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L O R E T A  J A K O N Y T Ė

Būsenų metodas prozai skvarbyti
Jūratė Sprindytė, Prozos būsenos. 1988–2005, Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2006, 290 p., ISBN 978-9955-698-30-2

Literatūros tyrinėtojos Jūratės Sprindytės tekstai atpažįstami išsyk – stangrios fra-
zės, veržlus tempas ir kaskart naujos raiškios metaforos. Jau pradinės pastraipos, 
pasitelkiant kritikės mėgstamą augalų vaizdiniją, sprogsta lyg subrendusios snieg-
žydrių sėkladėžės, energingai išsviesdamos pirmuosius sakinius. Pavyzdžiui: „Ra-
šytojui profesionalui imtis tremties temos – tikra literatūrinė savižudybė“1, „Bitės 
Vilimaitės trumputės novelės – kaip liūdni atodūsiai“ (p. 132.). Tačiau Sprindytės 
darbuose girdėti ne tik autorinis balsas, bet matyti ir labai savitas, savarankiškas 
mąstymas apie literatūrą. Mintis taip pat juda ne ramiu ir tęsiu legato, bet tezių 
staccato, todėl skaitytojas, mėgaudamasis intriguojančiu lyg romanas pasakojimu, 
vis dėlto negali atpalaiduoti dėmesio idant nepraleistų ko svarbaus.

Nauja Sprindytės knyga Prozos būsenos. 1988–2005 taip pat demonstruoja 
skvarbią mintį ir stilingą kalbą. Autorė atveria netikėtą žodžio būsena talpumą 
ir funkcionalumą: jis nusako tyrimo objektą („Knygoje bandoma aprašyti per-
mainingo proceso būsenas“), drauge apibūdina literatūros eigos specifiką: „Ne 
įvykę faktai, sustingę padėtys, galutiniai sprendimai, bet būsenos – efemeriškos, 
kintančios, sunkiai apibrėžiamos, paslaptingos, abstrakčios ir konkrečios“. Būse-
na padeda struktūruoti kunkuliuojantį literatūros srautą ir net tampa savotišku 
analizės metodu, kuris autorei atrodo neutraliausias skaitymo tinklelio ir kritikos 
žargono prasme: „Šis rakursas parankus tuo, kad neimplikuoja jokios išankstinės 
schemos numatymo“ (p. 16). Stiprindama savo pasirinkimą Sprindytė primena 
sąvokos išpopuliarėjimą viešojoje erdvėje (pirmiausia prozos ir poezijos knygo-
se). Galima pridurti, jog dabar net gamtamoksliai kalba apie būsenos reikšmę: 
tai, ką mokslininkai mato, sąlygoja ne tik vaizdai akių tinklainėse, bet „daugiau-
sia mūsų proto ar smegenų būsena, kurią paprastai nulemia mūsų išsilavinimas 
ir kultūrinė patirtis, žinios bei lūkesčiai“2.

1  Jūratė Sprindytė, „Tremčiai – sapnų ir pasakų kodas“, Literatūra ir menas, 2007 02 09.
2 Alan F. Chalmer, Kas yra mokslas, Vilnius: Apostrofa, 2005, p. 30.
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Prozos būsenos – ketvirtoji Sprindytės knyga. Dvi ankstesnės gvildeno stam-
bius literatūros reiškinius – XX a. antrosios pusės lyrizmą (Lyrizmas šiuolaikinėje 
lietuvių prozoje, 1989) ir apysakos žanro istoriją nuo pat ištakų (Lietuvių apysaka, 
1996). Naujoji monografija irgi siekia pamatyti daug – nuo 1988 iki 2005 m., tačiau 
santykiu su literatūra ir problemomis artimesnė debiutinei knygai Kritikos akvarelės 
(1980). Stingant istorinių tyrimų, kurie apimtų visą Nepriklausomybės laikotar-
pį, Sprindytės knyga aktuali vien dėl pasirinktos atkarpos. Nors išspausdinta daug 
recenzijų, paskelbta aspektinių straipsnių ir studijų, trūko detalizuojančio ir kartu 
apibendrinančio istorinio vaizdo ir pasakojimo, kuris pratęstų ir papildytų leidinyje 
Naujausioji lietuvių literatūra: 1988–2002 (2003) publikuotas interpretacijas.

