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Kriminaliniai mitai
Santrauka
Esmine straipsnyje nagrinejama problema - kriminaliniy mity samprata, savybes, funkcijos,
padariniai. Kriminaliniai mitai - tai socialiniy mity forma, kuriy turinj sudaro stereotipinis iinojimas
apie nusikaltimus, teisesaugos pareigiinus, nusikaltelius, aukas ir t.t. Nors toks iinojimas neretai
yra gerokai nutolqs nuo realybes, vis tik jis sekmingai konkuruoja su moksliniu iinojimu ir daro
jtakq ne tikpaprasty visuomenes nariy emocijoms ir esamos situacijos suvokimui, bet ir mokslininky,
politiky priimamiems sprendimams ir formuojamam nusikaltimy kontroles politikos pobiidiiui.
Problema dabar yra labai aktuali ir Lietuvoje, kur kriminalinio pobiidiio naujienoms
iiniasklaidoje skiriamas didiiulis demesys. Straipsnyje bandoma atsakyti j tokius klausimus: kas
apskritai yra mitas? Kokie galimi mity analizes biidai? Kas yra kriminalinis mitas? Kokios yra
kriminalinio mito savybes ir funkcijos? Straipsnyje nagrinejamas ir Lietuvoje gana paplitqs
kriminalinis mitas apie mirties bausmq.
Remiantis atlikta analize daromos tokios iSvados:
1. Kriminalinis mitas - tai kolektyvinis problemy, susijusiy su nusikalstamumu, apraiymas
besiremiantis realiais socialiniais faktais, tatiau juos igkraipantis, "iSputiantis" iki socialines
problemos lygmens, akcentuojantis tik siaurq tam tikro reiSkinio aspektq. Kriminalinis mitas
pateikiamas kaip natiiralus, savaime suprantamas dalykas, todel visuomene perima jj netikrindama.
2. Kriminalinius mitus neretai kuria iiniasklaida ir oficialioji valdiia. Mity kiirimas ir jy
stiprinimas yra susijqs su komerciniais, ideologiniais, politiniais ir kt. tikslais.
3. Kriminaliniai mitai kuriami sureikiminant problemos svarbq, nuolat jq akcentuojant.
Kriminaliniy mity kiirimui naudojamos tokios priemones ar jy deriniai: atrenkamasis fakty
pateikimas; kriminaliniy stereotipy kurimas; nuomones kaip fakto pateikimas; iurnalisto nuomones
pateikimas pasitelkiant kitus Saltinius; tendencingas apraSymas, etiketiy klijavimas; remimasis
nepagrjstu autoritetu; fakto atskyrimas nuo jo konteksto; atrenkamasis interviu ir kt.
4. Kriminaliniai mitai pasiiymi tokiomis savybemis: paprastai jie susiejami su
nepopuliariomis visuomeneje grupemis, kuriy ativilgiu jau egzistuoja tam tikras neigiamas
nusistatymas; kriminaliniy mity elementas - nekalta, bejege auka; kriminaliniai mitai teigia, kad
nusikalteliai kelia rimtq gresmq visuomenes saugumui, tradiciniam gyvenimo biidui, normoms,
vertybiy sistemai, gali sugriauti "normaly" gyvenimq.
5. Kriminaliniy mity funkcijos: jie deformuoja realybq, parodydami jq tokiq, kokios
pageidauja kriminaliniy mity kurejai; klasifikuoja miisy poiiiirius j nusikalstamumq, teisesaugos
sistemq, nusikaltelius, aukas; palaiko jau susiklostiusius poiiiirius j Siq problemq, keisdamiesi,
prisitaikydami prie pakitusiy sqlygy; uipildo miisy iinojimo spragas, pateikdami supaprastintas
schemas, atsakymus i riipimus klausimus; leidiia prasiveriti emocijoms ir nukreipia jas tam tikra
linkme, "nuleidiia garq" ir Sitaip apsaugo visuomenq nuo socialiniy neramumy.
6. Kriminaliniq mitq padarinys - baimes, nesaugumo jausmas, uidarantis visuomenq i
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uiburtq ratq ("viktimizacijos baime - socialinis atskyrimas - didejanti rizika tapti auka - didejantis
nusikaltimy skaiCius - dar labiau iiaugusi baime"). Mitai maskuoja realias socialines problemas,
kliudo moksliniams nusikalstamumo tyrimams.
Kriminaliniai mitai yra patvariis ir ilgaamiiai, jie lengviau jsigali negu "nublanksta". Biidami
dinamiSki, jie nesunkiai prisitaiko prie naujy sqlygy ir visuomenes poreikiy. Kita jy gajumo prieiastis
yra ta, kad pati visuomene neretai nori "biiti apgauta". Siuolaikineje visuomeneje, kur iiniasklaida
atlieka tarpininko tarp informacijos ir jos vartotojy vaidmenj, praktiSkai nejmanoma gauti tikslios,
neiikraipytos informacijos apie mus supanti pasauli. Tuo tarpu iiniasklaidos platinami mitai,
siiilydami nesudetingus stereotipus apie tai, kaip turi biiti suvokiama ir kokia yra realybe, pateikia
paprastq ir aiSky atsakymq i riipimus klausimus. Todel neretai iiniasklaidos transformuota ir pateikta
informacija pasitikima labiau nei iiniomis iS pirminio Saltinio.
Kriminaliniy mity tyrimas vargu ar gali sugriauti Siuos mitus. Pagaliau pats mity
demaskavimas ir realybes atskleidimas gresia tapti mitologo kuriamu mitu. Vis tik kriminaliniy
mity analize gali bent Siek tiek praplesti kriminalines situacijos suvokimo ribas, skatinti atsisakyti
seny ir ieSkoti naujy, efektyvesniy nusikalstamumo problemos sprendimo biidy.

Nusikaltimai egzistavo visais laikais ir visose
visuomenese. Taeiau skirtingais laikotarpiais Sis
socialinis reiikinys buvo laikomas nevienodai
svarbiu, buvo akcentuojami skirtingi jo aspektai.
Jeigu primityviose visuomenese nusikaltimas
buvo suvokiamas kaip dievy uiriistinimas
sulauiius tabu, tai Siuolaikineje visuomeneje
nusikaltimas suprantamas kaip socialine iala,
blogis, nukreiptas pirmiausia prieS paCiq
visuomenq, jos normas, nariy teises.
Nusikal timy prieiasCiy bandyta ieikoti jau
antikos laikais. Mokslui pletojantis, XVIII
amiiuje pradejo formuotis kriminologija savarankiSka mokslo Saka, nusikaltimq
suvokianti kaip socialini procesq, kuriame
dalyvauja ir nusikaltelis, ir nukentejusysis, ir
visuomene.
TaCiau nusikaltimai domina n e tik
mokslininkus. Apie didiiule kriminalinio
pobiidiio naujieny paklausq liudija tokio
pobiidiio TV laidy reitingai, IaikraSEiy tiraiai.
Visuomenes nuomones apie nusikaltimus
susiformavimui didiiausiq jtakq daro n e
asmenine patirtis, o spauda, televizija, radijas.

