nuolat primenama, kad 

kiekvienoje kalboje, nors diskusija gali kažką atskleisti, visuomet esama atsitiktinumo bei 

priklausomyb÷s nuo kalb÷tojo asmenyb÷s, nuo tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje 

išryšk÷jančių interesų64. Žinoma, vien tai, kad turime reikalą su raštu, suponuoja vienkryptį 

pasakojimą, į tai Platonas atsižvelgia. Visose kalbose aptinkame kažkokį žinojimą – ar 
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nuoseklesnį, ar ne iki galo išmąstytą, ar tiesiog paplitusios nuostatos prezentaciją – ir tos 

kalbos nepanašios į neapmąstytas girtų žmonių šnekas. Priešingai, jos yra labai nuoseklios, 

teigiančios kažką, neišskiriant n÷ Sokrato (Diotimos) kalbos. Pats toks d÷stymas, pasakojimas 

yra suponuotas rašto medijos, kuri mums pateikia ne dialogą, bet juodu ant balto spausdintas 

raides, kurios, pasak Platono, „nežino, su kuo privalo kalb÷tis, o su kuo – ne“65. Filosofo 

nežinojimas rašto d÷ka tampa žinojimu. Tekstas yra teiginys, einantis viena kryptimi. Platonas 

labai aiškiai suprato, kaip raštas paveikia vieno žmogaus kalbą kitam. „Puotoje“ pačios teksto 

prigimties suponuotas teigimas kaip tik ir m÷ginamas suardyti dialogiškumu, pabr÷žimu 

asmenyb÷s ir pačios kalb÷jimo situacijos, taip pat m÷ginant sukelti abejonių pateikiamų žinių 

patikimumu. Čia m÷ginama mokyti – tačiau ne vien tų tiesų, kurios išreikštos kalbos turiniu. 

Platono Sokratas veda ir aukl÷ja pačiu savimi, savo bendravimu ir santykiu su šalia esančiu. 

Toks vedimas reikalauja dialogo, kuris rašto medijoje realiai n÷ra galimas. Greičiau Platono 

raštuose aptinkame dialogo iliustraciją, kaip tai tur÷tų atrodyti, bet ne patį dialogą su 

skaitytoju, kaip nor÷tųsi galvoti. Vis d÷lto, ardant raid÷s patikimumo įvaizdį min÷tomis 

priemon÷mis – 1) kalbų kontekstas: keli perpasakotojai, įvykio senumas, vieta (išgertuv÷s), 

vieno pagrindinių pasakotojų, Aristodemo, užmigimas pokalbių pabaigoje, besilinksminančių 

įsiveržimas į filosofiškai nusiteikusiųjų kompaniją, etc. 2) paties turinio „tamsios vietos“: 

prieštaringi, ne visiškai teisingi faktai ir citatos, mįslingumas be jokių paaiškinimų – ypač 

Diotimos kalbos, – išlaikoma pusiausvyra tarp teigimo ir abejon÷s, klausimo suk÷limo tame, 

kuris skaito. Svarbiausia, Diotimos, kalba suteikia labai miglotą nuojautą apie pri÷jimą prie 

tikrojo Eroto, grožio paties savaime. Smarkiai apribojant aiškiai suvokiamų žinių, argumentų, 

kuriuos galima įsiminti ir kitam pasakyti, ką žinąs, kiekį, skaitytojas paliekamas be konkrečių 

teiginių, pats vienas su neaiškiu grožio ilgesiu.  

Taigi ką sužinome apie meilę iš „Puotos“? Nemaža prisiklaus÷me apie erotą ir apie 

kelią, kuriuo eidami gal÷tume išvysti „dievišką vienalytį grožį“. Vis d÷lto, Diotimos 

papasakoti dalykai lieka apmąstymui, sp÷lionei ir dar laukia savo suvokimo. Būtent šios tiesos 

bus aprašytos filosofijos vadov÷liuose kaip išreikšti Platono doktrinos teiginiai; jos yra ta 

s÷klyt÷, kurią reikia užauginti ir patirti. Vis d÷lto, gerokai lengviau patirti platonišką Sokrato 

asmenyb÷s mokymą per situacijas, kuriamas dialogo forma. Jos yra labai konkrečios ir 

gyvenimiškos. Mums tenka ne tiek įsivaizduoti (nors žinoma, vaizduot÷ čia labai svarbu), 

kiek įsijausti į situaciją ir patirti tą vieno žmogaus sakymą kitam (kaip kitaip suprastume 

ironiją?), jo laikyseną kito atžvilgiu; pridurčiau – mylinčią laikyseną, įkūnijančią šio kūrinio 

temą. Kaip pasteb÷jo C. Pickstock, situatyvumo vaizdavimas susijęs su pripažinimu, kad 

                                                
65 Platonas. 1996. Faidras, vert÷ Kardelis, N. Vilnius: Aidai. p. 90. 



 46

filosofija n÷ra abstrakčių apibr÷žimų reikalas ir esmių atskyrimas nuo laiko t÷km÷s, bet 

gyvenimo būdas ir pagarba tiesai66. 

