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Rašytojo gimtinė rudenį (2013.11.15) Anykščių raj. Niūronių kaime.  
R. Tamošaičio nuotraukos 
 
 

Jono Biliūno kūrybos reikšmė 
 
Šis tekstas parašytas remiantis ilgamete pedagogine praktika siekiant padėti 

mokytojui priartinti Jono Biliūno kūrybą prie mokinio, padėti suvokti ypatingą šio menininko 
svarbą mūsų kultūrai, taip pat kaip pagalba įveikiant stereotipinį požiūrį, kad Biliūnas yra 
labai aiškus paprastų apsakymėlių rašytojas, tinkamas pradinių klasių mokiniams. Rašinio 
mintys yra daug kartų apmąstytos, ne kartą šiomis temomis jau rašyta, todėl kai kurie 
teiginiai ir formuluotės gali kartotis, bet daugeliui mokinių jos bus suvoktos kaip naujos tiesos, 
kurios padės ne tik prasmingai skaityti literatūrą, bet ir vertingai gyventi. Juk literatūros 
pamokose ugdome ir skaitytoją, ir asmenybę, ir pilietį.  

R. T.  
 
 
Jonas Biliūnas svarbus kaip europietiškojo humanizmo nuostatų steigėjas, 

personalistinės asmens sampratos pradininkas. Su juo mūsų literatūroje prasideda Europos 

kultūra ir gimsta europietiškas žmogus, pakylėtas virš etnocentrinių vertybių lauko, 

paliekantis „Vyžlaukio valsčiaus“ ribas. Žmogus kaip unikali būtybė, savaiminė vertybė, 

kuriantis save žmogiškųjų vertybių srityje – kultūroje ir istorijoje – toks yra biliūniškojo 

žvilgsnio platumas, idėjų erdvė.  

Ir esminis Biliūno rūpestis – žmogaus gyvenimo kokybė, kuri visiškai priklauso nuo jo 

valios, proto, moralės ir nuo visuomenės kokybės. Žmogus turi būti laimingas, išskleisti savo 

žmogiškąją esmę, o tai įmanoma tik atitinkamoje socialinėje erdvėje. Nes žmogaus gyvenimo 

kokybė priklauso nuo jo santykių su kitais žmonėmis. Galime teigti, kad Biliūnas pirmas 

lietuvių literatūroje įtvirtina Kito reikšmę. Jo pasakotojas kalba ne apie savo egzistencines 

kančias (tai būdinga saviraiškos menui – modernizmui), jo pasakotojas atiduoda savo kalbą 
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kitam, kuris pats neturi kalbos ir negali papasakoti apie savo kančią. Toks kalbos aukojimas – 

iš esmės krikščioniškosios etikos veiksmas.  

Kito asmens vertė atskleidžiama per bendrumo jausmą, empatiją, tapatinimąsi. Todėl 

jo proza – psichologinė, o turinio požiūriu gali būti pavadinta moraline, arba sąžinės 

sužadinimo literatūra. Nes žmogaus vertės autonomiją kuria ir teisingus santykius su kitais 

balansuoja kaip tik tas vidinis žmogaus teisėjas – neklystantis sąžinės balsas, kurį galima 

laikyti Dievo balsu žmoguje.  

Kai žmogus yra tiek sąmoningas, kad jau išaugęs iki to sąžinės jausmo (asmenų 

santykius kontroliuojančio principo), jam nereikalingas išorinis teisėjas, toks žmogus yra 

laisvas, savaiminis, nelygstamos vertės subjektas, o ne kolektyvo funkcija, etinės 

bendruomenės beasmenis elementas.  

Tokia Biliūno žmogaus (substancinio individo) personalistinė samprata neabejotinai 

kyla iš Vakarų krikščioniškosios kultūros, kurioje asmuo metafiziniu sielos principo teigimu 

yra pakylėjamas virš gamtiškosios substancijos ir virš kolektyvistinių sistemų. Krikščioniškoji 

sielos metafizika formuoja vakarietiškąjį asmens ir piliečio tipą, taip pat grindžia ir pilietinę 

demokratinę visuomenę. Jos provaizdis – religinis Dievo karalystės idealas, žmonių laisvės, 

lygybės ir brolybės teigimas. Tobuloje visuomenėje neturi būti kančios, proto tamsos, 

žmogaus išnaudojimo ir pan. Kančios blogį reikia išgyventi pačiam, kad pamatytum artimą 

savo kaip savo gyvenimo būtinąją dalį.  

Todėl Biliūno kūrybos svarbiausia tema ir yra skriauda žmogui. Būdinga jo veikėjų 

kategorija yra šio pasaulio „mažutėliai“, patiriantys gyvenimo neteisybę. Psichologinis jų 

vaizdavimo metodas leidžia skaitytojui susitapatinti su veikėjais ir jų skausmą patirti „iš 

vidaus“, pajusti kaip savo būseną. Tokiu metodu autorius siekia sužadinti žmoguje sąžinės 

jausmą, o sąžinė yra vidinis žmogaus teisėjas, reguliuojantis jo santykius su kitais žmonėmis,. 

Taip J. Biliūno kūryba atlieka visuomenės dvasinio moralinio tobulinimo užduotį, atitinkamai 

formuoja mūsų sąmonę ir charakterį.  

Tegul bus pasikartota: Biliūno kūrybos svarbiausia tema yra skriauda žmogui. Būdinga 

jo veikėjų kategorija yra šio pasaulio „mažutėliai“, patiriantys gyvenimo neteisybę. 

