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SoŗjaɯKymantaitė-Čiurlionienė,ɯ 1910ɯmetaisɯ išleidusiɯ plo-
nytęɯknygelęɯLietuvoje: kritikos žvilgsnis į Lietuvos inteligen
tiją,ɯ tapoɯpirmuojuɯ šiuolaikinėsɯ lietuviųɯ kultūrosɯ kritiku.ŗɯ
Kiekɯvėliau,ɯIɯLietuvosɯRespublikosɯlaikais,ɯjųɯatsiradoɯdau-
giau.ɯManɯįspūdingiausiasɯStasysɯŠalkauskis,ɯoɯpoɯIIɯpasau-
linioɯkaroɯ–ɯVytautasɯKavolisɯ irɯAlgirdasɯ JuliusɯGreimas.Řɯ
Kitiɯturbūtɯišskirtųɯarɯpridėtųɯkitus.

PerɯpenkisɯTarybųɯLietuvosɯdešimtmečiusɯbuvoɯlabaiɯ
daugɯ tylausɯ nepritarimoɯ oŗcialiajaiɯ kultūraiɯ irɯ negatyvu-
moɯ josɯ atžvilgiu,ɯ betɯ kažin,ɯ arɯ šisɯ santykisɯ buvoɯkritiškasɯ
irɯartikuliuotas,ɯjuolabɯ–ɯarɯbuvoɯmąstomaɯapieɯšiuolaikinęɯ
josɯ alternatyvą.ɯ Išlikęɯ liudijimaiɯ šitoɯ beveikɯ nerodo,ɯ daž-
naiɯpasigendamaɯtekstų,ɯrašytųɯ„įɯstalčių“.ɯBeneɯvienintelėɯ
išimtisɯ –ɯTomoɯVenclovosɯ tekstai.3ɯVėlesniɯmėginimaiɯ re-
konstruotiɯ pamatiniusɯ šioɯ laikotarpioɯ mąstysenos,ɯ veik-
senos,ɯ jausenosɯ arɯ vaizduotėsɯ bruožusɯ kolɯ kasɯ nėraɯ labaiɯ
įspūdingi.

1ɯ Soŗjaɯ Čiurlionienėɯ (Kymantaitė),ɯLietuvoje: kritikos žvilgsnis į Lietuvos
inteligentiją.ɯVilnius:ɯJuozapoɯZavadskioɯspaustuvė,ɯ1910;ɯperspausdin-
taɯ in:ɯSoŗjaɯČiurlionienė-Kymantaitė,ɯ Š Š ,ɯ t.ɯ 4,ɯVilnius:ɯVaga,ɯ1998,ɯ
p.ɯ115−155.

2ɯ Arūnasɯ Sverdiolas,ɯ „Stasioɯ Šalkauskioɯ lietuviųɯ kultūrosɯ projektas“,ɯ
Darbai ir dienos,ɯnr.ɯ74,ɯ2020,ɯp.ɯ1−23.

3ɯ TomasɯVenclova,ɯ Š Š,ɯVilnius:ɯ Lietu-
vosɯ rašytojųɯsąjungosɯ leidykla,ɯ1991;ɯTomasɯVenclova,ɯPertrūkis tikro
vėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą,ɯVilnius:ɯLietuviųɯ literatūrosɯ irɯ
tautosakosɯ institutas,ɯ 2013;ɯTomasɯVenclova,ɯPrarasto orumo beieškant:
publicistikos straipsnių rinktinė,ɯVilnius:ɯ LietuvosɯnacionalinėɯMartynoɯ
Mažvydoɯbiblioteka,ɯ2016.
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Nepriklausomosɯvalstybėsɯatstatymasɯ–ɯepochinisɯ lū-
žisɯLietuvosɯistorijojeɯ–ɯatvėrėɯlabaiɯplačiąɯkultūrosɯateitiesɯ
perɯspektyvą,ɯkartuɯpareikalaudamasɯišɯamžininkųɯkritiškaiɯ
apmąstytiɯ turimusɯ josɯ ištekliusɯ beiɯ veikiančiusɯ sąmonėsɯ
mechanizmus.ɯBetɯperɯ štaiɯ jauɯ trisɯdešimtisɯmetųɯnuveik-
taɯ labaiɯ nedaug.ɯVėlgiɯ yraɯ išimtisɯ –ɯdviɯ stambiosɯZenonoɯ
Norkausɯknygos,ɯkurioseɯnagrinėjamiɯdabartinėsɯLietuvosɯ
politinėsɯkultūrosɯklausimai.ŚɯKitiɯkultūrosɯklodaiɯliekaɯbe-
veikɯ nepaliestiɯ kritinioɯ žvilgsnio.ɯ Kolɯ kasɯ neapsvarstytasɯ
ArvydoɯŠliogerioɯindėlisɯįɯmūsųɯkultūrosɯkritiką.ś

