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Si knyga skirta dviejij kulturos modeliij - sakytinio ir rasytinio - gy-
vavimui skyrium, sankirtoms, sampynoms, konfliktams ir luziams 
Lietuvoje^ apzvelgti. Man regisi, kad tai nera tik ;;teorinis" ar ;,abs-
traktus" tyrimas. Kalbejimas ar rasymas (daznai net mums nenorint 
ar nezinant) padaro girdimus bei regimus miisij jausmus, apm^s-
tymus, vertybinius nusistatymus. Negana to, pagaljuos, o ne pagal 
miisi} „tikr4j j As", kiti sprendzia apie mus\[ norus ar motyvus. T4 patj 
galime pasakyti ir apie didziijjij grupixj - seimij, luomq, tautq - pa-
tirtj. Valdovo duotas ir sulauzytas pazadas ar suciuptas isdaviko 
laiskas, gandas apie gretimoje salyje siauciantj bad^ ar mitas apie 
jau priartejusj galingo gelbetojo atejimq ne kart^ lemia esmines po-
litines pervartas, nors daug kas mano, kad visk^ lemia galia ir turtas. 
Istorijos sambreskose prasidej^s ilgalaikis procesas - naujxj vertybi^ 
jsisaknijimas, kurj patvirtina ar maskuoja letai kintancios gestq ir 
simbolii} reiksmes, zmoniij baimes toje kaitoje netekti savo tapa
tumo, daznai ir paskatinancios jo eizejim^, naujq tapatumo pamatij 
paieska ir atradimas - gali testis ir siandien. Toks yra ir rasto kultii-
ros jsigyvenimas. Lietuva rast^ naudoti eme velai - galima sakyti, 
paveluotai. Antra vertus, lietuviai itin ilgai islaike gausius sakytines 
kulturos elementus. „Dainuojancios revoliucijos" metafora, skirta 
musq laisves kovai apibiidinti, ir juridiskai neprivalomi signatarq 
parasai po Kovo 11-osios aktu - didieji jvaizdziai, liudijantys, kokia 
stipri tebera sakytines ir rasytines raiskos sampyna miis^ istorijoje. 
Kaip tik todel ir manau, kad „istorinis" zvilgsnis tebera prasmingas 
ir tam tikru laipsniu gali isskaidrinti mus\\. 

Rnyga sudaryta is dviejij daliij. Pirmoji skirta sakytinei epochai. 
J i pradedama savotisku prologu, atskleidzianciu civilizacinj konflikt^ 
tarp sakytinio ir rasytinio pasaulio. Veikiausiai sis konfliktas sudare 
s^lygas tragiskai taikios baltij tautij christianizacijos baigciai. Antru 
skyriumi siekiama parodyti sakytines kulturos savitum^, kaip jis 
buvo regimas is rasytines perspektyvos, atskleidziant jos prisiimt^ 
klasikiniij tekstij jtak^. Treciame („Kaip apgauti nemeluojant") 

1 Sioje knygoje „Lietuva" ir „Lietuvos Didzioji Kunigaikstyste" s^moningai varto-
jama kaip sinonimai, isskyrus atvejus, kur is konteksto visai aisku, kad taip nera. 
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meginama jvesdinti j gyvo zodzio erdv§, atskleisti, kuo jo suvoki-
mas kitoks, zvelgiant is sakytines kulturos perspektyvos. Kaip tie 
gyvi lietuviski zodziai, konkreciij religiniq realijij vardai, susting§ 
kitakalbeje literaturoje, gali parodyti sakytines gyvensenos formas, 
svarstoma ketvirtame skyriuje „Kiek kojij turi gyvate". Penktas pir-
mos dalies skyrius, pavadintas „Nelabai moksliniu intarpu" auto-
riui atrodo isskirtinis: ankstesni skyriai yra tik jvadas siam, kuriuo 
siekiama atkurti pirmaprad^ pasaulevok^, ypating^ demesj skiriant 
vardijimo fenomenui. Vardijamajame zodyje isryskeja visai kalbai 
sakytines kultiiros priskiriami bruozai - savarankiskumas, aktyvu-
mas, paveikumas. Balso moduliacijos tokiomis s^lygomis tampa 
labai svarbios. Su tuo susij^s lietuviij mitologijos palikimas apta-
riamas sestame skyriuje „Apie dievij ausis". Tolesniame skyriuje 
toliau svarstoma neverbaline raiska, marginalizuojama rasytineje 
kulturoje. Cia klausiama: „Ko verke karzygiai?" Kunigaikscii} asaros, 
minimos folklore ir metrasciuose, jterpiamos j sakytines kulturos 
kontekst^ ir tampa dingstimi uzsiminti apie archajiskiausi^ musij 
paveldo klod^ - sutartines - bei pameginti pajusti, k^ jis galetq sa
kyti siandienos zmogui. 

