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SUMMARY
The author of the present article examines views expressed by Antanas Maciena (1908-1987), a famous Lithuanian philosopher of the interwar period and professor at Kaunas University, on the prerequisites and preconditions for the formation of nationality, national identity, and the national state. Maceina
belongs to the group of Lithuanian philosophers who were raised as personalities and intellectuals in
the independent Lithuanian Republic. After graduating from Kaunas University, he continued his studies abroad. After World War II, he settled in West Germany and took teaching positions in German
universities.
The theoretical analysis of this article focuses on the doctoral thesis by Maceina, subsequently published as an extensive 677-page study, The National Upbringing, which gives an exhaustive survey of
the theoretical problems in question.

ntanas Maceina (1908-1987) - vienas žymiausių ne tik pokario laikų lietuvių emigracijos, bet ir pačios
Lietuvos filosofų. Dar jis plačiai žinomas ir kaip prof. S. Šalkauskio mokinys

A

bei jo pedagogikos filosofijos idėjų popu-

liarintojas, šia tema parašęs ir apgynęs
daktaro disertaciją bei jos pagrindu iš-

leidęs didelės apimties monografiją
Tautinis auklėjimas. Šiuo savo veikalu
A. Maceina iš tikrųjų įnešė ypatingą intelektualinį indėlį į tautos ir tautiškumo
problemų kėlimo bei jų nagrinėjimo teoriją, o šių problemų iki tol, išskyrus
galbūt S. Šalkauskį, bet ir tai tik iš dalies, tarpukario laikų Lietuvos Kauno
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universiteto filosofai nebuvo nei plačiau
nagrinėję, nei aptarę
Vis delto, nors šiame A Maceinos
darbe iš tikrųjų jaučiama itin ryški ir
reikli jo disertacijos vadovo prof S Šalkauskio ranka, monografijos autoriaus
keliamos idėjos nusipelno išskirtinio demesio Ir pirmiausia todėl, kad tautos ir
tautiškumo kaipfilosofijosir kaip filosofines pedagogikos problema čia pateikiama
ir Įvardijama ne tiek praktikos, kiek teorijos aspektu, kurį savo ruožtu taip pat
galima traktuoti ir kaip S Šalkauskio pažiūrų minėtais klausimais tolesnį plėtojimą, ir kaip jų konceptualinę santrauką
Ne paslaptis, jog būtent šiomis problemomis S Šalkauskis yra ypač domėjęsis ir jas kėlęs savo pedagoginiuose
traktatuose Galime čia taip pat nurodyti ir S Šalkauskio darbą Pilnutinio ugdymo gaires „Šiuo atžvilgiu, - rašo A Maceina šio savo mokytojo veikalo pratarmėje, - prof S Šalkauskis savo filosofija
kaip tik ir vykdo tą uždavinį, kurį jis stato visai lietuvių tautai realizuoti Rytų ir
Vakarų sintezę Integralinis smtetizmas
yra pirmutine ir aiškiausia prof S Šalkauskio filosofijos žyme, kuri lemiančios
įtakos turėjo ir jo pedagogikai" (6, p 9)
Tą patį galima pasakyti ir apie A Maceinos tautos ir tautiškumo filosofiją
„Rinktis disertacijai tautinio auklėjimo
problemą autorių skatino dvi aplinkybes pats problemos aktualumas ir autoriaus studijų eiga Šiandien, kai žmonijos išsivystymas vis labiau atskleidžia
tautinio prado reikšmę gyvenimui ir
žmogui, kai bandoma padaryti šitą
pradą atskirų gyvenimo laipsnių ir sričių jungtimi, dar daugiau, kai žodžiui

barbaras yra grąžinama helemškoji jo
prasme - šiandien jau labai laikas kalbėti
apie tautinį auklėjimą kaip apie priemonę įkūnyti tiems siekiniams, kuriuos įškele romantika ir kuriuos taip stipriai pabreže tautinis mūsų laikų sąjūdis Suprantama, tautinio auklėjimo problemos
sprendimas negalėjo būti be kosmopolitinio ir nacionalistinio idealo kritikos
Žmogui reikia klausyti ne tik kraujo balso, bet ir proto Principinis pedagogo nusistatymas šiandien turbūt niekur taip
gerai nėra išbandomas kaip tautinio auklėjimo teorijoje ir praktikoje" (7, p 7)
Pabrėždamas, kad „Tautinis auklėjimas nėra nei speciali ugdymo sritis, nei
speciali pedagogikos disciplina (šalia didaktikos, dorinio auklėjimo ar estetinio
lavinimo mokslo)", A Maceina vis delto daro išvadą, kad „Jis apima visą ugdymo plotą ir visas pedagogikos sritis"
(7, p 7) Todėl visiškai suprantama ir
konceptualiai motyvuota tampa ir šio
darbo autoriaus intencija pirmiausia išsiaiškinti ir apibrėžti patį šį tyrinėjimų
objektą - tautos ir tėvynes sampratą, šių
sąvokų išskirtinumą, jų išskyrimą iš kitų, joms artimų, bei jų pagrindimą ir iš
jo kylančias kitas tautinio ugdymo sampratos definicijas bei apibrėžtis
„Tos žmonių grupes, kurias šiandien
vadiname tautomis, nėra staigūs gamtos
padarai, - pabrėžia A Maceina - Jos
nėra atsitiktinio įvykio sublokštų žmonių sambūriai, bet organiškai išsivystę
vienetai, turį savotišką gyvenimą ir savo paviršiuje, ir savo gelmėse Tautines
žymes, arba tautine individualybe, ne
tada atsiranda, kai žmones susiburia
draugėn, bet jie del to ir susiburia, kad
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yra lenkiami kažkokio išvidinio bendrumo. Tauta yra pirmesnė už josios suvokimą, arba už vad. tautinę sąmonę, nes
pirma reikia būti, o tik paskui susiprasti" (5, 8, p. 9).
Taigi, kaip matome, apibrėždamas
tautos sąvoką, A. Maceina iš pirmo
žvilgsnio tarsi nieko nauja ir konstruktyvaus nepasako. Priešingai, skaitytojui
taip ir lieka neaišku, kas tasai „išvidinis"
žmonių bendrumas - kalba, teritorija,
papročiai, religija ir nacionalinė kultūra.
Sekant tolesnę A. Maceinos šiuo
klausimu samprotavimų giją, aiškėja,
jog kaip atskirybės nėra nei konkretaus
etnoso gyvenama teritorija, kurioje tos
ar kitos tautos branduolį jie kaip individai sudaro, nei kalba, nei papročiai ar
religija, tautos pagrindas, be abejo, nėra ir negalinti būti ir žmonių rasė.
Kalbėdamas apie žmonių rasę kaip
apie tam tikrų abejonių keliančią tautiškumo definiciją ar jo ištaką, A. Maceina nurodo, kad tautos, palyginti su rasėmis, yra maždaug tokio paties tikslumo vaizdiniai, kokie, pavyzdžiui, žinduolio sąvoka apibrėžta lauko pelė,
dramblys ar liūtas: juodaodžių rasės
tautų pasaulyje šiandien gali būti priskaičiuojama nė kiek ne mažiau negu
baltaodžių, geltonodžių ir 1.1. „Laikydami žmogų tokia būtybe, kurios prigimtį
sudaro gyvulinis ir dvasinis pradai, galime lengvai atspėti, kad rasinis žmogaus savotiškumas kyla iš gyvulinio
prado. Rasė keroja kūne ir tik per kūną
ji daro įtakos žmogaus sielai. Dvasinių
rasių nėra ir negali būti" (p. 12). Pabrėždamas, jog jau J. G. Herderis neigęs rasę ir vietoj jos vartojęs žodį Volk - tauta, A. Maceina taip pat laikosi nuomoLOGOS 42
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nės, kad „rasės neišreiškia skirtingos
žmonių kilmės, kad jos yra tik vienos
žmonijos atspalviai - čia Herderis sako
visišką tiesą" (5, 8, p. 13).
Su krikščioniška pasaulėžiūra ir filosofija suderinama ir kita A. Maceinos
mintis, kad „Gali viena rasė būti vertingesnė už kitą fiziniu atžvilgiu (pvz.,
atsparumu ligoms, patvarumu darbe ir
1.1., nors antropologai dar ir dėl to labai
abejoja), bet dėl to ji nė kiek nepasidaro
vertingesnė etiniu atžvilgiu" (5, 8, p. 15).
Vadinasi, rasės kaip sąvokos nepakankamumas apibrėžiant tautos ir tautiškumo
sąvokas A. Maceinai taip pat yra daugiau negu akivaizdus. Dėl tos pačios
priežasties ir pats tautos apibrėžimas rasiniu lygiu taip pat iškrinta iš šios sąvokos ir koncepcijos.
Pagrindinės tautiškumo žymės, pasak A. Maceinos, slypi kitur. Tuo tarpu
rasiniai ar kitokie individų požymiai galį pasitarnauti tik kaip išorinis orientyras apibrėžiant jų genetinę kilmę, geografinę gyvenamąją vietą: raudonodis,
geltonodis, baltaodis ar juodaodis, tačiau faktiškai tai ir viskas, ką mes, remdamiesi rasiškumu, galime pasakyti
apie žmogų kaip individą ir ypač apie
jį kaip asmenybę, jo dvasios pasaulį,
vertybines, dorovines orientacijas ir 1.1.
„Rasė yra viena iš tautą formuojančių
veiksnių. Bet pati ji nesudaro tautos, nes
yra grynai prigimties veiksnys", - pabrėžia A. Maceina (5, 8, p. 17).
Kad tautos - pirmiausia ir visada yra būtent socialiniai, doroviniai, dvasiniai, o ne vien tik fiziniai individai, aiškėja, pavyzdžiui, ir iš to fakto, jog netgi jų gyvenamoji vieta geografinės platumos ir klimato prasme dar nėra ir ne-
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gali būti lemiama charakteristika, apibrėžiant jų dorovingumą, žmoniškumą,
kultūringumą ir t t Tačiau apskritai gyvenamoji aplinka neabejotinai yra būtent tas veiksnys, kuris smarkiai determinuoja ir identifikuoja tautą „Žeme
žmogų ne tik nešioja, ne tik duoda medžiagos jo idėjoms Įsikūnyti, bet ji pritraukia ir JĮ patį, ji lenkia JĮ ir Įtakoja"
(5, 8, p 18)
Vadinasi, ir bet kuri tauta taip pat
patina gamtos poveikį ir jėgą „Gyvenamoji aplinka toliau tęsia rases pradėtą
darbą Klimatas, geografine padėtis, žemes pobūdis ir josios turtai - visa tai
gyvenamosios aplinkos veiksniai, kurie
lygina rasinio vienodumo jungiamą
žmonių grupę, įdiegdami bendrų polinkių, bendrų bruožų, dar labiau glaudžiančių žmones vienyben" (5, 8, p 19)
Kalbėdamas ir kuo detaliausiai aptardamas klimato poveikį tautų charakteriui, jų psichofizinei prigimčiai, A Maceina ypač pabrėžia jo reikšmę šiom
dviem pagrindinėmis prasmėmis „Klimatas tautai turi dvejopos reikšmes Visų pirma jis vienaip ar kitaip veikia atskirus individus, lenkdamas juos prisitaikyti jo sudarytų sąlygų Karštas ir drėgnas atogrąžų klimatas migdo žmogų ir
del to mažina jo kūrybinį produktyvumą Siaurės klimatas žadmte žadina
veikti, nors žmogus čia ne kartą išeikvoja savo jėgas kovoje su žiauria gamta Šiaurės klimatas verčia žmogų apsižiūrėti ir taupyti, pietų klimatas leidžia
nepaisyti ir eikvoti, nes gamta čia yra
visko pertekusi
Klimatas taip pat sąlygoja ir tautos
gyvenimo sąlygas, darydamas didelę įtaką gyvenamosios vietos gamtai, pvz, že-

mei, augmenims, gyvuliams ir t t Ūkis,
susisiekimo priemones, prekybos centrai
yra kitaip sutvarkyti, jei tauta gyvena
drėgname klimate, ir vel kitaip, jei ji apsistoja sausoje vietoje Šitos kitokios sąlygos savo ruožtu paskui sąlygoja ir individą, ir tautos kultūrą" (5, 8, p 21)
Vadinasi, klimatas, matyt, kaip tik ir
yra vienas iš tų veiksnių, kurių poveikio pagrindu jau šį tą galima pasakyti
ir apie jame gyvenančių tautų poreikius
bei polinkius, jų gyvenimo būdą, taigi ir
apie tam tikras tų tautų vertybines, dorovines orientacijas
Iš to paties veiksnio, filosofo apibūdinamo kaip reljefas ir klimatas, konkrečių ypatybių - sausas, drėgnas, šiltas,
šaltas, kalnuotas, lygus ir t t - A Maceina taip pat bando ekstrapoliuoti ir
lietuvio kaip etnotipo kuriamos kultūros
pobūdį, nusakyti pamatines jos ypatybes bei orientacijas Ši idėja, virtusi konkrečia intelektine pastanga, ypač akivaizdžiai atsiskleidžia viename iš ankstyvojo laikotarpio A Maceinos kūrinių,
skirtų kultūros filosofijai - Kultūros sinteze ir lietuviškoji kultūra, ypač skyriuose „Lietuviškosios individualybes bruožai" ir „Lietuviškosios kultūros pagrindai ir gaires" (8, 1, p 441-522)
Logiška ir konceptualiai pateisinama
tik tokia teorine žiūra, kurioje nuosekliai plėtojama mintis, kad bet kuri etnologine koncepcija negali būti nei visiškai
užbaigta, nei pakankamai motyvuota,
argumentuota tol, kol ji iš savo etnofilosofmių aukštumų nenusileidžia „ant
žemes", t y tol, kol ji galutinai neprisiartina ir neatsiremia į konkretų individą - žmogų kaip etnotvpą Pastarasis del
jam būdingo dorovinio charakterio ypaLOGOS 42
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tingumo, išskirtinumo kaip tautinis, socialinis, kultūrinis individas galutinai atsiskleidžia tik tada, kai apibrėžiamas ir
įvardijamas kuo platesniu ir įvairesniu
vertinimo skalės parametrų spektru.
A. Maceina savo teoriniuose samprotavimuose šių nuostatų griežtai laikosi.
Todėl jam kur kas geriau negu kad jo
mokytojui ir moksliniam vadovui pavyko atskleisti tokius dorovinio lietuvių
charakterio bruožus, kurių nė neketino
plačiau aptarti bei nagrinėti kiti tarpukario laikų Kauno universiteto filosofai.
Iki tol pagrindinės kryptys, kurias čia
galėtume apibrėžti ir apibendrinti kaip
svarbiausias lietuvių kultūros istorijoje
buvo dvi: literatūrologinė ir filosofinė.

