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teisė gyventi pakenčiamus gyvenimus1

Art(ras Tere)kinas ir Adomas Danusevi*ius.+Bjaur!s 
jausmai. Es" ir pie#iniai. Vilnius: Id,jos ir komu-
nikacija, 2020. ISBN+ 9786099502021 (spausdinta 
knyga). 
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Lietuvos socialini$ moksl$ centro Sociologijos institutas

Art(ro Tere)kino mokslini& tyrim& interesai pl,tojasi ties pa'emint&j&+ ir 
nuskriaust&j& (*ia galima prisiminti Fiodoro Dostojevskio roman- Pa%e-
mintieji ir nuskriaustieji, 1861) arba subaltern$2 tematika, kalbant kritin,s 
teorijos ar postkolonializmo terminologija. Analizuodamas Lietuvos socia-
linio gyvenimo realijas, jis transliuoja )iuolaikines socialines teorijas ir kon-
cepcijas, kurios, manytina, turi potencial- pakeisti esam- pasaul. . geresn. 
didindamos socialin. jautrum- visoms neteisyb,s aprai)koms.

Vengdamas galim& kaltinim& d,l male gaze3, Art(ras Tere)kinas i) es-
m,s laikosi nera)yto susitarimo ly*i& studijose: jo vyri)kas 'vilgsnis, papras-
tai nukreiptas . vyrus bei vyri)kumo reprezentacijas ir moteris, tradici)kai 
lieka beveik nematomas ir, savaime suprantama, negirdimas.

Pastarasis Art(ro Tere)kino darbas Bjaur!s jausmai. Es" ir pie#iniai 
(2020), .gyvendintas bendradarbiaujant su menininku Adomu Danusevi-
*iumi, ne i)imtis. Nors )is es, v,rinys daugiausia atspindi vyr& gyvenimo pa-
tirtis, tai n,ra paprastas lokalus pasakojimas vyrams apie vyrus ar moterims 
apie vyrus did'iojo naratyvo kontekste. Tai tarsi vaiko pie)ti pie)iniai, ilius-
truojantys kiekviename es, nagrin,jam- klausim-+ – jausm-, nukreipiantys 
. vaikyst,s pasaul., kuriame bipolinio pasaulio, t. y. moteri)kumo ir / ar 
vyri)kumo, g,rio ir blogio, bjaurumo ir nuostabumo ir t. t., suvokimas ir 
gali& pasiskirstymas tik u'simezga. N,ra taip jau ir svarbu, kas pavaizduota 

1 /i fraz, paimta i) knygos pratarm,s. 
2 Terminas subaltern vartojamas apra)yti 'emesni& socialini& klasi& ir marginalini& Kit$ 

grupi& nematomum- ir priespaud-.
3 Tai rei)kia moter& objektyvizavim- ir seksualizavim- naudojantis vyro 'vilgsniu.
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pie)inyje, nes tai Danusevi*iaus vizualin,s refleksijos apie Tere)kino teks-
t- i)rai)ka. Ta*iau svarbu, kaip 'i(r,tojui *ia ir dabar atsiliepia tai, kas pa-
vaizduota pie)inyje. Vien jau Danusevi*iaus pie)iniai turi galios su'adinti 
prisiminimus ir su jais susijusius jausmus bei atgaivinti visuomen,s norm& 
dar nenumarint- ir nesupan*iot- vidin. vaik- ir galb(t pasikalb,ti apie svar-
biausias jam temas.

Polinkis . jausm& savianaliz1 / savistab- arba nepaliaujamas vidinis di-
alogas su reik)mingu Kitu (tai gali b(ti ir vidinis vaikas) yra vienas i) dabar-
tini& moter& ir vyr& skiriam&j& charakterio bruo'&. Savistaba suponuoja, 
kad refleksyvus sav1s pa'inimas padeda suprasti tikr-j- savo jausm& prigim-
t. ir tuomet ai)kiai .'velgti savo tikruosius poreikius ar norus bei galiausiai 
priimti sprendim- kokiam nors veiksmui. Ta*iau ne tiek poreiki& ar nor& 
.vardijimas (nes poreikiai ar norai formuojasi reaguojant . situacijas), kiek 
j& realizavimo galimyb,s jaudina dabartinius moteris ir vyrus. Nepaisant 
formalaus (teisinio) lygi& teisi& ir galimybi& principo .sitvirtinimo nema'oje 
dalyje valstybi&, tik,tina, kad dauguma moter& ir vyr& anks*iau ar v,liau 
suvokia, kad j& (lygios) galimyb,s labai ribotos.