3.2. Platono „Valstyb÷“  

 „Valstyb÷“ taip pat prasideda ir gana ilgai tęsiasi dialogais. Sokratas kalbasi su 

Glaukonu, Polemarchu, Trasimachu, Adeimantu ir Kefalu. Be to, beveik visomis progomis 

aplink esama nemažai ir kitų klausytojų. Jie nedalyvauja kalbose, tačiau autorius vis d÷lto 

juos pamin÷jo – akivaizdu, kad „doktrinos“ d÷stymui jie neturi reikšm÷s, bet reikalingi 

pamin÷ti tam, kad atsiskleistų situacija. Vis d÷lto, negalime manyti, kad situatyvumas yra 

reikšmingas tik d÷l paveikumo skaitytojo vaizduotei. Jau antroje knygoje išryšk÷ja, kaip 

kalb÷jimas apie dalyką keičiasi d÷l situacijos ir pašnekovo. Vienaip Sokratas priverstas 

kalb÷tis su Trasimachu – ne pasimokyti ar kartu ieškoti norinčiu, bet teigiančiu savo 

įsitikinimus, ir kitaip su Glaukonu ir Adeimantu, kurie pripažįsta nežiną ir pasirengę kartu 

ieškoti atsakymo į klausimą, ar teisingumas yra g÷ris, ar neteisingumas. Iš Platono 

vaizduojamo dialogo galima pasimokyti, kaip reik÷tų kalb÷ti su priešininku: kalb÷damas su 

Trasimachu, Sokratas stengiasi perprasti iki galo, ką šis teigia – tai visad pirmas jo žingsnis, ir 

tik po jo galima žiūr÷ti, kaip yra iš tiesų: „...dabar aš suprantu, ką tu kalbi. Pam÷ginsiu 

išsiaiškinti, ar tai tiesa, ar ne.“67 Dialogas su Trasimachu labai dinamiškas, ne kartą staiga 

pasukama kita minties kryptimi. Pavyzdžiui, jiedu kalba apie valdovų suklydimų galimybę ir 

apie tai, ką galiausiai vadina valdovu; ne kartą Trasimachas nesiaiškina iki galo, bet kaltina 

Sokratą norint jį sukirsti; štai kaip Sokratas keičia diskusijos kryptį po vieno tokio 

„kaltinamojo intarpo“:  

- Užteks šitokių kalbų, - tariau aš. – Geriau pasakyk man: ar gydytojas tikrąja šio 

žodžio prasme, kaip tu jį čia apibūdinai, rūpinasi tik pinigais, ar ligonių gydymu?68 

Kitoje vietoje dar kartą pajaučiame, kokia nuostata glūdi Sokrato diskusijoje:  

- Vis d÷lto, - pasakiau, - nereikia nusiminti, reikia toliau tirti dalyką tol, kol man 

atrodys, kad tu kalbi tai, ką galvoji.69  

Kita „pamokoma“ vieta, šįkart mums pamatoma Sokratui kalbantis su Glaukonu ir 

Adeimantu: „[Adeimantas] ...nes tu visą gyvenimą sprendei tik šį vieną klausimą.“70 Jei tokie 

pamokymai būtų „doktrina“, juos Platonas gal÷jo išd÷styti ir ne dialogu. Tokia rašymo forma, 

kokią jis pasirinko, keičia ir santykį su tekste aptinkamais „pamokymais“. Juk mus „moko“ ne 
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Platonas, bet jo aprašyti personažai, asmenyb÷s (tiksliau, žinoma, Sokrato asmuo). 

Konkretaus žmogaus gyvenimas, jo nuostatos yra mokymas tiems, kas nori greičiau sekti, nei 

sužinoti, o ne tiesiogiai išreikštos „tiesos“ teigimas.  