Pirmajai, literatūrologinei, visada buvo plačiai atstovaujama faktiškai per visą lietuvių raštijos istoriją. Tai darė rašytojai, poetai, žurnalistai, eseistai. Tačiau
jie galėjo pateikti tik daugiau ar mažiau
įtaigią literatūrinę dorovinio individo interpretaciją kaip grožinės literatūros kūrinį, kuriame, kaip žinoma, niekada netrūksta vietos ir pastangų ir rašytojo ar
poeto kūrybinei vaizduotei bei išmonei.
Tai, pavyzdžiui, yra darę ir K. Donelaitis, ir J. Žymantienė-Žemaitė, ir V. Mickevičius-Krėvė bei daugelis kitų lietuvių
beletristų. Visų nė neišvardinsi.
Filosofinę, kultūrologinę lietuvio
kaip etnotipo dorovinės prigimties analizę vienas iš pirmųjų bandė atlikti
S. Šalkauskis savo garsiosios Rytų ir Vakarų sintezės pavidalu.

S. Šalkauskio mokinys, jo kultūrologinių idėjų perėmėjas ir puoselėtojas
A. Maceina šią savo mokytojo koncepciją dar labiau išplėtoja ir pagrindžia.
Tiesa, A. Maceinos dėstoma kultūrolo10
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ginė koncepcija taip pat grindžiama
teistiniu tikrovės ir kultūros traktavimu
bei žinomos A. Jakšto mitologemos žmogaus, kaip „mažojo kūrėjėlio" kultūrosofine interpretacija, tačiau joje esama ir tam tikrų savitumų. Vienas svarbiausių iš jų - A. Maceinos orientacija
į jau minėtąjį dorovinį-kultūrinį lietuvio
etnotipą.

Taigi nors kultūra A. Maceinai taip
pat yra ne kas kita, kaip „žmogaus ženklas", negalima nepamatyti ir kito šios
koncepcijos aspekto - kad kultūrinės ir
dorovinės veiklos visuomenėje pagrindu
individas tampa analogišku „ženklu"
tautai ir pasauliui.
Minėtoji konceptualinė nuostata - tai
tokių A. Maceinos veikalų kaip Prometėjiškumo persvara dabarties kultūroje (1935),
Socialinis teisingumas (1938) bei Buržua-

zijos žlugimas (1940) viena iš sudedamųjų dalių. „Didžiųjų krizių metu, - pabrėžia A. Maceina, - kada visas istorinis
žmonijos gyvenimas pasisuka kita kryptimi, kultūros problema kiekvieną kartą
iškyla visu savo aštrumu. Žlungant antikiniam pasauliui ir prasidedant viduriniams amžiams, Šv. Augustinas savo
epochiniame veikale „De civitate Dei"
bandė surasti Apžvalgos (Apvaizdos. J. B.) kelius istorijos vyksme. Žlungant
moderniajam pasauliui ir prasidedant,
pasak Berdiajevo, naujiesiems viduramžiams, O. Spengleris bandė nubrėžti
žmonijos Likimo gaires" (9, 2, p. 445).
Pasak prof. B. Genzelio, „Maceina
teigė, kad istoriją lemiąs sąmoningas
žmogaus dalyvavimas joje. Istorijos
vyksmas turįs būti nuolatinis žengimas
į priekį prie dvasios suvokto idealo, vadinasi, turinti būti dvasios projekcija į
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begalybę, nubrėžta laike ir pasibaigianti tik amžinybėje" (3, p 245-246)
Šiuo atveju yra ypač įdomi ir prasminga ne kokia nors eschatologija grindžiama dorovine žmogaus kaip tautinio
etnotipo interpretacija, o kaip tik priešingai - labai konkretūs A Maceinos

tikos bei orientacijos, kuo ir kaip jos pagrindžiamos bei motyvuojamos7 „Jau
esame Įrodinėję, - sako A Maceina, kad lietuviškas žmogus yra subjektyvus,
receptyvus, plačiadvasis ir žemę mylįs
žmogus Jeigu kultūra yra žmogaus ženklas, tai lietuviškojo žmogaus bruožai tusamprotavimai apie dorovini lietuvio cha- rės atsispindėti jo kuriamoje lietuviškorakteri, ]° prigimti, sąryšingumą su gamta, je kultūroje Kitaip sakant, lietuviškoji
reljefu, klimatu, papročiais, religija, terito- kultūra bus subjektyvi, receptyvi, plačiažygiška ir žemiška kultūra" (8,1, p 500)
rija, pasaulėjauta, liaudies kultūra ir t t
„Anksčiau esame sakę, - rašo A MaceiApibrėždamas lietuviškąjį žmogų
na, - kad kultūra yra žmogaus ženklas, kaip subjektyvų, A Maceina čia pat pavadinasi, kad žmogaus išvidinis gyveni- aiškina, kad toks žmogus „gyvena daumas ir išvidine struktūra atsispindi kul- giau savyje negu išviršiniame pasaulytūros gyvenime ir kultūros struktūroje
je, kad jis yra susitelkęs, net užsidaręs,
Taip pat esame sakę, kad tautine kultū- truputį individualistas, labiau vertina gira yra tautines individualybes objekty- lumą negu platumą
Lietuviškasis
vacija, vadinasi, kad tautos turimi bruo- žmogus, gyvendamas savyje ir būdamas
žai ir nusiteikimai apsireiškia ir susifor- savyje turtingas, savo kūryboje nesistenmuoja išviršiniais kultūros pavidalais
gia per daug atsidėti išviršiniams paviŠiuo metu mes jau žinome, koks yra lie- dalams kurti Jis atskleidžia savo vidų,
tuviškasis žmogus ir kokia yra lietuviš- jis įbrežia savo sielą ir savo širdį Kulkoji tautine individualybe Todėl galime tūros filosofijoje šitoks kultūros tipas yra
jau nuspėti, kokia bus ir lietuviškoji kul- vadinamas išraiškos kalba" (8,1, p 501)
tūra Minėtasis bendras dėsnis (teritoriApibrėždamas lietuviškąjį žmogų
ja, kalba, religija, tautos istorija - J B ) dar ir kaip „doroviškai subjektyvų", pavaldąs žmogaus, resp tautos, santykius čią lietuvių kultūrą A Maceina įvardija
su kultūra, tinka ir šiuo atveju Todėl kaip „išraiškos kultūrą" Pastarasis teilietuviškoji kultūra yra lietuviškojo žmo- ginys lyg ir atitiktų tai, ką dar būtų gagaus ženklas Tai, kas glūdi lietuviškosios lima įvardinti ir kaip vaizdo kultūrą
tautines individualybes viduje, lietuviškoje
Baltiškasis etnotipas del to ir esąs lakultūroje reiškiasi apčiuopiamais ir regimais
biau linkęs prie menų, ypač vaizduojapavidalais Lietuviškoji kultūra darosi lietu- mųjų, negu prie mokslų - matemativiškosios individualybes pagrindinių bruo-kos, logikos filosofijos ir pan Netgi grožų objektyvacija" (kurs mano - J B) žine - ne tik lietuvių, bet ir slavų - kū(8, 1, p 500)
ryba nuo Vakarų Europos tautų skiriaTaigi kas, pasak A Maceinos, iš tik- si pirmiausia tuo, kad pirmoji dažniaurųjų yra tasai dorovims-kultūrmis lietu- siai yra vaizdo, o antroji - idėjos literatūvio etnotipas? Kokios iš tikrųjų jo psicho- ra Tiesa, grožinėje kūryboje, vaizduojafizines, dvasines, dorovines charakteris- muosiuose menuose galima filosofuoti ir
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vaizdais, tačiau tam tikras skirtumas vis
dėlto išlieka: riterių poezija, pavyzdžiui,
gali būti traktuojama ne vien tik kaip
meilės, bet ir kaip filosofinė meilės idėjos poetinė išraiška, tačiau joje kur kas
mažiau bus gamtos vaizdų ir peizažų ir
nepalyginti daugiau dvasinių išgyvenimų bei reminiscensijų.
Vadinasi, anot A. Maceinos, „Kultūrinėje kūryboje žmogaus dvasia išeina iš
savęs ir įeina į objektą. Kitaip sakant, ji
apsireiškia pati ir suformuoja objektą
tam tikra lytimi. Kultūrinis veiksmas
pirmoje eilėje (prigimties, ne laiko atžvilgiu) yra dvasios apreiškimas. Kur
nėra tikro dvasios apreiškimo, ten nėra
nė kultūrinės kūrybos tikra prasme.
Kultūra kosminės reikšmės įgyja tik tada, kai iš jos kalba gamtai pirmaujanti
dvasia" (8, 1, p. 501).
Siekdamas konceptualiai pagrįsti lietuvių kultūros savitumą, jos natūralų
polinkį prie vaizduojamųjų menų - dailės, muzikos, poezijos, A. Maceina ypač
pabrėžia ir išryškina dorovinio lietuvio
charakterio lyriškumą, drovumą, kuklumą ir