Jy pateikiama informacija paprastai biina jau
apipinta komentarais, interpretacijomis, jai jau
biina suteiktas tam tikras emocinis atspalvis. Si
realios kriminogenines situacijos neatitinkanti
informacija, pasiekusi savo auditorijq, veikia
visuomenes nariy mintis, emocijas, esamos
situacijos suvokimq, pagaliau keiCia jy elgesj,
,
skatina imtis tam tikry veiksmy. ~ ibesiremianti
realia situacija, bet jq ibkraipanti, informacija
gali biiti apie jvairius dalykus - policijos darbq,
bausmes nusikalteliams Svelnumq, organizuotus
nusikaltimus, aukos vaidmenj ir t.t. Tokia
informacija ir yra tai, kq Siame darbe vadinsiu
kriminaliniais mitais.
Kriminaliniy mity problema yra labai
aktuali ir Lietuvoje, kur kriminalinio pobiidiio
naujienoms iiniasklaidoje skiriamas didiiulis
demesys. Kaip rod0 statistiniai duomenys (10;
23) ir teigia kriminologai (13; 104), didiiausiq
jtakq visuomenes nariy nuomonems apie
nusikaltimy lygi bei dinamikq daro ne asmenine
a r artimyjy patirtis, bet iiniasklaidos
praneSimai. Patys iurnalistai neretai teigia, kad
jy publikacijos tik atspindi realybe tokiq, kokia
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ji yra - iiauriq ir neteisingq. Jie kalba apie
visiSkai informacini kriminaliniq naujienq
vaidmeni, apie galimybq pasirinkti kitq, ne tokj
"smurtinj", informacijos Saltin!. TaCiau tuo pat
metu jie nutyli apie tai, kad kriminalinio
pobiidiio naujienos yra labai patogi mediiaga
naujienoms gaminti, nes, pirma, jos yra
paklausios, antra, tokio pobiidiio naujienos
lengvai prieinamos iurnalistams. Taigi
nusikaltimai, biidami kraStutine elgesio forma,
yra labai "dekinga" priemone sensacijoms
gaminti ir skaitytojams privilioti siekiant tik
komerciniq tikslq. Todel iiniasklaida yra
suinteresuota senqjq kriminaliniq mitq
palaikymu ir naujqjq kiirimu. Deja,
kriminaliniai mitai ne tik traukia visuomenes
nariq demesi, - jie seja baimq, nesaugumo
jausmq tarp imoniq, skatina uisidaryti,
izoliuotis. TaCiau izoliacija, susvetimejimas kaip
vienas iS labiausiai nusikaltimq skaiCiaus augimq
skatinanCiq veiksniq tik dar labiau skatina
nusikaltimq skaiCiaus augimq ir tarsi patvirtina,
kad "iS tiesq - nusikalteliai siauteja". ~inojimas,
kuo paprastai baigiasi nusikaltimai ir
nusikaltimq baime, iiniasklaidos kuriamq
realybes paveikslq paverCia realiai auganCiu
smurtu.
Kriminaliniai mitai ne vien pateikia tam
tikrus Sablonus, supaprastintus supratimus apie
tai, kas yra nusikaltelis, auka, kokios teisesaugos
pareigiiny pareigos ir pan. Blogiausia yra tai,
kad tokie Sablonai, biidami nesudetingi, aiSkiis
ir todel labai nesunkiai priimami visuomenes
nariq daugumos, trukdo adekvaCiai suvokti
tikrqsias socialines problemas, ieSkoti
alternatyviq, efektyvesniy jq sprendimo biidq.
Nusikaltimq kontroles politikq grindiiant mitu
jos pletrai skiriami iitekliai naudojami
neefektyviai, kadangi sprendiiamos ne realios,
o kriminaliniq mitq kiirejq sukurtosios
socialines problemos. Tikrosios problemos lieka
nepastebetos ir neiisprqstos, o visuomene toliau

kovoja su "vejo maliinais". Todel svarbu
"atsijoti" klausimus: kas, jvardijama kaip tiesa,
iS tikrqjq yra tiesa? Kokie kriminaliniai mitai
yra labiausiai paplitq? Kokie yra jq padariniai?

I. Pagrindiniai mitq teorijq akcentai
Pirmieji bandymai analizuoti mitus sietini
su Sio amiiaus pradiios antropologais.
Pagrindinis jq darbq tikslas - suvokti, paaiSkinti
mitq kilmq, paCius mitus traktuojant kaip
nemokslinius socialines veiklos ir institucijy
paaiikinimus. Siuolaikine mitq analize
grindiiama C.Levi-Strauss'o darbais. C.LeviStrauss'as, pasiremdamas struktiirines
lingvistikos perspektyva, mitus traktavo kaip
ienklq sistemas. Sis autorius, kaip ir tradicines
antropologijos atstovai, tyrinejo primityviq
visuomeniq mitus. TaCiau struktiirine mitq
analize gali biiti sekmingai taikoma ir tiriant
moderniqsias industrines visuomenes. Tai jrodo
pranciizq mokslininko R.Barhtes'o, visuomenes
tyrime sekmingai derinusio sociologijq,
semiologijq, struktiirinq antropologijq,
literatiiros kritikq, darbai.
Vieningo mito apibreiimo nera. Kasdienine
Sio termino vartosena - tai "netikintiojo"
vartosena. Pasakyti, kad jvykis yra "mitinis",
tolygu pripaiinti apskritai jo nebuvus. TaCiau
Siuolaikiniai mitq tyrinetojai laikosi kitos,
"tikinCiojoV,pozicijos. Mitas - tai pasakojimas,
kuri pasitelkdama visuomenes kultiira supranta
ar paaiikina tam tikrus realybes ar gamtos
aspektus. Primityviq visuomeniq mitai kalba
apie gyvenimq ir mirtj, imones ir dievus, gerj ir
blogj. Siuolaikines visuomenes mitai pasakoja
apie vyriikumq ir moterigkumq, mokslq, sekmq,
Seimq, pagaliau apie policijq, nusikaltimus. PrieS
pradedama kalbeti apie miisq visuomeneje
egzistuojanCius socialinius mitus apie
teisetvarkq ir nusikaltimus, noreCiau plaCiau
aptarti dviejq autoriq - C.Levi-Strauss'o
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(struktiirines antropologijos pradininko) ir
R.Barthes'o (vieno rySkiausiy socialiniy mity
tyrinetojy) - mito sampratas bei jy siiilomus
mity analizes biidus.

1. Mito samprata
Nors tiek C.Levi-Strauss'as, tiek
R.Barthes'as yra tie mokslininkai, kuriy darbais
remiasi Siuolaikine mity analize, tatiau jy mity
sampratos maiai kq teturi bendro.
C.Levi-Strauss'o teorija remiasi Saussure'u,
struktiirines lingvistikos "tevu", S.Freudu,
psichoanalizes pradininku, bendrqja
informacijos teorija. C.Levi-Strauss'ui mitas yra
pasakojimas, praneSimas, kuris perteikia
giluminq mito strukturq, sudarytq iS dvinariy
prieSprieSy, svarbiy kultiirai, kurioje mitas
cirkuliuoja. Svarbiausi tam tikroje visuomeneje
egzistuojantys mitai veikia kaip nerimq
maiinantis mechanizmas, padedantis
"susigyventi" su neiisprendiiamais kultiiros
priedtaravimais. Siuos prieitaravimus perteikia
dvinares prieSprieSos, formuodamos giluminq
daugelio iS pirmo ivilgsnio visiSkai nesusijusiy
mity struktiirq.
C.Levi-Strauss'o ir R.Barthes'o mito
sampratos daugeliu ativilgiy yra visiSkai
prieSingos. Anot J.Fiske'es (5; 132 psl.), C.LeviStrauss'ui mitas veikia atvirai, tatiau jo prasme
yra paslepta; R.Barthes'ui, atvirkStiai, mitas yra
uisimaskavqs, tatiau savo prasmq jis pateikia
atvirai, suteikdamas jai natiiralaus dalyko ar
reiSkinio pavidalq. Anot autoriaus, mitui
pavyksta "prastumti" pasleptas intencijas del to,
kad jas jis pateikia kaip natiiralias.
C.Levi-Strauss'as kultiirq suvokia kaip
homogeniSkq ir todel jo teorijoje nera uiuominy
apie tai, kad kuri nors klase gali tureti kokiy
nors specifiniy mity poreikiy. Galbiit taip yra
todel, kad C.Levi-Strauss'as kalbejo apie
primityviy visuomeniy, kurios yra daug
homogeniSkesnes u i Siuolaikines, mitus. Tuo
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tarpu R.Barthes6asdomejosi mity vaidmeniu
Siuolaikineje
industrineje
klasineje
visuomeneje, kuriq apibiidina veikiau klasiy
konfliktas negu homogeniSkumas. Todel,
R.Barthes'o nuomone, mitas Sioje visuomeneje
padeda ir tarnauja dominuojantiai klasei.
Taigi, R.Barthes'o supratimu, mitas yra
praneiimas, komunikatyvine sistema, forma. Jis
neturi substanciniy riby, todel mitu gali tapti
bet kas - raitas, fotografija, reklama, kinas,
sportas. R.Barthes'as jsitikinqs, kad visi mitai
tarnauja dominuojantios klases interesams,
kurdami tiems interesams tarnaujantias
prasmes. Subordinuotosios klases priima Sias
prasmes (nors jos kenkia jy interesams) del to,
kad jos atrodo kaip "natiiralios". Tiek C.LeviStrauss'as, tiek R.Barthes'as mitq supranta kaip
tam tikrq kalbos formq, prasmiy cirkuliavimq
visuomeneje. Tatiau, R.Barthes'o nuomone,
kalbai taip pat daro poveiki dominuojanti klase.
Lingvistiniai iStekliai, kaip ir ekonominiai, nera
padalinti visiems visuomenes nariams po lygiai.
R.Barthes'as paiymi dar vienq mitq bruoiq
- jy dinamiSkumq. Mity turinys kinta, nes
keitiasi kultiiros normos, vertybes, poreikiai.
Tatiau mity kitimas nera staigus: senyjy mity
sqvoky grandines elementai palaipsniui
pakeitiami naujais, kartu paliekant ir dali
senyjy. I r nors patys mitai keitiasi, bet
mitologizavimo procesas yra nuolatinis ir
universalus - demistifikavimas ne eliminuoja
mitus, bet, nors ir paradoksalu, suteikia jiems
o
R.Barthes'as
dar daugiau laisves. ~ i u teiginiu
priarteja prie C.Levi-Strauss'o, tvirtinantio, kad
mitas yra universalus kultiiros procesas.
4

