
jVADAS 

Ŝ moningos metamorfozes siekinys kyla is zmogaus ekscentriskumo, jo 
neuzbaigtumo, jmestumo } simbolines organizacijos aplink̂ . Netureda-
mos prigimtines vietos ir negincijamos santvarkos, nekintancio gyvena-
mojo pasaulio, zmoniy bendruomenes nuolatos abejoja ir jtvirtina naujas 
santvarkij sandarij ir formq sampratas - socialines, kulturines, politines 
morfologijas. Tarpusavio santykiij, strukturq priestaringumas, gyvenimo 
procesi} kompleksiskumas vercia zmones nuolatos abejoti ir keisti gyve-
nam̂ sias formas. Bet koks teiginys, liudijantis santvark̂  ir zmogaus pasi-
rinkim^ esant teisinĝ , yra lygiai tiek pat galimas, kaip ir melagingas, bet 
kokie nauji paaiskinimai - tiek pat gelbstintys, kaip ir prazutingi bei klai-
dingi. Todel meginimas jrodyti, remiantis: apreiskimu, istoriniais prece-
dentais, ekonominiais ir sociologiniais argumentais, etiniais ar estetiniais 
samprotavimais, tampa jsitvirtinimo, morfologijos institucionalizavimo 
budu, kuris yra cia pat pazeidziamas pasirodzius naujiems jrodymams ir 
iniciatyvoms. Patirtys ir samprotavimai apie biologines ir sielos sandaras 
ar socialines, kulturines, politines santvarkas, diskursyvius subjektus ir 
J4 kism^ knygoje vadinamos morfologijomis. Morfologijos aprepia jvai-
riausius virsmus - metamorfozes. Santvarkos, sandaros ir J 1 4 virsmo temos 
traukia zmogij nuo seniausii} laiki} ir yra reiskiamos poetinemis, mitine-
mis, religinemis, estetinemis, politinemis, misriomis (filosoiinemis, istori-
nemis ir kt.) formomis. Knygoje teigiama, kad metamorfoziij svarstymai, 
nepaisant visij mastymo formi} skirtumij, yra integralus ir skatina vienas 
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kit̂ , kaip kad poetiniai ar mitiniai svarstymai, paveikti meditacijos, vizi-
onieriskumo, agitacijos, skatina religines, tautines, seksualines ar klasines 
revoliucijas, issivadavimo ŝ judzius. 

Institucinis jtikinimo procesas ir su juo susijusi retorika, ideologiniq 
subjekty ugdymas ir kontrole siekia atideti, vaidyti ar skatinti morfologi-
nes transformacijas - neŝ moningas ir ŝ moningas metamorfozes. Simbo
lines neapibrezties ir begaliniq medijuojancii| formq akivaizdoje zmones 
kartkartemis susiduria su bendruomeniij, visuomenes ir asmens tapatybes 
morfologinemis problemomis - nepasitikejimu esama asmenine, grupine, 
socialine bukle. Todel istorija apie teisinĝ  virsm^ kuo kitu, t. y. antropogo-
niJ4, kaip teogonijos ir kosmogonijos t̂ sjj, tapo nuolatiniu, tOkstancius metij 
besit§sianciu issukiu, ilgainiui virtusiu revoliucinemis teorijomis, kurios, j ^ 
autorii} vertinamos kaip mokslines, tapo pagrindu naujoms visuomenems 
kurti. Sioms vizijoms priskirtini ne tik apokaliptiniai Paskutiniojo teismo 
regejimai (sia tema ginamos teologines disertacijos), bet ir „mokslinio ko-
munizmo" paradigma bei vakarietiskos „racionaliu pasirinkimu" grjstos 
„geroves visuomenes" teorijos. Metamorfozes tema gali buti isskleista kaip 
mitas, religija, metafizika, kaip epistemologine diskusija ir kaip revoliucine 
veikla. O kvietimai susilieti su gamtos ciklais, susitapatinti su monoteistinio 
Dievo pranasystemis, pasirinkti religinio kolektyvinio milinarizmo kelî , 
kovoti klasinj arreliginj kari| arba sukelti revoliuciji|-tai tik nauji atsakymai 
j t̂  pat) klausimii del zmoniq bendruomeniij morfologijos ir metamorfozes 
galimybes. 