Darɯvykstantɯmūsųɯaksomineiɯ revoliucijai,ɯbeneɯ1989ɯ
metaisɯparašėmeɯsuɯTomuɯSodeikaɯesėɯ„Gyvenimasɯkolbojeɯ
irɯtuojɯpoɯto“.6ɯŠiąɯgijąɯpunktyriškaiɯtiesiauɯtoliau.ɯPaprastaiɯ
skaitydavauɯ pranešimusɯ metiniuoseɯ Santarosɯ suvažiavi-
muose,ɯ oɯ paskuiɯ jųɯpagrinduɯparašydavauɯtekstus.ɯApta-
riauɯkorinęɯar,ɯtiksliauɯįvardinus,ɯklaustromorŗnęɯviešosiosɯ
erdvėsɯsąrangąɯ(jiɯsudarytaɯišɯsmulkiųɯirɯankštųɯsegmentų,ɯ

4ɯ Zenonasɯ Norkus,ɯ Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė
transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu,ɯ Vil-
nius:ɯVilniausɯuniversitetoɯ leidykla,ɯ2008;ɯZenonasɯNorkus,ɯDu nepri
klausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir
Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu,ɯ
Vilnius:ɯAuksoɯžuvys,ɯ2014.

5ɯ ArvydasɯŠliogeris,ɯ ,ɯVilnius:ɯRegnum,ɯ1992;ɯArvydasɯŠlio-
geris,ɯKonservatoriaus išpažintys,ɯVilnius:ɯPradai,ɯ1995;ɯArvydasɯŠlioge-
ris,ɯ„ApieɯvienąɯkitąɯgrėsmęɯLietuvai“,ɯin:ɯViktorijaɯDaujotytė,ɯValen-
tinasɯMikelėnas,ɯArvydasɯŠliogerisɯ irɯkt.,ɯ Š ,ɯVilnius:ɯ Tytoɯ alba,ɯ
2012,ɯp.ɯ75–89.

6ɯ TomasɯSodeika,ɯArūnasɯSverdiolas,ɯ„Gyvenimasɯkolbojeɯirɯtuojɯpoɯto“,ɯ
in:ɯ JustinasɯDementavičius,ɯKęstutisɯGirnius,ɯAlgimantasɯ Jankauskas,ɯ
AlvydasɯJokubaitis,ɯVytautasɯRadžvilasɯ(sudarytojai),ɯLietuvos politinės
minties antologija, t. 3. Politinė mintis Lietuvoje 1940–1990,ɯVilnius:ɯVil-
niausɯuniversitetoɯleidykla,ɯ2013,ɯp.ɯ372–385.
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kuriuosɯskiriaɯneįveikiamosɯžvilgsniuiɯirɯužkertančiosɯkeliąɯ
komunikacijaiɯsienelės)ɯ–ɯsavotiškąɯviešosiosɯerdvės,ɯkuriojeɯ
galiɯplačiaiɯsklistiɯteoriniai,ɯmoraliniai,ɯestetiniai,ɯpolitiniaiɯ
irɯkitokieɯ svarstymaiɯbeiɯmeninėsɯpraktikos,ɯydingąɯalter-
natyvą.ɯNagrinėjauɯšiosɯerdvėsɯhorizontalumąɯ(lėkštumą),ɯ
neleidžiantįɯ pasirodytiɯ viešumojeɯ bentɯ kiekɯ iškilesnėmsɯ
idėjoms,ɯ oɯ aukštosiosɯ kultūrosɯ reiškiniusɯ paliekantįɯ idio-
sinkrazinius,ɯ dispersiškusɯ irɯ bergždžius.ɯKaipɯvertybiųɯ irɯ
patiesɯkultūrosɯaukštybėsɯ(arbaɯgelmės)ɯmatmensɯreduka-
vimoɯbeiɯ sulėkštinimoɯmechanizmąɯ interpretavauɯ ciniškąɯ
mąstymąɯ irɯ veikimą.ɯ Nagrinėjauɯ postmoderniosɯ simulia-
kroɯproblematikosɯmutacijąɯdabartiniameɯmūsųɯmąstymeɯ
irɯkalbėjimeɯapieɯkultūrosɯdalykus.ɯVisaɯtaiɯsudėjauɯįɯknygą
Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai.7

Dabartinėsɯmūsųɯkultūrosɯ kritikosɯ etiudusɯ kartkartė-
misɯparašydavauɯ irɯvėliau.ɯ Įɯ šiąɯknygelę,ɯ kolegųɯDanutėsɯ
Baɯcevičiūtėsɯ irɯRasiausɯMakselioɯpaskatintas,ɯ sudėjauɯ ke-
turiasɯ esė,ɯ išspausdintasɯ „Baltųɯ lankų“ɯ žurnale,ɯ daugiauɯ
arɯmažiauɯjasɯperžiūrėjęs.8ɯKavolis,ɯ1992ɯm.ɯapžvelgdamasɯ
savoɯplačiaiɯsuprantamosɯkultūrosɯsociologijosɯdarbus,ɯuž-
baigė:ɯ„suɯPauliuɯValéryɯgalėčiauɯpasakyti,ɯkadɯtai,ɯkąɯpa-