Pokalbyje su Trasimachu Sokratas priima pašnekovo „realybę“, nuo jos prasideda ir 

yra nuolat koreguojama diskusijos kryptis. Žinoma, juk tik taip ir galima kalb÷ti su 

„priešininku“ – prieinant prie dalyko per jo įsitikinimus, teiginius ar nuomonę. Situacija 

gerokai keičiasi pokalbyje su Glaukonu ir Adeimantu. Nusprendus ieškoti teisingumo 

pasitelkiant besikuriančios valstyb÷s paveikslą (368e), po kiek laiko Sokratas pakoreguoja 

savo valstyb÷s kūrimą pagal Glaukono (matyt, ir Adeimanto) supratimą, „leisdamas“ valgyti 

m÷są, t.y. tur÷ti nebūtinų dalykų: „[Sokratas] Atrodo, mes tiriame ne tai, kaip atsiranda 

valstyb÷ apskritai, o kaip kuriamos prabangoje gyvenančios valstyb÷s. Gal tai ir neblogai.“71 

Tačiau tai bene paskutin÷ nuolaida Glaukono ir Adeimanto supratimui, kaip žmon÷s tur÷tų 

gyventi. Iš tiesų jų pokalbiai vis labiau tolsta nuo dialogo – galiausiai girdimas tik Sokrato 

balsas ir pritarimas jam, atkartojimas, bei nuo realios situacijos tuometin÷je valstyb÷je – 

Sokratas, priartinęs savo valstybę prie tuometin÷s (ir šiuolaikin÷s, vis dar(!)) situacijos, 

d÷stydamas poezijos vaidmenį vis labiau tolsta nuo tuometinio įprasto suvokimo. Ne veltui 

pirmą kartą tenka pavartoti žodį „d÷styti“ – jis gali atsirasti tik už dialogo, ir tik tokiame 

d÷styme galima kalb÷ti apie „teoriją“ ar „doktriną“. Negana to, kad maž÷ja dialogo vaidmuo, 

dar ir gerokai nutolstama nuo realios situacijos tuometin÷je valstyb÷je: „net jei Sokrato 

samprotavimai apie poeziją yra priimtini ir teisingi, ir mes galime pasig÷r÷dami links÷ti galvą 

klausydami jų, visiškai neaišku, ką tai gal÷tų keisti esančios valstyb÷s gyvenime“ – tokios ir 

panašios mintys gali kilti skaitant „Valstybę“. Taip atsitinka būtent d÷l to, kad dalykas 

kalbamas atsiribojus nuo realios empirin÷s situacijos, vien kalbin÷je, mąstymo plotm÷je. 

Tokiame „pokalbyje“ vis dažniau pavartojami tokie žodžiai kaip „reikia“, „aišku“, „teigiame“, 

„tikrai“, atsiranda gausyb÷ apibr÷žimų (pavyzdžiui: „Taigi doryb÷, kaip atrodo, yra tam tikra 

sveikata, grožis ir sielos palaima, o nedoryb÷ – liga, bjaurumas ir silpnumas.“ (444e)) Tai 

panašiau į instrukcijas ir tiesiogiai išreikštą mokymą, nei į vedimą, koks pastebimas labiau 

dialogiškose situacijose (pavyzdžiui, „Puotoje“). Dialogas suponuoja lygiavertį santykį (ir 

atvirkščiai), nors kaip pasakytų M. Buberis, dialogas ir kyla santykyje, o teigimas vis d÷lto 

atsiranda tik iš nelygiavertiškumo. N÷ra reikalo vertinti, gerai tai ar blogai; gal÷tume klausti, 

kod÷l reikalingas mokymas kaip toks apskritai? Kod÷l viena žmogiška būtyb÷ turi ko 

pamokyti kitą žmogišką būtybę „skleidimo“ būdu? Tačiau tai n÷ra šio darbo tema. Kalbant 

apie (ne)lygiavertiškumą, nenoriu pasakyti, kad Trasimachas yra „labiau lygiavertis“ Sokratui 

pašnekovas, nei Glaukonas ir Adeimantas; pokalbis su Trasimachu n÷ra, griežtai kalbant, 
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dialogas, jis greičiau dialogiškas, labiau prisitaikantis prie „šiurkštoko“ pašnekovo. Sokrato 

d÷stomos tiesos „Valstyb÷je“ nepalyginamai labiau atsietos nuo kalb÷jimo situacijos, 

pašnekovų ir jų nuomonių, nei dialogiškuose Platono veikaluose. Valstyb÷, teisingumas, 

grožis, sargybinis, įstatymas iškyla visiškai nuo realios situacijos atsietoje plotm÷je, t.y. 

beveik vien kalbin÷je, mąstymo, plotm÷je, vaizduot÷je, ir tod÷l tokia kalba laikoma „teorine“ 

ar „doktrinine“. Žinoma, galima ir tikriausiai reikia šias kalbas pritaikyti ne tik valstybei, bet 

ir individui – tokiu atveju žymiai lengviau tokį samprotavimą paversti praktika, tačiau 

valstyb÷s atžvilgiu tokį kalb÷jimą nesunku matyti kaip teoriją šiuolaikine sąvokos prasme.  