Iki pat naujijjij amziy aristoteliskos ir helenizmo laikotarpio idejos - mi
meze, metekse, katarsis ir metamorfoze, nagrinetos poetiniu, filosofiniu ir 
teologiniu poziuriais, itin jaudino zmones: del gyv^}^ tapsmo mirusiaisiais 
ir gyv4J4 radimosi is seselî  pasaulio, del pazemintijji} virsmo laisvais 
zmonemis ir del nepriklausomqjq tapsmo vergais; del atstumti}J4 tapsmo 
tironais ar sventaisiais ir del didziijji} nuopuolio j tamsiojo proto liun ;̂ del 
atskirtijjq bei pasmerktqji} gebejimo pakilti ir del isrinkti}J4 orumo praras-
ties bei aklumo. Taciau siandienos filosofija daugiausia sutelkta ties mimeze 
ir katarsiu: pakartojimu ir apsivalymu, nepelnytai uzmirstant svarbiausî  
zmogaus gyvenimo siekiamyb? - kuno ir sielos metamorfoz?. 

I V a d a s 

Tradiciniai mitai yra sklidini pasakojimq apie siektin̂  ir draustin̂  mime
ze: leidziama sekti pavyzdziais, kurie negali xxms\\i ir paversti kuo 
nors kitu; taip pat kalbama apie draudim̂  megdzioti, jei del to galime virsti 
kuo kitu. Dievai gyveno laisvai patirdami virsmtj, keisdami pavidalus, t. y. 
patirdami savo paci4 metamarfozes, ir keisdami kitus. O misteriĵ  ar sama-
nistiniy, teurginiq apeigi} dalyviai, pranasai ir regetojai, dalyvaudami tote-
miniuose ar animistiniuose ritualuose, susiliedavo su dieviskomis kosmo 
galiomis ir prasydavo reiksmingo pokycio ar net virsmo. Keitimosi maldos 
turejo skatinti dievij malon?, tarnauti genciq ar ankstyvqji| valstybiij gero-
vei, patvirtinti naujas tiesas ir tapatybes. Todel graiki} mistikams, burejams 
ir regetojams ritualinis veiksmas buvo ir like reiksmingas - ir iki paplintant 
teatrui, ir veliau. Neoplatonizmo filosofija placiai diskutuoja sekimo dan-
giskaisiais eonais, dieviskomis epifanijomis si|lygas. Veikti isvien su dan-
giskosiomis esybemis budavo jmanoma ekstazes arba ypatingo selo metu. 
Patiriamos stiprios emocijos ir turiningi isgyvenimai pakeisdavo, isvaduo-
davo ar sunaikindavo tuos, kam eiklieji selo zirgai nepaklusdavo. Nevaldo-
m̂  mitinj nirtulj, kuris Homero Iliados zygeivius paversdavo pusdieviams 
prilygstanciais kariais, pazabojo ir pakeite antikinis teatras, paskatin?s ŝ -
mones, kolektyvines vaizduotes transformacijas. Mimeze, kaip jsitrauki-
mas i dangisk̂  ir atverties buciai kupin̂  veiksm ,̂ ilgainiui buvo pakeista 
pasakojimu ir tekstq sekimu. Taip pradeta kurti su zmogaus butimi menkai 
susietas subjektas ir jam skirta pramoga. 

