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1 tekstas 
 

Vincas Krėvė 

Skerdžius 
(Ištraukos) 

 

– Kad taip mano valia, – atsiliepė Valainienė į Grainį, – aš tavo liepą būtau seniai nukirtusi. Ir prisikeikiau aš jos ir tavęs drauge – pusė daržo 

gaišta kas metai: nušvokščia, atažalas paleidžia, ir niekas neauga. 

– Gerai, kad Dievas nedavė kiaulei ragų! – net paraudęs atrėžė Lapinas. – Kas matė, kad tokį medį kaip liepa kirstų! Ar tu ją sodinai, ar ką? 

– O manote, kad iš mano daržo tai didelė nauda? – kalbėjo Grainis, nepaisydamas Lapino. – Per geras varsnas1 tik dilgėlės ir atžalos auga. 

– Nukirstai, ir tiek! Kokia gi tau iš jos nauda? 

– Kaip nukirsi! Gaila tokio gražaus medžio, – kalbėjo vyrai. 

– Ko klausote jos! – piktai sušuko Lapinas. – Žmonės medžius sodina aplink namus, o ji, matai, „nukirstau! nukirstau!“ Kas tau tokis medis, 

juk tai ne musė! Paėmiau, sugnybau – ir nėra! Pasigėdytai, sene, taip kalbėti!.. 

– Ko dabar aš gėdysiuos? Nugriaus kada vėjas ant tvartų, gyvulius dar sutrėks2. 

– Nugriaus, nugriaus! Klausykite, tik jūs, žmonės! Amžius liepa stovėjo, o dabar, „nugriaus“! Alaus tu prisigėrei, žmonele3! – sielojosi 

Lapinas. – Nukirsti tokį medį, vis tiek kaip žmogų užmušti! 

– Ot, imsiu ir nukirsiu! – ūmai prakalbėjo Grainis. – Mano liepa, kas man užgins? Noriu – kertu, noriu – ne. 

– Tavo liepa! Ar tu ją sodinai, kad ji tavo, ar tu ją auginai, kad kirsti nori? Ar gal ji tau vienam žaliuoja, tau vienam šlama ir grožėjasi? Kad 

tavo lauke auga, tai jau ir tavo! Dievulio ji ir mažų paukštelių, ne tavo! 

<...> 

– Dėde, dėde, ar matai? Grainis nukirto savo liepą. 

Žiūri skerdžius: tikrai, liepos nebėra. Jis dar nenori tikėti akimi – patrynė lyg žmogus, iš miego prabudęs, geriau praplėšė – vai, gi vis nėra! Ten, 

už vyšnių sodelio, pas Valainio tvartus ji stovėjo, aukščiausia ir plačiausia visų medžių, o dabar ten nieko nebėra. Lyg dangus prakiuro toje vietoje. 

Pasėjėjo senis į Grainio kiemą ir žiūri į daržą. Mato, guli liepa, išsitiesusi per visą daržą, per bulbes, per svogūnus. Tik žalios šakos į aukštą 

kėpso kaip rankos. Dar švokščia lapai, vėjo papučiami – lyg skundžiasi žalia liepelė. 

Maži paukščiukai, kurių lizdais šakos kniugždėte kniugždėjo, dabar lekioja aplinkui ir taip graudžiai čypia, lyg apverkdami išgriautus savo 

lizdus – čip čiip čit čiit… 

Prilėks, pulsis šakosna ir vėl lekioja, skraido, čypia, aptūpę tvorą. 

Grainis stovi su kirviu ir krapšto galvą, patsai nežinodamas, kam jisai nukirto liepą, ištrėkė daržą ir ką dabar jisai su juo bedarys? 

Kad jisai, rodos, galėtų, iš naujo liepą pakeltų, pastatytų ją ant seno kelmo… 
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Bet nepakelsi, neprigydysi. 

Atsikėlė nūnai vėlai – galvą skauda, burnoje kartu, lyg būtų čemerų4 pavalgęs, pikta. Atsikėlęs išėjo kieman, norėjo darbo imtis, bet galva kaip 

puodas, darbas iš rankų krinta. Paėmė žagrę taisyti, tik rankeną nulaužė; dalgę ėmė tinti, tik plaktuku nagus sau apsigurino. Metė žmogus tynęs, 

plaktuką pavarė pasvirnėn, o vaiką, kuris skiedryne žaisdamas pasipainiojo po kojų, supylė diržu. 

Kas daryti? Atsistojo Grainis vidury kiemo, kaso pakaušį ir dairosi į visas šalis. Prisiminė jisai, kad vakar pas Valainį ketino liepą nukirsti. 

Dirstelėjo, pakėlęs galvą aukštyn, į dangų, į liepą, ir tokis piktumas jį pagavo ir ant liepos, ir ant paukščių, kurie visokiais balsais čirškė jos šakose, 

jog, atsinešęs iš trobos kirvį, nuėjo daržan. 

– Jūs man čia daugiau neberėkausite, nebegadinsite javų bei vyšnių, nenaudėliai! Aš jus iš čia išrūkysiu, išginsiu!.. 

Atsipeikėjo, atsikvošėjo jisai tik tada, kai liepa subraškėjo, susiūbavo ir palinko į vieną šalį; pirma lengvai, pamažėl, o paskui vis greičiau ir 

greičiau, garsiau subraškėjo – ir staiga griuvo, išsitiesė per visą daržą. 