Antroje dalyje meginama apzvelgti rasytines kulturos sakniji-
m^si. Rasytine kultiira (suvokiama kaip Lietuvai krikscionybes 
atnestas reiskinys) meta issukj ankstesnei visuomenes ir zmoniij 
tapatybei. Sis issukis padeda apskritai atrasti socialines ir asmenines 
tapatybes reiskinj. Pirmas skyrius parodo t^ issiakj ir tapatybes kai-
tos kryptj. Antrame skyriuje „Rasto namij priemeneje" aptariamas 
rastingumas, kaip besiformuojancios krikscioniskosios tapatybes 
elementas, ir jo praktinis funkcionavimas - „Rastas" cia suvokiamas 
ir kaip rasmenys, ir kaip Sventasis Rastas, pagrindine Baznycios ir 
tikinciojo tapatumo norma. Katekizme susipina sakytine ir rasytine 
kultura, jis (ypac per poterius) aprepia visus individus, nepaisant 
jij santykio su rastu. Pamokslai - trecio skyriaus objektas - t§sia 
rasto ir kalbejimo, asmeninio ispazinimo ir rastu perimtos tiesos 
sampyn^. Prie pamokslij glaudziasi ir disputai, liudijantys naujas 
asmenines ir kolektyvines tikejimo paieskos ar sutvirtinimo formas 
sakytineje erdveje. Sqlytis su knygomis tolesniame skyriuje gr^zina 
prie naujos tapatybes radimosi - krikscionybes ispletota antikine 
meditacinio skaitymo ir rasymo praktika zmogui atskleidzia jo pa-
ties vidujybf, taip tapatumui suteikdama iki tol nereget^ matmenj. 
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Penktame skyriuje jau galima priarteti prie autonomisko ir indivi-
dualaus rasymo - to, k^ siandien vadintume asmenine kiiryba ir is 
jos plaukiancia autorystes samprata. D u paskutiniai skyriai pristato 
faktines individo egzistencijos ribas perzengiantj asmens ir bendri-
jos valios jsitvirtinim^ rasytines teises priemonemis ir visuomenes 
bei valstybes identiteto kurim^ per jstatymq leidyb^. 

Abi dalys, nors ir ganetinai skirtingos tiek temiskai, tiek metodis-
kai, yra sumanytos kaip viena kitq papildancios ir interpretuojancios. 
Saltiniij stoka, noras isgauti kuo daugiau specifines informacijos is 
mus pasiekusios medziagos verte tyrime rinktis kintamos optikos 
princip^. Kai kur ypatingas demesys skiriamas paskiram faktui ar 
epizodui (pvz., K^stucio priesaika ar autoriaus portretas), jis tarsi 
isdidinamas. Kitur naudotasi gausesne faktografija, leidusia kurti 
labiau panoraminj vaizd^. Medziagos margumas - mitologija ir 
politines istorijos faktai, teisiniai dokumentai ir folkloras, poezija 
ir disputxj ataskaitos - naturaliai destesi j tam tikr^ mozaik^. To mo-
zaikiskumo ir s^moningai noreta, tikintis, kad galutinis bendras 
vaizdas jgaus daugiau atspalviij ir subtilesniij apybraizij. 

Kadangi apie musij sakytin^ epoch^ ir tolesnius jos istorijos 
vingius galime suzinoti daugiausia is rasytini^ saltiniij (arba ka-
daise uzrasytij folldoro duomenq), tai j i pati neisvengiamai jtrau-
kiama j rasytines kulturos erdv§, o bet koks jos tyrinejimas tampa 
rekonstrukcija, atliekama jrankiais, pateikiamais rasto suformuoto 
m^stymo. Viltis, kad jmanoma nuo §io m^stymo kiek atsitraukti, 
skatino kur ne kur pazeisti tradicinio mokslinio diskurso normas. 
Vaizduotei ir metaforai cia pameginta suteikti viet^ (tegu ir nely-
giavert?) salia analitinio tyrimo; netiesiogines nuorodos ir uzuo-
minos vietoje isvadij, ispletotij iki slegiancio akivaizdumo, galbiit 
leis skaitant atrasti asmenin§ perspektyv^. 