[sitraukimas j emociskai tikslingcj vaizd<) ir laisvas mizansceni} keitimas 
taip pat gerokai susilpnino ritualin?, isimtinai religin? meteks? - bendro 
daly vavimo dieviskume, jo sele, jkvepime, buties atvertyje, teatro chore ir 
spektaklio idejoje, maiste, revoliucijoje arba bendrame kurime, zaidime ar 
atvirojo kodo bei saltinio pletroje pojutj. Ilgainiui, uzuot pats aktyviai daly-
vav̂ s toteminese dvasios raiskose, dangiskose emanacijose, revoliucijose ar 
socialinio protesto akcijose..., zmogus pirmenyb? eme teikti atstovavimui, 
ipareigojimui, savo teisiij perleidimui, ji} institucionalizavimui ir teisiniam 
apribojimui. Sj metekses nyksm ,̂ jos luzio dramij atspindi antikines graikq 
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tragedijos, poetif Aischilo, Sofoklio kuryba. fstatymas ir teatras pamazele 
jtvirtino naratyvinio subjekto aklum̂  - gebejim̂  nematyti uz pasakojimo 
nieko daugiau nei institucija to reikalauja. Pazabota dieviskumo ar trans-
cendencijos laisve virto zemiskojo jstatymo pazadais ir sofistiniais pasako-
jimais, politine retorika. 

Katarsis, arba apsivalymas, yra tai, k̂  dovanodavo (ir iki siol tebedova-
noja) dieviskieji ritualai ir kam dar buvo atvira, pasak Aristotelio, anksty-
voji tragedija. Kol dionisiskasis siautulys dar bent kick alsavo scenoje ir po-
ezijoje, o choras prisimine dievi} dovanojam̂  lemtj ir morale, teatras ir epas 
dar buvo sventa vieta. Veliau katarsis islieka ar net imamas dar labiau puo-
seleti baznytineje liturgijoje, mistikij ritualuose, pranasij regejimuose, pri-
simenamas teologijos, hermetizmo filosofijoje. Religinis ŝ moningo virsmo 
apm̂ stymas yra siejamas su katarsio - sielos apvalymo - ideja, be kurio 
Enochas nebutq tap?s angelu Metatronu, o Giordano Bruno Akteonas - he-
rojiskuoju entuziastu. Vis delto sioje knygoje, kalbedamas socialinemis ir 
politinemis temomis, religin? katarsio sqvok̂  pakeisiu kitomis - nelygu 
kontekstas, bus vartojamos desubjekcijos bei sterilumo kritikos ŝ vokos. 
Desubjekcija, arba nulinis paklusimas ideologijoms ir naratyvams, atveria 
egzistenciskai reiksmingo metamorfoz?. Katarsio ir desubjekcijos principai 
yra ganetinai skirtingi: religinis apsivalymas vyksta emocineje, tragedijos 
ir meiles, selo plotmeje, o desubjekcija sudaro prielaidas nuosekliai vies-
pataujanciij diskursi} kritikai ir dekonstrukcijai. Katarsis yra bQtina laisvo 
jsikitinimo ŝ lyga. Taciau siandien ji yra goziama parazituojancios sanitari-
jos ir higienos ideologijos, slopinancios dvasines svaros suvokim ,̂ budinĝ  
veikiau dulkese ir kasdienybes purve gyvenancioms isdidzioms ir egzis
tencinio ryzto kupinoms sieloms nei save jvairiausiais medikamentais nuo 
aistri} ir nuo purvo valantiems „lyderiams". 