2. Mitq struktiira

i

Kaip jau buvo mineta, C.Levi-Strauss'ui
mitas yra pasakojimas, kurj ii dalies perteikia
gilumine mito struktiira, sudaryta iS
neiisprendiiamus kultiiros prieitaravirnus
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nusakantiy dvinariy prieSprieiy. C.LeviStrauss'as iiskiria du teksto aspektus:
sintagmatinj (paviriinj, praktini), nuosekliai
atskleidiianti pasakojimo herojaus iygius ir
nesekmes, ir paradigmatini (gilyjj, mitini),
atverianti kultiirinio pobiidiio problemas.
Skaitant mitinj tekstq horizontaliai,
sintagmatigkai, mitas bus visiikai aiiki, taziau
jokios prasmes neturinti pasaka. Norint suvokti
mito prasmq, jis turi biiti perskaitomas
vertikaliai, remiantis jo paradigmatine
struktiira. Tai daroma atsiivelgiant i
pavirSiniame pasakojimo sluoksnyje esanCius
pasikartojantius bruoius, kurie organizuojasi i
tam tikras struktiiras. Sios santykiy tarp
prieiingy dvinariy kategorijy struktiiros,
gliidinCios mitinio pasakojimo gelmeje, yra
pajegios generuoti paCius jvairiausius to paties
mito variantus, dainai taip nutolusios, kad iS
pirmo ivilgsnio juos galima palaikyti visai
skirtingais mitais.
R.BarthesYoatspirties taSkas mity tyrime Saussure'o semiologine sistema. Saussure'as
kalbejo apie lingvistines sistemas, kur ienklas
yra pagrindinis prasmes neiejas. ~ e n k l a syra
sudarytas ii dviejy elementy: fizinio element0
(atvaizdo, garso)/signifikanto ir mentalinio
konceptolsignifikato asociacijos. Pasak
R.Barthes6o, mite randame tq paziq trjjy
elementy sistemq: signifikantq, signifikatq ir jy
asociacijos produktq - ienklq. TaCiau mitas yra
specifine semiologine sistema del to, kad ji yra
antrine sistema - ji yra konstruojama remiantis
pirmines, iki jo esantios, ienkly sistemos
pagrindu. Pirmosios sistemos ienklas tampa
tiktai signifikantu antrojoje sistemoje. Anot
R.BarthesYo,mite yra dvi semiologines sistemos,
kuriy viena ii dalies jmontuota i kitq: kalbine
sistema, kuriq R.BarthesYasvadina kalbaobjektu, kadangi mitas jos pagrindu konstruoja
savaq sistemq, ir metakalba - pats mitas. Kad
nebiitq painiojamos sqvokos, R.BarthesYassiiilo
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kalbos sferoje galutini elementq (ienklq) vadinti
prasme; mito sferoje signifikantq vadinti forma,
signifikatq - konceptu, o ienklq - reikSme.
Taigi, pasak R.Barthes70,"mito signifikantas
dviveidis; jis yra drauge ir prasme, ir forma,
pripildytas ir drauge tuStiasn (1; 90 psl.). Kaip
prasme mito signifikantas yra turiningas,
numano tam tikrq iinojimq, praeiti, idejas.
Virsdama forma prasme viso to netenka,
iStuSteja, nuskursta, nors visiSkai neiinyksta. Tuo
tarpu mito signifikatas, konceptas yra visada
susijqs su tam tikra situacija, taCiau jis sugeria
ne paiiq realybq, o greitiau tam tikrq jos
jsivaizdavimq. Tretiasis mito kaip semiologines
sistemos elementas, ienklas (mito reikime),
kuriamas pasitelkiant pirmyjy dviejy signifikanto (prasmes-formos) ir signifikato
(koncepto) - sqveikq. Anot R.BarthesYo,
koncepto ir prasmes santykis mite yra
deformacijos santykis. Si deformacija neleidiia
prasmei visai iinykti, konceptas tik atriboja
prasmq. Mitinis praneSimas tuo paCiu metu yra
ir intencionalus iodis-raginimas, ir sustingqs
oficialus praneSimas.
Deformacinis mito signifikanto ir signifikato
santykis leidiia pripaiinti vienq prasmq
(suteikiant jai vieninteles natiiralios ir atviros
prasmes pavidalq) ir atmesti visas kitas. Taigi
Barthes'as tvirtina, kad mitas nuskurdina
prasmq ir skatina mus manyti, kad kai kurios
reikSmes yra tikros, biidingos, tinkamos, o kitos
- ne. Todel mity analize gali tureti ir socialinq
ar politinq jtakq, nes ji parodo, kaip mitai verCia
mus galvoti, kad tam tikri konceptai susije tik
su tam tikrais ienklais.

11. Nusikaltimas h i p mito objektas
Kaip jau buvo mineta, R.BarthesYasteigia,
kad mitas yra komunikatyvine sistema, forma,
kurios objektu gali tapti bet kuris kaikq
iymintis, turintis prasme dalykas. Kaip ir kodel
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nusikaltimas tampa mito objektu?
Nusikaltimas gali biiti suprastas kaip
"destruktyvus pasiprieginimas socialinei
kontrolei, veiksmas, turintis negatyvias
pasekmes" (4). Jis nubreiia ribq tarp ty, kurie
yra visuomeneje, ir ty, kurie del savo
nusikalstamos veikos lieka u i jos riby.
Nusikaltimas kaip reiSkinys gali biiti
nagrinejamas jvairiais aspektais: biologiniu,
ekonominiu, psichologiniu, kultiiriniu. TaCiau
nusikaltimy, smurto problemq galima susieti ir
su komunikatyviniu moderniosios visuomenes
aspektu. Visuomenes iinojimas apie
nusikaltimus iymia dalimi yra kontroliuojamas
iiniasklaidos. Turint omenyje, kad iiniasklaida
Lietuvoje yra tas institutas, kuriuo pasitikima
labiausiai, nesunku suvokti jos jtakingumq
formuojant "kriminalinj iinojimq".
A.Dobryninas (4) raSo, kad "analizuojant
naujienas apie nusikaltimus kaip specifinj
diskursq, reikia atsiivelgti bent j tris aspektus:
apie kq yra praneSama; kas praneSama; kaip
praneSama". Kaip teigia autorius, pirmasis
aspektas yra aiSkus: praneSama apie
nusikaltimus, kurie yra realiai egzistuojanti
visuomenes problema. Antrasis aspektas nera
toks akivaizdus, nes ne kiekvienas nusikaltimas
tampa naujiena. Tai, ar apie jvykj bus praneSta
visuomenei, priklauso nuo daugelio veiksniy:
paties nusikaltimo pobiidiio, iurnalisto
sugebejimo pasinaudoti informacijos Saltiniais,
informacijos atrinkimo biidy, jos kodavimotransformavimo j tam tikrq kalbesenos stiliy,
pagaliau nuo paklausos tokio pobiidiio
naujienoms. Ir tretiasis aspektas: kriminalines
naujienos gali biiti pateiktos paCia jvairiausia
forma - ir kaip trumpas informacinis
praneiimas, kur tik iSdestomi "sausi" skaiCiai,
ir kaip detalus nusikaltimo eigos bei detaliy
apraSymas, iliustruotas daugybe nuotrauky.
Visame nusikaltimo tapimo naujiena
procese gliidi iSkraipymo galimybes, nes "jvykiy