Psichologinis jų vaizdavimo metodas leidžia skaitytojui susitapatinti su veikėjais ir jų 

skausmą patirti „iš vidaus“, pajusti kaip savo būseną. Tokiu metodu autorius siekia sužadinti 

žmoguje sąžinės jausmą, o sąžinė yra vidinis žmogaus teisėjas, reguliuojantis jo santykius su 

kitais žmonėmis,. Taip  Biliūno kūryba atlieka visuomenės dvasinio moralinio tobulinimo 

užduotį, atitinkamai formuoja mūsų sąmonę ir charakterį.    
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Įsiskaitymai į Biliūno kūrinius  
 

„Liūdna pasaka“ (1)  
 
Didžiausio apimtimi Jono Biliūno prozos kūrinio – apysakos „Liūdna pasaka“ 

pavadinimas reiškia dramatišką žmonijos (ne tautos) istoriją. Tai kolektyvinis žmonių kelia į 

laimę, kuris yra grįstas krikščionišku aukos ir aukojuosi principu. Visuomenės gerovė yra 

aukščiausias žmonijos tikslas, kuri ji kuriasi pati, savo moraline valia. O aukščiausia vertybė 

reikalauja aukščiausios aukos. Aukščiausia idėja reikalauja gyvybės aukos. Bet svarbiausia, 

kad ši auka kylą iš žmogaus moralinės sąmonės ir yra pasirenkama laisva valia, be prievartos. 

Tuo Biliūno mokymas skiriasi nuo marksizmo ir bolševizmo praktikos, kur žmonės ne tiek 

aukojasi, kiek yra aukojami istorijai ir mesianistinei partijai.  

Taigi „Liūdna pasaka“ – visai ne pasaka, o istorinė žmogaus realybė. Pasakos kaip 

tautosakos žanro kūrinio tikslas – gyvenimo tiesų mokymas, charakterio formavimas, 

moralinės pamokos išdėstymas intriguojančio veiksmo forma. Tradicinės pasakos veiksmo 

schema – herojaus iniciacija, jo sugebėjimų išbandymas. Pasaka visuomet baigiasi herojaus 

laimėjimu, todėl ji negali būti pesimistinė, nes pesimizmas netinka gyvenimo pamokoms.  

Įsiskaitykite į kūrinį, ypač į jo pradžią, ir, remdamiesi tekstu, apsvarstykite kūrino 

pradžią, vasarnamio epizodą, kreipdami mintį tokiu klausimais:  

 Kokie tekste pavaizduoti žmonės gyvena „kaip pasakoje“, t. y. gyvena laimingai?  

 Kokie žmonės irgi norėtų gyventi laimingai, bet negali arba jau nebegali? 

 Žinoma, būtina aptari, kokie apskritai įvykiai vaizduojami apysakoje? Kas yra visi 

tie istoriniai sukilimai, socialinės permainos – kokios jų idėjos ir koks santykis su 

dabartimi (demokratinės visuomenės iškovojimai).  

 Dabarties laimingi žmonės – ką jie skolingi kūrinio laimingieji tiems 

nelaimingiesiems?  

 Kokia žmonijos istorijos samprata kyla perskaičius šį J. Biliūno kūrinį?  

Perskaičius kūrinį ir atsakius šiuos klausimus jau bus galima argumentuotai paaiškinti 

ir apysakos pavadinimą – kaip prasmingą žmonijos kelio apibūdinimą. Taip pat – suvokti 

Biliūno kūrybos esmę ir jos reikšmę visuomenės gyvenimui.  

 

„Liūdna pasaka“ (2) 
 
Biliūno apysaka „Liūdna pasaka“ turi keistą įvadą, pratarmę: „Baltasai šašėlis. 

Prakalbos vietoje“. Skaitant paviršutiniškai, ši lyriška prakalba atrodo su kūrinio pasakojimu 
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visai nesusijusi. Visgi ji atlieka reikšmingą funkciją, nustato ypatingą emocinį toną ir nurodo 

esmines žmogaus gyvenimo vertybes.  

Kokios yra tos vertybės, kokia apskritai žmogaus gyvenimo prasmė ir kas yra 

žmogiškoji laimė. Įsigilinę į prakalbą geriau suvoksite, ko neteko pagrindiniai kūrinio 

veikėjai, kas iš jų buvo atimta.  

Kūrinyje užkoduotų vertybių aiškinimu tikslu įsigilinkite į šiuos prakalbos motyvus:  

 

 Kas yra „baltasai šašėlis“ – kokia šešėlio sąvokos ir vaizdinio prasmė? Čia reikia 

atkreipti dėmesį į vaizdinio semantiką: šešėlis – tai gyvenimo trapumo, iliuziškumo 

reikšmės. Balta spalva – kas tai? Mirties ženklas, taurumo reikšmė?  

 Kokia yra pasakotojo nuotaika, jo gyvenimiška situacija, būsena ir kaip su tuo 

susiję laiko vaizdiniai? Kaip tas žmogaus laikas personifikuojamas?  