t. t. „Lyrinis pobūdis valdo mūsų liaudies dainas. Lyrinė nuotaika žymi mūsų muzikoje. Lyrizmas yra persunkęs
mūsų tapybą, kurioje vyrauja peizažas,
nes mūsų kraštovaizdis, kaip minėjome,
yra lyrinis. Kaip tik dėl to mes neturime epo, ir kaip tik dėl to mums sunkiai
sekasi su drama" (8,1, p. 502).
Maža to. Analizuojamo traktato autorius įsitikinęs, jog ir „visos mūsų kultūros skerspjūvis gali parodyti, kad iš tikro lietuviškoji kultūra yra daugiau išraiškos negu pavidalo kultūra. Šiuo atžvilgiu lietuviškoji kultūra stovi kuo toliausiai nuo graikų kultūros" (8, 1, p. 504).
12
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Tačiau sugrįžkime prie žmogaus. Lietuviškąjį žmogų, kitaip tariant, lietuvį
kaip kūrybingą individą A. Maceina
įvardija kaip receptyvų. „Receptyvumas
yra pirmykštė, dar neišsiskaidžiusi
veiksmo (actio) ir kęsmo (passio) harmonija" (8, 1, p. 509). Iš čia kyląs ne tiktai
garsusis M. K. Čiurlionio menas, bet ir
liaudies kūryba, kurios „kanonizuotoji"
estetinės išraiškos forma, pavidalas bei
archetipas - Rūpintojėlis. Lietuviškoji
kultūra visada atrodanti, ypač užsieniečiams, tarsi neišbaigta, neįgavusi konkrečių išorinių formų - kontūrų ir bruožų.
Ji taip pat esanti „atvira" svetimoms įtakoms. „Mūsų mokslas, mūsų literatūra,
mūsų tapyba, net mūsų visuomeninis
gyvenimas turi savyje svetimos įtakos,
kuri jau sutapdyta su lietuviškąja dvasia
ir kuri pravertė daugiau kaip akstinas
negu kaip medžiaga. Tačiau bloga yra
tai, kad mūsų imlumas ir mūsų atvirumas neapsiriboja tiktai subjektyvine svetima dvasia, kuri visados eina kaip žadinamasis akstinas. Mes mielai įsileidžiame į savo kultūrą ir svetimas objektyvines gėrybes, kurios jau yra atbaigtos ir
kurios visados pasilieka svetimas kūnas
lietuviškajame gyvenime" (8, 1, p. 515).
Ne mažesnę įtaką negu klimatas ar
reljefas, pasak A. Maceinos kultūrosofinės koncepcijos, tautiniam doroviniam
charakteriui, vertybinėms orientacijoms,
jų sklaidai bei raidai daranti ir tautos užimama etninė teritorija. „Antrasis gyvenamosios aplinkos veiksnys, darąs įtakos
tautų susiformavimui, yra pati vieta, kurioje gyvenama, arba teritorija, ir josios
pobūdis. Teritorija tautos išsivystymui yra
būtina. Žemė, kaip gyvenamoji vieta,
tautų istorijoje visais laikais turėjo labai
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didelę reikšmę. „Visos kovos del viešpatavimo, - rašo J. Brunhes, - yra kovos del
erdves". Ir tai suprantama, nes „praradusi žemę, tauta žengia atgal". Jeigu kartais jau susiformavusi tauta ir gali gyventi be teritorijos (pvz., žydų tauta), tai
dar besiformuojanti turi būtinai ją turėti.
Paskiri žmones, tegul jie būtų ir vienos
rases, niekados nesukurs tautos", - pabrėžia mąstytojas (5, 8, p. 22).
Ypač, A. Maceinos nuomone, tautai
esanti reikšminga ne pati teritorija, o jos
pobūdis, pavyzdžiui, jos dydis, t. y. turimos teritorijos plotas. Remdamasis Fr.
Retzeliu, A. Maceina pripažįsta, kad maža, „ankšta" teritorija prieš didelę turinti tą pranašumą, jog joje gyvenanti tauta
anksti išmoksta ją pažinti, dvasiškai ją
apvaldo, išnaudoja visus turtus, o del gyventojų tankumo labiau pajaunanti tarpusavio dvasinę vienybę, taip pat ir
žmogaus ryšį su žeme, su gimtine. „Del
to ir mažų teritorijų tautos ne tik neturi
nusiminti, bet priešingai, savo teritorijos
ankštumą jos turi paversti kultūrinio išsiskleidimo varikliu" (5, 8, p. 23).
Analogiškai bet kuriai tautai taip pat
kaip jos gyvenimo ir savastmgumo komponentas itin svarbi ir reikšminga esanti
ir jūra. „Visa tai, ką gero turi vanduo, jūra įkūnija aukščiausiu laipsniu. Jūra tautai yra laisves ir atdarų galimybių simbolis. Tai laisva erdve, kurioje galima įšmegmti Įvairiausias jėgas ir Įvairiausius
sugebėjimus. Tai kelias Į subrendimą,
lankstumą, kultūrinę galybę. Nuolatinis vandens kitimas Įspraudžia šitų
bruožų ir toms tautoms, kurios turi su
juo nuolatinių santykių. Jūrą liečiančios
tautos yra žymiai judresnes, negu gyvenančios sausumos viduryje" (5,8, p. 23).

Lietuvių tauta, deja, nors tentonškai
(pvz., Palanga) niekada nebuvo nuo jūros atskirta, tačiau faktiškai per visą Lietuvos istoriją - nuo vikingų ir kryžiuočių ekspansijos laikų iki pat mūsų dienų - jūra lietuviui visada buvo galimos
grėsmes, intervencijos, netikrumo, Įvykių nenuspėjamumo simbolis.
Tą patį A. Maceina mano esant reikalinga pasakyti ir kalbant apie kalnus bei
lygumas. Kalnai jam yra tai, „Į ką žmogus visada kopia". Ir del to jie „daro didelę Įtaką ir žmonių dvasiai" (5,8, p. 24).
O lyguma, A. Maceinos nuomone,
esanti tikroji kalnų priešingybe. „Ji paverčia tautą vienalyte mase, naikina
Įtampą tarp priešingų pradų ir del to
žymiai apsunkina kultūrinę kūrybą" (5,
8, p. 24).
Reziumuodamas gyvenamosios aplinkos tautoms daromą poveikį, A. Maceina konstatuoja, jog klimato ir reljefo Įtaka pasireiškianti šiais keturiais būdais.
1) „atskiro individo kūne ir sieloje
sudarydama pastovių bruožų arba nusiteikimų, bendrų visai tautai, ji išvysto etninį tautos tipą,
2) tautos įšsiplatmime, nubreždama
jam kryptį, sienas ir sąlygas, vadinasi, apspręsdama tautos išplitimą,
3) tautos susiorganizavime, pagamindama vienokių ar kitokių sąlygų, kurios nelieka be reikšmes
visai tautos santvarkai,
4) tautos santykiuose su kitomis tautomis, juos palengvindama ar pasunkindama ir tuo būdu tautą artindama prie kitų arba nuo jų tolindama" (5, 8, p. 24-25).
Taigi, kaip matome, A. Maceina bendriausiomis, pamatinėmis savo koncepciLOGOS 42
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ja bei supozicijomis yra artimas Ch. de
Montesquieu suformuluotam mąstymo
būdui - geopolinei orientacijai apibrėžiant
esminius tautų, kaip etnotipų, dvasinio,
dorovinio charakterio bruožus, jų vertybinius prioritetus. Vis dėlto A. Maceina
nėra tik Ch. de Montesquieu pažiūrų populiarintojas ar sekėjas. Ir štai kodėl: pagrindinį vaidmenį tautos kaip etnoso formavimuisi, jos dorovinių charakteristikų
skleidimuisi ir raidai, pasak A. Maceinos,
vaidinanti ne gamta, ne klimatas ir ne
reljefas, o tautos istorija. „Gyvenamoji aplinka yra erdvės veiksnys. Istorinis likimas yra laiko veiksnys. Kaip tauta negali būti suformuota tik vieno išvidinio
veiksnio (rasės), nes ji gyvena tik tam tikromis sąlygomis, kurios ją taip pat sąlygoja, taip lygiai ji negali būti suformuota nė vieno erdvės veiksnio (gyvenamosios aplinkos), nes tauta gyvena ne tik
erdvėje bet ir laike. Erdvė yra laiko atrama. Kur nėra erdvės, ten nėra nė laiko.
Bet, antra vertus, laikas įprasmina erdvę. Erdvinei kategorijai „šalia vienas kito" {Nebeneinander) laikas prideda dar
vieną kategoriją: „po vienas kito" (Nacheinander). Tapsmas virsta besikeičiančių elementų buvimu (esse successivorum
est fieri, Suarez)" (5, 8, p. 25).
Vadinasi, laikas šiame pasaulyje visada yra būtent tai, kas įžmogina, įasmenina erdvę, ir pirmiausia todėl, kad
žmogui kaip dvasingajam visuomeniniam
individui laikas visada sutampa su istorija - jo paties, jo artimųjų ir giminių,
tautos bei žmonijos istorija. Mūsų visų
gyvenimas kartu, t. y. tautoje ir kiekvieno atskirai, taip pat yra istorija. „Tautos
išgyventas laikas, arba josios istorija, jai
yra tas pats, - pabrėžia A. Maceina, 14
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kas individui subrendimas amžiaus atžvilgiu. Kaip individas tampa asmenybe tik po tam tikro laikotarpio, taip ir
žmonių grupė tampa tikra tauta tik po
tam tikro bendrai išgyvento istorinio
tarpsnio" (5, 8, p. 25).
Atitinkamu būdu istorija, kaip tautos
kartu išgyventas laikas, padaro vertybe
ir jos apgyventąją teritoriją, papročius,
religiją, kalbą ir t. t.
Svarstydamas, kas iš tikrųjų yra istorinis tautų likimas, ką reiškia sąvoka „tauta išgyvena istorinį likimą", A. Maceina
prieina prie išvados, kad „Istorinis likimas
visų pirma yra kultūrinio tautos gyvenimo
tarpsnis. Kultūra ir istorija yra iš esmės
susijusios" (5, 8. p. 27). Kaip tik todėl istorinis likimas ir esąs tautos tapsmas.
Tad kuo ir kaip šitaip A. Maceinos įvardijamas istorinis likimas galįs būti reikšmingas ir ypač savitas lietuvių
tautai?
Akivaizdu, jog mūsų tautos istorinis
likimas nebuvo itin palankus nei savarankiškam politiniam, nei kultūriniam gyvenimui bei jų abiejų ugdymui.
Todėl kaip ir kokiomis priemonėmis visa tai yra įmanoma apibrėžti, apibendrinti ir įvardinti kaip itin savitą „nacionalinį likimą"!
Kad galėtų tai padaryti, A. Maceina
pateikia nemažai pavyzdžių iš kitų Europos ir pasaulio tautų gyvenimo, jų istorinio likimo. Pavyzdžiui, pasinaudodamas J. K. Schumanno mintimi, jis pabėžia, kad esminis šveicarų tautos sąmonės
apraiškų stebėjimas aiškiai rodąs šveicarų tautai itin būdingą, nuostabiai išugdytą atsiminimą „bendrai pergyventų įvykių, bendrų kovų ir savęs teigimo, iš kurio ši tauta semiasi sau maisto" (5, 8,
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p 26) Šveicarų pavyzdys, pasak A Maceinos, aiškiai parodo, ką reiškia „istorinis likimas tautai tapti" (5, 8, p 26)
Tuo tarpu žydų istorinis likimas apsireiškiąs ir funkcionuojąs „kaip galia
tautai išsilaikyti" (5, 8, p 26) „Netekę
savo kalbos, teritorijos, valstybes, vienos
religines organizacijos, išsklaidyti po visokias tautas ir kultūras, niekinami, ujami, ir dažnai net persekiojami, jie vis
delto išliko ligi mūsų dienų kaip vieninga tauta ir pamažu rengiasi atgyti valstybiniam gyvenimui (sionistų sąjūdis)
Nereikia čia ieškoti stebuklo Ypatingas
istorinis šitos tautos likimas taip stipriai
sujungė žmones, jog nei edves, nei laiko išskaldymas nepajėgė jų sutirpdyti
kitų tautų masėje" (5, 8, p 26)
Pabrėždamas esminę istoriškumo
svarbą ir Įtaką kiekvienai tautai, jos charakterio formavimuisi, A Maceina ypač
atkreipia dėmesį ir Į tą, kartais pasitaikančią aplinkybę, kad „ne visų tautų
gyvenime istorinio likimo veikme yra
lygiai ryški Bet visur ji yra lygiai svarbi" (5, 8, p 26)
Galbūt todėl kalbėdamas ir apie lietuvių kultūros „plačiažygiškumą", šią
lietuvių dvasios savybę A Maceina gerokai hipertrofuoja ir suabsoliutina Tokia jo nuostata sunkiai suderinama su jo
paties nusakyto ir apibrėžto lietuviškojo
dorovinio charakterio ypatybėmis „Lietu-

viškasis žmogus, - teigia autorius, yra plačiadvasis žmogus ta prasme,
kad jis trokšta plačių ir didžių žygių,
kad jis nepasitenkina kasdienine buitimi ir šiokiadienio gyvenimo smulkmenomis" (8, 1, p 515)
Iš šios, beje, vargu ar pagrįstos, prielaidos A Maceina taip pat daro išvadą,

kad del to lietuvių kultūrai gresiąs fantastiškumo pavojus „Didybes troškimas ir
noras šią didybę realizuoti kultūrinėje
kūryboje yra lydimas pavojaus nuklysti Į
fantastiškumą " Toks pavojus, pasak autoriaus, esąs „juo realesnis, juo didybei
realizuoti dirva yra sunkesne" Tokiais
atvejais, pasak A Maceinos, „kūrėjas labai lengvai realinę tikrovę pakeičia fantastine tikrove ir joje pradeda savo didybes troškimą realizuoti Tuomet jis kuria
didingus planus, didingus projektus, kurie negali būti realizuojami, nes neturi
ryšio su realine tikrove" (8, 1, p 517)
Didybes ilgesio prasiveržimas, ar
bent jau tariamas jo glūdėjimas lietuvio
sieloje, A Maceinos, matyt, yra siejamas
su tuometines, t y tarpukario laikų Lietuvos politinėmis ir socialinėmis realijomis - prasta krašto geopolitine, demografine, ekonomine ir, žinoma, iš to kylančia karine padėtimi, valstybes nepajėgumu, karines ir ekonomines galybes
nevisavertiškumu "Nereikia ne minėti,
kad mūsų tautos didybes ilgesys yra
smarkiai slegiamas realios mūsų būties
Tauta, kuri seniau turėjo milžinišką
valstybę ir tuo pačiu didelį svorį tarptautiniame gyvenime, dabar yra suspausta ankštoje teritorijoje, neturinti nei
erdves, nei jėgos Suprantama, tokia tauta turi labai kęsti savo viduje, jeigu ji
jaučia, kad didybes noras joje nėra nusilpęs, kad jis yra gyvas ir kviečia ją neužsidaryti kasdieniškume" (8, 1, p 517)
Vadinasi, pasak A Maceinos, kadangi šiuolaikine, t y reali mūsų krašo geopolitine tikrove mums taip ir nesudaranti sąlygų, reikalingos dirvos šiam didybes ilgesiui patenkinti, del to mes ir
esame šio dvasinio ilgesio verčiami bent
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jau savo dvasios viduje peržengti tą nykią realybės ribą ir pasitraukti į svajonių,
fantazijų ir vizijų pasaulį. Būtent čia šios
visos mūsų didybės manijos kaip tik ir
galinčios laisvai ir nevaržomai pleventi.
„Šitas fantastiškumas mūsų kūryboje, tvirtina A. Maceina, - yra gana žymus.
Jau keletą kartų esu minėjęs, kad mes kuriame daug projektų, bet labai mažą dalį jų
realizuojame ne tik dėl to, kad nemėgstame
savo idėjų objektyvizuoti, bet didele dalimi ir
dėl to, kad šie projektai yra fantastiški"