Pastarųjų dviejų dešitmečių prozą Sprindytė regi kaip „stulbinamų ir labai 
greitų pasikeitimų tarpsnį“, mirguliuojančią įvairovę, skirtingų kartų, temų, stilių 
judėjimą, kurio polifoniškumas ypač išryškėja lyginant su sovietmečio literatūra. 
Tyrinėtoja įžvelgia gilų tiek vertybinį, tiek estetinį pokytį bei naują literatūros 
lauko sanklodą: paskutinė monografijos išvada teigia, jog šiuo metu Lietuvoje 
„paraleliai egzistuoja tarsi kelios gana skirtingos literatūros“ (p. 277). Aktyvi 
veiksmažodžio forma (egzistuoja) neatsitiktinė – Sprindytės sampratoje litera-
tūra jautriai reaguoja į aplinką, bet vis dėlto gyvena savarankiškai („literatūros 
saviraida turi savo logiką“, p. 271). Knygoje literatūra įgauna antropomorfinių 
bruožų: laisvindamasi iš sovietmečio išgyvena stresą, kartkartėmis patiria krizes, 
jaučiasi sutrikusi ar artėja prie tikrosios tapatybės.

1988-uosius Sprindytė laiko „lūžio“ metais. Apskritai šios kritikės žvilgsnį 
literatūros istorijoje ypač traukia pokyčiai, posūkiai, virsmai, todėl nuoseklu, kad 
jos literatūrologiniame žodyne dažni ne tik lūžiai, bet ir briaunos, aukšti slenks-
čiai, slidūs lieptai. Kitų mokslininkų darbuose pastebėjusi karo ir ekonomikos 
sąvokų perteklių (pasakojimo strategijos, rinkos kova, skaitytojo užkariavimas), 
Sprindytė kviečia jį keisti „mainų semantika – minčių, idėjų, jutimų apytaka“ (p. 
11). Vis dėlto šiuolaikiniame literatūros pasaulyje tvyro nemaža įtampų, todėl ir 
jai nepavyksta išsiversti be militaristinės leksikos.

Siekdama perprasti literatūros raidą ir specifiką, Sprindytė derina dvi pers-
pektyvas. Knygoje sujungia proceso (novelės, romano, esė žanrų, rašymo būdų, 
vertybių sklaidos) tyrimą ir atskirų rašytojų kūrybos analizę. Abiem atvejais brė-
žia dvi trajektorijas: santykis su lietuvių literatūros tradicija bei naujoviški dė-
menys (kaip gyvai sako, „Nepražiopsoti: 1) naujoviškų; 2) pačių geriausių (kad 
ir senoviškų)“, p. 80). Jai svarbus tiek pavienis tekstas kaip savarankiškas dari-





nys, tiek sociokultūrinis kontekstas („neatplyšti nuo kultūros kasdienybės“, bet 
ir „smelktis į konkrečių kūrinių savitumą“, p. 15).

Bendros 1988–2005 m. literatūros proceso ypatybės daugiausia aptartos da-
lyje „Tradicijos virsmo patirtys“. Išsamiuose skyriuose apie romaną, novelę, esė 
ryškinami kokybiniai pasikeitimai, išskirtas ilgokas naujų prozos linkmių sąrašas: 
karnavališkumas, miestiško mentaliteto stiprėjimas, autobiografiškumas, inteks-
tekstualumas, kūniškumas, desakralizacija ir kt. Svarbūs pokyčiai matomi visose 
srityse: keičiasi pasakojimas (tradicinis sekos išdėstymas užleido vietą koliažui, 
fragmentiškumui, asociacijoms), vyksta žanrų difuzija, įsigali pragmatinė-hedo-
nistinė pasaulėžiūra.

Operatyviai reaguodama į naujas šiuolaikinės literatūros realijas, Sprindytė 
kur kas atidesnė nei dauguma literatūrologų populiariajai literatūrai. Skaito ją 
smalsiai, be išankstinio priešiškumo, tačiau kibiai. Aštriai kritikuoja tos prozos 
„gyvenimą tik šios dienos aktualijomis, susmulkėjimą ir subulvarėjimą“ (p. 54), 
iki žurnalizmo nuskurdintą pasakojimą, amoralias spekuliacijas ir manipuliavimą 
skaitytojo jausmais. Nagrinėdama šio reiškinio išvešėjimą, kultūrinį agresyvumą, 
skverbimąsi į „aukštąją“ literatūrą, tyrinėtoja įvertina daug svarbių veiksnių – iš 
sovietmečio atėjusių skaitytojų norus, literatūrinės konjunktūros spaudimą, lei-
dėjų interesus, gundymą šlove, populiarumu, pinigais. Šiuo požiūriu ypač turi-
ningas, žanro sociologijai priskirtinas skyrius „Lošti iš romano“, kuriame atskleis-
ti 1988–2005 m. vykę persigrupavimai prozos žanrų sistemoje. Parodoma, kaip 
įsivyravęs kultūrinis, socialinis, komercinis romano prestižas daro įtaką kūrybos 
proporcijoms, pasaulėvaizdžiui, stiliui. Autorė stebi euroromano „prisimatavi-
mus“ ir prieina išvadą, kad „Žanras šiandien renkasi rašytoją labiau negu rašytojas 
žanrą. Romanas gundo įnirtigiausiai ir kartais suvedžioja.“ (p. 79).

