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NELAUKITE ANGELO SARGO 

Tai, kasyra mumyse, nublanksta pries tai, 
kasyrapriesais mus ir uz must^. 

Ralphas Waldo Emersonas 

Johnas F. Kennedy jau pries 40 metq suvoke tai, ko daugelis 
vyrq ligi siol nenori pripazinci: „Vyrisko darbo atlikti siqski-
te ne vaikin^, o ledi!" 

Moterys ilgiau gyvena, geriau jsiklauso, puikiai bendrau-
ja, neva intensyviau megaujasi seksu, jas net gyvates reciau 
gelia. Tad Amerikos prezidentas dar pries paplintant posa-
kiui "moters galia" zinojo, apie k^ kalbejo, butent apie neko-
rektisk^ moterij pranasum^! 

Holivudas is sios isminties jau seniai krovesi milijonus. 
Popkultura, pasinaudodama fiziskai patraukliomis zaviomis 
damomis, vis dar pripildo kino tearrii kasas Ir kino studlji4 
bosi4 kisenes. Moterys, sugebancios panaudoti savo nekorek-
tiskii pranasum^, jvairiomis gyvenimo situacijomis kella sau 
klausim^, ko jos nori paslekti. Jos nebutlnai laikosi vyrisko 
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sistemingo „priezasties-veikimo-m^stymo" principo, o dau-
giausia remiasi savo netiesiniu suvokimu ir tvirtu supratimu, 
kaip daiykus realizuoti. 

2003 m. rugsejo men. zurnale Der Spiegel bnvo ciniskai 
klausiama, kodel daugelis moterii laiko save „aukomis", juk 
butent vyrai jau vaisiaus stadijoje buna jautresni ir veliau, 
mokydamiesi mokykloje, dazniau patiria nesekm^. Nesvar-
bu, kas moterys butq — zmonos, motinos, mylimosios at duk-
ros, - jos tarsi priverstos savo identitetq ir vaidmenj apibrezti 
per vyrus, nors ir turi sugebejimq, teikiancii^ joms jgimto 
pranasumo. Prie tokiij priklauso „moteriskas intelektas", ku-
rj moterys sugeba pritaikyti ir profesiniame, ir privaclame 
gyvenime. Siuo atzvilgiu jos suvokia, kad moters stiprybes 
esme yra ne siikis: „Kuo auksciau, tuo geriau!", o veikiau tros-
kimas padaryti laiming^ save ir savo aplinkinius. 

Skeptikai kelia klausim^, ar Dalai Lama turi teis^ rvirtin-
t i , eŝ  tikroji kelio [ laim^ paslaptis yra ryztas, pastangos ir 
laikas. Jam pritaria siuolaikiniai smegenq tyrimai, nors juose 
demesys koncentruojamas [ chemines reakcijas smegenyse, o 
ne i simtmecii4 senumo budizmo mokym^. Pasirodo, daz-
niausiai laimei kliucii^ darome mes parys. Niekas taip ne-
klampina zmogaus kaip jo asmenybe ir destruktyvios 
emocijos. Visai neturi reiksmes, ar pastatqsias kuriame patys, 
ar jas sukelia musij apUnka. 

Prisiminkime Maxo Frischo pjes^ Andora (Andorra). An-
dorieciai tariasi zin^, koks yra Andri. Jj susitik^, jie mato ste-
reotipij ir neigiamos isankstines nuomones suformuot^ 
zmog4, bet ne tikrjjjj Andri. Jam paskirlamas tarn tikras vaid-
muo, kurj jis pamazu is tikri^jq prisiima. Visuomene tiki, 
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kad individas yra toks, kokj j j mato kit i . Si^ tem^ Frischas 
gvildena ir savo romane Stileris (Stiller).„l>A2.t2.u., tu susikurei 
mano paveiksl^, tobul^ ir galutinj paveiksl^., stai ir viskas ... 
Mylimam zmogui suteikiama bet kokia galimybe ..." Tik-
riausiai aplinka susikuria kiekvieno asmens vaizd^, nesvar-
bu, atitinka jis ties^ ar pusiau ties^ arba tai yra melas. 

To neisvenge net tokia garsi moteris kaip Jackie Kenne
dy. Jos motina Janet Lee, kurios pirmoji santuoka su nemy-
l imu vyru, Jackie's tevu Jacku Bouvieriu isiro, daznai 
kritikuodavo savo vyriausi^j^ paaugl^ dukr^. Ji peike taria-
mai per dideles Jackie's plastakas ir pedas, placius pecius ir 
klubus. Jackie's tevas Bouvieris, garseĵ s ne tik prasilosimals 
Ir nesantuokinials romanais, bet ir mados Ismanymu bei sko-
niu, skatino abiejij savo dukterq savimon^. Jis apiberdavo jas 
komplimentais, o pakvaisusiq del arkliij ir puik^ jojikq Jac
kie'^ didzluodamasis vadino „grazlausia apylinkes mergaite". 
Pazlnojusieji Jackie'^ tvirtino, kad jos portretas buvo kom-
pieksinis misinys, sukurtas is nuolatines motinos kritikos ir 
tevo pasitikejimo bei perteiktos savikliovos. Veliau j i aveda-
vo batelius tik zemals kulniukais, ir tai buvo jal jskiepyti^ 
kompleksij pasekme. Zemakulnial bateliai turejo slepti dide
les jos pedas (40 dydzio), o nuolat muvetl paruostos baltos 
pirstinaites - nemoteriskas plastakas. 