 Kodėl Biliūno pasakotojui taip svarbu turėti artimą žmogų? Kokia šio žmogiškojo 

ryšio prasmė ir vertė (atkreipkite dėmesį į tekste išryškinamus vyriškuosius ir 

moteriškuosius vaidmenis, archetipiškas elgsenas)? Antai vyriškasis veikėjas yra 

„žinojimo žmogus“, jis mokosi, mato pasaulį, yra pranašesnis savo galiomis ir 

prisiima globėjo vaidmenį. Taip per žmogiškus santykius jis įprasmina save, kuria 

savo „vyriškąjį“ vaidmenį. O kokia yra jo mylimoji, kokios jos kompetencijos 

matomos?  

 Pamąstykime plačiau: kada žmogus ima mąstyti apie tikrąsias vertybes ir ima 

suvokti jas labai realiai, o ne abstrakčiai?  

 Pasakotojo kalboje išryškėja savotiškos baimės požymiai, o artimas žmogus, matyt, 

yra tas, kurio nebijoma, kuriuo galima pasitikėti: „Tau tik vienai nebijau savo 

širdies atadaryti, jos skausmų ir apsivylimų parodyti. Tu tik mane supranti; moki 

mano klaidas ir silpnumą atleisti...“ Savais žodžiais paaiškinkite, kaip suprantate 

gyvenimo baimes ir žmogiškojo artumo, supratimo reikšmę.  

 Kokia yra didžioji moralinė žmogaus jėga, išsakyta paskutiniaisiais prakalbos 

žodžiais? Pamėginkite atrasti analogijų šiai literatūrinei temai religijos 

(krikščionybės) srityje. 

 

Atsakę į šiuos klausimus žodžiu ar raštu būsite suvokę Biliūno žmogiškąją, 

personalistinę kūrybos esmę – visa kita bus tik detalės, tik skirtingos tų pačių idėjų meninės 

realizacijos.  
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„Liūdna pasaka“ (3) 
 
Biliūno apysakos „Liūdna pasaka“ ekspozicijoje (įvadinėse dalyse) žmogiškosios 

vertybės išryškinamos kontrasto principu: dabarties pasiturinčių žmonių šviesus ir 

džiaugsmingas pasaulis priešinamas „praeities šešėliui“, žmonijos kančių istorijai. Įsigilinkite 

į šį tekstą, kreipdami dėmesį į aplinkos ir veikėjų charakterizavimą, simbolinius teksto 

motyvus (pasakojimo elementus, vaizdinius):  

 
Iš vasarinių namų susirinko netoli manęs gražiai apsitaisę vyrai ir moterys, 

jaunuomenė ir vaikai, – visi linksmi ir laimingi. Vieni ėmė žaisti, kiti apsėdo dailų dirvonėlį, 
treti išsisklaidė po mišką – juokaudami ir dainuodami. Visi šitie miesto gyventojai, dėl pailsio 
ir įvairumų tame miške susirinkusieji, buvo kaip iš pasakos išėję: gražios, šviesiais rūbais 
pasipuošusios moterys mirgėjo tarp medžių kaip sužydę žolynai daržely. Int jas žiūrint, 
regėjos, kad nėra pasauly vargų ir ašarų, nelaimės ir bado, e jeigu ir yra, tai ne čia, bet ten, 
toli už miško, iš kur aidas neateina. Int jas žiūrėdamas, norėjau nors ant valandėlės užmiršti 
ir savo ligą, ir tą, kas už to miško dėjos; norėjau tikėti, kad čia niekur mažiausio nelaimės 
šašėlio neišvysiu... 

Tik staiga kažin koks ypatingas, niekados dar negirdėtas balsas man ausyse sudejavo. 
Sudejavo kaip senatvės skundas, nelaimių atbalsis. Taip dejuoti galėjo tik žmogus senas, labai 
senas, ir labai nelaimingas. Tam garsui nėra raidžių: jo negalima žodžiu išreikšti, – galima 
tik jausti... Atsigręžiau nustebęs: žiūrėjau ir laukiau... Iš ažu namo kertės išlindo sena aukšta 
moteriškė. Ėjo jinai tiesiai int mane, lazdele pasirimsčiuodama ir dejuodama. Ją pamatęs, 
greitai nusisukau. Bet pajutau, kad jinai jau prie manęs: stovi, tiesiai int mane savo baisias 
akis intbedusi. Neišturėjau: sudrebėjau ir atsigręžiau. Pamačiau tas jos akis. Ne, tai ne akys. 
Tai buvo du taškai, klaikūs, be gyvybės. Tokį įspūdį, kaip tos jos akys, gali ant žmogaus 
padaryti tik užgesusios žvaigždės, iš artie matomos. Taip, tai buvo užgesusios žvaigždės. Tik 
tos žvaigždės dar matė: jos tiesiai int mane žiūrėjo... 

– Ko tamsta nori? – dusliu balsu paklausiau, visas krūptelėjęs. 
Nieko neatsakė: ar negirdėjo, ar gal nesuprato. Tik, intbedusi savo klaikias akis, 

žiūrėjo int mane. 
Nežinojau, kas daryti: buvo ir nesmagu, ir gėda. Krepšio su savim neturėjo: nežinojau, 

ar jinai ubagė. Suradau kišenėj du skatiku ir atsikėlęs įspraudžiau jai rankon. Nejuto... Du 
skatikai nulėkė iš rankos žemėn, e jinai, nei karto nemirktelėjus, žiūrėjo int mane. Krūtinėj 
pajutau šaltą sopulį. Neturėjau kur dėties... 

 
 Kodėl vasarnamio žmonės gyvena „lyg pasakoje“, užsidarę savotiškame 

mitologiniame rate (realusis pasaulis yra kažkur anapus miško). Nuo ko jie yra 

tarsi pabėgę, kas jiems labiausiai rūpi ir kokia jų gyvenimo moralinė vertė?  