Sprindytė siekia aprėpti Nepriklausomybės laikotarpio visumą ir išryškinti 
pagrindines linijas, atpažinti literatūroje veikiančias socialines ir ekonomines 
jėgas bei užčiuopti pačių tekstų socialumą (skyrius „Ar sociali šiandien proza?“). 
Vis dėlto esminis Sprindytės darbo su literatūra principas – imti konkretų kūrinį 
kaip savarankišką visetą, apžiūrėti iš įvairių pusių ir iškelti tai, kas atrodo aktua-
liausia, įdomiausia, svarbiausia būtent tam kūriniui. Todėl naujoje knygoje nėra 
vieno ir vienijančio analizės aspekto, iš anksto išsikeltos hipotezės; monografiją 
vienija ne tiriama problema, o laikotarpis.

Atskirus rašytojus ar jų naujas knygas nagrinėja dvi Prozos būsenų dalys. 
Skyrius „Eskizai“ aptaria Bitės Vilimaitės, Sauliaus Tomo Kondroto, Antano 
Ramono, Juozo Apučio, Romualdo Granausko knygas, apžvelgia Icchoko Mero 
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kūrybą. Daugiau tekstų apibendrinantys, labiau niuansuoti ir išbaigtesni „Por-
tretai“ skirti Jurgiui Kunčinui (jam itin taikliai sugalvotas apibūdinimas „Prozos 
gaivalas“), Leonardui Gutauskui („Katarsio poetas“), Vandai Juknaitei, Mariui 
Ivaškevičiui (tai bene pirmoji tokia detali šio rašytojo kūrybos analizė), Herkui 
Kunčiui („provokatorius“), Petrui Dirgėlai (Sprindytė yra atidžiausia šio prozi-
ninko interpretatorė). Individualius kūrybos paveikslus tyrinėtoja piešia subtiliai 
įsižiūrėdama į tekstų detales, prireikus brūkšteli kritišką štrichą, diplomatinių 
šešėlių palieka vos vieną kitą (kaip antai išlyga apie išties perkrautą, psichologiš-
kai neįtikinantį Vilimaitės Mergaitės romaną: „sprūdžiai ir nukrypimai nebūtinai 
traktuotini kaip ,techninis brokas‘; manding, tai nuoroda, kad Mergaitės romano 
adresato amžiaus kategorija galėtų būti gana universali“ (p. 137), arba formu-
luotė, jog Elena Bukelienė savo knygoje apie Nepriklausomybės prozą „išvengė“ 
literatūros virsmo analizės). Eskizuotų ir portretuotų rašytojų nėra daug, kur 
kas gausesnis vardynas minimas „tendencijų“ skyriuose (dalies tų veikėjų indi-
vidualūs portretai, jei autorė imtųsi juos tapyti, taip pat būtų išraiškingi ir verti 
svarbiausiųjų galerijos). Tačiau autorinė prozos istorija neprivalo būti rašytojų 
sąvadas ar bibliografijos žinynas. Autorės valia atsirinkti pagal savo kriterijus.