Stovėjo dabar Lapinas pas tvorą liūdnas, paniuręs, žiūrėjo, kaip ardo subėgę vaikai paukščių lizdus, laužo šakas, ir tik lingavo žila galva. 

– Žmogau, žmogau, ir širdies tu neturi, ir Dievo nebijai, kad tokį medį sunaikei. 
Vincas Krėvė. Rinktiniai raštai III tomas. Vilnius: Vaga, 1982. 

 

1 varsna – vienu kartu užimamas arti plotas; istor. ilgio matas (apie 125 žingsnius) 
2 sutrėkti – sugadinti, subjauroti 
3 žmona – šnek. moteriškė 
4 čemerys – nuodingas lelijinių šeimos augalas 
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2 tekstas 
 

Alis Balbierius 

Ekologinės etikos ilgesys 

(Ištraukos) 
 

Netoli manęs barzdotas vyriškis sklaido laikraštį, atidžiai įsižiūrėdamas į raides per storus akinių stiklus. Staiga vyras kažką atsargiai suima dviem 

pirštais, tas „kažkas“ pradeda ropoti jo smiliumi, žmogus prisikiša mažytį juodą vabalą prie pat akių, pagarbiai apžiūri ir lyg brangų, greitai dūžtantį daiktą 

atsargiai išleidžia pro langą. <...> 

Dabar, ko gero, niekas negali pasakyti, kada gimė pirmieji ekologinės etikos1 impulsai, etikos, kurios išvystymas toks svarbus mūsų gamtosauginiam 

amžiui. Tų pradmenų randame seniausiuose tikėjimuose, ritualuose, tabu, savotiškos „ekologiškos moralės“ laikosi saujelė mūsų amžiuje pirmykštės 

bendruomenės lygyje tebegyvenančių genčių. 

Iš daugelio senųjų kultūrų – senovės Indijos, Kinijos, Egipto – mus pasiekė tų tolimų laikų gamtosauginės veiklos žinios. Dar III amžiuje p. m. e. 

Indijoje imperatorius Ašokas buvo paskelbęs daug įstatymų gamtai saugoti. O gamtosaugą mes dabar suprantame ir kaip etinį aktą, ne vien kaip utilitarų2 

(apsaugoti išteklius), bei gyvybišką būtinybę (norint išvengti ekologinio susinaikinimo). <...> 

Panašių pavyzdžių, kur galime įžvelgti ekologinės etikos pradmenis, surastume nemažai. 
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Netgi baltų genčių pagonybė iš esmės buvo gamtosauginis, etinis tikėjimas – gyvybės, miškų, medžių, įvairių gyvūnų garbinimas ir dievinimas. Senovės 

baltų tyrinėtoja M. Gimbutienė knygoje „Baltai priešistoriniais laikais“ teigia: „Medžiai, miškai ir giraitės, akmenys, kalvos, kalnai kupini stebuklingų žemės 

ir vandenų galių. Tos jėgos laimina, gydo, saugo nuo nelaimių, garantuoja vaisingumą.“ O intuityvią protėvių pagarbą gamtos pasauliui dabar galime paaiškinti 

moksliškai, įrodyti, kad iš tiesų gamta ir žmogus joje yra vienintelis visų gyvybės galių šaltinis. Taiklių ekologinių pastebėjimų, nujautimų, intuityvaus 

supratimo gausu ir lietuvių tautosakoje – pasakose, patarlėse, liaudies dainose. <...> 

Etika daug amžių nagrinėjo tik žmonių tarpusavio santykius. Tuo ji ir buvo svarbi. Tik XX amžiuje paaiškėjo, kad vien žmonių tarpusavio santykių 

supratimo nebeužtenka, nes aštrėjanti ekologinė situacija savaime į etikos sritį įtraukia gamtos ir žmogaus santykius, prilygindama juos žmogaus su 

žmogumi santykių vertei. Amžiaus pradžioje parašyti A. Šveicerio pranašingi žodžiai dabar artimi ir suprantami daugeliui: „Šiandien atrodo ne visai 

normalu reikalavimą skaitytis su viskuo, kas gyva, iki pačių žemiausių gyvybės formų, laikyti protingos etikos reikalavimu. Bet kada nors bus stebimasi, 

kad žmonijai prireikė tiek laiko pripažinti, jog betikslis kenkimas gyvybei yra nesuderinamas su etika.“ 

Ekologija praplečia gyvybės supratimą, nes gyvybė glaudžiai susijusi su negyvąja gamta, tad reikia saugoti ne tik gyvybę, bet ir gyvojo ir negyvojo 

pasaulio visumą, jų tarpusavio ryšius.<...> 

Ekologinės etikos ilgesys gimsta dėl to, kad įvairiapusė pagarba gamtai dar netapo kiekvieno iš mūsų savastimi, kuri vis tobulesnėmis formomis būtų 

perduota iš kartos į kartą. Ją kurti, apie ją kalbėti – ne tik etikų ir gamtininkų pareiga. 
Alis Balbierius. Ekologinės etikos ilgesys. Veidai. Vilnius: Vaga, 1989. 

1 etika – 1. dorovės mokslas; 2.  žmonių elgesio normos 
2 utilitarus –  naudingas, praktiškas, taikomasis 
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