 Kaip pasakojime atsiranda praeities liudininkė Juozapota, kokiais vaizdiniais ji 

piešiama? Kaip ji pasiekia pasakotojo sąmonę? Atkreipkite dėmesį, kad dabartis 

pasakotojui yra regima kaip laimės vaizdinys, o praeitis yra išgirstama – kaip koks 

tiesos apreiškimas, nustelbiantis regimojo gyvenimo grožybes.  

 Kokia yra pasakotojo pozicija tarp šių dviejų – džiaugsmo ir skausmo pasaulių? 

Prisiminkite jo būseną, sveikatos problemas. Jeigu jis būtų sveikas, galbūt įsijungų 

į laimingųjų žmonių būrį ir Juozapotai būtų nepasiekiamas? Kodėl jis atidžiai stebi 
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sveikų žmonių džiaugsmą, bet su laimingaisiais sutapti negali? Ką reiškia jo 

instinktyvus reagavimas į apsireiškusią Juozapotą ir kaip jis nori „išsisukti“ iš šios 

situacijos, lyg būtų dėl kažko kaltas.  

 Kodėl pasakotojas „neturi kur dėtis“ ir vėliau tekste nusigręžia nuo laimingųjų 

pasaulio ir ima vaizduoti Petro ir Juozapotos gyvenimo istoriją, pamiršęs savo 

paties sveikatos problemas? 

 

Įvykdę šias užduotis suvoksite krikščioniškosios Vakarų civilizacijos suformuotas 

asmens sąžinės ir moralinės pareigos jausenas, be kurių pilietinės visuomenės egzistavimas 

būtų neįmanomas.  

  

„Liūdna pasaka“ (4) 
 
Biliūnas yra realistinės psichologinės prozos kūrėjas, moralinės problematikos 

autorius. Tačiau ir rašytojai realistai savo kūryboje taiko poetinio vaizdavimo būdus, idėjas 

išreiškia metaforomis, sąlygišku pasakojimu, kartais net alegorijomis ir parabolėmis (J. 

Biliūno „Laimės žiburys). Perskaitykite žemiau pateiktą ištrauką ir aptarkite: a) vaizdų 

poetiškumą, metaforiškumą, archetipiškumą, b) jų semantiką – į realybę kreipiančias vaizdo 

prasmes.  

 
Juozapota sapnavo... 
Mato jinai gražų didelį sodną, pilną žydinčių medžių. Eina tuo sodnu mažu kūdikiu 

nešina... Dailus takelis, smėliu išbarstytas, tęsias, aplinkui žolės ir žolynai įvairiomis 
spalvomis mirga; terp medžių šakelių paukščiai sau lizdelius kraunas. Visur teip romu ir 
šilta... Juozapota spaudžia int savo laimingą krūtinę kūdikį ir skubina skubina... Užu sodno 
jos Petras aria... Jam pietus neša, jam kūdikiu pasigirti nori... Jau jinai jį iš tolo mato, sunkiai 
ant arklo užgulusį ir jungą jaučių iš lengvo kalneliu stumantį... Bet netikėtai ir gražus sodnas, 
ir Petras su jaučiais iš jos akių nyksta. Staiga pamato jinai dangų apniukusį ir priešais baisų, 
gilų, kaip bedugnį, griovį. Iš apačios girdi skaudų dejavimą ir balsą, pagelbos šaukiantį. Tai 
Petro balsas, jo dejavimas. Juozapota išsigandusi skubinas int jį, norėtų nusileisti griovin, 
gelbėti vyrą. Pažiūri int kūdikį. Negyvas! Akytės užsimerkusios, lūpytės pamėlynavusios, 
veidelis kaip drobė. Klaikumo perimta, surinka nesavu balsu... Jos kojos paslysta, ir kartu su 
kūdikiu krinta bedugnėn... 

 
Kad jūsų samprotavimas būtų nuoseklus, laikykitės maždaug tokios tvarkos: 

 Veikėjos sapno turinys kuriamas kontrasto, vaizdų opozicijos principu (gyvybės ir 

mirties opozicija);  

 Sapno epizode kuriami gyvybės ir mirties vaizdiniai. Kokie jie? 

 Kaip šis sapnas siejasi su visu kūriniu, kokia jo prognostinė (pranašinga, kūrinio 

finalą numatanti) funkcija?  
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Skaitymus ir svarstymus užbaikite mintimis apie prigimtines žmogaus teises ir 

atsakymu į klausimą – kas yra žmogiškoji laimė?  

 

„Ubagas“ (1) 
 
Perskaitykite Biliūno apsakymą „Ubagas“ ir aptarkite personažų sistemą: koks 

santykis tarp abiejų veikėjų – pasakotojo ir į jo kiemą užklydusio elgetos? Turėkite omenyje 

amžiaus skirtumą ir atitinkamas archetipines reikšmes (socialinius vaidmenis, laikysenas ir 

pan.).  