Dale’ o Carnegie’ io i)populiarintas posakis „Jei negali pakeisti situaci-
jos, pakeisk po'i(r. . j-“ (Carnegie 1967), sukurtas neribot& galimybi& )alyje 
Jungtin,se Amerikos Valstijose, pasiek, Lietuv- dar socializmo laikais. Taip 
buvo pad,tas pamatas sukurti socialin. psichologin,s pagalbos institut-, 
kurio veikla suklest,jo dabartiniu neoliberalizmo laikotarpiu, tada, kai in-
dividualizmas tampa kapitalistin,s visuomen,s padariniu. Individualizmas 
skatina susidom,jim- jausmais, nes jis sutelkia d,mes. . pat. individ-, jo i)-
gyvenimus bei patirtis kaip . j. motyvuojan*i- j,g-.

Kasdienyb,je susiklost, gana paradoksalus socialinis fenomenas. Viena 
vertus, steb,damas save 'mogus psichologizuoja savo individuali- patirt.. 
Nors ne visi Lietuvos gyventojai gali sau leisti pasinaudoti profesionalaus 
psichoanalitiko, psichologo, psichoterapeuto ar savipagalbos, saviugdos, 
kou*ingo specialisto eksperto paslaugomis, beveik kiekvienas gali .sigyti 
knyg-, kuri atskleis, kaip reikia keisti po'i(rius . situacijas bei tapti s,kmin-
gam ir laimingam. Galb(t 'mogus pats gali suprasti, kas su juo vyksta, tod,l 
kreiptis . specialist- n,ra b(tina, juo labiau, kad reflektuodamas jausmus jis 
da'nai jau verbalizuoja savo patirtis specialist& kalba. Kita vertus, per'en-
giant „grynos“ psichologijos slenkst., tampa beveik akivaizdu, kad jausmai 
yra labai stipriai susij1 su kapitalistin,mis praktikomis, tarp j& ir su komer-
cializuota paklausos bei pasi(los veikla, kuomet 'mogus perka ir parduoda 
savo i)gyvenimus.

Jausm& valdymas tampa vertybe )iuolaikin,je visuomen,je, ypa* eko-
nomine prasme, tod,l jausm& pa'inimas pasidaro labai paklausus tokio-
se srityse kaip vadyba ir valdymo sociologija. Kartu sociologams atsiveria 
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galimyb, nagrin,ti jausmus kult(ros po'i(riu, t. y. jausmus kaip sociokul-
t(rines reik)mes.

Bjaur!s jausmai si(lo pa'velgti . jausmus kaip . sociokult(rin. fenome-
n-. /is po'i(ris beveik nenaudojamas Lietuvos humanitarini& ir socialini& 
moksl& erdv,je. Kaip da'nai, *ia Art(ras Tere)kinas yra pirmasis Lietuvoje. 

Bjauri$ jausm$ 'anr- reikia vertinti ne tiek kaip prozos ra)ymu grin-
d'iam- autoriaus refleksij- apie socialinius faktus, kiek kaip sociologin. 'i-
nojim- apie jausmus (emocijas), pateikt- literat(rine forma. Es,, kaip teksto 
organizavimo formos pasirinkimas, .skaitant tarpus tarp pastraip&, atitin-
ka dabartin,s visuomen,s klipin1 kult(r- / m-stym- (angl. clip culture, 'r. 
Toffler 1980), kai ilgo vientiso teksto vaizdas daugeliui eilini& skaitytoj&, 
.pratusi& prie fragmenti)ko sms informacijos pateikimo ir suvokimo b(do, 
da'niausiai sukelia atmetimo reakcij-.