Savo profesines pažiūras ketvirtojoje knygoje Sprindytė išskleidžia kaip nie-
kad plačiai ir atvirai. Jas išdėsto informatyvioje pratarmėje, detalizuoja „progra-
miniuose“ poskyriuose (vietomis kone manifestiškai), vėliau kartkartėmis glaustai 
primena. Pabrėžtinas savo pozicijos nusakymas veikiausiai susijęs ne tik su savis-
tabos poreikiu, bet laikytinas ir atsaku į menką dabartinės kritikos savirefleksijos 
lygį bei autorei nepriimtinus kitų kritikų požiūrius. Sprindytei literatūra yra žo-
džio (netgi Žodžio) menas. Todėl surašydama pagrindinių literatūros vertinimo 
kriterijų šešetuką, pirmuoju numeriu įrašo rašytojo kalbinį sąmoningumą: „kalba, 
stilius, meninės informacijos kiekis mažoje teksto atkarpoje“ (p. 34). Nuolat ma-
tuodama teksto tankį, iš akių neišleidžia ir kūrinio egzistencinio turinio. Tai dar 
viena kertinė nuostata, ateinanti iš pačių ankstyviausių Sprindytės darbų:

Literatūra, būdama dvasiniu ryšiu tarp žmogaus ir pasaulio, yra gyva žmogaus pro-
blemomis ir skiria save žmogui. [...] Ilgimės filosofiškai apibendrinančių kūrinių, 
kurie analitiškai įvertintų šiandienos gyvenimo kokybę ir dvasinį turinį, o ne daik-
tais ir vartotojišku apetitu suskaičiuojamą kiekybę, kurie išreikštų žmogaus egzis-
tencijos esmę, kuo giliau prasiskverbtų į asmenybės būtį ir atskleistų, kaip ji mąsto, 
jaučia, suvokia save konkrečiame laike ir konkrečioje visuomenėje [...].3 

3 Jūratė Sprindytė, Kritikos akvarelės, Vilnius: Vaga, 1980, p. 5.





Ši citata – dar iš pirmosios Sprindytės knygos, pasirodžiusios prieš 27 me-
tus, tačiau ji puikiai derėtų ir 2006-aisiais datuotose Prozos būsenose. Tyrimų 
objektai plečiasi, įvairėja, tačiau pamatinė literatūros samprata, skaitymo lūkes-
čiai ir vertinimo kriterijai išlieka tie patys.

Kurdama 1988–2005 m. literatūros vaizdą, aptardama kūrinius Sprindytė 
tiki, kad egzistuoja „pastoviosios konstantos (vertybės, tradicija)“. Jos deklaruo-
jama vertybių skalė: „meniškumas, etika, tradicijos atspara“ (p. 19). Reaguodama 
į šiandienos madą „nebeturėti aiškios nuomonės, guostis patirties fragmentacija, 
nejausti ribų, nedaryti skirties tarp juoda ir balta, griauti hierarchines struktū-
ras ir apskritai struktūras“ (p. 20), literatūrologė įsakmiai kviečia: „grįžkim prie 
abėcėlės“. Nors autorė konkretizuoja siūlomą abėcėlę, tačiau kvietimas labiau 
išgirstinas kaip raginimas apskritai turėti kokį nors aiškų pamatą, žiūros kryptį 
ir nuomonę; ryžtis vertinti, argumentuoti ir daryti sprendimus. Anot autorės, 
„Manau, kad literatūrologo ar kritiko tekstas turi būti tokia vieta, tokia mini-
instancija, kur reiškiamos mintys ir atstovaujama pozicija“ (p. 20). Kelių skir-
tingų „abėcėlių“ polemika literatūros kritikoje neabejotinai būtų įdomesnė ir 
efektyvesnė negu neįsipareigojusių komentarų anemija.

Skelbdama savo skaitymo ir vertinimo principus, Sprindytė anaiptol nėra 
radikali literatūrologijos fundamentalistė. Prisipažįsta, kad remiasi jai priimti-
niausiu „klasikiniu vertybiniu požiūriu“ ir pasitiki savo estetiniu jausmu bei 
intuicija (įtaresni knygos skaitytojai abejotų pastarųjų „savaimingumu“, „spon-
taniškumo“ iliuzija ir smalsiai ieškotų tame skonyje nusėdusių smilčių iš autorės 
kultūrinės ir literatūrinės patirties ar išsilavinimo, pajustų savaip tęsiamą Alberto 
Zalatoriaus, Vytauto Kubiliaus literatūrologinę tradiciją). Tačiau savo sprendimų 
Sprindytė neabsoliutina. Knygos „Pratarmėje“ akcentuojama, kad monografijo-
je kuriamas subjektyvus Nepriklausomybės metų prozos raidos vaizdas („kaip 
autorė regi ir suvokia“, p. 10). Ryžtingai vertindama kūrinius, vis dėlto nesiekia 
nukalti vienaprasmę hierarchiją: „Negaliu pasakyti, kas dabarties proza yra, kokia 
jos neginčijama vertė ar perspektyva patekti į nacionalinės literatūros Olimpą“ 
(p. 16); „Galiu tik aprašyti jos būsenas ir padaryti kai kurias išvadas“ (p. 16).