Apsakyme „Ubagas“ sūnus išvaro tėvą iš namų. Tai ne tik dorovinis, bet ir metafizinis 

nusikaltimas, nes šis veiksmas reiškia: a) moralinį faktą – sūnaus nedėkingumą jį auginusiam 

tėvui, b) loginį prieštaringumą – pasekmė paneigia savo buvimo priežastį. Išreiškus pastarąjį 

santykį religinėmis sąvokomis, faktas, kad sūnus paneigia tėvą būtų lygus faktui, kad žmogus 

paneigia jį sukūrusį Dievą. Tokia kūrinio pradžios situacija sukuria pasaulio nedermės, 

moralinio nuopuolio katastrofiškas jausenas, dėl kurių abu veikėjai yra sutrikę ir sukrėsti 

(lygiai nuskriaustasis Sabaliūnas, lygiai ir tos skriaudos ar pasaulio neteisybės liudininkas – 

pasakotojas). Juos apėmusį nerimą dėl suirusios pasaulio moralinės tvarkos būtina įveikti, 

ištaisyti blogį, ir ši užduotis tenka pasakotojui. 

 

 Pasakojime išryškėja personažų tokia personažų sistema: a) elgeta ir pasakotojas, 

b) elgeta ir jo sūnus. Kokie yra abiejų porų personažų santykiai, moralinės 

nuostatos?  

 Kokį veiksmą atlieka elgetos sūnus ir pasakotojas – kaip šie veiksmai susiję?  

Turėdami omenyje tokią kūrinio pradžios intrigą ir konfliktinę situaciją, aptarkite 

pasakotojo veiksmų simbolines reikšmes:  

 Ką šiame kontekste reiškia duonos motyvas (tekste šia duona dalijamasi!), kokias 

apeigas jis primena ir ką tas pasidalijimas duona reiškia, koks pasakotojo veiksmo 

efektas?  

 Kokiu tikslu Sabaliūnas primena pasakotojui seną pasaką ir kokia tos pasakos 

etika? Kokios vertybės priešinamos archainių bendruomenių, kovojusių už būvį, 

papročiams ir kaip tai susiję su autoriaus pasaulėžiūra?  

 Ką reiškia kūrinyje minima bendra vaikų kaltė? Kodėl pasakotojas turi jausti kaltę 

už kito žmogaus (Sabaliūno sūnaus) padarytą blogį?  

 Palyginkite elgetos Sabaliūno būseną kūrinio pradžioje (nurodykite jo 

charakterizavimo, apibūdinimo detales) ir kūrinio pabaigoje: kaip šio veikėjo 

būsena pasikeitė ir kodėl? Kokią reikšmę jis atgauna?  
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Įvykdę šias užduotis ir sukūrę sklandų pasakojimą išsiaiškinsite tradicinės (kaimo) 

bendruomenės moralinės sistemos ypatybes ir galėsite jas aptarti universalių žmogiškųjų 

vertybių požiūriu: kas yra žmogiška ir visuotina (archetipiška) ir kas gali būti iškreipta dėl 

savanaudiškos individo prigimties.  

Šis Biliūno kūrinys mokiniui leis suvokti giliuosius literatūrinės vaizduotės, 

mitologijos ir religijos ryšius, jis galės motyvuotai svarstyti klausimus – kam žmogui 

reikalinga literatūra, mitologija, religija. Koks būtų žmogaus gyvenimas be šių dvasinės 

veiklos sričių. 

  
 

„Ubagas“ (2) 
 
Perskaitykite šią Jono Biliūno apsakymo „Ubagas“ ištrauką:  
 
Reikia paminėti, kad Petras Sabaliūnas labai mylėjo bites. Gyveno jisai vienasėdy, už 

dviejų varstų nuo mūsų sodžiaus, pačioj pamiškėj. Žemės jo buvo ne kiek, bet bičių daugybė. 
Vienų savų kelmų namie turėjo arti šimto; kita tiek pas savo kaimynus su bičiuoliais. Keletas 
tokių kelmų buvo ir pas mano tėvus. Atamenu, kaip mes, maži vaikai, džiaugdavomės, pamatę 
Sabaliūną su savo šeimyna ateinantį: kaip tik Sabaliūnas vasarą pasirodydavo, žinodavome, 
kad bus bičkuopys ir kad kiekvienas gausime nuo dėdės Petro po nemažą kvepiančio medaus 
korį. Ir gaudavome! Sabaliūnas mažus vaikus mylėjo ne mažiau kaip bites; užtatai per 
bičkuopį jisai ne tik bitėmis, bet ir vaikais būdavo apspitęs. Ir stebėtina! Bitės niekados jo 
neliesdavo. Kalbėdavo jisai apie bites kaip apie kokį šventą, labai brangų žmogui daiktą ir 
visados tvirtindavo, kad bitės tada tik sekas ir esti geros, kada bičiuoliai nešykštūs ir vienybėj 
gyvena, kada ir kitiems jų nepavydi. Todėl kiekvienam pasitaikiusiam žmogui niekados 
nepamiršdavo medaus duoti... 

Toks tatai buvo žmogus Petras Sabaliūnas. E dabar sėdėjo priešais mane ubagas, su 
krepšiu. 

– Tai tamstos gal namai sudegė ar žemės nebeturi? – neiškentėjau nepaklausęs. 
– Tebėra ir namai, ir žemė... 
– Tai kodėl gi tamsta kalėdoji? 
– Sūnus išvarė... – tik ištarė senelis, ir karčios ašaros pradėjo riedėti iš akių. 
Supratau... sūnus... Atsiminiau, kad Sabaliūnas turėjo sūnų vienatūrį, su manim 

vienametį; atsiminiau, kaip su tuo sūnu dar lakstydavova per bičkuopį už rankų susitvėrusiu, 
medų iš korių čiulpdamu... Tai buvo mano mažų dienų draugas, su kuriuo paskum niekados 
nebesusieidavau... 