Metamorfoze - dievq paliepimu ar del kosmo Rat̂  nulemto likimo -
kaip prievartos nulemtas aktas gali jvykti bet kada: kai zmogi} pasiglemzia 
mirtis ar kai jj uzvaldo juodasis beprotybes selas; kai baime sukausto dr̂ -
saus vyro sirdj ir pavercia jj menkysta ir vergu; kai meiles ir istikimybes 
ryztas islaisvina moterj prie§ kariaunas ir karalius; kai negalia pazadina 
sirdj ir zodj is letargo miego. Prievartines metamorfozes yra apdainuotos 
daugelio mitij, poetij, pavyzdziui, genealiojo Ovidijaus, aptartos teologij 
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ir mistiki}, kai kuriq filosofij ir psichologij. Mitine tradicija pabreze vir-
tim^ kita Butimi, kuric| pavaizdavo toteminiais ar panteistiniais vaizdais, 
o religine tradicija - sudetingiausias, didziausios jtampos reikalaujancias 
dievi§kas transformacijas, pavyzdziui, teofaniĵ  (Dievo metamorfozes ap-
sireiskiant zmogui) ir apoteoz? (zmogaus metamorfozes kylant j Diev̂ ). 
Laisvas jsikitinimas, kaip asmenine metamorfozes pastanga, apmĉstytas 
Renesanso ir velesneje kabalistineje, hermetizmo, alchemijos literaturoje, 
dabartiniu metu poststukturalizmo filosofijos apmj|stomas jau visai kitaip, 
sekuliariai. Siandien mes taip pat kalbame apie sijmoningas egzistencines 
metamorfozes, kurios yra reiksmingos ne spaudai, ne visuomenei, ne spek-
takliui, o yra vidinio luzio ir virsmo, arba kitaip persikeitimo, aktas, savo ir 
aplinkiniq bendruomeniq ir net instituciji[ daugialypum̂  ir jij transforma-
ciji} skatinimas. Persikeitimas ir perkeitimas skiriasi kryptimi ir atsako for
ma. Katalikq Baznycios malda prasoma: „Tegul Visagalis Dievas perkeicia 
mus..." Persikeitimas yra sqmoningas atsakymas, atsiliepimas, draugyste 
su tuo pasauliu, bendruomenemis, jvairove ir Dievu, kurie mus perkeicia. 

Mimezes, metekses, katarsio ir metamorfozes principai, visa ji} grandi-
ne, yra issaugota krikscioniskoje liturgijoje, vainikuojamoje Eucharistijos, 
arba Sventosios Komunijos, jvykio. Taciau daugelis kunigij pamokslij ar li-
turgines meditacijos metu vis dazniau siekia ir desubjekcijos, kritikuodami 
ideologinius prisirisimus, pasitikejimij aukso stabais. Siuolaikine issilais-
vinimo teologija, besiremdama apofatines (negatyviosios) teologijos patir-
timi, krikscioniskai interpretuojamu nihilizmu ar negatyvî ĵ  dialektika, 
yra tiek pat kritiska pavergto ir save nuolatos pavergiancio subjekto daliai, 
kaip ir issilaisvinimo patoso kupina egzistencializmo filosofija ar sociali
ne politine kritika. Todel knygoje sios tradicijos ir mastymo praktikos bus 
siejamos, nepaisant to, kad save „branginanti" akademine tradicija tokiq 
minties simbiozii} nelaimina. 

Panasiai pagal tikslEj ir skirtingai pagal form̂  modernusis menas laisvina 
dalyvavim ,̂ radikalq subjekciji} salinim^ ir skatina ŝ moningas kurybines 
metamorfozes - jsikitinimus, apimancius ne tik kuryb̂ , bet ir paties meni-
ninko transformacijas. Tai ypac biidinga performatyviojo meno srovems, 
kurios neretai yra atgr̂ ztos ne j dirbtiniij, diskursyviif sferi} kurim ,̂ o j eg
zistencines patirtis ir todel daznai remiasi samanistine ar ziniuoniij apeigij. 
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kita religine patirtimi ar tiesiog deideologizuojanciu situacionizmu. Dabar-
tinis pasauliui atviras teatras, jveikiantis savo „spektakliskumo" ir tampan-
tis egzistencinio persikeitimo praktikumu, yra artimas performatyviajam 
menui, filosofijai bei religineras dvasinems praktikos ir daznai geriau bei 
placiau isreiskia pasaulio raid̂  nei zodzius is naujo gludinanti ir intencijas 
subtiliai permatuojanti filosofija. 