Abstrahavimasis nuo „realyb÷s“ leidžia „kalb÷ti bet ką apie bet ką“, tačiau ar šiuo atveju 

galima pasakyti, kad tai yra tuščias kalb÷jimas „apie“, tiesiog fantazija (šis klausimas galioja 

taip pat ir labiau dialogiškiems kūriniams, kur aptinkame „skleidimą“, vartojant J. D. Peterso 

terminą)? Manau, pad÷ti gal÷tų žvilgsnis į „teorijos“ sampratą. Kasdien÷je vartosenoje šis 

terminas dažnai reiškia kažką nepatikima: „na, čia tik teorija“, arba dar nepatikimiau: „čia tik 

tavo teorija“. Tokia šio žodžio vartosena atspindi jo reikšmę ir mokslin÷je veikloje. Teorija 

reiškia hipotezę, kurią tolimesniu tikrov÷s steb÷jimu (pagal susikurtą vaizdą) galima 

patvirtinti arba atmesti72. Kitokia sąvokos reikšm÷ senov÷s Graikijoje: gr. theoria < theorein – 

steb÷ti, žiūr÷ti; Platono filosofijoje theoria siejama su dvasine įžvalga73. Taigi steb÷jimas yra 

pirmesnis veiksmas, nei teorijos sukūrimas – tod÷l galbūt netikslu su šiuo terminu vartoti žodį 

„kūrimas“. Juk jei ką steb÷dami pamatome/suprantame, nesakome, kad tai sukūr÷me. Teorija 

yra rezultatas, ir ją nebūtinai turi patvirtinti empiriniai duomenys (nes galbūt žmon÷s 

nesugeba jos įžvelgti ar tuo labiau pagal ją gyventi, tod÷l teorijos teisingumas/neteisingumas 

n÷ra atitikimo empirinei tikrovei klausimas). Tod÷l tiksliuosiuose moksluose vartojama 

teorijos samprata, vis d÷lto, netur÷tų būti taikoma skaitant Platoną – ir tod÷l, kad jis gyveno 

senov÷s Graikijoje, ir tod÷l, kad jo dalykas – filosofija, o ne, pavyzdžiui, fizika. Užuomina 

apie tai, kad teorija yra atrandama kaip esamyb÷, o ne sukuriama kaip reikalinga 

„palyginimo“ su tikrove, galime įžvelgti ir „Puotoje“, konkrečiau – Diotimos kalboje apie tai, 

kaip pamatomas amžinai savyje vienalytis grožis pats savaime (211b, Puota) – dalykas, kuris 

šiuolaikiniame diskurse neretai laikomas teoriniu šiuolaikine sąvokos prasme, t.y. kalbin÷je, 

mąstymo plotm÷je sukurtu terminu, kaip priemone spręsti filosofines „problemas“74. 

„Puotoje“ aptinkame savotiškų nuorodų, kaip šį „grožį patį savaime“ pamatyti: vedamasis yra 

teisingai vedamas, myli, suvokia (210a), rūpinasi ir gimdo kalbas, jaunuolius darančias 

geresniais (210c), įžvelgia. Vartojant teoriją pirmykšte prasme, jei tai įmanoma, grožį patį 
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savaime tur÷tume laikyti stebimu dalyku, netobulai (nes kitaip neįmanoma) papasakotu, 

apibūdintu Diotimos kalboje (ne veltui šis pasakojimas mus pasiekia per daugybę tarpininkų-

perpasakotojų), o ne naujai išrasta sąvoka, kurios pagalba m÷ginama paaiškinti empirinį 

pasaulį, kaip tai daro tikslieji mokslai. Šitai tur÷dami omenyje galime pagrįstai tik÷tis, kad 

Platono teorija yra theoria, ir kad ją grindžia patyrimas (net jei ne paties Platono). Tod÷l, nors 

„Valstyb÷je“ Sokrato kalb÷jimas yra mažai dialogiškas (tačiau net ir šis d÷stymas turi nors ir 

menkų, bet dialogiškų bruožų – pasikartojantys kreipimaisi, Sokrato klausimai – taip 

kalb÷tojas akimirkai tampa klausytoju, perleisdamas savo teigiančiojo poziciją klausytojams, 

suaktyvindamas jų klausymą), jis teb÷ra kalb÷jimas „kažką“, o ne „apie“. Juk šioje kalboje, 

pasakytume, tikrai „kažkas glūdi“ – galbūt patyrimas, pasiekiamas paties Platono menkai 

apibūdintu keliu, padaro šią kalbą svarią. Taigi „Valstyb÷“, nors dialogiškumo stoka tolina ją 

nuo „tikrumo“, po senąja teorijos samprata glūdintis patyrimas, kaip teorijos sąlyga, daro šią 

kalbą ta s÷kla, kuri gali užaugti.  