7ɯ ArūnasɯSverdiolas,ɯApie pamėklinę būtį ir kiti etiudai.ɯVilnius:ɯBaltosɯlan-
kos,ɯ2006.ɯ(„Korys,ɯmiglaɯirɯrėtis.ɯDabartinėsɯlietuviųɯkultūrosɯerdvėlai-
kioɯypatybės“,ɯ„Lėkštutėlėɯlėkštelė.ɯKeliɯdabartinėsɯLietuvosɯviešosiosɯ
erdvėsɯypatuɯmai“,ɯ„Cinizmasɯpasɯmum:ɯaukštybėsɯredukcija“,ɯ„Šisɯtasɯ
apieɯpamėklinęɯbūtįɯsveturɯirɯčionai“.)

8ɯ ArūnasɯSverdiolas,ɯ„Mažaraštėɯkultūra.ɯSociokultūrinisɯetiudas“,ɯ Š
lankos,ɯnr.ɯ27,ɯ2007,ɯp.ɯ44–64;ɯArūnasɯSverdiolas,ɯ„Išmintiesɯdorybė.ɯIšɯ
principoɯirɯišɯtikrųjų“,ɯBaltos lankos,ɯnr.ɯ36,ɯ2012,ɯp.ɯ5–27;ɯArūnasɯSver-
diolas,ɯ„Cloacaɯmaxima.ɯLietuvosɯžiniasklaidaɯšiandien“,ɯBaltos lankos,ɯ
nr.ɯ40,ɯ2019,ɯp.ɯ88–104.
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rašiau,ɯlabaiɯgreitaiɯnustojaɯbūtiɯmanoɯdalimi.ɯSykįɯužrašęs,ɯ
jauɯnebesigrumiɯsuɯ taisɯklausimaisɯsavyje,ɯ jieɯ jauɯatiduoti,ɯ
jauɯpriklausoɯkitiems.ɯPačiamɯpasidaroɯnebeįdomu,ɯnesɯuž-
baigta“9.ɯApieɯsaveɯgalėčiauɯpasakytiɯpriešingai:ɯtamɯtikrąɯ
atliktąɯmintiesɯdarbąɯŗksuojantisɯtekstasɯvisuometɯliekaɯtar-
tumɯneužbaigtosɯšachmatųɯpartijosɯŗgūrosɯantɯlentos,ɯprieɯ
kuriosɯknietiɯgrįžti,ɯ taiɯyraɯ tęstiɯ irɯperrašyti.ɯGavęsɯprogą,ɯ
šįkartɯtaipɯirɯpadariau.ɯBetɯvienasɯtekstasɯ–ɯ„Kasɯyraɯparti-
jaɯLietuvoje“,ɯskaitytasɯSantarosɯsuvažiavimeɯ2019ɯmetais,ɯɯ
oɯpaskuiɯplėtotas,ɯpasirodoɯpirmąɯkartą.

Paskutiniojiɯ esė,ɯ„Skonioɯreikalas“ɯ išɯ pažiūrosɯ atrodoɯ
nedaugɯtesusijusiɯsuɯgyvaɯlietuviųɯkultūrosɯdabartimi,ɯčiaɯ
nenagrinėjamaɯ konkretiɯ josɯ ɯ ɯ nuncɯ problematika.ɯ Taiɯ
neɯkritinisɯtamɯtikroɯkultūrosɯ laukoɯ Š š ɯaprašymas,ɯ
oɯveikiauɯšiokiaɯtokiaɯsugestija,ɯkokiomisɯvidujybėsɯinstan-
cijomisɯarɯsprendimoɯgaliomisɯ turėtųɯ remtisɯ kultūrinėɯvi-
suomeninėɯtikrovė,ɯkadɯtaptųɯtobulesnė.ɯSkonioɯklausimas,ɯ
savoɯ ruožtu,ɯ sugrąžinaɯ prieɯ pirmojojeɯ esėɯ keltoɯ išmintiesɯ
klausimo.ɯ Rūpesčioɯ skatinamaɯ savosiosɯ kultūrosɯ kritikaɯ
siejasiɯsuɯateities,ɯatvertiesɯ paieškaɯ irɯ viltimiɯar,ɯ atsargiauɯ
kalbant,ɯsuɯviltiesɯviltimi.

ɯ

9ɯ VytautasɯKavolis,ɯ„Nuoɯdailėsɯsociologijosɯikiɯmoraliniųɯkultūrų“,ɯin:ɯ
RitaɯKavolienė,ɯDariusɯKuolysɯ(sudarytojai),ɯVytautas Kavolis: asmuo ir
idėjos,ɯVilnius:ɯBaltosɯlankos,ɯ2000,ɯp.ɯ30−31.