"naujieniSkumas" gliidi ne paCiuose jvykiuose,
bet naujieny kiirimo procese" (6; 23 psl.).
S.Hallas, Ch.Critcheris ir kiti (7; 66 psl.) teigia,
kad jei visuomene suvoksime kaip tam tikrq
konsensq, tai didiiausiq naujienos vertq tures
tie jvykai, kurie jj paieis. Kadangi konsenso
pagrindas - teisetas elgesys, tai nusikaltimai,
apimdami neigiamq konsenso pusq, nubreS labai
aiSkiq ribq, suardanCiq Sj konsensq. Ir biitent
del Sios savybes nusikaltimy kaip naujienos verte
labai iSauga.
TaCiau jvykiui tapus naujiena, d a r
negarantuojama, kad jis pateks j iiniasklaidos
priemones - jis turi pereiti dar vienq filtrq
patioje redakcijoje. Parinkimo proceso
redakcijoje motyvai yra dvejopo pobiidiio:
"atsiivelgiama j realius ir potencialius
auditorijos poreikius ir interesus bei
iiniasklaidos priemones intencijas informuoti irl
ar paveikti auditorijq" (6; 23 psl.). Neretai
parinkimo kriterijus nulemia ir iiniasklaidos
komerciniai interesai: kriminalinio pobiidiio
naujienos yra nesunkiai gaunamos; be to, anot
P.Beirne'o ir J.Messerschmidto, "iiniasklaida
puikiai iino, kad niekas nera taip gerai perkama,
kaip smurtas" (2; 8 psl.).
ISkraipymai kuriant kriminalines naujienas
semiologiniu poiiiiriu primena mito kiirimq.
Mitas, naudodamasis savo patrauklia forma,
perSa visai kitq prasmq, kuri gali biiti visiSkai
nesusijusi su jo semantiniu pagrindu. Mitas,
biidamas reikimiy sistema, suvokiamas kaip
fakty sistema. Kalbedamas mums apie
nusikaltimus, policijos veiklq, bausmes
nusikalteliams, mitas iS tiesy bando mus
informuoti visai apie kq kita. iiniasklaida,
naudodama kriminalinio pobiidiio naujienas,
savo auditorijai primena, kad visi mes - tiek
turtingi, tiek vargSai, tiek uiimantys aukStus
postus, tiek "pilka mase" - esame lygiis prieS
mirtj ir niekada neiinome, kada ji ateis. Tai gali
biiti viena iS prieiasCiy, kodel kriminaliniai mitai
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tokie patraukliis ir kodel iiniasklaidos
priemones taip sekmingai eksploatuoja
nusikaltimy temq, nepaisant pavieniq protest4
prieS smurtq iiniasklaidoje.
Visuomeneje, iigyvenantioje radikalius
politinius, ekonominius, socialinius pokytius,
sqlygojantius gyvenimo biido, pasauleiiiiros,
vertybiy pasikeitimus, socialinj susvetimejimq,
kriminalinio pobiidiio naujienos yra ypai:
paklausios biitent del savo mitines funkcijos.
Deja, viso to kaina yra aukSta, nes kriminalinio
pobiidiio naujieny "vartojimas", jq pagalba
mitologizuojama sqmone ir kuriama
nusikaltimy baime "virtualiq nusikaltimq
realybq pertvarko j smurtinq realybq" (4).

socialines problemos lygmens.
Viena iS kriminalinio mito (kaip socialinio
mito vedinio) ypatybiy yra ta, kad juos
visuomene priima neabejodama, be jokio
patikrinimo. Pasak R.Barthes'o, mitui pavyksta
prastumti pasleptas intencijas biitent todel, kad
jis jas pateikia kaip natiiralias, kaip savaime
aiSky ir iinomq dalykq, kurio teisingumu niekas
neabejoja.
Taigi kriminaliniai mitai dainiausiai mus
veikia mums patiems to net nesuvokiant. Mes
priimame juos kaip savaime suprantamq dalykq
nenujausdami, kokiq jtakq jie gali daryti.

111. Kriminaliniai mitai

Kaip teigia V.Kappeleris (9; 4 psl.),
kriminaliniai mitai sutelkia visuomenes demesj
j keletq, dainiausiai siauros apimties,
kriminaliniy jvykiy ar temy. Sis intensyvus
domejimasis pasiekiamas jvairias biidais. Pasak
VKappelerio, pagrindinisvaidmuo nukreipiant
visuomenes demesj tam tikra linkme tenka
vyriausybems, teisetvarkos pareigiinams,
tarpasmeninei komunikacijai, reformy
siekiantioms grupems. Tai:iau pats svarbiausias
ir galingiausias kriminaliniy mity kiirejas
Siuolaikineje visuomeneje yra iiniasklaida.
Pats iiniasklaidos pobiidis sudaro sqlygas
jai tapti mity kiireja. iiniasklaida visuomet yra
tarpininkas tarp realaus jvykio ir visuomenes,
kuri apie tq jvykj informuoja. Pasaulyje vienu
metu jvyksta daugybe dalyky, ir iiniasklaidos
priemones yra priverstos atsirinkti, apie kq
raSyti, kalbeti, o apie kq - ne. Atrankos kriterijai
i:ia gali biiti patys jvairiausi - politiniai,
techniniai, komerciniai. Atranka yra pirmasis
aktyvus iiniasklaidos priemoniy veiksmas ir
pirmasis jy iingsnis kuriant mitus. Kita svarbus
iiniasklaidos priemoniy veiksmas transformavimas, naujienos pavertimas iinute.
Informacija skiriarna jvairioms auditorijoms ir

2. Kriminaliniy mity kiirejai

1. Kriminalinio mito sqvoka
Pasak VKappelerio (9; 1 psl.), socialines
problemos gali buti aiSkinamos remiantis dviem
perspektyvomis. Pirmosios Salininkai teigia, kad
gali atkreipti demesj j tam tikrq socialinq
problemq ir pateikti jq visuomenes demesiui.
Sios perspektyvos Salininkai mano, kad
socialines problemos egzistuoja realiai ir jy
padariniai gali biiti sunkiis. Antrosios
perspektyvos Salininkai pagrindinj demesi skiria
iSsiaiSkinimui,kaip Sios socialines problemos yra
sukonstruotos. J y nuomone, socialines
problemos konstruojamos kolektyviniy
apibreiimy, o n e individualaus poiiiirio
pagrindu, todel jos negali biiti visiSkai tiksliai,
neigkraipytai perteiktos.
VKappeleris, M.Blumbergas ir G.Potteris
vartoja terminq "mitas", siekdami jvardyti kai
kuriuos kolektyvinius apibreiimus, taikomus
socialinems, su nusikaltimais susijusioms,
problemoms. Prasimanymai, kuriy pagrindu
kuriami kriminaliniai mitai, dainiausiai kyla ne
del fakty iSgalvojimo, suklastojimo, bet del
realiy jvykiy iikraipymo ir jy "iipiitimo" iki
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skirtingais tikslais, todel neretai skirtingos
iiniasklaidos priemones, informuodamos apie
tq patj jvykj, vartoja visiikai skirtingq retorikq.
Be to, "iiniasklaidos priemones visuomenei ne
tik nurodo, kas svarbaus vyksta, bet ir siiilo
paaiikinimus, kaip tuos jvykius suprasti" (7; 57
psl.). Dainiausiai akcentuojamas pats jvykis ar
asmuo, dalyvavqs tame jvykyje, nekreipiant
demesio j jvykio kontekstq, prieiastis ar pan.
Kaip teigia J.Youngas, "iiniasklaidos priemones
atrenka netipiikus atvejus ir pateikia juos kaip
stereotipinius" (2; 8 psl.).
Budinga, kad viename laikraityje ar iurnale
iSspausdintas straipsnis, nagrinejantis kurj nors
jvykj, kuriam suteikiamas socialines problemos
statusas, iijudina visq jvykiy grandinq. Pasak V.
Kappelerio, iurnalistas a t r a n d a "naujq"
socialinj blogj. Kiti iurnalistai, nenoredami
atsilikti, perima jo pavyzdj: pasirodo ne tik
raSiniy ciklai, bet netgi televizijos laidos ar filmai
kuriamos problemos tema. Pagaliau
iiniasklaidos keliamas triukSmas pasiekia
politiky sluoksni ir neretai susilaukia jy demesio
- pasigirsta ketinimai "imtis priemoniy",
grieitinti bausmes ir pan. Sitaip atskiram
kriminaliniam jvykiui, pasitelkus iiniasklaidos
priemoniy kuriamq mitq, suteikiamas socialines
problemos statusas.
Taigi iiniasklaidos priemones kuria
kriminalinius mitus atrinkdamos ir pateikdamos
faktus. TaCiau nukreipti jy demesj j tam tikras
"svarbias temas" gali ne tik realus jvykis, bet ir
oficiali valdiia. Ji gali nuslepti, nutyleti
informacijq, teigdama, kad taip daroma
nacionalinio saugumo sumetimais; ji turi visas
sqlygas rengti spaudos konferencijas ir jvardinti
jvykius, i kuriuos "verta atkreipti demesj"; ji gali
atsilyginti iiniasklaidai u i oficialios kriminalinio
jvykio versijos pateikimq.
Paradoksalu, tatiau net ir patys teisesaugos
pareigiinai neretai link$ palaikyti tq
kriminogenines situacijos jvaizdj, kurj kuria
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iiniasklaidos priemones. Teisesaugos institucijos
yra suinteresuotos "saikingai bauginti"
visuomenq, palaikyti gyvuojantius kriminalinius
mitus ir iitaip pagrjsti kadry ir materialiniy
iStekliy reikmes.