Vis d÷lto, ar „Platono teorija“ kaip tokia nepriklauso nuo klausytojo? Nors skaitytojas, 

be abejo, yra anonimas, kurio akivaizdoje bet kuri teorija tampa abstrakčia, pati savaime 

egzistuojanti, nepriklausoma nei nuo kalb÷tojo, nei nuo klausytojo, n÷ra jokio Platono teksto, 

kurį pateiktų anoniminis autorius – visada yra pasakotojas (kuris niekad nebūna įvardytas 

kaip pats Platonas) ir klausytojas. Na, „Puotoje“ viskas pasakojama „bičiuliui“ – bet net ir 

toks nesuasmenintas „veik÷jas“ yra tam tikroje pozicijoje kalb÷tojo atžvilgiu – t.y. 

draugiškoje, palankioje, smalsumo (?) kamuojamas. Nepamirškime, kad pati tokio „d÷stymo“ 

„Valstyb÷je“ galimyb÷ atsirado tik tod÷l, kad Sokratas kalbasi būtent su Glaukonu ir 

Adeimantu – kuriuos jau šiek tiek pažįstame, o iš jų elgesio bei kalbų galime juos pavadinti 

Sokrato mokiniais. Jie suvokia priešingos bei tarp žmonių vyraujančios pozicijos argumentus, 

beje, itin tikroviškus ne tik „ten ir tada“, bet ir „čia ir dabar“. Jie pasirengę „nieko nesl÷pti“ ir 

„eiti iki galo“; klausimas ne šiaip sau įdomus, bet gyvybiškai svarbus, ir „rizikingas 

angažuotumas“ yra natūrali laikysena tokio dalyko akivaizdoje. Platonas tokio d÷stymo 

neįdeda į Sokrato diskusijas su Trasimachu, Kefalu ar kitais. Platonas itin kritikavo rašto 

technologiją d÷l to, kad tekstas nežino kada ir kam kalb÷ti, o kada patyl÷ti, ir mes galime į šią 

pastabą atsižvelgti skaitydami jo tekstus, juolab kad mus pastūm÷ja pats Platonas, kalb÷damas 

ne savo, o kitų vardu ir kitiems. Taip samprotaujant, ar nor÷dami perprasti Platono „doktriną“, 

netur÷tume pirmiausia pažvelgti į save ir atsakyti į klausimą, ko siekiame, ką ir kaip labai 

norime išsiaiškinti padedami Platono Sokrato? Ar klausimas „ką nor÷jo pasakyti Platonas?“ 

n÷ra neatsiejamai susijęs su klausimu „ką Platonas sako man?“? Žinoma, ne visi tur÷jome 

galimybę pasikalb÷ti su juo asmeniškai, ir iliustravo jis ne Sokrato dialogą su (tarkite savo 

vardą), o su Glaukonu, Faidru ar Diotima. Platono „Valstyb÷“ skirta tiems, kas pasiryžta 
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„nieko nesl÷pti“ ir „eiti iki galo“. Be to, jeigu Platono „doktrina“ n÷ra nepriklausoma nuo 

klausytojo (taip manyti siūlo ir vieni kitiems prieštaraujantys teiginiai jo raštuose), kokią 

reikšmę turi filosofijos istorijos vadov÷liuose aptinkamos „Platono teorijos“ santraukos? Kaip 

pasikeičia teorijos pavidalu išreikštas kalbos turinys?  

3.3. Platonas filosofijos istorijos vadov÷lyje 

Atsivertus filosofijos istorijos vadov÷lį ar žinyną, patiriamas žymus kalb÷jimo 

pasikeitimas. Pristatomi pagrindiniai teiginiai, autoriaus gyvenimo faktai – šioks toks Platono 

kalbų kontekstas, apžvelgiamos pagrindinių veikalų mintys skirstant į ankstyvuosius ir 

v÷lyvuosius kūrinius, užsimenama apie santykį su kitais mąstytojais, m÷ginama schematizuoti 

problemas ir pan. Vis d÷lto, tikslių citatų aptinkame nedaug, greičiau tai – vadov÷lio autoriaus 

apibendrinimai ir nuomon÷ apie tai, ką pasak÷ Sokratas Platono tekstuose. Žinoma, bet kurio 

filosofo tekstus interpretuojame savaip: „Įsisąmoninę mums aktualias vienų ar kitų tezių 

reikšmes, į jų autorių žvelgiame per savo meto prizmę ir priskiriame jam įsitikinimus, kurių 

jis neišsak÷, primetame jo mintims tam tikrą tvarką ir reikšmę – nors jis pats su tuo, ko gera, 

niekada nesutiktų.“75. Filosofijos istorijos santraukoje aptinkame ne tiek interpretaciją, kiek 

jos rezultatus, kurie d÷l savo formos tampa panašūs į faktus. Ir vis tik svarbu prisiminti, kad 

„išvados n÷ra faktai“76.  