(kurs. mano. -J. B.) (8, 1, p. 517).
Nemažai fantastinių projektų koncepcijos autorius atrandąs ir mūsų moksle,
mene, visuomeniniame gyvenime: „kiekviena didinga mintis mus žavi, ir mes ją
tuojau apvelkame tam tikru projektu. Bet
dažniausiai pasirodo, kad šitas projektas
yra padiktuotas ne realaus patyrimo, bet
gražios, didingos svajonės. Charakteringas dalykas, kad mes per daug nesigraužiame, jeigu mūsų projektai pasilieka tiktai projektais. Mes už juos nekovojame.
Vietoje kovos mes kuriame naujus projektus" (8, 1, p. 518).
Pastarasis teiginys rodo, kad „lietuviškajam" žmogui, t. y. lietuviui kaip etnotipui, pasak A. Maceinos, esąs būdingas ir tam tikras infantiliškumas - kūdikiškas neatsakingumas. „Žmogus, kuris mano, kad jo sumanymas yra kilęs
iš tikrovės reikalavimų, primygtinai rūpinasi, kad jis būtų įvykdytas. Tuo tarpu žmogus, kuris jaučia, kad jo mintis
yra svajonė, neverčia kitų būtinai ją realizuoti. Lietuvis kaip tik ir eina šiuo
antruoju keliu. Jis projektus ir planus
kuria, jų ilgisi, bet jis neliūdi, jeigu jo sumanymai pasilieka tik popieriuje ar jo
galvoje" (5, 8, p. 518).
16
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Manyčiau, jog pastarasis A. Maceinos įžvalgiai, giliamintiškai pastebėtas ir
atskleistas dorovinio lietuvių charakterio bruožas iš tikrųjų yra itin svarbus ir
daug ką paaiškinantis mūsų krašto istorijoje. Matyt, kaip tik dėl šio „kūdikiškojo" dorovinio neatsakingumo mes labai lengvai praradome ne tik milžinišką savo valstybę - nuo jūrų iki jūrų, bet ir daugelį mūsų krašto žmonių - žymiųjų meno, mokslo, literatūros, politikos, kultūros veikėjų.
Dėl tos pačios priežasties, būtent dėl
kūdikiškojo dorovinio infantilumo, neatsakingumo mes 1940 m. be mažiausio
pasipriešinimo atidavėme Lietuvą rusams, o šiandien, lygiai taip pat kūdikiškai ir neatsakingai fantazuodami kurpiame utopijas apie europinio lygio gyvenimo standartus, sotų, laimingą ir lengvą
gyvenimą Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir 1.1. O juk iš tikrųjų gali atsitikti
kaip tik atvirkščiai - kad mes kaip esame, taip ir pasiliksime nyki Europos provincija, kokia jau ir įpratome būti gyvendami „sąjungoje" su Lenkija ir su Rusija. Kūdikiškos sielos tautos panašaus pobūdžio „sąjungose" visada ieško globos, šilumos
ir užtarimo, tačiau istoriją tebekurianciame
geležies amžiuje dažniausiai atranda tik šių
savo svajonių ir troškimų priešybes.

Kalbėdamas apie „lietuviškosios kultūros žemiškumą", A. Maceina ypač akcentuoja kaimo kultūros svarbą bei reikšmę tiek pačiam lietuvių etnosui, tiek
tautai bei valstybei. „Lietuviškas žmogus, sakėme, myli žemę, jis yra su ja suaugęs ir prie jos prisirišęs. Dėl to jis nemėgsta jūros, dėl to jis iracionalus ir lyriškas" (5, 8, p. 519). Dėl to, jo manymu,
visos šios lietuviškojo dorovinio etnoti-

MOKSLINE MINTIS
po savybės ir ypatybės per šimtmečius
ir suformavusios tokį lietuvio charakterį, kurio esminiai komponentai vienokiu
ar kitokiu būdu yra susiję su kaimu ir su
žeme. Čia A. Maceina tvirtai laikosi nuomonės, kad „lietuviškoji kultūra yra kaimo kultūra". Todėl šis kaimiškumas lietuvių kultūroje „yra ne tik išviršinė žymė, bet ir gili išvidinė nuotaika. Kaimas
yra ne tik išviršinio gyvenimo forma,
bet ir savotiškas dvasinis tipas, kuriame
visas gyvenimas darosi kitoks ligi pat
savo gelmių negu mieste" (5, 8, p. 519).
Priskirdamas lietuviškąją kultūrą kaimo kultūros tipui, A. Maceina šią sąvoką paaiškina ir pagrindžia tuo, kad ši
kultūra pirmiausia pasižyminti „visumos charakteriu (ganzheitlich)" (5, 8,
p. 519). Tai reiškia, kad kaimo kultūroje neegzistuojanti specializacija, nesama
ir paties specializacijos principo. „Ten
kiekvienas žmogus dirba visus specialius darbus, ir kuria visose kultūros srityse. Specialistai amatininkų pavidalu
kaimo kultūroje nėra reikšmingas veiksnys. Lietuviškoji kultūra ilgus amžius
telkėsi kaime, tai kaip tik ir turi šį visumos bruožą" (5, 8, p. 519).
Dėl tos pačios priežasties A. Maceina ir padaro išvadą, jog lietuvių kultūra esanti gana savotiška. Be to, ji yra
„sintetinė kultūra" (5, 8, p. 520). Tokiam
lietuviškosios kultūros tipui pagrįsti,
t. y. padaryti jį veiksmingą, patrauklų,
kūrybingą, sintezė, anot filosofo, esanti
reikalinga kaip jungiančioji grandis, neI. Etnologinė
struktūra

leidžianti šiam kultūros tipui pernelyg
specializuotis ir objektyvizuotis. „Lietuvis kuria taip, kad jo kūrybos rezultatai nėra pažymėti kokios nors specialios, visiškai atbaigtos srities ženklų. Jie
yra sunkiai priskiriami tai ar kitai specialiai sričiai. Jie visados turi tokių
bruožų, kurie juos padaro priklausančius daugybei sričių. Tiksliau sakant, jie
priklauso kultūrai, kuri dar nėra patyrusi specializacijos įtakos.Vadinasi, lietuviškoji kultūra yra pirmykštės vienybės kultūra" (5, 8, p. 520). Ta pati priežastis sąlygojanti ir tai, jog mūsų kultūroje išskirtinai didelį vaidmenį vaidinanti ir religija, kuri yra „kaimo žmogaus ir sykiu visumos žmogaus jungiamasis principas" (5, 8, p. 520).
Apibendrindamas lietuviškojo likimo istorinę analizę, A. Maceina mano
esant tikslinga pateikti ir su ja daugiau
ar mažiau susijusią lietuviškosios kultūrinės individualybės apibendrinamąją
charakteristiką. „Istorinio likimo analize mes baigiame lietuviškosios individualybės bruožų nagrinėjimą. Šių bruožų suradome nemaža. Lietuviškoji individualybė pasirodė esanti gana turtinga ir įvairi. Dabar mums belieka šituos
bruožus susisteminti ir šiek tiek apibendrinti, kad lietuviškosios individualybės
charakteris pasidarytų reljefingesnis.
Scheminė apžvalga leis mums labiau
susiorientuoti šių bruožų margumyne ir
padės mums juos traktuoti kaip bendresnes kategorijas:

nomadinis pradas

plačių žygių noras

matriarchatais pradas

prisirišimas prie žemes
pavergiamumas
jūros nemėgimas

atlaidumas svetimiesiems
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II. Gyvenamoji

klimatas

aplinka

melancholiškumas
pasidavimas likimui
susitelkimas savyje

žeme

intelekto ir fantazijos sinteze
gamtos ritmo pajautimas
akustiškumas Įspūdžiuose

kraštovaizdis

lyrizmas
iracionalumas

III. Istorinis

Krikščionybės Įvedimas

likimas

atsikreipimas Į vidų
statmemškumas kūryboje

santykiai su rusais

plačių žygių dvasia
visuomeniškumas

santykiai su lenkais

užsidarymas savyje
pasitikėjimas savimi

valstybes netekimas

individualizmas
valstybes negerbimas
netiesumas valstybes atžvilgiu

valstybes atgavimas

linkimas Į objektyvmĮ gyvenimą
jūros troškimo pažadinimas
linkimas Į kontinentą"

Žinoma, tokiai A. Maceinos klasifikacijai ir jos pagrindu daromoms išvadoms galima pritarti, galima ir nepritarti. Tai iš tikrųjų nekeičia reikalo esmės.
Tačiau negalima nutylėti būtent to fak-

to, kad tai vienas iš pirmųjų tokios rūšies bandymų apibrėžti patį šį objektą kaip
dorovinį ir kultūrinį tautos autoportretą ir
jį pateikti visuomenei.
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A. MACEINA - TAUTOS IR TAUTIŠKUMO
UGDYMO FILOSOFIJOS KŪRĖJAS
Antanas Maceina: Author of the Philosophy of
Nationality and National Upbringing
SUMMARY
The author of the present article examines views expressed by Antanas Maceina (1908-1987), a famous Lithuanian philosopher of the interwar period and professor at Kaunas University, on the prerequisites and preconditions for the formation of nationality, national identity, and the national state. Maceina
belongs to the group of Lithuanian philosophers who were raised as personalities and intellectuals in
the independent Lithuanian Republic. After graduating from Kaunas University, he continued his studies abroad. After World War II, he settled in West Germany and took teaching positions in German
universities.
The theoretical analysis of this article focuses on the doctoral thesis by Maceina, subsequently published as an extensive 677-page study, The National Upbringing, which gives an exhaustive survey of
the theoretical problems in question.

ats autorius šia proga atkreipia
skaitytojų dėmesį į tai, kad nors
daugeliu savo tautinės individualybės
bruožų mes ir esame panašūs į kaimynines tautas, vis dėlto „labiausiai į akį

P

krinta lietuviškosios individualybės gyvenimas savyje, arba jos subjektyvumas, kurį iš-

reiškia tokie bruožai, kaip susitelkimas

savyje, atsikreipimas į vidų, statmeniškumas kūryboje, užsidarymas savyje,
pasitikėjimas savimi, individualizmas"
(5, 8, p. 497-498).
Vis dėlto būtent toks emocinio, dorovinio, intelektualinio ir netgi istorinio
tautos charakterio išskaidymas ir suskirstymas, kaip tai daro A. Maceina,

RAKTAŽODŽIAI: tautiškumas, tautinis tapatumas, patriotizmas,valstybė, nacija, nacionalizmas, kultūra.
KEY WORDS: nationality, national identity, patriotism, state, nation, nationalism, culture.
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gali būti pateisinamas nebent tik dėl jo
iškeltos idėjos konceptualumo išsaugojimo, o ne dėl jos pagrindu labai konkrečiai, nepaneigiamai įrodyto lietuvio charakterio, kaip etnotipo, faktiškumo. Kitaip tariant, visus šiuos A. Maceinos argumentus ir apibrėžimus šiandien mes
galime interpretuoti tik kaip jo paties intelektualinius vaizdinius, o ne kaip faktus, kuriais remiantis būtų galima ką
nors konkretaus ir nepaneigiama pasakyti apie lietuvių kultūrą ir lietuvio charakterį apskritai.
Kita vertus, šioje A. Maceinos koncepcijoje išryškėja būtent tie jos pranašumai bei trūkumai, dėl kurių dar ir šiandien visai pagrįstai galima ir ginčytis, ir
diskutuoti. Kartu šis A. Maceinos darbas
ypač akivaizdžiai pademonstruoja, kaip toli
per tuos du valstybinės nepriklausomybės
dešimtmečius Lietuvoje buvo žengta, kaip išaugo, sutvirtėjo teorinė ir konceptualinė jos
filosofų kompetencija, jų valia ir galia apie
visa tai mąstyti ir spręsti.