3. Kriminaliniy mity kiirimas
Kaip jau mineta, visuomenes demesio
sutelkimas j tam tikrq socialinq problemq yra
pirmasis mito kiirimo etapas. TaCiau vien Sito
nepakanka. Kaip pabreiia VKappeleris, "kad
kriminaline problema tapty kriminaliniu mitu,
apie jq turi biiti raioma kaip apie problemq,
pasiekusiq "epidemijos" laipsnj" (9; 8 psl.).
Problemos svarbos sureikSminimas ir
kriminaliniy mity kiirimas paprastai atliekamas
pasitelkus daugelj priemoniy. Viena i i
svarbiausiy, jvairiy autoriy (V.Kappelerio,
PBeirne'o ir J.Meeserschmidto) nuomone, atrankinis fakty pateikimas. S.Hallas,
Ch.Critcheris ir kiti (7; 88 psi.) teigia, kad
iiniasklaida, atrinkdama publikavimui
kriminalinius jvykius, atsiivelgia j Siuos bruoius:
nusiiengimo rimtumq, svarbumq;
"keistas" kriminalinio jvykio aplinkybes
(ironiikas, komiSkas, nejprastas);
sentimentalias ar dramatiikas
aplinkybes;
j m i o s ar aukitq statusq turinCios
asmenybes jtraukimq i nusikaltimq.
Be to, Sie autoriai pabrkiia, kad bet kuriam
nusikaltimui paprastai suteikiamas naujienos,
skelbtinos iinios statusas, jei su juo yra susijqs
smurtas. VKappeleris, be atrankinio jvykiy
pateikimo, iSskiria ir daugiau priemoniy, kurias
pasitelkus kuriami kriminaliniai mitai (9; 16-18
psl.):
kriminaliniy stereotipy kiirimas.
Pavyzdiiui, iodis "nusikaltelis" daugumai miisy
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asocijuojasi su neiSsilavinusiu, jiiiliu, tvirtai
sudetu jaunu vyriSkiu, kuris gali vidury dienos
jsibrauti j butq, susikrauti visa, kas vertinga, ir
be gailestio sumuSti, jei bandytum jam
prieSintis;
nuomones kaip fakto pateikimas.
~urnalistai,naudojantys Siq priemonq, savo
nuomonq apie kriminalini jvykj pateikia be
faktinio pagrindo. Jie raSo: ''...net ir teisejas
nuleidiia rankas - jis bejegis atkurti
teisingumq.. ." ("Respublika", 1998.03.02.) ir
pan;
savo nuomones pateikimas pasitelkiant
kitus Saltinius. ~ u r n a l i s t a sgali pasikviesti
interviu imones, atrinktus pagal tai, kaip jq
nuomones tinka jau iS anksto suplanuotai
istorijai ar poiiiirio j tam tikrq jvykj pateikimui;
tendencingas apraSymas ir etiketiq
klijavimas. ~ i u atveju
o
nusikaltimo, nusikaltelio,
aukos apraSymui panaudojama vertybinj kriivj
turinti terminologija. Grupe individq gali biiti
pavadinama "nusikalteliq Seima"; grupe
jaunuoliq gali tapti "gauja", "apgaudinejantia"
"nieko nejtariantiq" aukq;
nepagrjstas autoritetas. Neretai
sakoma ar raioma: "...teisesaugos pareigiinai
vakar negalejo pasakyti ne vieno sprogimo
versijos.. ." ("Respublika" 1998.03.17.), "...anot
matiusiqjq, suieistasis dar bande begti.. ."
("Respublika" 1998.03.03.). Tokie migloti
nurodymai i autoritetingq Saltinj, tiksliai
nepasakant, kas konkretiai taip mano, leidiia
iurnalistui j to "autoriteto" liipas jdeti kokius
tik nori iodiius;
fakto atskyrimas nuo jo konteksto.
Kriminalinio jvykio pateikimas visuomenei
atskyrus jj nuo jo socialinio, geografinio, laiko
konteksto - puiki priemone, padedanti kurti
socialines problemos jspiidj;
atrankinis interviu. Remiantis Siuo
metodu, siekiant sudaryti perteikiamos pozicijos