Vadov÷lis yra pasakojimas, teigimas – kreipinio vargiai aptinkame, kaip, beje, ir 

situatyvumo, kuo sunku kaltinti vadov÷lio autorių, nes teksto apimtis neleidžia pl÷stis į detalų 

aiškinimą ar kasdienius pavyzdžius. Kaip rodo „Valstyb÷s“ pavyzdys, pasakojimas kaip toks 

dar nereiškia, kad jame „niekas neglūdi“, tad tur÷tume žvelgti ar čia esama vietos „atlikimui“, 

išgyventam suvokimui. Pats žanras suponuoja komentavimą – blogiausiu atveju aptinkame 

nuomonę, pridengtą fakto gramatika, geresniu – klausimų k÷limą ir siūlymą juos tam tikru 

būdu aiškinti, remiantis Platono tekstais. Pirmąjį atvejį trumpai iliustruoju diskutuotino 

vertinimo pavyzdžiu, kurį galima aptikti filosofijos žinyne: „Kartais jis [Sokratas] apsimeta, 

kad nieko nenutuokia apie temas, kurias pats pasiūlo diskusijai.“77 Šis Sokrato laikysenos 

vertinimas (Sokratas tik apsimeta, kad nežino = t.y. iš tiesų žino) atspindi, žinoma, 

stereotipišką požiūrį, ir vis d÷lto galima klausti, ar tikrai taip ir yra. Ar tai, kad žmogus turi ką 

pasakyti kokia nors tema, jau reiškia, kad visiškai išmano dalyką? Be to, nelygu ką vadiname 

žinojimu ir išmanymu – ar dalyko pasireiškimą, savybes, ar jo esmę ir prigimtį.  

                                                
75 Sikora, A. 2004. Susitikimai su filosofija: nuo Herakleito iki Huserlio, vert÷ Skersyt÷, J. Vilnius: Alma littera. 
p. 13. 
76 Krishnamurti, J. 1985. The Last Talks - Talk 1. (Part 1 of 8). Video įrašas. Nuoroda internete: 
http://www.youtube.com/watch?v=nHNX9KsgBfM 
77 Mastroberti, S., Ruppert, M. K. 2001. Filosofijos žinynas : trumpa filosofijos istorija nuo Antikos iki mūsų 
dienų. Kaunas: Šviesa. p. 33. 
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Trumpai tariant, Sokratiškas žinojimas/nežinojimas yra plati tema, kuri filosofijos 

žinyne apreiškiama vienu ar keliais sakiniais. Tokiu būdu siūlomas tarsi žinojimas, kuris 

nekelia klausimų, tik teigia, ir nesikreipia, tik moko. Pats žanras suponuoja tokį kalb÷jimo 

būdą, kai neieškoma dalyko, nesvarstoma ir nem÷ginama sukelti klausimų ar abejonių, nes 

kalbama ne apie dalyką, bet apie Platono filosofiją. Būtent kalb÷jimas ne savo vardu („kito 

tiesa“) leidžia atsiriboti nuo patirto suvokimo atsakymob÷s; tokio atsiribojimo akimirką 

atsiranda komentavimas.  

Filosofijos istorijos vadov÷lyje ar žinyne, pristatančiame svetimas mintis ir svetimus 

patyrimus, n÷ra vietos kreipiniui, dialogiškumui, dalyko kalb÷jimui. Tokio teksto tikslas yra 

aiškiau (nei pats autorius) pateikti ir susisteminti mintis – ne suvokimus apie dalyką. 

Reikalingumas prisirišti prie minčių, konkrečių formuluočių ir frazių neišvengiamas. 

Schematizuojama ir aiškinama išoriškai, pasitelkiant žodžius – tokiu būdu tik ir gali rastis 

tokios fraz÷s kaip „Platonas id÷jų teorijos pagalba sprendžia min÷tą problemą“78 (prisiminkim 

teorijos sampratas ir tai, kad theoria yra rezultatas, o ne įrankis) ar „trikampio 

problematika“79 (kas gal÷jo pagalvoti, kad Platonas sprend÷ trikampio problematiką?). 

Aiškumo, žinoma, pasiekiama, tačiau koks tai aiškumas? Ar iš kalbos plotm÷s jis perkeliamas 

į gyvą suvokimą? Pasak Sokrato, kiekviena gera kalba turi savo ilgumą, ji turi būti nei per 

ilga, nei per daug glausta. Norint suprantamai, kreipiantis aiškinti, klausti, kalbai reikia 

daugiau laiko ir erdv÷s, nei siūlo keletas vadov÷lio puslapių.  