Siaip ar taip Skaitytoj^ biitina perspeti, kad netureta tikslo para-
syti nuosekli^ „Skaitymo", „BCnygos" ar panasi^ socialin^ kultiirin^ 
istorij^. Veikiau, kaip jau mineta, noreta parodyti jvairiq kalbejimo 
ir skaitymo galimybiij bei vizijij, j i j nesamij ir remiamij vertybiij 
gyvavimo formas, sakytines ir rasytines kulturos s^veikij arba konf-
liktij pavidalus. 

Per paskutinius kelis desimtmecius zodines tradicijos ir rasti-
jos funkcionavimo tyrimai taip issiplete, kad virto savarankiska 
disciplina. Rasantjjj siomis temomis lydi pagunda tekst^ perkrauti 
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teorinemis klasifikacijomis ir nuorodomis. Stengtasi tokios pagun-
dos isvengti, cituojant tik tuos uzsienio autoriij veikalus, kurie buvo 
tiesiogiai pravartiis svarstant lietuvisk^j^ problematik^. Vertingij 
lietuviskrj mitologijos, folkloristikos, knygos istorijos tyrinejimq 
esama apsciai, taciau mums rupimu aspektu kone svarbiausia vis 
dar lieka Egidijaus Banionio studija apie zodzio ir paprocio kulturos 
zymes Gedimino laiskuose, is Lietuvos rasytines kultiiros tyrimij 
artimiausi ir paskatij teikf yra Arvydo Paceviciaus tekstai. 

Klasikiniai Walterio Ongo, Jespero Svenbro, nemenkai ir Erico 
Havelocko darbai - visi jie dazniau turimi galvoje negu cituojami -
sudaro sios knygos fon^, kuriame nuolatos prasimusa Platono dia-
logai, pirmiausia - Faidras. Jo metaforos pasiskolintos ir abiejij 
daliij antrastems. 

Si knyga radosi ne is karto. Pirmiausia, norint pagerbti prof. Edvard^ 
Gudaviciq jo 70-mecio proga, buvo parasytas straipsnis jubiliejiniam 
rinkiniui Tarp istorijos ir butoves (Vilnius: Aidai, 1999). Prie jo temos 
netrukus grjzta sutelktineje knygoje Lietuvos Didziosios Kunigaikstijos 
kultura: tyrinejimai ir vaizdai (Vilnius: Aidai, 2001). T\\j nuo-
trupos atkeliavo ir j siuos puslapius. Kai kuri^ skyreliij pirmi variantai 
skelbti Naujajame Zidinyje-Aiduose, dabar jie is esmes perdirbti. 

Lietuvos Didziosios Kunigaikstijos kulturos rengimo bendrazygiai 
daug prisidejo prie mineto straipsnio virtimo knyga. Rimvydas 
Petrauskas, regis, anksciau uz autoriij patikejo, kad tai jmanoma, ir 
sutiko perskaityti dalj jau baigto teksto, Liudas Jovaisa dosniai da-
lijosi faktais ir ziniomis, Mindaugas Paknys ir Eligijus Raila nuosir-
dziu demesiu padejo istverti rasymo varg^. Jiems visiems esu labai 
dekingas. Negaliu nepamineti Prano Vildziuno tikrumo, kad si^ 
knygq bus verta skaityti. Jo kantrus palaikymas leme tai, kad skai-
tmeniniai juodrasciai virto svarrasciais. Galiausiai reikia padekoti 
pirmiesiems pirmos dalies skaitytojams Pauliui Subaciui ir Nerijui 
Sepeciui. Esu tikras, kad ji j pastabos, kaip ir Pauliaus Garbaciausko 
atidus skaitymas, pagerino galutin^ knygos versij 4. Be abejo, uz visas 
spragas, klaidas ir kitokias bedas atsakingas tik autorius, besitikintis 
Skaitytojo atlaidumo. 
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