svarumo, pagrjstumo jspiidj, vieno ar dviejq
autoritetq nuomones apie kokj nors jvykj
pateikiamos kaip visq ekspertq nuomone.
Taigi kriminaliniai mitai kuriami remiantis
ankStiau minetomis priemonemis, jq derinimu.
Be to, kad sekmingai gyvuotq, Siuolaikiniai
kriminaliniai mitai, kaip ir senoves Graikijos
mitologija, taip pat turi laikytis tam tikrq temq.
~ i turi
a biiti "doras" didvyris, "nekalta" auka ir
"pikti", keliantys realiq gresmq niekSai9'(9; 10
psl.).
Kriminaliniai mitai dainai kuriami apie
nepopuliarias visuomeneje grupes. Tautiniq,
kultiiriniq, religiniq maiumq atstovai visuomet
atrodo Siek tiek pavojingi, nes jie - kitokie. is
iSankstinis nusistatymas labai palengvina mito
kiirimq.
Antrasis elementas, biidingas kriminaliniam
mitui, - bejege, nekalta auka, t.y. bet kuris iS
miisq. V.Kappelerio teigimu, kuo daugiau
imoniq identifikuos save su auka, laikys jq
panaSia j save, tuo didesni atgarsj jgaus
kriminalinis mitas ir tuo jis bus stipresnis bei
gajesnis.
Pagaliau kriminaliniam mitui biidingas ir
tretiasis elementas - gresme tradiciniam
gyvenimo stiliui, nusistovejusiai vertybiq
sistemai, kuriq kelia nusikaltelio veika. Si
gresme neretai biina pernelyg sureikSminta,
tatiau ji visuomenei kelia baimq, panikq, kuri
padeda gimti ir suveSeti mitui.
Taigi tokie esminiai kriminaliniq mitq
poiymiai. TaEiau nors ankitiau iivardintieji
bruoiai biidingi daugumai kriminaliniq mitq, vis
tik kiekvienas kriminalinis mitas yra unikalus ir
nestandartinis. Kiekvieno mito pagrindas yra
tikras autentiSkas jvykis, kuris, biidamas susijqs
su tam tikromis socialines, politines,
ekonomines situacijos sqlygomis, gali atkreipti
ar neatkreipti kriminaliniq mity kiirejq demesj.
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4. Kriminaliniy mity funkcijos
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laidos. Jos siekia ne atskleisti moralinq
problemq ir parodyti, kad jq galima jveikti.
AtvirkSi-iai, i-ia kuriamas mitas, kad blogis
Kalbedama apie kriminalinius mitus,
vieipatauja, kad jis visagalis, kad jo yra visur.
remiuosi R.Barthes'o mito samprata, teigiani-ia,
Tokio pobudiio iiniasklaidoje pagrindinis
kad mitas yra ne pasakojimy, o sqvoky grandine,
"veikianti" iemiau sqmones slenksi-io. ~ m o n e s demesys skiriamas sunkiems smurtiniams
nusikaltimams, jie atpasakojami su
nejaui-ia Siy sqvoky mitinio pobudiio, nors jy
smulkiausiomis detalemis, straipsniai
prasme pateikiama atvirai, suteikiant
iliustruojami nuotraukomis, kuriose jamiinti
natiiralaus, savaime suprantamo dalyko
pavidalq. Ir nors i m o n e s dainiausiai net
sudarkyti kunai, skaitytojo demesys
nesuvokia, kad jie yra valdomi mito, tai-iau mitas
prikaustomas riebiomis Sokiruojani-iomis
neiSvengiamai veikia jy mintis, poiiiirius,
antraitemis ir pan. "Geltonoji" iiniasklaida
emocijas ir net veiksmus.
kuria jspiidi, kad smurtas yra nesutramdomas,
R.Barthes'o nuomone, funkciniu poiiiiriu
jis yra Salia miisy, ir jokia valdiia nejstengs jo
mito paskirtis yra dvejopa: mitas deformuoja
kontroliuoti. Sitaip jos kuriami mitai atlieka
realybq pagal mity kurejy pageidavimq; kita
"garo nuleidimo" funkcijq, kai pamiritama bet
kokia socialine kontrole, paneigiamas oficialus
vertus, jis siekia paslepti savo ideologiikumq po
"natiiralaus", "savaime suprantamo" dalyko
gatavy tiesy pasaulis, nebelieka viriesniyjy ir
pavaldiniy, nes pries smurtq visi lygiis.
s
geriausiai atlieka
skraiste. ~ i a funkcijas
oficialioji iiniasklaida. Neretai ji ne tik
"Geltonosios" iiniasklaidos pieSiamas
paveikslas savo dvasia primena viduramiiy
informuoja skaitytojq, bet ir atlieka "aukletojo"
funkcijq, teigdama, kad blogis turi biiti (ir bus)
karnavalq, apie kurj nemaiai rage M.Bachtinas.
Pasak M.Bachtino (12; 109 psl.), "viduramiiy
jveiktas, o nusikalteliai gaus pelnytq atlygj.
V.Kappeleris kriminaliniy mity funkcijas
imones gyveno du gyvenimus - oficialyjj ir
karnavaligkqjj, priklause dviems pasaulio
apibiidina Siek tiek detaliau. Pasak jo,
kriminaliniai mitai pateikia tam tikrus Sablonus,
aspektams - rimtajam ir juoko". Viduramiiy
supaprastintus supratimus apie tai, kas yra
karnavalas buvo laikinas kiino ir juoko
iilaisvinimas, lyginant su prieS tai buvusiu ir po
nusikaltelis, auka, kokios teisesaugos pareigiiny
to laukiani-iu susilaikymu bei rimtumu. Vykstant
pareigos, koks turi biiti atsakas j nusikaltimq ir
pan. Kita vertus, kriminaliniai mitai palaiko
karnavalui gyvenimas ir mirtis tampa ne
visuomeneje nusistovejusius poiiiirius j
absoliui-ia pradiia ir pabaiga, o tik atskirais
nusikaltimus, nusikaltelius, teisesaugos sistemq,
momentais bendruomenes kiino gyvenime. Be
siiilo aklai jais pasitiketi. Be to, kriminaliniai
to, kadangi rimtumas viduramiiais visada buvo
mitai uipildo spragas miisy iinojime,
susijqs su oficialumu, draudimais, apribojimais,
atsakydami j klausimus, j kuriuos socialiniai
tai juokas ivardijo pergale prieS baime. Vykstant
mokslai neatsako arba negali atsakyti. Pagaliau
karnavalui juokiamasi, Saipomasi iS valdiios ir
kriminaliniai mitai leidiia prasiveriti
prievartos simboliy, iS mirties; visa tai jgauna
emocijoms, kurios perteikiamos konkrei-iais
komiikq, groteskiikq pavidalq. Tai-iau
socialiniais veiksmais. Negana to, jie "nukreipia
M.Bachtinas pabreiia, kad karnavalas nera
Sias emocijas tam tikra linkme" (9; 3 psl.). ~ i q absoliutus baimes jveikimas - tai tarsi
balansavimas ant ribos, buvimas tarp nugaletos
funkcijq neretai atlieka vadinamoji "geltonoji"
spauda ir tokio pobiidiio televizijos, radijo
baimes ir jsigalini-iy linksmybiy (kaip ir
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karnavalo personaiq balansavimas tarp seno,
gimdantio ir naujo, gimstantio kiino).

5. Kriminaliniy mity padariniai ir jy
iveilumas
Kaip matyti iS to, kas pasakyta, kriminaliniai
mitai, iSkreipdami realybq, akcentuodami tai,
kas nera tikrosios socialines problemos,
kurdami mqstymo apie tam tikrus dalykus
Sablonus siaurina miisq pasauleiiiirq, vertia mus
naudotis paruoitais "receptais", - atima
poliloginio Sio pasaulio daugiareikSmiSkumo
galimybq. Kokie viso to padariniai?
Pirmiausia kriminaliniai mitai gimdo baime.
Kuriamas uiburtas ratas: juo daugiau baimes,
tuo daugiau socialines izoliacijos; juo daugiau
izoliacijos, tuo didesne viktimizacijos galimybe;
juo daugiau nusikaltimq, tuo daugiau mitq apie
juos; juo daugiau mitq, tuo daugiau baimes.
Taigi kriminaliniq mitq pagimdyta baime ne tik
nesumaiina viktimizacijos pavojaus, atvirkStiai,
ji padaro visuomenes narius aukomis,
nesugebantiomis apginti nei saves, nei kitq.
Be to, kriminaliniai mitai, pateikdami
iikreiptq pasaulio vaizdq, uigoiia realias
socialines problemas. Nusikaltimq kontroles
politikq grindiiant mitu, jos pletrai skiriami
iStekliai naudojami neveiksmingai, kadangi
sprendiiamos ne realios, o kriminaliniq mitq
kiirejq sukurtosios socialines problemos.
Deja, mitai apie nusikaltimus d a r ir
"pasikasa" po moksliniais tyrimais (9; 249 psl.).
Kriminaliniq mitq siiilomi poiiiiriai i
nusikaltimus yra labai nesudetingi, paprasti,
"natiiraliis", todel ir lengvai priimami. Ir jei
mokslinis tyrimas neapdairiai grindiiamas
mitinemis prielaidomis, tai jis ne tik kad
neatskleidiia tikrosios padeties, bet ir padeda
kriminaliniam mitui dar labiau jsigaleti.
Deja, kriminaliniai mitai daug sunkiau
iSblesta, negu jsigali. Didiioji visuomenes dalis

priima juos nedvejodama, nereikalaudama jokio
patikrinimo. Todel kriminaliniq mitq
problematikos atskleidimas, mitq funkcijq ir
padariniq nurodymas gali biiti pirmas iingsnis
parodant, kur yra tikrosios, o kur - mitines
problemos panaudojantios didiiqjq iStekliq dali.
Kaip teigia V.Kappeleris (9; 18 psl.),
kiekvienas kriminalinis mitas yra unikalus ir
originalus, nes jis susijes su savita socialine,
politine, ekonomine padetimi. Todel nera ir
standartiniq mitq analizes biidq. Juos
studijuojant reiketq remtis patiomis
jvairiausiomis teorijomis, perspektyvomis,
metodais, nes, anot YKappelerio, pasirinkti tik
vienq metodq - tai tas pats, kaip "pasikliauti tik
vienu iS pojiitiq apraSant geliq sodq".
Tolesniame skyriuje bandysiu pagrjsti vieno
(iS daugelio Lietuvoje paplitusiq) kriminalinio
mito egzistavimq ir panagrineti jo struktiirq
remdamasi R.Barthes'o ir C.Levi-Strauss'o mitq
teorija bei V.Kappelerio, M.Blumbergo,
G.Potterio kriminaliniq mitq analizes
pavyzdiiais.