                                                
78 Anzenbacher, A. 1992. Filosofijos įvadas, vert÷ Degutis, A. Vilnius : Katalikų pasaulis. p. 48. 
79 Ten pat, p. 49. 
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IŠVADOS IR KOMENTARAI 
 

• Nagrin÷jant bendrus kalbos veikimo klausimus, taip pat kalbos medijos poveikį ir 

analizuojant filosofinių kalbų pavyzdžius į klausimus kaip kalb÷jimas veikia 

patyrimą? ir kaip kalb÷ti, kad mūsų kalb÷jimas nebūtų tuščias? buvo bent iš dalies 

atsakyta, kiek tai įmanoma tokios apimties darbe.  

• Kalbos ir patyrimo santykis n÷ra nekintantis ir priklausantis vien nuo kalb÷tojo 

„nuoširdumo“. Vienas esminių elementų, apsprendžiančių, ar adekvatu kalbos veikimą 

lyginti su menu, yra patyrimo „gylis“. Filosofin÷ kalba, nebūdama nei visiškai 

paviršutiniška, nei pretenduojanti išreikšti galutinę (neišreiškiamą) tiesą, pagrįstai gali 

būti lyginama su meno kūrinio poveikiu ir gali efektyviai išnaudoti estetines 

priemones kalbos suprantamumui palengvinti bei intensyvinti patirtinį jos pobūdį. 

• Vienas iš kalbos atlikimo įrankių yra įsiminimas. Nors kalbos kaip vienintel÷s 

patyrimo sąlygos ir negalima pripažinti, jos reikšm÷ nenuginčijama. Įsid÷m÷jimas, 

sąlygojamas asmeninio angažuotumo bei nuolatinis grįžimas prie teksto „sužadina 

mus formuojančią sąveiką su tuo, ką nešiojam÷s širdy“ – tokiu būdu auginant kalbos 

pas÷tą patyrimo s÷klą. Gyvenimo ir savo patyrimų steb÷jimas yra neatsiejama kalbos 

atlikimo dalis. 

• Kalbos veikimas patyrimo atžvilgiu gali būti lyginamas su s÷klyte. Tokia kalbos 

funkcija pasižymi „pasakojanti“ kalba, arba vartojant J. D. Peterso terminą, 

skleidimas. Kaip kitas kalbos aspektas veikia dialogiškumas, kuriantis patyrimą ir 

situaciją jau kalb÷jimo metu. Kita vertus, patyrimas yra būtina kalb÷jimo dalyką 

sąlyga, jei norima kalb÷ti kažką, o ne apie. Kalba prilygsta meno kūrinio atlikimui 

geb÷jimu kurti patyrimą pasakojimu ir dialogu. Šis procesas priklauso tiek nuo kalbos 

turinio, tiek nuo kalbos medijos. 

• Kalbos paveikumas ir suprantamumas priklauso nuo terp÷s, kurioje vyksta kalba. 

Anaiptol n÷ra nereikšminga, kaip pateiksime (ar kokiu būdu gausime) dalyką – 

kalb÷damiesi, kalb÷dami, įrašydami, užrašydami ar rašydami. Gyvas pokalbis virtualų 

kalbin÷je plotm÷je besiskleidžiantį pasakojimą dialogiškumu ir situatyvumu labiausiai 

priartina prie esamos, išgyvenamos tikrov÷s; taip sukuriama galimyb÷ įvykti 

paveikiausiai ir suprantamiausiai kalbai. Rašto medija, ypač rašyta kalba, yra 

labiausiai atsieta nuo patyrimo terp÷ ir laiko, ir erdv÷s aspektais. Audioknyga padaro 

galimą rašyto teksto skamb÷jimą laike, priverčiant esamuoju momentu gird÷ti žodį ir 

priimti tekstą klausa, kas keičia teksto pri÷mimo pobūdį.  
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• Rašyta kalba gali būti sąlyginai artinama prie gyvo pokalbio ir kalbos turiniu, 

naudojantis situatyvumu ir dialogiškumu. Filosofin÷s kalbos įvilkimas į grožin÷s 

literatūros rūbą turi daugiau nei estetinę funkciją: taip išnaudojamas kalbos kaip meno 

veikimas, padedantis dalintis filosofiniais patyrimais, jei tokių, žinoma, kalb÷tojas turi. 