  
 Šioje ištraukoje dominuoja pozityvūs motyvai: medus, bitės, namai. Kaip šie 

vaizdiniai susiję? Kokios yra simbolinės bičių reikšmės tautosakoje, kaip jomis 

teigiamos socialumo idėjos?  

 Kokią reikšmę įgyja Sabaliūnas per santykį su vaikais ir bitėms, ir kaip tai jį 

charakterizuoja moraliniu požiūriu?  
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 Kodėl šie du vaikai (pasakotojas jaunystėje ir Sabaliūno sūnus) pradžioje yra 

draugai, lyg jungiami medaus motyvo, o paskui „nebesusieina“? Apmąstykite, kaip 

formuojasi žmogaus charakteris.  

 Išsiaiškinę nurodytų vaizdinių semantiką (perkeltines, simbolines prasmes), 

pamėginkite patvirtinti arba paneigti teiginį, kad: elgeta Sabaliūnas yra pats kaltas 

dėl savo nelaimės, nes reikėjo laiku pasirūpinti savo paties senatve, o ne švaistyti 

savo gerą kitiems.  

 

Apmąstymus galite užbaigti minties eksperimentu, kokia būtų visuomenė ir žmonių 

gyvenimas, jeigu Sabaliūno sūnaus veiksmą (seno tėvo išvarymą iš namų) paverstume 

visuotiniu dėsniu? (Anot filosofo Imanuelio Kanto, savo veiksmo moralinę reikšmę, 

tinkamumą galime patikrinti taip: jeigu jį pavertus visuotiniu dėsniu moralinė tvarka ir 

žmonių pasaulis sugriūva, reiškia, tai nėra moralinis veiksmas; jeigu būtų visuotinai priimta 

pasenusius tėvus išvaryti iš namų, žmonės vaikus laikytų nelaime ir nepageidautų jų turėti, 

todėl žmogiškoji gyvybės forma nunyktų).  

 
 

Apsakymas „Vagis“  
 
(Įvadas į šį kūrinį „Avilyje“ pateiktas ir atskiru dokumentu) 
Šis apsakymas galbūt yra vienas esmingiausių Biliūno kūryboje, nes jame stipriausiai 

parodyta žmogaus vidinio moralinio balso – sąžinės reikšmė. Sąžinė žmogų gali graužti, 
„kaip kirminas“, bet kaip tik jos buvimas rodo individo subrendimą iki asmenybės lygmens. 
Be šito jausmo žmogus yra tik rūšinis individas, beveik vien biologinė būtybė, kurio gyvenimą 
reguliuoja kūno refleksai ir išugdyti elgsenos standartai. Sąžinės jausmas – visai kita 
žmogaus gyvenimo kokybė, tai jau nebe biologinis individas, o kultūros subjektas, moralinis 
veikėjas.  

Sąžinės jausmas, be abejo, vėl susijęs su krikščioniškąja sielos metafizika, kuri 
žmogui suteikia individualios egzistencijos reikšmę, išlaisvina jį iš kolektyvinio egzistavimo 
inercijos.  

Gamtos religijose, kurios laiko žmogų laikina gyvybinės substancijos („motinos 
gamtos“) apraiška, sąžinės idėja nefunkcionuoja, nes individo moralinį elgesį reguliuoja 
išoriniai veiksniai; tradicija, papročiai, bendruomenės vertinimas ir pan. Žmogus čia 
vadovaujasi gyvybės instinktu (natūraliai rūpinasi vaikais ir kitais su jo gyvenimu susijusiais 
žmonėmis), jis vertina savo elgesį ne tiek savo paties požiūriu, kiek bendruomenės akimis. 
Vietoj individualios, asmeniškos sąžinės kaip psichologinio moralinio veiksnio, jis vadovaujasi 
garbės kodeksu, dėl blogo elgesio jaučia ne sąžinės graužimą, bet gėdą, kurią kartasi būtina 
nuplauti krauju (ritualinės savižudybės etika samurajų tradicijoje). Anot filosofo Arūno 
Sverdiolo šmaikštaus pasakymo, „japonai sąžinės neturi“. Užtat turi labai stiprų pareigos 
šeimai, bendruomenei, klanui ir pan. jausmą, kuris kartais gali būti stipresnis už mirties 
instinktą. Taip kultūros jėgos kartais nugali natūralius gamtos dėsnius (gyvybės savisaugos 
instinktas). 

Sąžinės balso problematikos nerastume ir lietuvių romantiškoje herojiškoje tematikoje: 
nei Vinco Krėvės „Dainavos krašte“, nei Vaižganto panteistiniame Lietuvos kūne. Ten 
žmones valdo prigimtis (kaip Dievo balsas žmoguje, anot Markizo de Sado), kuriai reikia 
paklusti, arba genties kolektyvinės savisaugos jausmas, verčiantis individus aukotis dėl 
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bendruomenės išlikimo (herojiškos Krėvės „raitelių kultūros“ kovos dėl tėvynės, kurios kartais 
yra stipresnės už asmeniškus jausmus, tiesiog už žmogiškosios meilės jausmą). 