Ta pačia proga, pavyzdžiui, pakanka
prisiminti, kaip įvairiai pirmojo tautinio
atgimimo sąjūdžio pradžioje jo veikėjų
buvo suvokiama ir traktuojama netgi pati tautos sąvoka. „Kas manė, kad tauta
yra grynai antropologinis darinys, buvo linkę ir tautinio atgimimo priežasčių
ieškoti daugiau tautinėje sąmonėje, t. y.
psichologiniuose veiksniuose. Šiam požiūriui atstovavo J. Basanavičius, kuris
tautinį atgimimą traktavo daugiau kaip
abstraktų supratimą - didingos tautos
praeities, jos kalbos, papročių meilę.
Kas tautą laikė socialinių ekonominių sąlygų arba gyvenimo aplinkos padariniu, tautinio atgimimo ištakas aiški-

no daugiau socialinėmis ekonominėmis
priežastimis. Tokio nusistatymo buvo
J. Šliūpas, J. Adomaitis-Šernas, V. Kudirka. Šio požiūrio laikėsi ir J. Vileišis.
Jis itin atsidėjęs siekė, ypač bendraudamas „Varpo" žurnale, išsiaiškinti sau ir
kitiems paaiškinti lietuvių tautinio atgimimo socialinę ekonominę prigimtį, nes
tik tuo pagrindu, jo manymu, įmanomi
realūs žingsniai tam judėjimui tikslingai
vairuoti" (1, p. 61).
Vadinasi, tauta, kuri, anot J. Vileišio,
kovą už savo nepriklausomybę pradėjo
nuo tautinės idėjos, tikrai nežinodama
„net savo rubežių", o ką jau kalbėti apie
detalesnį situacijos aprašymą bei įvertinimą, iš kurio „būtų galima suprasti jos
medegišką arba dvasišką ar dorovišką
būvį" (11, 5, p. 39), turėtų jaustis tikrai
nemažai nuveikusi, nes tautinės savimonės formavimasis - dešimtmečius ir šimtmečius trunkąs procesas. Gaila tik, kad
nuo 1918-aisiais iškovotosios Lietuvos
nepriklausomybės iki jos praradimo
1940-aisiais metais laiko buvo tiek nedaug. Net ir čia nagrinėtoji A. Maceinos
studija Kultūros sintezė ir lietuviškoji kul-

tūra pasirodė tik 1939 m. Todėl visai tikėtina, kad lietuvių tauta, jeigu būtų turėjusi ilgesnį savarankiško valstybingumo ir kultūrinės raidos laikotarpį, negu
kad tie kupini įvairiausių grėsmių ir neramumų dvidešimt dveji nepriklausomybės metai, kultūrinėje ir intelektualinėje srityje, ypač filosofijoje, būtų pasiekusi kur kas daugiau. Kas žino, galbūt
šie lietuvių filosofai, kaip kažkada senovės Graikijos mąstytojai, lietuvių nacionalinę, dorovinę savimonę būtų pakeitę nepalyginti labiau, negu mes šiandien
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esame pajėgus įsivaizduoti, kadangi teo- nodumas. Taip yra ir su istoriniu likimu.
riniai pagrindai šiam kilniam ir itin daug Istorinis likimas tik tada tampa tautą forintelektualinių pastangų reikalaujančiam muojančiu veiksniu, kai jis yra vienodas vidarbui - tautos doroviniam ugdymui - sai tautai, kaip gamtiniam (rasės ir gyveiš tikrųjų buvo padėti.
namosios aplinkos sujungtam) vienetui.
Vienodumas yra antroji esminė istorinio
Grįžtant prie A. Maceinos teorinių
samprotavimų apie tautų istorinio liki- likimo žymė. Jeigu viena šio gamtinio
mo vaidmenį bei reikšmingumą jų cha- vieneto dalis pergyvena vienokį istorinį
rakteriams, ypač svarbu pabrėžti jo min- likimą arba, kitaip sakant, imasi vienotį, kad gamtos procesų vyksmas, jų kai- kių kultūrinių žygių, o kita dalis - kitota esanti tik evoliucija, o istorija praside- kių, aišku, tokiu atveju atsiras dvi tautos,
danti tik tada ir tik ten, kur „atsiranda bet ne viena (5, 8, p. 27-28).
laisvai ir sąmoningai veikiąs žmogus"
Taip atsitinką todėl, kad gamtinio
(5, 8, p. 27). „Kol šitokio valingo bei są- vienodumo neužtenką tautai išsivystyti
moningo įsikišimo nėra, tol nėra nė is- iki galo. Dėl to atsiradęs kultūrinis skirtorijos. Primityvios tautos, kol jos gyve- tingumas suskaldąs prigimtąjį vienoduna gryną gamtos gyvenimą, taip pat dar mą į tiek dalių, kiek atsiranda kultūrineturi istorijos. Istorija yra kuriamasis nių, kartais net labai skirtingų, krypčių.
tapsmas, kur žmogiškoji idėja įeina į pri- „Kad istorinis likimas iš tikrųjų užbaiggimtąjį gyvenimą, jį tvarko ir keičia. tų tautos išsivystymą, - pabrėžia A. MaTikra prasme istorinis vyksmas iš esmės ceina, - reikia, kad jis būtų bendrai pervisados yra kultūrinis vyksmas. Tauta tik gyventas" (5, 8, p. 28). Šveicarų atveju istada gyvena istorinį tarpsnį, kai prade- torinis likimas veikęs kaip vienodumas,
da kurti kultūrą, kai iš prigimtosios ir sujungęs prigimtinius skirtingumus
būtinosios evoliucijos žengia į laisvą kū- (skirtingos tautybės susijungusios į vierybą. Šiuo tad atžvilgiu istoriniu likimu ga- ną istorinį vienetą - Šveicarijos valstylima vadinti kultūrinius tautos žygius" (5, bę). Tuo tarpu latviai ir lietuviai, A. Ma8, p. 27).
ceinos nuomone, iliustruoją atvirkščią
Nors ir yra labai aukštinamas, tačiau rezultatą - nevienodą istorinį likimą.
net ir pats „kultūriškumas dar neišsemia Dėl to ilgainiui susiformavusios dvi atsviso istorinio likimo turinio. Kultūrinio kiros tautos.
pobūdžio dar nepakanka, kad istorinis liĮdomi ir kita A. Maceinos mintis kimas taptų tautos formavimosi veiks- kodėl viso pasaulio darbininkai vis dėlniu. Kiekvienas tautų likimo veiksnys to nesudarą vienos tautos. „Viso pasautautą jungia savyje ir skiria nuo kitų ne lio kraštų darbininkai turi tų pačių žykuo kitu, kaip savo vienodumu. Rasė tik mių, pasireiškiančių savotišku darbinindėl to turi tautai reikšmės, kad ji yra zo- ko charakteriu. Bet pasaulio darbininkiologinio nusiteikimo vienodumas. Gyve- ja nesudaro bendruomenės. Vienodas
namoji aplinka tik dėl to jungia rasinę darbininkų žymes įspaudžia jų likimo
grupę, kad ji yra gyvenamųjų sąlygų vie- vienodumas. Bet kadangi jis nėra perLOGOS 43
2005 LIEPA • RUGSĖJIS

MOKSLINE MINTIS
gyvenamas bendrai, tai nepajėgia darbininkų suglausti į bendruomenę" (5, 8,
p. 28). Vadinasi, bendrumas yra „trečioji esminė jojo (istorinio likimo. - J. B.)
žymė" (5, 8, p. 28).
Taigi bet kuri profesija ar klasė, pasak A. Maceinos, tuo ir skiriasi nuo bet
kurios tautos, „kad pirmąją sudaro tik
likimo vienodumas, o antrąją - ir vienodumas, ir šio vienodo likimo pergyvenimo bendrumas" (5, 8, p. 28).
Apibendrindamas šias savo mintis,
A. Maceina prieina prie tokių išvadų:
„Tautai atsirasti neužtenka, kad žmonės
turėtų tų pačių žymių kūne ir sieloje. Jai
dar reikia, kad jie organiškai susijungtų
tarp savęs, kad tai, kas yra vienoda, taptų kartu ir bendra, kad vienodumas sudarytų išvidiniam bendrumui pagrindą.
Todėl kai kalbama apie istorinį likimą,
kaip apie tautų atsiradimo veiksnį, visados reikia jį suprasti bendro gyvenimo prasme, nes tik „likimo bendrumas
gimdo tautas"...
„Istorinį tad likimą galima taip apibrėžti: istorinis likimas yra vienodi ir bendrai pergyventi kultūriniai tautos žygiai"
(5, 8, p. 28).
Šiuolaikiniam skaitytojui, be abejo,
keistokai skamba kai kurios filosofo šiame darbe vartojamos sąvokos - išvidinis,
kultūriniai žygiai ir pan. Bet tai ne tiek
A. Maceinos, kiek dar labai netobulos,
neišplėtotos lietuviškos filosofinės terminijos problema. Kita vertus, galima manyti, kad, pavyzdžiui, tokias sąvokas
kaip kultūriniai žygiai filosofas vartoja
sąmoningai, norėdamas ypač pabrėžti,
sureikšminti, netgi suromantinti patį šį
kultūros tapsmo, jos kūrimo procesą.

Juk ir iš tikrųjų būtent kultura ir yra tai,
kas žmogų padaro išskirtine ne tiktai
gamtos, bet ir pačios visuomenės vertybe. Maža to. Žmogus tiesiog neįmanomas, neįsivaizduojamas be kultūros ir
be kūrybos, nes būtent jis ir tik jis yra
jos kūrėjas, vartotojas ir puoselėtojas.
Kalbėdamas apie dinaminį žmogaus
istorinio likimo pobūdį A. Maceina tai
ir akcentuoja. „Jeigu į istorinį likimą žiūrėsime dinaminiu žvilgsniu, vadinasi,
nagrinėsime kultūrinį tautos gyvenimą
kaip vyksmą, lengvai galėsime jame atskirti tris elementus: 1) bendrus žygius
praeityje, 2) bendrą gyvenimą dabartyje ir

3) bendrą sąmonę, jungiančią tautos praeitį su dabartimi. Jeigu tauta neturi bendrų žygių praeityje, ji kaip tauta iš viso
neturi praeities. Toji praeitis priklauso
individams, gentims, bet ne tautai, kaip
bendruomenei. Šiuo atveju tautos dar
nėra. Jei tauta neturi bendro gyvenimo
dabartyje, josios, kaip tautos, jau nėra.
Šiuodu dalyku visiškai aiškūs.
Kiek kebliau su trečiuoju elementu su bendrąja sąmone. Ar ir ji tautai reikalinga? Ar būtina, kad tauta savo sąmonėje jungtų praeitį su dabartimi, sukurdama tuo būdu nenutrūkstamą savo
gyvenimo ryšį? Atsakymas į šiuos klausimus išplaukia iš pačios istorinio likimo esmės. Jei istorinis likimas kuria tautą, jis būtinai turi būti vieningas" (5, 8,
p. 28-29).
Čia, kaip matome, A. Maceina ir vėl
remiasi konkrečiais pavyzdžiais: „Gražiausią šios rūšies pavyzdį yra davę Europos emigrantai, iš kurių yra išaugusios Amerikos tautos. Vieni jų iškeliavo
iš savo tėvynės ir nutraukė su ja visus
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ryšius, lyg ir nukirpdami lig šiol buvusią savo istoriją. Naujasis pasaulis tapo
nauja jų tėvyne, o gyvenimas joje išsivystė į naują istorinį likimą (Anglijos
puritonai). ...Bet buvo ir tokių, kurie paliko savo tėvynę tik materialiai, niekados
neišsižadėdami savo praeities ir formaliai nenutraukdami su ja ryšių. Jie todėl
pasiliko visados senosios tautos dalimi,
nors ir gyvenančia kitoje teritorijoje (lietuviai Jungtinėse Valstybėse, Argentinoj;
prancūzai Meksikoj)" (5, 8, p. 30). Visa
tai, A. Maceinos nuomone, ir įtikina
mus, kad tautinės sąmonės bendrumas ir
yra toji tautos istorinį likimą vienijanti
grandis.
Kalbėdamas apie ypač mums rūpimas ir su šio darbo tema tiesiogiai susijusias sąvokas, A. Maceina išskiria tau-

mo Akviniečio mintis tinka ir tautos atsiradimui" (5, 8, p. 31-32).
Plačiai ir smulkiai nagrinėdamas
įvairias, čia jau ne kartą minėtas priežastis bei nuolat remdamasis žymiausiais to meto teoretikais, pavyzdžiui, be
jau minėtų H. Wronskio ir Šv. Tomo Akviniečio, dar ir Ch. Montesquieu, G. Hegeliu, J. Böhme, W. Wundtu, M. Scheleriu, O Baueriu, S. Šalkauskiu ir kitais
autoritetais, A. Maceina galiausiai prieina prie išvados, jog „Pati tautinė individualybė negali būti šalia individų. Ji
yra bendras dalykas ir todėl būtinai reikalauja individo kaip atramos konkrečiam savo pasireiškimui. Tautinė individualybė gyvena tiktai atskiruose žmogiškuo-

