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Sąžinės balsas – europietiškojo asmens esmė 
 

Apsakymas „Vagis“ galbūt yra vienas esmingiausių Jono 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 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 
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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...  

 

Natūralistinės ir humanistinės vertybės  
 

Vertybinės sistemos kaip kultūros mechanizmas, reguliuojantis bendruomenės individų 

santykius ir nustatantis gyvenimo tikslus, yra dvi: natūralistinės ir humanistinės.  

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 
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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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