 Visai kas kita yra Biliūnas. Jo personažas turi savo asmenišką gyvenimą (tai 
„substancinis individas“, „esmingas žmogus“, „sielos žmogus“), turi savo vidinį teisėją ir savo 
charakterį ruošia ne tautos teismui, bet amžinybei. Čia žmogus asmeniškai susiduria su 
absoliučios tiesos ir tikrovės (Dievo) idėja. Asmuo čia gyvena ne „gimtajai dirvai“, bet savo 
paties žmogiškajai prasmei, kuri gali būti kuriama tik atsiremiant į kitus žmones – kaip tokius 
pačius nelygstamos vertės asmenis, unikalius „substancinius individus“.  

Remdamiesi šiuo požiūriu perskaitykime Biliūno vagį, kurio problematika yra visiškai 
tapati Fiodoro Dostojevskio „Nusikaltimo ir bausmės“ problematikai.  

Archainės bendruomenės požiūriu individų kova už būvį yra natūralus dalykas, tokiai 
kovai reikia rengtis, mokytis, nes gamtiniame pasaulyje visi be išimties yra arba budeliai, 
arba aukos (Biliūno apsakymo „Kliudžiau“ veikėjo romantinė motyvacija), todėl ką nors 
tikslingai užmušti (savigynos tikslais, siekiant ypatingos naudos) nėra taip jau blogai. Tačiau 
krikščioniškųjų vertybių kontekste („Nežudyk“) tai yra Dievo sukurtos gyvybės sunaikinimas, 
todėl ir Biliūno veikėjas ne tik užmuša pavojingą elementą – vagį (socialinė reikšmė), bet 
užmuša žmogų (humanistinė ir metafizinė reikšmė).  

Žmogiškumas – kategorija universali, visuotinė, visi žmonės yra žmogaus idėjos 
apraiškos, visi tarytum kyla iš jos, turi ją savyje. Žmogiškumas yra tokia dvasinė universalija, 
kuri nedaloma ir kuri skleidžiasi per konkretybę – per individualius žmones kaip žmogiškumo 
apraiškas. Todėl asmuo, nužudydamas žmogų, tuo pačiu nužudo ir save, sužaloja savo 
esmę, nes visus mus jungia universali žmogiškumo idėja – kaip mūsų esmė, kaip idėja, kaip 
principas. Toks požiūris yra fundamentalus, jis iškyla Platono filosofijoje, Imanuelio Kanto 
moralės metafizikoje, literatūroje jį įprasmina Dostojevskis, Biliūnas, daug kas...  

 
 

 Biliūno apsakyme „Vagis“ pasakotojas itin daug dėmesio skiria savo gyvenimui iki 

lemtingo įvykio: koks jis buvo ypatingas, kaip jam viskas sekėsi ir pan. Kokios 

vertybės išryškinamos kūrinio pradžioje, kaip žmogus suvokia savo gyvenimo 

gerovę ir kodėl jis negali ramiai gyventi toliau, kai jam pavyko apsaugoti savo 

namų turtą?  

 Pamėginkite apibrėžti kūrinyje išryškintas motyvacines jėgas: kas pagrindinį 

veikėją tiesiogiai ar netiesiogiai išteisina (vagies nužudymas traktuojamas kaip 

būtinoji savigyna, atlikta afekto – ypatingo susijaudinimo – būsenoje), ir kas jį 

baudžia?  

 Kūrinyje vertybės konstruojamos priešpriešų principu: išorinės ir vidinės, 

žemiškosios ir amžinosios. Pamėginkite šitas priešpriešas konkretizuoti 

remdamiesi tekstu.  

 Ką reiškia pagrindinio veikėjo nežinojimas, išsakytas kūrinio pabaigoje? Negi 

Bažnyčios autoritetas yra nepakankamas, kad nuramintų pagrindinio veikėjo 

baimes? 

 Kodėl žmogaus nerimas dėl jo įvykdyto veiksmo išsakomas graužiančio kirmino 

metafora ir ką ši metafora reiškia? Koks jos vaidmuo mūsų gyvenime? 

 

 
Perskaitykite šią apsakymo „Vagis“ ištrauką ir atsakykite į klausimus:  
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Tat buvo po pačių mano piršlybų. Sugrįžau aš nuo jų namo linksmas, pakakintas: 

nebūtos mintys tada po mano galvą lakstė... Buvo jau vėlus žiemos vakaras. Namie radau 
visus sugulusius. Išsikinkiau savo kumelį, įvedžiau gurban, uždėjau šieno, užpyliau vandenio, 
užbarsčiau miltų su avižomis ir nuėjau seklyčion gultų. Bet negaliu užmigti. Nežinau kodėl, 
pradėjo mane imti nerimastis. Traukte traukė nueiti kumelio pažiūrėtų. Žinojau gerai, kad 
gurbų duris užrakinau, kumelį geležiniais pančiais supančiojau, bet ne – stumia kažin kas iš 
lovos, ir gana. Ant galo nebeiškentėjau, iššokęs užsimoviau batais, užsimečiau kailiniais ir 
išėjau. 

Naktis buvo šviesi – mėnesiena, ir tokia tyla aplinkui, tarsi visa išmirė: girdėjau tik, 
kaip traškėjo nuo šalčio tvoros ir tik tik šlamėjo krisdamas nuo apšerkšnojusių medžių 
sniegas. Tik vienos žvaigždės linksmai mirgėjo viršuje. Bijodamas kvėpuoti ir iš palengvo, kad 
negirgždėtų po kojų sniegas, priėjau prie gurbų ir kuone surikau: durys buvo atidarytos... 
Prisiglaudžiau prie sienos ir klausaus. Girdžiu, kumelys prunkščia, o nuo jo kojų muša 
geležinius pančius. 