Galbut kaip tik todel, kad motinos buvo siurksciai krit l-
kuojama, o tevo aplberlama komplimentais, Jackie ir susiku-
re sau buding^ stilii^, kurj Amerikos dizaineris Billas Blassas 
aplbudino tokiais zodziais: „Jackie Onassis yra zymiausia mu-
S14 lalkq madti krypties nustatytoja, nors, ties^ sakant, nieko 
ypatingal orlglnalaus nesukure." 
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Jackie anksti suvoke, j k^ aplinka reaguoja teigiamai. Cha-
rizma, zavesys ir stilius buvo jos jrankiai. Vaizd^, kokj apie 
pirm^j^ ledi susidare pasaulis, j i patvirtino ne tik savo poel-
giais, bet ypac savo laikysena, visuomet atrode labai natiirali 
ir neinscenizuojama. Ji retai k^ nors palikdavo likimo valiai. 
Praejus vos kelioms valandoms po J. F. Kennedy mirties, j i 
pasiunte j Nacionalinj archyv^ jgaliotinj, kad sis issialskinti^, 
kaip buvo laidojamas kitas nuzudytas ir megstamas Ameri
kos prezidentas, Abrahamas Lincolnas. Vos trejq metukij sa
vo s\xn\\i pamoke saliutuoti prie tevo karsto. Vargu ar kas 
nors 1963 m. lapkritj zinojo, kad si jaudinanti scena buvo 
inscenizuota. 

K4 buvo surnaniusi tuomete pirmoji ledi? Ar detaliai su-
derintas savo vyro laidotuves interpretuoti kaip nasles nor^ 
savo amzininkii atmintyje visiems laikams issaugoti aur^ ir 
mit^, kuris supo trumps jos vyro prezidentavim^? O gal vy-
ravo isskaiciavimas netgi sunkiausiais laikais issaugoti Royals 
of America ir save bei Kennedy klan^ pavaizduoti kaip naci-
jos pavyzdj? 

Be abejones, Jackie Kennedy kontroliavo savo gyvenim^, 
kartu ram rikru mastu ir savo aplinkq, ne tiek, k^ j i dare, o 
kaip j i tai dare! Nemazal laiko j i praleisdavo kruopsciai ap-
galvodama, kaip turetij paslelgtl vienu ar kitu atveju, ir su-
telkdavo demesj \, kuri atrode ypac svarbi jai ir jos 
seimai. Ji niekada nepasikliaudavo angelu sargu. Zinoma, prie 
jos auros prisidejo ir aplinkybes. Pradejusi ketvirt^ desimtj, j i 
tapo jauniausia pirm^ja ledi, susituokusia su isvaizdziu part-
neriu Is labai galingos Amerikos seimos, kurios galva turejo 
rysiii ne tik su Holivudu, bet ir su mafija. 
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Vis delto jei vien sios aplinkybes lemtq, kaip skirstytl prl-
orltetus Ir eiti laimes keliu, tekti^ paklausti, kodel, nepaisant 
laimingij aplinkyblti, daugelis taip prastal jauciasi? Hillary 
Clinton, viena is nedaugello moteri4 senatoriLj, buvusi pir
moji ledi ir, galimas dalykas, busima pirmoji kandldate \V 
prezidentes, moterq Ir vaikij teisit^ advokate, patrauke mases 
viesai prlstaclusi savo memuarus Isgyventa istorija. Zinoma, 
dauguma zmonii^ atejo tik Is smalsumo, o ne suzinoti, kas j i . 
Kaip rodo apklausos, didziausias Hillary trukumas yra jos 
noras jt iktl . Problema, kurios niekada neturejo Jackie, nes 
bet k^ planuodama ir uzbegdama uz akli4 savo apllnkos reak-
cijai j i veike instinktyviai ir Is to sukure vaidmenj, pagrjst^ 
savo asmeninemis vertemis. Jos niekada nekaitino esant jzu-
lia vaidintoja, tik tarn uzsidejusla kauk^, kad adiktij jai ne-
tinkantj vaidmenj. 