Asmens susiliejimas su viespataujancia doktrina, naratyvu, pavertimas 
aiskiai apibreztu ir reguliuojamu subjektu tapo to paties t̂ sinio socialine ir 
politine, filosofine ar sociologine nuostata. Sioje knygoje subjekto t̂ siniai, 
to paties busenos uztikrinimas, priesingai, bus kritikuojamas - kaip tai, 
kas jsikitinimq, arba ŝ moninĝ  metamorfoẑ , salina is filosofinii} apm̂ s-
tyrnq lauko, stumia sî  problematik̂  \, mistikos ir antropologijos 
paribius. Knygoje skirsiu jvairias skirties fazes, kurios atveria kites bUties 
perspektyv̂  ir jsikitinimo galimyb̂ . Tapsmas subjektu, paklusimas - su-
bjekcija - diskursyviai, ideologinei tvarkai, institucijij puoselejamiems 
normatyvams nera susietas su metamorfozes, virsmo kita butimi poreikiu. 
Subjektai paklusta instrumentiniam, prognostiniam protui, biurokratinei 
raidos perspektyvai, kuriai tarnauja valstybines tarnybos, svietimas, var-
totojiskas pasaulis ir reginiij - spektaklio - visuomene. Subjekto vaidme-
nys yra to paties funkcijij jvairove be didesnio priestaravimo nei ŝ vokos, 
nei veiklos rusiij poziuriu, be transcendavimo veiksmo. Kartais to paties 
subjektui, jo dirbtiniems, instituciniams vaidmenims priesinama issipildy-
mo, aktualizacijos ideja. Ji, nors ir kalba apie butj, taciau stokoja jvairoves, 
nera atvira priesybems ir didiesiems skirtumams, todel nesneka nei apie 
metamorfozes, nei apie jsikitinimus. { sias aktualizacijos teorijas, dazniau-
siai holistines, bus ziurima geranoriskai, taciau kritiskai. Krypsmai, apie 
kuriuos daugiausia kalba kurybingi ir radikalQs lyties sqjudzio Queer teo-
retikai ir aktyvistai, bus siejami su naujo kelio, tako, buvimo pasirinktimi, 
savi} prielaidi} ir ideologijq revizija ir kurybinga interpretacija, bet dar ne 
su metamorfoze. Krypsmai, t. y. zmogaus ekscentriskumo realizacija, revi-
zionizmas, vaidmenij keitimas, yra svarbus jsikitinimams aiskinti, taciau 
lygiai taip pat tarnauja ir to paties subjekto jvairovei, modulinio zmogaus 
funkcionalizmui uztikrinti ir yra prielaida drausti didzî sias, „substan-
cines" metamorfozes, teigiant, kad kultura, demokratija ir taip yra atviri 
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jvairovei. Jvairoves diskursas gali buti ne atviras buciai, ne paaiskinti ir mo-
kyti jsikitinti, o skatinti vartotojiskos, spektaklio visuomenes stilii}, bana-
lybes atspalvii} gauŝ . Kurybingi, emancipaciniai krypsmai neretai stokoja 
gilesnio savo prielaidi} ir viespataujanciq institucijij revizionizmo, kritinio 
realizmo, apofatines logikos ir negatyviosios dialektikos, kitos buties nuos-
tatos, ir todel nebutinai yra atsigr̂ z? j metamorfozf kaip susitikimo ir virs
mo kita butimi ŝ lyĝ . Kita butis suteikia transcendavimo, „substancinio" 
virsmo galimyb̂  ir visados implikuoja bet kurios ŝ vokos priestaringum .̂ 
Butent todel knygoje kalbama apie jsikitinimo ir negatyviosios dialektikos 
artum̂  ir filosofiniu, ir praktiniu poziuriu. O terminas substancinis var-
tojamas nors ir metaforine prasme, taciau apeliuojant j tas viduramziskas 
renesansines patirtis, kai [vardyti ir diskutuoti substancijas buvo savaime 
suprantama filosofijos, atviros metamorfozems, dalis. 