– Vagis, – dilgtelėjo galvoje mintis... 
Visas drebėjau – ir iš išgąsčio, ir iš džiaugsmo kartu, kad dar paspėjau laiku išeiti, nes 

mylėjau tą kumelį neapsakomai. Širmais obuoliais muštas, riestu kaklu ir ilgais karčiais, nors 
nedidelis, bet greitas kaip stirna... visoj apylenkėj buvo žinomas. Ne vienas po 300 rublių 
siūlijo, niekam neatidaviau: nenorėjau parduoti; jeigu ir vesdavau jį ant mugių, tad tik 
pasigirtų. 

– E, tat šitai kodėl tu per slenkstį vedamas jau kelintą dieną rąžais, – atsiminiau. – 
Pats, nabagas, nelaimę jautei. 

 
 Kokios kaimo žmogaus (agrarinės / žemdirbio kultūros) ypatybės išryškėja šioje 

ištraukoje?  

 Lemtingas veiksmas vyksta po pagrindinio veikėjo piršlybų. Apie ką tokiu metu 

galvotų modernus mūsų laikų žmogus ir kas sukasi šio kūrinio veikėjo galvoje?  

 Žemdirbys, artojas ir arklys – kas šias sąvokas jungia, kokios jų archetipinės 

(simbolinės, tradicinės, nekintančios) reikšmės?  

 Biliūno apsakyme „Vagis“ esama kriminalinio veiksmo elementų, pasakojimu 

kuriama įtampa, jis intriguoja, bet svarbiausia intriga visgi yra moralinė ir 

metafizinė: kokia yra žmogaus veiksmo vertė absoliučios tiesos (Dievo) požiūriu?  

 Aptarkite kintančias reikšmes kūrinyje: kaip personažų sistemoje antagonisto, 

neigiamo personažo socialinės reikšmės (vagis) išnyksta ir pagrindinio veikėjo 

sąmonėje išryškėja universali šio personažo reikšmė – žmogus?  

 Kokia jėga skatina tokį vertinimo pasikeitimą ir kur ji slypi?  

 

Ištraukos analizę užbaikite tokiais samprotavimais: J. Biliūno kūrinyje vaizduojamas 

dviejų vertybinių sistemų konfliktas ir žmogaus pasikeitimas. Apibūdinkite, kokios tos 

vertybinės sistemos.  

 
Pagalba mokytojui („Avilyje“ pateikta ir atskiru dokumentu):  
Vertybinės sistemos kaip kultūros mechanizmas, reguliuojantis bendruomenės 

individų santykius ir nustatantis gyvenimo tikslus, yra dvi: natūralistinės ir humanistinės.  
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Natūralistinės vertybės kyla iš gamtos. Jos yra prigimtinės, egzistencinės, biologinės, 
socialinės ir pan. jos gali būti vadinamos „materialistinėmis“, nes jas sudaro žmogaus 
kūniškoji būsena (sveikata, jaunystės energija, seksualumas ir pan.), jo materialinė gerovė 
(namai, pajamos, visa tai, kas teikia egzistencinio saugumo sąlygas), socialinė asmens 
reikšmė (pareigos, šeimos statusas, prestižas ir pan.) 

Humanistinės vertybės kyla iš žmogaus (kaip būtybės, kuri nesutampa su gamta, kuri 
iškyla virš jos savo sielos, sąmonės, proto ypatybėmis). Humanistinės vertybės iš esmės yra 
moralinės, etinės, jų sistemos yra kodifikuotos religijose, bet jos funkcionuoja ir pasaulietinėje 
sferoje (be jų žmonių bendruomenės negalėtų išlikti – jeigu individai imtų gyventi vien dėl 
natūralistinių vertybių, t. y. kūniškai, savanaudiškai). Humanistinės vertybės yra tos, kurios 
sieja žmogų su žmogumi – kaip nelygstamos vertės asmenis, – ir kurios yra atremtos į 
antgamtiškumo idėją. Nes be antgamtiškumo (Dievo) idėjos humanistinių vertybių ir žmogaus 
vertės neliktų: be antgamtinės atramos žmogus liktų tik daiktas tarp daiktų, būtų tik sistemos 
funkcija, kurios reikšmes kuria ne individuali valia, bet sistema.  

Kokios gali būti tos humanistinės, arba žmogiškosios, vertybės? Na, tai ko mes 
norime visi, be ko mūsų gyvenimas atrodytų neįmanomas, nors mus ir suptų didžiausia 
prabanga. Tai sąžiningumas, pasitikėjimas, draugystė, ištikimybė, meilė, globa, teisingumas 
ir t. t. Visos žmonijos kultūros primityvioje pirmykštės bendruomenės būklėje randasi iš 
natūralistinių vertybių teigimo (kova už būvį) ir vystosi link žmogiškųjų vertybių kultūros, kuri 
visuomet žmonijai bus tik idealas, tik siekinys, kaip ir Dievo karalystė žemėje.  

 Tas tobulos humaniškos visuomenės idealas nepasiekiamas, bet be jo gyventi 
neįmanoma. Kiekvienas žmogus ir visa žmonija juda į „laimės žiburį“, - ir lietuvių literatūroje 
tai aiškiausiai pasakė Biliūnas, tapdamas mums aukščiausiu humanizmo etalonu, tauriausių 
žmogiškųjų siekių meniniu įsikūnijimu.  
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