n! Kriminalinis mitas Lietuvoje: mirties
bausmC

1. Mirties bausmes problema
Mirties bausmes panaikinimo problema yra
aktuali tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje.
Mirties bausmes Salininkai teikia jvairiq
argumentq, siekiantiq jrodyti mirties bausmes
biitinumq. Pagrindines jq idejos yra Sios: 1)
atpildo u i padarytq blogj ideja; 2) izoliacijos
ideja, siiilanti mirties bausme kaip veiksmingq
priemonq, apsaugantiq nuo recidyvo; 3)
jbauginimo ideja, teigianti, kad baime biiti
nubaustam mirtimi sulaiko potencialius
nusikaltelius nuo nusikaltimq (3; 72 psl.).
Mirties bausmes prieSininkai kritikuoja
mirties bausmes praktikq ir teorijq remdamiesi
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jvairiais aspektais; pagrindiniai iS jq: 1)palyginti
su buvusiais liikestiais mirties bausme suteikia
priebingq rezultatq - ne sumaiina, bet padidina
nusikaltimq lygj; 2) mirties bausme
antihumaniika ir iS esmes yra valstybes
sankcionuota imogiudyste; 3) mirties bausme
jteisina taliono principq - "akis u i akj, dantis
u i dantj"; 4) mirties bausme teisines klaidas
daro fataliSkas ir atima galimybq jas iStaisyti (8;
16 psl.).
Mirties bausmes oponentai pateikia
nemaiai svariq jrodymq apie Sios kraitutines
bausmes neefektyvumq, nemoralumq,
neteisingumq. Uisienio valstybese yra atlikta
daugybe empiriniq tyrimq, jrodantiq, kad
mirties bausme nera nei labiau potencialius
nusikaltelius jbauginanti, nei pigesne priemone
negu jkalinimas iki gyvos galvos. Deja, nemaiai
visuomenes nariq laiko mirties bausmq biitina,
nepaisydami visq argument4 "priei", ir tai rodo,
koks stiprus ir gajus yra mirties bausmes mitas.
Kaip jis sukuriamas, kur, R.Barthes'o teigimu,
jvyksta "apgavyste", iSkraipoma pirmine
informacija? 7 Si klausimq pabandysiu atsakyti
pasiremdama R.Barthes'o socialinio mito
struktiiros modeliu.

2. Mirties bausmes mito strukttira
Mitas yra antrine semiologine sistema,
sukonstruota pirmines prasmes pagrindu,
"nuskurdinant", susiaurinant Siq prasmq ir
pavertiant jq mito forma. Signifikantas mite turi
tarsi dvi puses: viena jo puse - prasme (mirties
bausmes istorija su visais savo padariniais,
iiaurumu, amoralumu, brutalumu), kita puse forma (mirties bausme kaip biurokratinio
mechanizmo veiksmas). Mitas, pasak
R.Barthes'o, deformuoja biitent tq turiningqjq
pusq, t.y. mirties bausme netenka savo istorijos,
ji tampa tik mechaniniu veiksmu, sunaikinantiu
nebereikalingus, prasikaltusius visuomenes

!

narius.
Mirties bausmes Salininkai vengia kalbeti
apie iudymq, jie teigia, kad "mirties bausmes
atveju visuomene nusako visiSkq nusikaltelio
atsisakymq - ne tik jj atskiria (izoliuoja) nuo
saves, bet ir atsisako ji, atskirtq nuo visuomenes,
iilaikyti ekonomiSkaiW(11; 44 psl.).
Nors mitas yra praneiimas, labiau
sqlygojamas savo intencijos (apsaugoti
visuomenq nuo blogio) negu paiodines prasmes
(bausti nusikaltelj mirtimi), vis tik paiodine
prasme sukausto, "sterilizuoja" intencijq. Pasak
R.Barthes'o, mitas nei slepia, nei visiikai
atskleidiia intencijq, jis renkasi viduriniji keliq
- padaro jq "natiiralia". Mitas teigia, kad mirties
bausme, kaip ir nusikaltimas, yra nuo pat
imonijos egzistavimo pradiios gyvuojantis
reiSkinys. Todel mirties bausme yra visiikai
priimtinas nusikaltimq problemos sprendimo
biidas - jei iki pat Siq dienq nemaiai valstybiq
tebetaiko Siq bausmq, tai kodel jos reiketq
skubeti atsisakyti?
Taigi mitas nuskurdina mirties bausmes
prasmq, palieka tik vienq jos aspektq - mirties
bausmq kaip priemonq gelbeti visuomenq nuo
nusikaltimq antpliidiio. Pasitelkus mirties
bausmes sqvokq kaip pirminq semiologinq
sistemq, perteikiantiq kantiq nusikalteliui
suteikimq, atkeriijimq jj n u i u d a n t ,
konstruojama antrine semiologine sistema,
teigianti mirties bausmq esant natiiraliu
visuomenes apsisaugojimo nuo blogio biidu.
Pirmine sqvokos prasme, "prilipdiius" prie jos
Sj konceptq, nebetenka savo daugiaplaniSkumo,
dramatiSkumo. Nuskurdintos prasmes ir
koncepto sujungimas gimdo mitq, teigiantj, kad
mirties bausme - tai nesudetingas, "natiiralus"
ir veiksmingas biidas, leidiiantis "gydyti"
visuomenq, apsaugoti jq nuo nusikalteliq
keliamo pavojaus. Mirties bausmes mitas,
traktuodamas Siq kraStutinq bausmq kaip
panacejq, apie patiq mirties bausmq kalba ne
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kaip apie nusikalteliq iudymq, bet kaip apie
"atsisakymq juos ekonomiikai iilaikyti", jq
likvidavimq kaip nuasmenintq, automatini
maginos veiksmq, paialinanti gendantiq
visuomenes organizmo dali. Tatiau del to pats
iudymas, nors ir saistomas su visuomenes,
valstybes gerove, netampa humaniikesnis.
Kodel mirties bausmes mitas toks
patrauklus? Kodel i m o n e s taip lengvai
pasiduoda jo "apgavystei"? IS dalies i Si
klausimq galima atsakyti naudojantis C.LeviStrauss'o mito samprata ir struktiira.
Mirties bausmes mito naratyvas apima
strukturq, sudarytq i i dvinariy prieSprieSy,
perteikiantiq pirmiausia miisq, visuomenes
nariq, pakliistantiq priimtoms normoms, ir
nusikalteliy, sulauiiusiy lias normas ir sukelusiy
pavojq visuomenei, suprieiinimq. Pasitelkus Sias
konkretias prieiprieias galima prieiti prie
abstraktesniy, giluminiq opozicijy, nusakantiy
chaoso ir tvarkos, mirties ir gyvenimo, pagaliau
blogio ir gerio suprieiinimq. ~ i a prieSprieSas
s
galima pavaizduoti tokia schema:
Jie : Mes
Nusikaltelis :Auka
Neteisybe : Teisingumas
~ i a u r u m a s: HumaniSkumas
Socialiniy normy lau j m a s : Socialiniy
normy laikymasis
Pavojus : Saugumas
Chaosas : Tvarka
Mirtis : Gyvenimas
BLOGIS : GERIS
Mirties bausme yra tarpininkas tarp Siy
prieiprieiy ir jose slypintiy priegtaravimy. Ji
apima tiek vienos, tiek kitos prieSprieSos puses
reikSmes. Mirties bausme yra "miisy" poveikio
priemone "jiems"; u i aukos nuiudymq ji
taikoma nusikalteliui; tai yra iiauri bausme, bet
panaudojama humanizmo vardu; ji kaip bausme
panaudojama siekiant sustiprinti normy
laikymqsi, bet kaip iudymas pati yra ir normy

lau j m a s ; jos deka chaosas ir pavojaus jausmas
sukuria tvarkos ir saugumo iliuzijq; pagaliau ji
yra tarpininkas tarp gyvybes ir mirties, tarp
blogio ir gerio patia platiausia prasme.
Mitai, anot C.Levi-Strauss'o, kyla del
nuslopinto nerimo ir neiisprqstq prieitaravimq,
slypiniiq kultiirines pasqmones gelmese (5; 123
psl.). Mirties bausmes mitas veikia kaip nerimq
maiinantis mechanizmas, padedantis
visuomenes nariams "susigyventi" su Siais
neiSsprend2iamais prieltaravimais, nors ir
neiisprendiia j y.
z .