Galbut vienas is paskutiniqji}, dar bandziusii} susieti poetik̂  ir gam
tos bei zmogaus metamorfozes ideĵ , buvo Johannas Wolfgangas Goethe, 
1790 metais paskelb̂ s veikal̂  Bandymas paaiskinti augalij metamorfoze, o 
1798 metais - kurinj Augalif metamorfoze, kuriuose poetiskai isdeste „pra-
augalo" koncepcijo, kaip ilgij transformacijij sek̂  isskleide visq siandienin? 
augmenijos jvairov?. „Praaugalo" raida sutapo su poezijos vyksmo logika, 
alcheminiais ir hermetiniais poeto samprotavimais, nors tai gali buti sie-
jama ir su Hegelio ŝ vokos istorija, isdestyta jo Dvasios fenomenologijo-
je. Manau, kad Goethe's metamorfozes teorija buvo alternatyva, opozicija 
uzgimstancioms evoliucijos ir dialektikos teorijoms, nors vis dar atgr̂ zta 
j protevii} vienov? ir amzin̂ sias idejas. Tiesa, daugelis kritikij mano ki
taip (Sauka 1998: 35-44). Daroma prielaida, kad Goethe's samprotavimai 
buvo naivaus stebejimo rezultatas, is toli arteĵ s prie evoliucijos teorijos ir 
dialektikos. Abi versijos yra galimos, turint omenyje, kad Goethe kalbejo 
apie reguliarias, nereguliarias ir atsitiktines augalij metamorfozes (Goethe 
2009: 6), apie jq prisitaikym ,̂ naudingum̂ , bet taip pat ir grozj, puiku-
m̂ . Reguliarios transformacijos yra progresyvios, jos rodo ir zmogaus (pa
vyzdziui, jo herojaus jaunojo Verterio), ir augalo raid̂ , isskleidziant savo 
tiksl̂ , besimokant, sqveikaujant su aplinka. Nereguliarios transformacijos 
vertinamos kaip retrogresyvios - taip nutinka del augalo silpnumo, o atsi
tiktines ~ laikomos monstriskomis. As tai vadinu kitos duties raiskomis. 
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Goethe monstriskomis vadina ne tik augali] transformacijas, bet ir sielos, 
kflrybos busenas. Pavyzdziui, monstriska laiko Hegelio gamtos filosofija 
(Miller 2002: 147). 

Naujijjij amziij filosofija, iskeldama ir pabrezdama adekvatumo, visuo-
tinumo, maksimalaus suderinamumo, tapatybes temas, pateisindama dide-
jancî  standartizacijo, zenklij ir mastymo unifikaciĵ , sukurdama to paties 
kult4, is esmes pasalina metamorfozii} tem̂ , nususina mimezes ir katar
sio idejas ir labai apriboja dalyvavimo suvokim̂ . To paties kultas reiskiasi 
nuostata t?sti graikiskosios, platoniskosios arba aristoteliskosios filosofijos 
tradicija, matematin? geometrin? gamtotyr̂ , ilgainiui vieningai priimt̂  
evoliucionizmo teorija, vis atnaujinant is cia kilusj ŝ vokij ar kategorijif 
aparat̂  ir logiskai sur̂ stas teorijas. Apsvieta, ypac Didzioji Prancuzijos 
revoliucija, paliko tik biltinyb? paklusti tos pacios kilmes, taciau empiris-
kai revoliucingai ispletotai idejai: mokslinei, politinei, jstatymo, pasalinu-
siai virsmo poetik̂ , mistik̂ , estetik̂ , politik̂ , atvirum^ trascendencijai. 
Transcendencijos klausimas, nors neisvengiamas, taciau filosofijai itin pa-
vojingas, apskritai buvo stumiamas is diskurso ir deleguojamas teologijai. 
Objektyvus ir saltas tyrejo zvilgsnis sumenkino jsiktinijimo aistr̂ , teatro 
ar muzikos sukeliamo selo svarb̂ , viltj del dieviskumo prabudimo, virsmo 
zydinciais augalais, pauksciais ir angelais. 