se individuose" (5, 8, p. 47). Todėl ir konkrečios tautiškumo esmės taip pat reikia
tą, tėvynę, tėviškę ir naciją. Jų aptarčiai bei ieškoti konkrečiame žmoguje, individe.
šio filosofo pateikiamai analizei čia kaip „Individas turi savyje tautinės individualybės esmę, jis yra josios nešėjas ir patik ir skirsime daugiausia dėmesio.
Apibrėždamas tautos esmę tokio pa- laikytojas. Individe glūdi kažkas, kas jį
ties pavadinimo antrajame monografijos jungia su kitais ir jo darbams suteikia
skyriuje, A. Maceina vėl pabrėžia tai, savotišką lytį. Tautinis materializmas tąkad „Tauta yra padaras trijų pagrindi- jį kažką vadina materialine substancija, atnių veiksnių: rasės, gyvenamosios aplin- ėjusią į individą paveldėjimo keliu.
kos ir istorinio likimo" (5, 8, p. 31). Pir- Griežtasis tautinis spiritualizmas jį vadimieji du priklausą gamtai ir žmogaus na dvasine substancija, kur individas yra
prigimčiai, o trečiasis - kultūrai. „Pir- tik jos apraiška" (5, 8, p. 47).
muoju atveju tauta išsivysto ne tik be atTaip, anot A. Maceinos, yra todėl,
skirų individų prisidėjimo, bet ir be jų kad tauta apskritai yra abstrakcija - egžinios. Antruoju atveju tauta pradeda zistuoją tik individai, priklausantys tai
suvokti pati save ir tarsi save sukuria. ar kitai tautai. Tačiau ir to negana.
H. Wronskio iškeltoji autokreacijos sąvo- „Kaip visi kiti veiksniai, taip ir tautiniai
ka tinka ir tautai kultūriniame josios gy- (rasė, gyvenamoji aplinka ir istorinis livenimo tarpsnyje. ...Tauta yra kitokia kimas) tik suteikia žmogiškojo individo bukaip gamtinių veiksnių veikimo padari- vimui tam tikrą būdą. Jie nekuria ir negali
nys ir vėl kitokia, patyrusi kultūros įta- kurti nieko substancialaus. ...Palenktas
kos. Agens agit simile sibi. Šitoji Šv. To- rasės, gyvenamosios aplinkos ir istorinio
10
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likimo įtakai, žmogiškasis individo bu- būdų. „Tautiniai bruožai todėl ir stovi
vimas įgyja dar vieną savotišką būdą, viduryje tarp individualinių ir žmogiškurį galima pavadinti tautiniu būdu" (5, kųjų. Jie yra mažiau ryškūs negu indi8, p. 49).
vidualiniai ir daugiau - negu žmogišDėl visų šių, mąstytojo čia gana smul- kieji" (5, 8, p. 50).
Nekyla abejonių, jog sąvoką tautinė
kiai aptartų ir išnagrinėtų priežasčių bei
aplinkybių, tautinis buvimo būdas yra individualybė, tautybė A. Maceina vartoįvardijamas ir apibrėžiamas kaip tautinė ja būtent tautinio dorovinio charakterio
individualybė, o pastaroji - kaip „gamti- prasme, t. y. norėdamas ypač pabrėžti,
nių veiksnių pradėtas ir vienodo bei bendraiišskirti, akcentuoti tautiškumą kaip etpergyvento istorinio likimo išryškintas žmo-notipiškumą, turintį ne tik tam tikrų istorinio bei socialinio charakterio, bet ir
nių buvimo būdas" (5, 8, p. 49).
Iš tautinio buvimo būdo, sekant A. elgsenos bruožų. Tautiniai individai, paMaceinos mintimi, išplaukiąs ir „tautinio sak A. Maceinos, „jau pačios prigimties
yra suvedami draugėn, nes šitoji jų priveikimo būdas: modum essendi sequitur modus agendi" (5, 8, p. 50). Tai reiškią, jog gimtis visame gyvenime veikia vienoir žmogus ne tik tautiškai egzistuoja, bet dai. Tai yra savaimingas, instinktyvus
ir tautiškai veikia. Dėl tos pačios priežas- glaudimasis, kyląs iš ontologinio tautyties tautiškumo problema ir yra tokia bės pobūdžio. Bet prie jo dar prisideda
svarbi, kadangi „tautinė individualybė ir psichologinis veiksnys, kai žmonės
arba tautybė yra vienas iš žmogiškumo pažįsta savo vienodą buvimą bei veikimą, kai jų psichikoje dėl bendro gyvebūdų" (5, 8, p. 50).
Ta pačia proga A. Maceina pabrėžia, nimo ir pergyvenimo susidaro tam tikkad „Žmogaus veiksmai kyla iš jo esmės. ras psichologinis nusiteikimas, tam tikBet kadangi šitoji jo esmė yra nulemta ir ra tautinė psichologija" (5, 8, p. 51). Abu
tautiškai, todėl tautiškumo bruožų žymu šiuos veiksnius A. Maceina suvokia ir
ir žmogaus darbuos. Žmogus savo žy- vertina kaip vienodai reikšmingus, nes
giais pasireiškia visų pirma kaip indivi- abu jie, anot filosofo, yra „lygiai svardas, paskui kaip vyras arba moteris, kaip būs ir abu yra atsirėmę į tautinę indivienos ar kitos šeimos narys, kaip tautie- vidualybę: pirmutinis - kaip į esančią,
tis ir paskiausia kaip žmogus" (5,8, p. 50). antrasis - kaip į suvoktą" (5, 8, p. 51).
Dėl tos pačios priežasties kiekviename Tuo tarpu tautinė jungtis tampanti pilžmoguje jo individualieji veikimo bruo- nutine ir visapusiška tik abiem šiems
žai, jų specifiškumai yra ryškiausi, o veiksniams susijungus į viena. Savaižmogiškieji - neryškiausi. „Taip yra dėl mingiausią ir tobuliausią lygmenį tauto, kad žmogiškumas nėra buvimo būdas, tinė jungtis pasiekianti kaip tik tada, kai
„tautinis instinktas virsta tautine sąmone"
bet pats buvimas" (5, 8, p. 50).
Šia prasme tautinė individualybė, se- (5, 8, p. 51).
kant tolesne A. Maceinos logika, arba
tautybė, yra tik vienas iš žmogiškumo
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nos veikalo turinio, t. y. dėl pernelyg suteorinto ir suabstraktinto šios jo disertacijos pobūdžio, monografijos autorius
palyginti nedaug dėmesio skiria konkrečioms lietuvio dorovinio charakterio apraiškoms, išsamesnei, konceptualesnei
lietuvio kaip etnotipo, jo elgesio ypatybių, vertybinių orientacijų bei jų reiškimosi konkrečiose situacijose eksplikacijai. Bet apie tai vienokią ar kitokią nuomonę galima susidaryti ir iš kitų, čia jau
cituotų A. Maceinos veikalų.
Vieną iš įdomesnių, tačiau ne A. Maceinai priklausančių lietuvių dorovinio
charakterio vertinimų apie savo tautiečių charakterį taip pat yra pateikusi ir
garsioji mūsų etnologe M. Gimbutienė.
Pacituosiu tik vieną kitą šia tema išsakytą garsiosios mūsų etnologės mintį.
„Lietuviai giliai myli savo žemę, bet pamiršta, kad yra nariai didelio pasaulio,
kuriame vyksta amžina kova dėl būvio.
Šioje kovoje būtina būti stipriam, kad
išliktum. Jei ne kiekybiškai, tai kokybiškai. Tautą, kuri skundžiasi nelaimingu
likimu ir per tūkstantį su viršum metų
vien tik nustoja savo žemių ir žmonių,
gali išgelbėti nebent tik labai didelis ryžtas stiprėti, šviestis, kultūrėti. Idant įgytų nors moralinį svorį tautų bendruomenėje, jei dėl dabartinių aplinkybių negalima stiprėti militariškai ir kt. [sic] O tuo
tarpu paskutiniai nepriklausomybės dešimtmečiai, dar labiau tremtis rodo, kad
lietuviai nesugeba demokratiškai tvarkytis, konsoliduotis didesniems uždaviniams, nes iš vidaus veikia užkerėtos
destrukcijos jėgos. Mūsų tautos augimui
didžiausios kliūtys - savo parapijos
masteliu vertinimas, pavydas... vienu
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žodžiu, trukumas šviesos, neišsikapstymas iš baudžiauninko kiauto, trypinėjimas vietoje" (4, p. 180).
Reikia pasakyti, jog nė vieno iš šių
M. Gimbutienės pageidavimų mes ne
tik kad nevykdome, bet priešingai - elgiamės taip, tarsi būtume daugiamilijoninė tauta, o mūsų nusikaltėliai ir lengvos duonos ieškotojai per keliolika antrosios nepriklausomybės metų tiesiog
užtvindė Europą pagarsėdami nepaprastu žiaurumu, įžūlumu ir, žinoma,
bukagalviškumu...
Taigi - kaip ir kuo reiškiasi toji mūsų tautinė individualybė! Remdamasis istoriniais kitų tautų pavyzdžiais, A. Maceina čia ypač akcentuoja nepaprastą šių
tautų gajumą ir pastovumą. „Charakteringiausias pavyzdys yra žydų tauta.
Įsišaknijusi giliai į fizinį pagrindą ir patyrusi ypatingą istorinį likimą, tautinė
žydų individualybė pasidarė savotiškas
pasaulio stebuklas. ...Bet daugiau ar
mažiau pastovi yra kiekviena tautinė individualybė. Jeigu tautoje yra bent kibirkštis tautinės sąmonės, vadinasi, savęs, kaip tautos, suvokimo, net ir uolios
nutautintojų pastangos ne ką gali padaryti. Reikia tik prisiminti mūsų pačių
tautos istoriją, airių kovas, graikų atsparumą prieš turkus ir daugybę kitų tautiškumo išlikimo pavyzdžių, ir tautinės
individualybės pastovumas bus visai
aiškus" (5, 8, p. 51).
Tiesa, veikalo autorius pripažįsta, jog
tautinė individualybė nesanti visiškai
sustingusi ir nekintama. Priešingai, tačiau „pats šitas kitimas yra labai lėtas,
o erdvė yra labai siaura" (5, 8, p. 52).
Maža to. Autorius netgi įsitikinęs, jog,