3. Mirties bausmes mito funkcijos
Mirties bausmes mitas jvairiai veikia miisy
suvokimq: visy pirma, jis pateikia tam tikrq
Sablonq, teigianti, kad iiauriai nuiudqs savo
aukq nusikaltelis sqmoningai pasirinko toki
sprendimq, ir u i jo padarytq skriaudq tera
vienintele bausme - mirtis.
Antra, mirties bausmes mitas palaiko
visuomeneje nusistovejusj poiiiirj j bausmiy
sistemq, trukdo jq tobulinti ir keisti. Nors laikui
begant mirties bausmes mitas keiiiasi,
"blanksta", tatiau jo pagrindu formuojasi nauji
mitai (jei sovietiniais laikais nebuvo jokiy
diskusijy del Sios bausmes panaikinimo, tai
dabar vis daugiau imoniy mano, kad apskritai
mirties bausmq reikety panaikinti, bet "dar ne
dabar").
Mirties bausmes mitas atlieka dar ir "garo
nuleidimo" funkcijq, leisdamas prasiveriti
emocijoms, paversti jas konkreiiais socialiniais
veiksmais. Sis mitas kuria laisves iliuzijq,
teigiantiq, kad teisingumas egzistuoja, kad prieS
mirti visi yra lygus. Mirties bausmes mitas leidiia
trumpam prasiveriti tai gaivaliikajai imogaus
pusei, trokStanCiai nusikaltelio mirties, o po to,
"nuleidus garq", grjiti prie iprasty socialiniy
vaidmeny ir disciplinos.
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4. Mirties bausmes mito padariniai
Pirmiausia mirties bausmes mitas iikreipia
realy pasaulio vaizdq. Jis siiilo mums
supaprastintq Sablonq, kaip turi biiti baudiiami
sunkiai nusikaltusieji, teigdamas, kad geriausias
biidas tai pada~ytiir apsaugoti visuomenq nuo
blogio - nuiudymas. Kartu mitas S j
nusikaltusiojo ativilgiu taikomq visuomenes
smurtq vaizduoja kaip visiikai paprastq,
natiiraly, mechaniSkq veiksmq, atliekamq greitai
ir nesudetingai. TaCiau Sitoks iudymo kaip Salto
ir dideliy pastangy nereikalaujantio veiksmo
traktavimas gali demoralizuoti paCiq visuomenq,
priversti smurto karuselq suktis dar greitiau.
Daugelis tyrinetojy teigia, kad mirties bausmes
vykdymas lemia nusikaltimy prieS gyvybq
iiaugimq, t.y. iiaurumo efekto padidejimq.
Antra, mirties bausmes mitas uigoiia realias
socialines problemas. Teigdamas, kad mirties
bausme yra vienintele efektyvi priemone,
apsauganti nuo recidyviniy nusikaltimy, mitas
skatina pamirSti tokias problemas kaip
nusikaltimy prevencija, resocializacija, sqlygy
kalejimuose gerinimas ir pan. Negana to,
mirties bausmes mitas teigia, kad nusikaltimy
skaiCius taip iSaugo, jog tik mirties bausme kaip
kraStutine poveikio forma galinti sustabdyti jo
didejimq. Mitas kalba ne tik apie mirties
bausmes biitinumq, bet ir iSkelia nusikaltimy
problemq, nurodydamas jos aktualumq (nes ji
"gali biiti jveikta tik radikalias priemones").
Tatiau ar iS tiesy nusikaltimai yra tokia opi
,
statistikos
problema? ~ i n o m a kriminalines
duomenys rodo, kad per pastaruosius
septynerius metus uiregistruoty nusikaltimy
skaiCius sparCiai augo. TaEiau vargu ar mirties
bausmes taikymas yra priemone, galinti prisideti
prie nusikaltimy skaitiaus maiinimo. Pagaliau
juk pati nusikaltimy problema yra
neigvengiamai susijusi su radikaliais visuomenes
pokyCiais ir su kitomis socialinemis

problemomis (tai gali biiti socialinis
susvetimejimas,
nedarbas,
skurdas,
alkoholizmas ir pan.). Mirties bausmes mitas,
kuri sustiprina iiniasklaida, akcentuodamas
nusikaltimy problemq, nukreipia visuomenes
demesi nuo Siy ne maiiau opiy problemy. Juk
Lietuvoje nuiudymas, kaip mirties prieiastis,
u i i m a tik 11-qjq vietq t a r p kity mirties
prieiasCiy, tuo tarpu saviiudybiy skaiCiumi
Lietuva pirmauja pasaulyje Deja, iiniasklaidoje
tik retkarCiais pasirodo pavieniai straipsniai,
nagrinejantys saviiudybiy, medicinos paslaugy
kokybes ir kt. problemas. Tuo tarpu
nusikaltimams visi didieji Salies dienraSEiai skiria
nuolatines rubrikas, apimanCias 1-2 puslapius
1aikraSEio ploto.
Taigi mirties bausmes mitas uigoiia realias
socialines problemas, kurios yra ne maiiau
svarbios negu nusikaltimai. Be to, del mirties
bausmes mito jtakos visuomenes ir politiky
demesys sutelkiamas j neefektyvius nusikaltimy
problemos sprendimus, kartu atimant galimybq
ieSkoti alternatyviy, paiangesniy problemos
sprendimo biidy.
Dar vienas mirties bausmes mito padarinys
yra tas, kad jis trukdo moksliniam nusikaltimy
tyrimui. Kai nusikaltimas suvokiamas kaip
blogis, o nusikaltelis kaip imogus, sqmoningai
pasirinkqs "blogio keliq", net nebandoma
paaiSkinti jokiy socialiniy to nusikaltimo
prieiastiy. Blogis neiigydomas ir todel, pasak
mito, vienintelis galimas elgesio su
nusikaltusiuoju biidas - kuo grieitesnes
bausmes (netgi mirties) taikymas. Deja, netgi
tarp Lietuvos teisininky (tiek teoretiky, tiek
praktiky) nera vieningo sutarimo del mirties
bausmes panaikinimo ir efektyvesniy problemos
sprendimo biidy paieSkos biitinybes.
Taigi mirties bausmes taikymq Lietuvoje iS
dalies nulemia mitologine visuomenes nariy
sqmone, aktyviai palaikanti Siq iiauriq ir
neefektyviq nusikaltimy problemos sprendimo
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priemonq. Deja, smurtas gimdo smurtq ir todel
sunku tiketis, kad visuomene, Sitaip "kovojanti
su nusikaltimais", pasiektq gery rezultaty
maiindama nusikaltimq skaiiiq.
Kriminaliniai mitai yra patvariis i r
ilgaamiiai, jie lengviau jsigali negu
"nublanksta". Biidami dinamiSki, jie nesunkiai
prisitaiko prie naujq sqlygy ir visuomenes
poreikiy. Kita jq gajumo prieiastis yra ta, kad
pati visuomene neretai nori "biiti apgauta".
~iuolaikinejevisuomeneje, kur iiniasklaida
atlieka tarpininko tarp informacijos ir jos
vartotojq vaidmenj, praktiikai nejmanoma gauti
tikslios, neigkraipytos informacijos apie mus
supantj pasauli. Be to, paCiq realybg, kuri yra
daugiapuse, daugiaaspekte, pernelyg sudetinga
suvokti imogui, mqstanCiam schemomis. Tuo
tarpu iiniasklaidos platinami mitai, siiilydami

nesudetingus stereotipus, nusakantius, kaip turi
biiti suvokiama ir kokia yra realybe, pateikia
paprastq ir aiSky atsakymq j riipimus klausimus.
Todel neretai iiniasklaidos transformuota ir
pateikta informacija pasitikima labiau nei
iiniomis iS pirminio Saltinio.
Kriminaliniy mity tyrimas vargu a r gali
sugriauti Siuos mitus. Pagaliau pats mity
demaskavimas ir realybes atskleidimas gresia
tapti mitologo kuriamu mitu. Vis tik, kaip teigia
R.Barthes'as, privalome siekti realybes ir
imogaus, apraSymo ir aidkinimo, daikto ir
iinojimo apie jj sutaikymo. Todel tikiuosi, kad
kriminaliniq mitq analize gali bent Siek tiek
praplesti kriminalines situacijos suvokimo ribas,
skatinti atsisakyti seny i r ieSkoti naujy,
veiksmingesniy, su nusikaltimais susijusiq,
problemy sprendimo budq.
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