Nors romantizmo, gyvenimo filosofijos atstovai jzvelge entuziazmo pra-
rastj ir jo atgaivos butinyb? norint vel tapti herojais ir genijais, vis delto 
transcendencijos klausimo demesingai nesvarste. Todel oponuojamoji ro
mantizmo pozicija klasikiniam mokslui buvo priimtina. Ji, nors ir su islygo-
mis, tapo svarbia tema estetikai: literaturai, tapybai, skulpturai. Tik veliau 
industriniai, imperiniai ar valstybines strukturines propagandos siekiniai 
entuziazmo paverte ne meiles ir virsmo sparnais, ko tikejosi Renesanso 
ir romantizmo m ŝtytojai, o ideologines tarnystes ar nematomos vergo-
ves jrankiu. Institucinis jtikinejimas ir tiriamoji prieziura, paplitusi viso-
se biurokratinese institucijose, budinga statistinems apskaitos sistemoms 
bei skaitmeninems medijoms, ignoruoja transcendencijos, Buties ir Niekio 
klausimus, palikdamos juos tik vienisiams filosofams ir mistikams. Viena 
tokiij priemonii} pasalinti pavojingo transcendencijo ir su ja susijusj radika-
Iqjj kitumo yra tapatybes ir ideologijos lydinys, kurj propaguoja klasines 
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ir nacionalines ŝmones teoretikai ir politikai praktikai. Akias naciona-
iistines ar klasines ŝmones siautulys, minios ekstaze, aistringas religinis 
fanatizmas neturi nieko bendra su samanistine, humanistine, civilizacijos 
jsikitinimo patirtimi. Ideologijij turbinos uzdege mases fanatisku siautuliu, 
partijxj vadovi} vadintu garbingu entuziazmu, narsumu, atsidavimu, taip pa-
salindami pacî  ŝmoningo ir nepriklausorâ  virsmij, metamorfoziq ideĵ . 
Taciau ir naujoms kurybinems pasaulio patirtims lygiai taip pat reikalingas 
jkvepimas, energija, narsa, kurie neturi kito budo pasireiksti kaip tik erezi-
jomis, taisykliq lauzymu, kanonij griovimu. Pagaliau paliestos amzinybes 
palaima, nesibaigiancio pasaulio Rati} virsmi} keliamas dziugesys, permai-
ni} sokis, apie kurj daug samprotavo Algis Mickunas, fenomenologiskai ap-
eliuodamas j hinduizmo tradicija, - sis dziaugsmas ir euforija buvo falsifi-
kuoti industrines reklamines simuliacijos. Prasibrauti ar kritiskai apm̂ styti 
sias uzdangas, ideologines, reklamines, kitas industrines Majos skraistes 
yra knygos siekinys, norint suvokti ir atverti butisk̂ jo metamorfozii} reiks-
m?. Cia yra atstovaujama to paties kritikai ir radikaliojo kito idejai. Aiskiai 
sî  kitumo prarastj ir su ja susijusî  dram̂  isreiske Emmanuelis Levinas 
savo fenomenologinese egzistencinese zydi} ir Europos likimo refleksijo-
se, atskleidf s to paties ideologijos dekonstravimo svarb̂  ir nesuprantamo, 
nepasiekiamo, radikaliojo kito veido atverimo, sekimo ar tapsmo juo gali-
myb?. Levinas, skirtingai nei hegeliskoji filosofija, kiturâ  suvoke ne kaip 
dar vieno tq patf, ne kaip kvailos pasikartojimi} begalybes prielaid̂ , o kaip 
kulturin?, lyties, civilizacin?, religin?, egzistencin? skirtj: arba alternatyva, 
arba slenkstj, arba nepanaSumq ir nebendrum̂ , kurie pasalina vienio idejo 
kaip totalybes prievart̂  ar kolonijinj zinojim .̂ Velesni m ŝtytojai Levino 
j Dievo atgr̂ ztus samprotavimus skausmingai kreipe link to, kas padetq 
suvokti socialinio pasaulio transformacijas. Dar labiau jo idejos buvo lau-
zomos svarstant industriji}, populiariosios kulturos ar laikini} subkulturi}, 
performatyvii} zaidimi} jkunijamus virsmus. 

Kritiska tapatybes ir to paties prigimties diskusija paskatino psichologijo 
ir su ja susijusius grozin̂  literaturo bei kin^ svarstyti tikrosios, esmines 
aktualizacijos, sav̂ s atskleidimo, paslepti} tapatybii} puoselejimo tem̂ . Jos 
atrama - visuomene, zymiausi jos atstovai (kaip pribuvejai) ir ji} meistryste, 
o ne viesas dialogizmas, kitybiq pokalbis, derybos, kurios kiekvieno kart̂  
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