Šiandieninėje literatūrologijoje Sprindytė išsiskiria ne tik tekstais, bet ir 
elgsena – konferencijose, seminaruose ar privačiuose pokalbiuose su kolegomis 
ji yra suinteresuota, nepavargstanti ir nenutylinti polemizuotoja. Knygoje taip 
pat žeria iššūkius jau nuo pirmojo skyriaus, kai ką užaštrina vardan pačios dis-
kusijos kaitros. Viena iš tokių temų – mokslo imitavimas, kurią Sprindytė plė-
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toja ne tik naujoje monografijoje, bet ir kitomis progomis. Vargu kas nepritartų 
autorės minčiai, kad literatūros tyrimuose pasitaiko moksliškumo mėgdžiojimo, 
sustabarėjusios akademinės raiškos, biurokratiškų formų, kurios diskredituoja 
mokslo sampratą ir įvaizdį. Tas išorinio moksliškumo kaukes Sprindytė vaiz-
džiomis metaforomis vikriai nuplėšia. Tačiau kritikuodama autorė pernelyg daž-
nai praleidžia žodį „imitavimas“ ir tuomet vainojimo smaigaly atsiduria mokslas 
apskritai. Knygos įžanginiai skyriai pilni „antimokslinių“ retorinių klausimų ar 
teiginių. Pavyzdžiui: „Kodėl skaitant moksliškai nepriekaištingai modeliuojamą 
tekstą kartais kyla vidinis pasipriešinimas?“ (p. 13); „Tyrinėjimas, kryptingai 
performuluojamas pagal metodologiškai gryną tyrėjo nuostatą, dažnai netenka 
gyvybės ir suinteresuotumo“ (p. 13). Precizijos dėlei imitacijos momentas ga-
lėtų būtų aiškiau atskirtas, stipriau akcentuota, jog maištaujama prieš tariamą 
metodiškumą, pseudomokslą, jog oponuojama „anachronistinei ir technokra-
tinei mokslo sampratai“ (p. 14). Blyškios reprodukcijos (o kartais meistriškos 
kopijos), žinia, gadina originalo reputaciją, bet jo nepaneigia. Tačiau Sprindytė, 
regis, jaučia ne visada racionaliai paaiškinamą priešiškumą žodžiui „mokslas“ 
(savo darbus lokalizuoja tarp mokslo ir kritikos). Tarsi anarchistinės mokslo fi-
losofijos kūrėjas Paulas Feyerabendas, knygos Prieš metodą: Anarchistinės pa-
žinimo teorijos apybraiža (1975) autorius, kuris ginčijo mokslinio metodo pre-
tenzijas į ypatingą statusą ir teigė, kad mokslas neturi jokių išskirtinių savybių, 
kurios darytų jį pranašesniu už kitas žinojimo formas. Sprindytės knyga kibirkš-
čiuoja prieš bet kokias išankstines literatūros skaitymo taisykles ir dirbtinumą 
(„tarsi-mokslinę tuščiakalbystę“, p. 10). Kritikė siekia betarpiško sąlyčio su kū-
riniu, tiksliau, pripažįsta pirmiausia savo pačios susikurtus, o ne kitų siūlomus 
analizės įrankius; pačios literatūros, o ne teorijos siūlomą tyrimo problematiką. 
Kartu nori skaidraus, painių terminų neapsunkinto susikalbėjimo su skaitytoju. 
Adresatas Sprindytei neabejotinai aktualus. Ne vien kolegos (į kuriuos paprastai 
orientuojasi akademinis diskursas), bet ir rašytojai, platesnis skaitytojų ratas. 
Kritiką ji supranta ne kaip autonomišką profesionalų sritį, bet kaip komunikabi-
lią literatūros lauko veikėją.

Prozos būsenos. 1988–2005 sugeria labai daug rašytojų ir tekstų, perskrodžia 
procesą įvairiomis kryptimis ir ligšiolinius tyrimus papildo originaliomis įžval-
gomis bei reikšmingais istoriniais apibendrinimais. Nepriklausomybės metų 
prozos ir prozininkų istorija baigiasi vykusiai pavadinta išvadų skiltimi „Proce-
sas tęsiasi“.