MOKSLINE MINTIS
pavyzdžiui, tų „bruožų, kuriuos apraši- jai yra išviršinis ir todėl svetimas dalykas,
nėjo Tacitas savo veikale De origine, si- antruoju - valstybė tautai išauga iš vitu, moribus ac populis Germanorum gali- daus ir todėl tampa sava valstybe" (5, 8,
ma ir šiandien rasti vokiečių tautoje. Ru- p. 60). Čia A. Maceina taip pat laikosi
siškasis inertiškumas buvo toks pat nuomonės, jog „valstybė tautos nesukumongolų viešpatavimo metu ir toks pat ria, nes tauta esti jau prieš valstybinę sayra bolševikų vergijoje" (5, 8, p. 52). To- vo formą" (5, 8, p. 60).
dėl ir tautinės individualybės įtakos čia
Dėl pastarosios filosofo išvados galiniekada negalima paneigti. „Net ir tie, ma būtų ir pasiginčyti, kadangi, pavyzkurie ją neigia, veikia taip, kaip ji reika- džiui, net ir lietuvių tauta, o ką jau kallauja", - priduria mąstytojas. „Komuniz- bėti apie kitas Europos ar pasaulio nacimas, labiausiai, rodos, internacionališkas jas, atsirado anaiptol ne prieš lietuvių
dalykas, per keliolika metų jau suspėjo valstybingumą, o kaip tik po to. Prieš tai,
pasidaryti rusiškas" (5, 8, p. 53).
deja, egzistavo tik daugybė - po dideVadinasi, visa tai, kas tik vadinama liausius geografinius dabartinės Baltaru„tautos dvasia", „tautos siela" ir t. t., iš sijos, Rusijos, Ukrainos ir net Lenkijos
tikrųjų yra ne kas kita, kaip „vienoks ar plotus išsibarsčiusios baltų, taigi ir lietukitoks tautinės individualybės apsireiški- vių, gentys. Tačiau visiškai teisinga kita,
mas. Ji duoda tautos žygiams tautiškąją grindžiama žinomų autoritetų (pavyzlytį, ji juos padaro nepakartojamus, ne- džiui, P. Brath) teiginiu, A. Maceinos išpasekamus ir todėl skirtingus nuo kitų. vada, jog „Valstybė yra ne kas kita, kaip
„Bręstanti tautos jėga, - rašo E. Kriec- organizuota tautos galia" (5, 8, p. 61).
kas, - atnaujina kultūrą ir ūkį, atbaigia
Vis dėlto ir šioje srityje skirtumas
valstybę ir teisę, ugdymą padaro našų, yra pernelyg akivaizdus, kad jį būtų gamenui duoda turinio ir nurodo kryptį, lima nuneigti, kadangi, pavyzdžiui,
tarp atskirų asmenų kuria bendruome- „Tautinė valstybė veikia ir įsakinėja ne
nę, tėvynę, susipratimą ir lygybę: jų jė- savo, bet tautos vardu. Valstybinis autogas ji sutelkia ir padaugina" (5, 8, p. 53). ritetas čia yra kartu ir tautinis autoriteDėl to galiausiai „tautinė individualybė tas" (5, 8, p. 61). Tačiau tik tuo atveju tampa lemiamuoju viso tautos gyvenimo pridurkime, - jeigu tai iš tikrųjų yra depradu" (5, 8, p. 53).
mokratinė valstybė su visomis demokraKalbėdamas apie tautos ir valstybės są- tinėmis institucijomis, valdžių atribojiveikas, A. Maceina ypač pabrėžia esmi- mu, referendumais ir t. t.
nį šių dviejų socialinių institutų sąryšinVisiškai kitaip yra tais atvejais, kai
gumą bei jų tarpusavio priklausomybę. valstybė nėra tautinė, t. y. kai ji, pavyz„Tauta gali būti valstybėje ir tauta gali bū- džiui, priklauso ne lietuvių, o kitoms ti valstybė. Pirmuoju atveju ji yra tam tik- rusų, lenkų, vokiečių ir t. t. titulinėms
ro suvereniojo politinio vieneto dalis, ant- tautoms. Apie lietuvių tautos valią ir garuoju - ji pati yra tasai suvereninis poli- lią tokiu atveju jau nebetektų nė kalbėtinis vienetas. Pirmuoju atveju valstybė ti - net ir tuo atveju, jeigu tai būtų deLOGOS 43
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mo kratinės valstybės. Tuo tarpu lenkų,
Tačiau iš tikrųjų tokie teiginiai taip
vokiečių, rusų, o ypač sovietmečio tau- pat yra tik labai gražūs žodžiai ar patinė priespauda, persekiojimai, trėmimai geidavimai: kiekviena tauta, neišskiriant
ir žudymai lietuviams ir kitoms paverg- nė lietuvių, ir XX a. ginklu turėjo aptosioms tautoms seniai jau yra ne teori- ginti ir įtvirtinti šią teisę. Maža to, kaip
nių diskusijų dalykas, bet labai konkreti žinoma, ši mūsų tautinė nepriklausomyistorinė ir socialinė jų pačių patirtis. To- bė ir išbuvo, ištvėrė lygiai tiek, kiek ji
dėl visiškai teisinga ir pagrįsta A. Ma- šia ginklo galia buvo pagrįsta. Praėjus
ceinos mintis, kad „Tauta be valstybės nė- po Pirmojo pasaulinio karo maždaug
ra atbaigta" (5, 8, p. 62).
dvidešimčiai metų ir per tą laiką pakanMaža to. Remdamasis tuo, kas jau yra kamai sustiprėjus buvusioms imperipasakyta, A. Maceina suformuluoja ir iš- joms - fašistinei Vokietijai ir bolševikisako nepaprastai reikšmingą mintį, ku- nei Rusijai, - ši tariamai „iš pačių Eurią ir šiandieninės mūsų valstybės vy- ropos kultūros pagrindų" ir tautų apsirams būtų pravartu ne tik žinoti, bet ir sprendimo chartijų „išplaukianti" mažųkaip šūkį pakabinti matomiausiose visų jų tautų teisė bemat buvo pamiršta.
valstybinių institucijų vietose - Seimo
Kaip teoretikui A. Maceinai čia ne
posėdžių salėje, vyriausybės, ministrų mažiau svarbu būtent tai, jog minėtuokabinetuose; šūkį, skelbiantį, jog „tauta ju „tautybės principu apsireiškia tautos,
iš tikro negali tapti nacija, tai yra visuotikaip ir kiekvienos kitos bendruomenės
nio reikšmingumo tauta, jei ji nėra ar bent
iš pačios prigimties kylanti teisė objeknebuvo sukūrusi savo valstybės (kurs. matyvuotis konkrečiu pavidalu". Šia prasno. — J. B.) Po viso to, kas pasakyta, da- me, A. Maceinos nuomone, „Tauta surosi aiškus ir tautybės principas (le princikuria valstybę, o valstybė tobulina taupe des nationalitės). Jo esmė yra ta, kad
tą. Tauta, kaip ontologinis ir kaip sociokiekviena tauta gali turėti valstybę, ir kiekloginis dalykas, tobulos sintezės pasieviena valstybė gali apimti tik vieną tautą.

kia tik tautinėje valstybėje" (5, 8, p. 63).

.. .Šio principo šaknys glūdi pačiuose Europos kultūros pagrinduose. Pripažinus
ir praktiškai įvykdžius (vergijos ir baudžiavos panaikinimas) nelygstamą žmogiškojo asmens vertingumą, nuosekliai
paskui jį turėjo ateiti ir tautinės individualybės teisių pripažinimas" (5, 8, p. 62).

Taigi kas iš tikrųjų yra toji tautinė
valstybė ir kaip ji veikia, funkcionuoja,
į kokias sudedamąsias dalis gali būti
skaidoma? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų A. Maceina atsako kituose savo
monografijos skyriuose. Čia tik pažymėsime, jog, mąstytojo nuomone, „Tobulai

Konkrečiai šis principas, A. Maceinos
nuomone, buvęs suformuluotas prancūzų Didžiosios revoliucijos metu, vėliau Paskalio Manzinio 1861 m. ir galiausiai
praktiškai vykdytas po Didžiojo karo pa-

išsivysčiusi, arba pilnutinė, tauta yra žmo-

gal garsiąją tautų apsisprendimo teisę.
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nių grupė, vieningos individualybės sujungta į bendruomenę ir apsireiškianti draugijine-valstybine lytimi" (5, 8, p. 66).

Tačiau tokiu atveju iškart kyla klausimas, o kas iš tikrųjų padaro tautinę
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žmones, ir jos erdvėje vyksta jųjų žygiai.
...Josios vaizdas mūsų sąmonėje iškyla
pirmutinis, nes ji pirmutinė darė mums
įtakos ir su ja visų pirma mes esame suaugę" (5, 8, p. 69).
Todėl apibendrindami kaip tik ir galime tarti, jog tėviškės žemė nėra vien
tik dirva. „Tai visa jos gamta, su laukais
ir pievomis, su slėniais ir kalnais, su
upėmis ir ežerais, su oru, su dangaus
sklypu, net paukščiais ir gyvuliais. Tėviškės žemė yra toji visuotinės gamtos
dalelė, kur žmogus pirmą kartą susiduria su materialine tikrove. Vaikas čia
pergyvena tai, ką visa žmonija pergyveno savo kūdikystėje, būtent: ontologinį
savo sąryšį su gamta" (5, 8, p. 69).
Vaiko linkimas į gamtą arba prie
gamtos, anot A. Maceinos, motyvuojamas tuo, kad kūdikis esą dar neturįs atstumo nuovokos ir dėl to visi daiktai jam
rodosi kaip esantys čia fat, prie jo ir net
randa tėviškėje: tėviškė darosi išplėstasis
jame pačiame. Visa tai sujungia, susieja
šeimos namas" (5, 8, p. 69).
jį su šia tėviškės aplinka neatidalomais
Kitaip tariant, mąstytojas tėviškę lin- saitais - visam gyvenimui. Tėviškės
kęs sutapatinti su ta vieta, kur gyvena gamtą, jos grožį, daiktų ir reiškinių įvaiarba gyveno mūsų tėvai ir kur mes pa- rovę jis ir suaugęs būdamas jaučia taip
tys gimėme ir augome. Toks iš tikrųjų pat stipriai, kaip ir kūdikystėje. „Dvasiir esąs paprastas, buitiškas, kasdienis tė- nis pradas atbunda jame gana vėlai.
viškės supratimas. Tačiau nagrinėdami Gamta jame turi didžiausią veikimo daplačiau, t. y. filosofiškai, tėviškės sąvokoje lį. Jis todėl prie jos ir glaudžiasi. Vaiko
atrandame ne vien tik erdvę ir laiką, bet santykiai su gamta yra kaip lygaus su lyir žmones. Todėl, anot A. Maceinos, tė- giu" (5, 8, p. 70).
viškė nėra tik žemės sklypas, bet ir šio
Dėl tos pačios priežasties vaikas taip
sklypo istorija; istorija tokiu mastu, ko- stipriai ir myli gamtą, nes šioje meilėje
kiu mums artimiausieji žmonės ją kūrė, jis ją atranda ir išgyvena. Remdamasis
keitė ir joje dalyvavo. Su tėviškės žeme F. I. Novalisu, A. Maceina taip pat paneišvengiamai yra surišti visi jie kaip reiškia, jog meilė - tai gamtos idėja, nes
žmonės ir kaip visi jų darbai. „Vis dėl- tik ją mylinčiajam gamta atskleidžianti
to žemė yra lyg ir pagrindas. Ji nešioja visas savo paslaptis. „Gamtoje jis suranvalstybę tobula „draugijine lytimi"! Nejau-

gi ji pati? Jeigu tai priklauso tik nuo
valstybės valdymo aparato tobulumo, jo
efektyvumo, tai ir daugelis imperijų jį
turi - neretai netgi efektyvesnį už demokratinių valstybių administracinį
aparatą. Be to, kaip tik tokį, kuris užtikrina ir pačių šių imperijų, ir šių imperijų (titulinių) tautų privilegijuotą egzistavimą bei pavergtųjų tautų engimą!
Atsakymus į kai kuriuos šių klausimų atrasime tolesniuose A. Maceinos
samprotavimuose ne apie valstybinę
biurokratiją, o apie tėviškę, tėvynę ir naciją. „Kaip į tautą einama per šeimą, taip
į tėvynę einama per tėviškę, - teigia filosofas. - Tėviškė yra tėvynės pagrindas. Ji stovi viduryje tarp namų ir tėvynės. Namai išsivysčiusiam žmogui yra
per siauri, tėvynė per plati. Namuose jis
jau neišsitenka, tėvynėje dar paskęsta.
... Tai, kas buvo namuose, dabar atsi-
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da tarsi savęs dalelę - ir net visą save,
nes dvasinis aš, kuris nėra iš šio pasaulio, vaikystės metu dar tebemiega.
Ir štai šito ontologinio ryšio aktualizuotoja yra tėviškės gamta arba tėviškės žemė terra f atria" (5, 8, p. 70).

Remdamasis tuo, A. Maceina ir daro
išvadą, jog „Žmogaus linkimas į gamtą realiai eina tik f er tėvišką" (5, 8, p. 70). Tai

esąs ir pats pirmasis žmogaus kosminio
ryšio su dangumi ir žeme išgyvenimas.
Tačiau ne vien tuo, apie ką čia kalbėta, tėviškė žmogui esanti reikšminga.
Salia visų, su tėviškės gamta ir meile jai
susijusių, būsimojo suaugusio žmogaus
vaikystėje dar tik bręstančios dvasios išgyvenimų, esama dar ir kitokių - dorovinių išgyvenimų. Doroviniai tėviškės išgyvenimai - tai ypatingos meilės, ypatingo dvasinio sąryšingumo, kraujo ir likimo balsas kiekviename iš mūsų, mū-

sų amžinojo ontoetinio sąryšingumo,
priklausomybės savo kraštui ir savo artimiesiems - broliams ir seserims, tėvui
ir motinai - išgyvenimai, kurie ypatingais saitais susaisto mus su šeima, su
buvusiais ar dar tebesančiais gyvaisiais
ir mirusiaisiais. „Prisirišimą prie savųjų, - primena A. Maceina, - o per juos
ir prie visų daiktų, turėjusių su jais santykių, lotynai vadino žodžiu pietas. Jis
reiškia kartu ir pagarbą, ir maldingumą.
Iš tikro, savų žmonių pergyvenime yra
kažkoks maldingas gerbimas, kažkoks gi-

lus ir žodžiais sunkiai išreiškiamas pietizmas. Jis nėra kilęs tik iš to, kad su savaisiais esame surišti krauju, kad iš jų
esame gavę savo buities dalį. Bet jis nėra nė grynas psichologinis pergyvenimas. Jis yra viskas kartu. Jis apima visą
žmogaus būtybę ir todėl įgyja moralinio
pobūdžio" (5, 8, p. 73).
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UGDYMO FILOSOFIJOS KÛRËJAS
Antanas Maceina: Author of the Philosophy of
Nationality and National Upbringing
SUMMARY
The author of the present article examines views expressed by Antanas Maceina (19081987), a famous Lithuanian philosopher of the interwar period and professor at Kaunas University, on the prerequisites and preconditions for the formation of nationality, national identity, and the national state. Maceina
belongs to the group of Lithuanian philosophers who were raised as personalities and intellectuals in
the independent Lithuanian Republic. After graduating from Kaunas University, he continued his studies abroad. After World War II, he settled in West Germany and took teaching positions in German
universities.
The theoretical analysis of this article focuses on the doctoral thesis by Maceina, subsequently published as an extensive 677-page study, The National Upbringing, which gives an exhaustive survey of
the theoretical problems in question.