Bjauri$ jausm$ strukt(r- sudaro trys skyriai+ – „Jausm& archyvas“, 
„Kaip i)gyventi save“ ir „3 chroni)k- ateit.“. Trij& skyri& pavadinimai yra 
tarsi nuoroda . paplitusi- psichologin,s praktikos klausim& triad-+– praeit., 
dabart. ir ateit.. Atsakymai . )ios triados klausimus neturi ai)kiai apibr,'t& 
laiko rib&, nes praeitis, dabartis ir ateitis yra tarpusavyje persipynusios, o gal 
ir susipainiojusios 'mogaus s-mon,je bei veiksmuose.

Tere)kinas nesivaiko ne)ali)ko steb,tojo vardo, kur. gal,t& atitikti tik 
tyr,jas, apra)antis gyventoj& apklaus&, net ir susijusi& su jausmais, kiekybi-
nius duomenis, pavyzd'iui, Jungtini& Taut& Pasaulio laim"s indeks&. Bjau-
ri$ jausm$ istorijos (studijos atvejai) nagrin,jamos kairiosios minties fone, 
ypatingai neapkraunant skaitytojo kairi&j& koncepcijomis apie pasaulio to-
bulinim-. Viena vertus, tobulumui n,ra rib&4, kita vertus, gerais ketinimais 
gr.stas kelias . pragar-5.

Tere)kinas taip pat nevargina skaitytojo nei imties charakteristik&, nei 
lauko tyrimo )altini& apra)ymu, ta*iau pastabus skaitytojas aptiks nuoro-
d& . virtualios W2.0 bendruomen,s savilaidos turinio, pvz., vie)ai i)reik)t& 
jausm&, panaudojim-; galb(t jis atsp,s anoniminius vie)us ar beveik vie)us 
asmenis ir priims visa tai kaip #MeToo autoriaus asmenini& patir*i& analiz1.

Bjauri$ jausm$ v,rinyje kiekvienas gali aptikti jam . akis kritus. ka-
roliuk-. Kam nors jausmus su'adins vienuolis, ar)iai skelbiantis radikali& 
de)ini&j& pa'i(ras, kam nors+ – kaltinimas t,vyn,s i)davyste i)vykusiems 
studijuoti . u'sien., dar kam nors+ – garbaus am'iaus sutuoktini& i),jimas 
i) )io pasaulio keli& valand& skirtumu, kur. nul,m, veikiau nepaken*iama 
vienatv,s baim,, o ne tikra meil,.
4 Aforizmo autoryst, priskiriama Sokratui.
5 Aforizmo autoryst, priskiriama Samueliui Johnsonui, /vietimo epochos angl& leksikogra-

fui, ra)ytojui moralistui.
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Jausm& su'adinimas ir ne.kyrus kvietimas savistabai neu'mir)tant ir 
esamo politinio, socialinio bei kult(rinio konteksto .takos apm-stymams 
yra viena i) Bjauri$ jausm$ taikom&j& savybi&. Gausios u'sienio autori& 
darb& nuorodos sumaniai inkorporuotos . tekst-, o profesin, terminologi-
ja, pvz., patriarchatas, liberalus normatyvumas ir pan., naudojami tik kaip 
retas inkliuzas susipa'inimo tikslams. Ir vis d,lto galima pasigesti ry)kes-
nio savikolonizacijos (angl. self-colonization) ar kovos u' pripa'inim- s-vok& 
panaudojimo preparuojant reprezentuojam& jausm& prigimt., ypa* masini& 
medij& ir W2.0 kult(ros aprai)k& analiz,je.

Bjaur!s jausmai bando atskirti ir i)skirti jausmus, kuri& perteklius kaip 
vaist& perdozavimas veikiau suluo)ina nei i)laisvina nuo egzistencin,s ne-
pakeliamos b(ties lengvyb,s (Kundera 1984). /ioje perspektyvoje Bjaurius 
jausmus galima suvokti kaip pasiprie)inim- „nuostabi& jausm&“ (pozityvaus 
m-stymo) tironijai ir kaip savoti)k- savigalbos ugdymo vadov-.

Art(ras Tere)kinas m,gsta savo tekst& id,jas apibendrinti 'inom& at-
lik,j& dain& tekst& i)traukomis, tod,l vadovaudamasi )ia tradicija apiben-
drinsiu savo Bjauri$ jausm$ analiz1 rus& roko legendos Jurijaus /ev*iuko 
dainos „56 78 9:;7“ (rus. tu ne vienas) bent pavadinimu6.
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