Platono „Puota“, „Valstyb÷“ ir jo filosofijos santraukos filosofijos istorijos 

vadov÷liuose iliustruoja dialogišką, pasakojantį kažką ir komentuojantį kalb÷jimą bei 

parodo, kaip kalbos (virtualaus patyrimo) tikroviškumas, paveikumas ir 

suprantamumas priklauso nuo turinio. Platono dialogai „nori“ būti patirti – čia ne tik 

kalbama apie dalyką, bet ir kuriamas susitikimas su kitu dialogiškose situacijose. 

Valstyb÷, nors parašyta pasakojimo būdu, vis dar turi meninio įtaigumo; įtakos 

doktrinai neturintys dialogiški intarpai suaktyvina teksto klausymąsi. Tokia kalba 

reikalauja atsakumo: „į Platono dramas tur÷tume reaguoti visa savo esybe, o ne tik 

analitiniu mąstymu.“80 Filosofijos istorijos vadov÷liuose pristatoma Platono doktrina 

netenka to sunkiai įvardijamo kažko daugiau – atsiribojimas, kito (ne mano) tiesos 

pristatymas, mokslin÷ kalba žinojimą redukuoja į išreikštą turinį, sakinius ir žodžius, 

tod÷l tampa neefektyvi ir nepakankama. 

• Dialogas, kaip priešprieša pasakojimui, angažuotumas, kaip priešprieša atsiribojimui, 

verčia ieškoti „trečio kriterijaus“ – kod÷l kalba įgauna svorį, kai vyrauja dialogas? Ar 

dialogiškumas pats savaime yra ta savyb÷? Vis d÷lto, tenka atsigręžti į dialogiškumo 

(bei angažuotumo) priežastį – asmenybę ir laikyseną kito atžvilgiu. Kalb÷tojas, 

prisiimantis at-sakomybę ir besikreipiantis į kitą žmogų su išgyventa tiesa, patirtu 

suvokimu, o gal tik ieškantis kartu – tačiau besikreipdamas, atlieka etinį judesį. Ir 

atvirkščiai – kiekviena kito ištara yra kreipinys į mus, reikalaujantis atsako veiksmo, 

įsiklausymo, gird÷jimo. Šis įsiklausymas, at-sakymas taip pat yra  etinis veiksmas. 

Kiekviena kalb÷jimo situacija yra sakymas Aš-Tu arba Aš-Tai; net ir pats 

formaliausias susitikimas yra atsakumo arba abejingumo pasirinkimas. Tampa 

suprantamas G. Steinerio teiginys: „Atsakomingas atsakas, atsakantis atsakumas 

suvokimo procesą paverčia doroviniu veiksmu.“81 J. D. Petersas teigia, jog „reik÷tų 

kelti ne klausimą: „Ar mūsų tarpusavio komunikacija galima?“, o klausimą: „Ar mes 

galime myl÷ti vienas kitą ir būti teisingi bei gailestingi vienas kitam?“82 Aš su juo 

sutinku, tik manau, kad abu šie klausimai glaudžiai susiję, o svarios kalbos pagrindo 

klausimas gali būti pratęsiamas etikoje.  

                                                
80 Szlezák, T. A., Zanker, G. 1999. Reading Plato, vert÷ Zanker, G., išleido: Routledge. p. 5. 
81 Steiner, G. 1998. Tikrosios esatys: ar mūsų kalb÷jime kas nors glūdi? Vert÷ Jonušys, L. Vilnius: Aidai. p. 87. 
82 Peters, J. D. 2004. Kalb÷jimas v÷jams: komunikacijos id÷jos istorija, vert÷ Droblyt÷, P. p. 334. 
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• Reikia pažym÷ti, kad šiame darbe aprašomas kalbos veikimas pagal analogiją su meno 

kūrinio veikimu, tam tikras kalbos ir patyrimo santykis neapima visos kalbos d÷snių 

įvairov÷s ir nepretenduoja atskleisti kalbos reiškinį visiškai ir išsamiai. Dar liko 

neaptartas kalbos (ne)geb÷jimas atskleisti dalyką neturint patyrimo, vien veikiant 

kalbos plotm÷je – kiek jis yra galimas ir reikšmingas; dalyko pasirodymas diskusijoje, 

atsiskleidimas dialoge n÷ vienam iš kalb÷tojų neturint aiškaus galutinio, patirtinio 

suvokimo; suvokimas per kalbą, kai m÷ginama aiškinti kitam dalyką ir tuo pat metu 

pačiam atrandant; geb÷jimas kalb÷ti (mokyti) pačiam neturint [dalyko] – kitaip tariant, 

galimyb÷ dalykui atsiskleisti kalboje. Ir šiame darbe užduoti klausimai, ir dabar 

pasteb÷ti, kreipia į tikrai filosofinį klausimą, kaip pasakytų Sokratas – kalbos 

prigimties klausimą, yra jo įžanga.  
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