Kuo sklrlasi Jackie's istorija nuo Hillary, kurios pajuoke-
jai kiekvien^ jos veiksm^ vadino „HIllary realizavimo strate-
gija" prezidentes postui siektl? Jokia lata, tarkime, Elizabeth 
Dole, Tipper Gore ar Margaret Thatcher, nebuvo taip links-
niuojama kaip Hillary, pradedant nuo plauk4 ir naujij dra-
buziq spalvi4 iki turkio spaivos kontaktini4 l^slij, kurie siek 
tiek susvelnino jos melyn4 aklij zvilgsnj. Tai turejo visuome-
nei parodyti ne tik kosmetiskai, bet ir asmeniskai pasikeitu-
sl^ Hillary. Siuos dirbtinlus pakltimus dauguma amerlkiecit^ 
interpreruoja kaip kauk^. Netgi Hillary salininkai klausia sa-
v^s: ar si intellgentiska moteris zino, kas j i yra Is tikrtjjij? Ar j i 
dar nesurado savo kaukes?Arba galbut j i po sia dirbtine kau-
ke kazk^i slepia? Gal j l mananti, kad tikroji Hillary nemegs-
tama, todel ir kuria nauj^ jvaizdj? 
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XX a. pradzioje sociologas Charles Cooley rase: „Mes esa-
me tarsi looking-glasS'Self (veidrodinis suvokimas). Mus4 sam-
prata formuojama per kitij supratim^ ir sav̂ s vertinim^. Mes 
ziurime \s zmones lyg pro akinius ir ne tik matome juose 
tarsi kokj atspindj, bet per juos vertiname save ir savo poel-
gius. Kartais j save ziurime didziuodamiesi, kartais - pasibai-
sedami." Pasak Cooley suvokimo teorijos, visuomene yra 
veidrodis, kuriame mes stebime save ir kiti4 reakcij^ j must^ 
elgesj. Musij samprata yra reakcija j si^ refleksijq. Zmogus 
turi polinkj j narcisizm^: uzkeretiems savo jvaizdzio mums 
rupi, kokioje sviesoje apiinkiniams mes gerai atrodysime. Co
oley priduria, kad daznai mes save vertiname lygindami su 
kitais. Kodel biitent moterys nepakankamai save vertina sa-
lia jaunesni4 savo lyties atstoviq, atrodanciii kaip supermo-
deliai? Ir kodel net geras tenisininkas jauciasi issigand^s ir 
nepaduoda servo, kai dvejeto partneris yra zinomas sporti-
ninkas profesionaias? 

Is tikri^jq veidrodinio suvokimo fenomenas jterptas j musq 
vakarietisk^j^ vercitj sistem^, kurioje tikimes susikurti indi
vidually tapatyb^ ir pasiekti „pripazinimy". Pastarasls mums 
tik labai mazai susij^s su jgimtu socialiniu statusu. Savo indi
vidually tapatyb^ formuojame patys - priimamais sprendi-
mais, gyvenimo budu ir rodydamiesi kitiems. Musi^ bendravimo 
tonas, tarsena, sukuosena, profesija, netgi asmenybe priklauso 
nuo savikontroles. Tuo isreiskiame tai, kas esame. 

Didejant Vakari^ visuomenes strukrurtj atvirumui ir skaid-
rumui, reiksmes neteko ir ankstesnitj kartij nuostatos. Be la
ta ko, joms priskiriama ir seimine kilme, rase ir issilavinimo 
lygis. Priesingai, labai svarbus tapo kasdieniai sprendimai, 
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poelgiai ir musij ketinimai, per kuriuos vis labiau mokomes 
save apibudinti. 

Kritikai kalba apie „atomizacijy", vercii^ smukimy, pre-
tenzingy mystymy, ekshibicionizmy, narcisizmy, pagundas 
internetu, telefonu ir elektroninemis informacijos priemo-
nemis - apie naikinimy per virtually fokusq pasaulj. Tai gali 
btiti tiesa, taciau didejantis individualizavimas ne tik suteikia 
laisv^ tapti tuo, kuo norima tapti, bet ir didina atsakomyb^ uz 
poelgius. Tad laukti angelo sargo butij bergzdzias dalykas. 

Esu tokia, kokia noreciau buti! 

Galvokite apie tai, kq. turite, o ne apie tai, 
kojums truksta. Is daiktt^, kuriuos turite, 

issirinkite geriausius irpagalvokite, 
kaip stengtumetes juos gauti, jei neturetumete. 

Markas Aurelijus (121 iki 180) 

Ar is tiestj taip paprasta sav ŝ ieskoti, save surasti? Tarsi dai-
lininkas sumano paveiksly, ir ant bespalves drobes iskart at-
siranda vaizdas. Psichologai tvirtina, kad is tikrt^jij galime 
save atvaizduoti tokius, kokie esame. Kad patys galime save 
atrasti, lludija ne tik tokios ekrano zvaigzdes kaip Cary Gran-
tas. Zavus jaunuolis, is pradziq vadin^sis Archie'u Leachu, 
atvyko is Anglijos j Ameriky, tapo vodevilio-sou artistu ir 
begant metams — savimi pasitikincia zvaigzde. Kitaip nei jo 
bendraamziai Spenceris Tracy, Hamphrey Bogartas arba Gary 