V

isø ðiø jausmø etiná ir estetiná pobûdá bei ðiø jausmø turiná þmogus
galutinai ásisàmonina tik bûdamas jau
suaugæs. Kartu tai tampa ir jo, kaip asmenybës, dorovinæ vertæ bei prasmæ turinèiais dvasiniais iðgyvenimais, tikruoju, o
netetai  ir vienineliu jo dvasios turtu.
Vaikas labiau pergyvena savuosius fi-

ziniu bûdu. Jaunuolis yra labiau su jais
susiriðæs dël psichologinës átakos. Bet
tik subrendæs þmogus pajauèia etiná ryðá (5, 8, p. 73).
Tokio paties pobûdþio, t. y. per savuosius, tëvø namus, artimiausià jiems
aplinkà, gamtà, kaimynus, paproèius ir
t. t. tokio paties pietistinio pobûdþio ágy-

RAKTAÞODÞIAI: tautiðkumas, tautinis tapatumas, patriotizmas, valstybë, nacija, nacionalizmas, kultûra.
KEY WORDS: nationality, national identity, patriotism, state, nation, nationalism, culture.
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ja ir tëviðkë. Be ontologinio ir psichologinio ryðio, subrendæs þmogus dar jauèia moralinæ jungtá, kuri riða já su tëviðke. Tëviðkë ið esmës yra suriðta su tëvais. Kur nëra tëvø, ten nëra ir tëviðkës
(5, 8, p. 73).
Vadinasi, jeigu, anot A. Maceinos,
etinis þmogaus santykiavimas su tëviðke atbaigia jo ryðá su ðia vertybe ir kartu atskleidþia josios esmæ (5, 8, p. 75),
tai kas ir kaip tà patá sàlygoja ir lemia
þmogaus santykiuose su tëvyne, valstybe, kultûra ir t. t.?
Á tai A. Maceina atsako taip: Á tëvynæ einama tik per tëviðkæ. Tëviðkë darosi pagrindas ne tik þmogiðkajam asmeniui, bet ir Tëvynei (5, 8, p. 77). Mat, jeigu tëviðkë, pasak A. Maceinos, yra tik
iðplëstas ðeimos namas, tai tëvynë  iðplëstoji tëviðkë (5, 8, p. 77). Ið èia kylas
ir trejopas þmogaus ryðys su tëvyne.
Kitaip tariant, apie visa tai, kà màstytojas yra kalbëjæs ankstesniuose savo
monografijos skyriuose, dabar yra suglaudþiama ir apibendrinama. Tai  ir
teritorija, ir gamta, ir tauta. Teritorija tëvynës sàvokon áeina kaip esminis elementas.
Kur josios nëra, ten nëra ir tëvynës (5,
8, p. 7778).
Kartu monografijos autorius pripaþásta, jog gamta arba þemë dar nëra
pati tëvynë, kaip ji nëra në tëviðkë.
Mes esame prisiriðæ prie ðalies gamtos tik dël to, kad joje gyvena ir veikia
mûsø tauta (5, 8, p. 78). Vadinasi, tëvynë taip pat yra þemë, kurioje tauta yra
susiradusi pastovià tëviðkæ, kuri ne tik
ðimtameèio darbo yra perkeista ið laukinës bûties á begalinës vertës gërybæ,
bet taip pat ankðtai suriðta su tautos is-
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torija ir jausmø gyvenimu. ir dël to tapusi ne tik ekonomine, bet ir idealine
vertybe (5, 8, p. 78).
Negalima nesutikti ir su kita A. Maceinos mintimi, jog tik tautos gyvenimas
ðalyje áprasmina gamtà ir palieka joje ðios
didþios prasmës pëdsakø. Pilies griuvësiai, piliakaliniai, ðventovës, valdovø rûmai  visa tai kalba apie tautos praeities
þygius, o dabartiniai darbai toliau tæsia
gamtos perkeitimà (5, 8, p. 7879). Remdamasis E. Dévaud mintimi, A. Maceina pritaria, kad Tëvynë yra gamtinë ir
visuomeninë aplinka, kur tapo tai, kas
yra, ir kur tampa tai, kas bus (5, 8, p. 79).
Tëvynë  tai toji erdvë, kurioje bûtuoju
laiku veikë mûsø protëviai, erdvë, kuri
sulaistyta jø krauju, kuris dabar pats veikia toje erdvëje, perduodamas tarsi brangiausià laiko estafetæ ið praeities á dabartá, ið mirusiøjø  gyviesiems kaip Tëvynës istorijà per kalbà, religijà, paproèius
ir þygdarbius. Tëvynë tuo bûdu, kaip
yra pasakæs P. de Lagrandeas, tampa
etine galybe (5, 8, p. 79). Kaip tik dël to
ir mirtis uþ tëvynæ, jos laisvæ ir neprikausomybæ yra ðventas dalykas.
Cituodamas graþià, vaizdingà G. Fichtes mintá, A. Maceina tai pat sako, kad tëvynë þmogui visada atrodanti kaip ,,þemiðkosios amþinybës laidas (5, 8, p. 80).
Vadinasi, bûdama konkreti teritorija,
kuri per ðimtmeèius, o gal ir per tûkstantmeèius, yra patyrusi visø joje gyvenusiø tautø arba vienos kurios nors tautos gyvenimo þygiø istorinæ svarbà ir
prasmæ, kartu tampa ir visø ðiø ávykiø
veiksmo bei laiko vieta, kurios kitos tokios nëra niekur  visame likusiame pasaulyje. Dël tos paèios prieþasties ði vie-
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ta, ði teritorija kaip tik ir tampa ðalimi,
kurioje visa tai galima ne tik prisiminti,
atrasti, bet ir pratæsti, nes tik tautos gyvenimo þygiai iðskiria ðità ðalá ið visumos ir suteikia jai specifiniø bruoþø;
tauta savo darbais duoda ðaliai rûðiná
skirtumà ir tuo bûdu padaro jà tëvyne
(5, 8, p. 81). O pastaroji, t. y. tëvynë,
darosi nepakartojama ir nepakeièiama,
kaip nepakartojama ir nepakeièiama yra
ir pati tauta (5, 8, p. 81).
Ðiuo teiginiu ið esmës galima bûtø
A. Maceinos pateiktà tëviðkës ir tëvynës
sàvokø analizæ ir uþbaigti. Taèiau tuo ðá
straipsná uþbaigus, liktø neaiðki, neaptarta, neávardinta ir napibrëþta kita
A. Maceinos veikale itin reikðminga ir
nemaþai vietos jo monografijoje uþimanti sàvoka, kurià màstytojas ávardija kaip
nacijà.
Akivaizdu, kad nei A. Maceina, nei,
tuo labiau, jo mokytojas ir ðio jo darbo
vadovas prof. S. Ðalkauskis, niekada netapatino, neplakë á vienà vaizdiná ar sàvokà tautos, valstybës ir nacijos.
Skirdamas labai daug vietos filosofinës
pedagogikos, susijusios su tautinio ir dorovinio auklëjimo, patriotizmo ir þmoniðkumo ugdymo problemomis, A. Maceina vis dëlto ðiame savo darbe neapeina
ir tokiø klausimø kaip nacijos kilmës,
genezës, tautiðkumo ir nacionalumo ugdymo uþdaviniø bei su tuo susijusiø kitø problemø aptarimo. Visa tai vienokiu
ar kitokiu aspektu atsispindi ir kaip aktualija keliama ketvirtojoje A. Maceinos
monografijos dalyje, kuri taip ir pavadinta  nacionalinis auklëjimas.
Tautos iðsivystyme,  raðo A. Maceina,  galima pastebëti trejetà pagrin-

diniø tarpsniø. Visø pirma tauta formuojasi. Rasë, gyvenamoji aplinka ir istorinis likimas jungia paskirus individus
á vienà grupæ, kuri, ágijusi pastoviø
bruoþø , virsta tauta (5, 8, p. 290). Taèiau èia pat autorius pabrëþia, jog tuo
metu tam tikra prasme tautos dar nëra. Ðá laikotarpá A. Maceina apibrëþia
kaip tautinio tapimo tarpsná; tarpsná todël,
kad, jo nuomone, ðiuo laikotarpiu tauta
yra susiformavusi tik ið virðaus, t. y.
iðoriðkai, formaliai ir dël tos prieþasties
intensyviai vis dar tebebræsta savo viduje. Ji ugdo savo individualybæ ir
rengia jà kultûriniams þygiams; iðsivysto jos tautinës ypatybës, kyla tautinis
susipratimas ir patriotinis nusistatymas,  pabrëþia autorius (5, 8, p. 290).
Tuo tarpu tautinio brendimo laikas, A.
Maceinos nuomone, pasibaigia kaip tik
tada, kai tauta apreiðkia tautinæ savo
individualybæ kultûriniais þygiais. Ji sukuria aukðtos vertës mokslà ir menà; ji
aktyviai dalyvauja þmonijos gyvenime
ir vykdo tam tikrà savo uþdaviná (5, 8,
p. 290).
Ið tikrøjø, jeigu ðie A. Maceinos teiginiai yra moksliðkai pagrásti ir teisingi,
tuomet reikia pripaþinti, jog lietuviø
tauta Maþojoje Lietuvoje galutinai susiformavo tik nuo K. Donelaièio laikø, tuo
tarpu Didþiojoje Lietuvoje ðis procesas,
A. Maceinos akcentuojama prasme, vis
dar nëra pasibaigæs, kadangi nieko panaðaus á K. Donelaièio didájá kûriná  didaktinæ poemà Metai, áeinanèià á pasaulio tautø kultûros lobynà, mes vis dar
neturime: visi kiti lietuviø tautos kultûriniai þygiai tebëra tik reikðmingesni ar ne tokie reikðmingi vietinës, o ne
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pasaulinës, veiklos stebuklai. Tiesa, á
tam tikrà iðskirtiná reikðmingumà galëtø pretenduoti nebent A. Baranausko Anykðèiø ðilelis; tuo tarpu technikos,
aukðtosios technologijos iðradimø srityje europiniu ir pasauliniu mastu bus iðgarsëjæs nebent tik buvæs þemaièiø bajoras LDK kariuomenës artileristas K. Simonavièius (apie 16001651), tikriau,
jo veikalas Didysis artilerijos menas.
Dailëje tokia garsenybë, be abejo, yra
M. K. Èiurlionis.
Kaip tik todël, atsiþvelgdamas á maksimalistinius A. Maceinos, kaip kultûrologo, reikalavimus, að ir siûlyèiau pasilikti ne prie A. Maceinos, o prie ðiame
darbe mano keliamos nuomonës, jog tauta, ypaè baltai, savo istorinio vystymosi
kelyje yra praëjusi keturis pagrindinius
savo raidos etapus: etoso, apimantá ankstyviausiàjá  visø baltø genèiø bei giminiø gyventàjá laikà bei jø teritoriná arealà; etnoso  lietuviø genèiø ir giminiø gyventàjá laikà bei teritoriná arealà; lietuviø
tautos  LDK kaip valstybës, vëliau  bajorø respublikos; ir pagaliau  Lietuvos
Respublikos, kurios egzistavimo metu ji
kaip tik ir tapo nacija.
Taèiau A. Maceina, remdamasis Vakarø autoritetais, laikosi prieðingos nuomonës: Pirmàjá tautos gyvenimo tarpsná galima pavadinti, Fr. Meineckës þodþiais ,,augaliniu ir neasmeniniu buvimu, antrà  tautinio ,,Að suvokimu,
kuris reikalauja iðvidinio subrendimo, ir
treèià  tautinio ,,Að apsireiðkimu. Pirmajame tarpsnyje vyrauja prigimtis,
antrajame prigimtá papildo kultûra, treèiajame  kultûra prigimtá apvalo (5, 8,
p. 290291).
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Tokiu bûdu, pasak A. Maceinos, nuo
kûrimosi  per brendimà tauta áþengianti
ir á kûrybà, o ið rasinës individø grupës
ji iðsivystanti á nacijà (5, 8, p. 291).
Akivaizdu, jog bûtent taip traktuodamas etnosà, A. Maceina paneigia pamatinæ visoms þmogiðkosioms bûtybëms tiesiog neiðvengiamà ir neámanomà jø buities ir bûties, kaip grynai þmogiðkosios egzistencijos ypatybæ  kultûrà ir su ja susijusià, jà atspindinèià, áprasminanèià vertybiø sistemà. Akivaizdu ir
tai, jog nacionalumà, kaip ir paèià nacijos sàvokà, A. Maceina taip pat suvokia
ir traktuoja kultûrologiðkai, o ne politiðkai
ar sociologiðkai.
Ir nors visiðko aiðkumo ir nuoseklumo visais ðiais klausimais nëra, nekyla
abejoniø, jog nacija A. Maceinai reiðkia
ne tautos pasiektà politiná, o kultûriná ir
doroviná lygmená bei subrendimà. Þodis nacija ðiandien yra vartojamas dvejopa prasme. Vienu atveju juo vadinama tauta kaip politinis vienetas, kurio
jungtimi yra valstybë. Ðiuo atþvilgiu
kiekviena tauta, ágijusi nepriklausomumà, tampa nacija. Kitu atveju nacija reiðkia kultûriná vienetà, kurio jungtimi yra
aukðta tautinë kultûra. Ðita pastaràja
prasme ne kiekviena tauta yra nacija,
nors kiekviena ja gali ir turi tapti. Pirmasis nacijos supratimas yra daugiau vartojamas politikø ir teisininkø, antrasis 
daugiau kultûros filosofø. Ðia pastaràja prasme ir mes ðità þodá vartosime
(5, 8, p. 291).
Vadinasi, kaip kultûrologui ir kaip
pedagogui A. Maceinai ir ið tikrøjø yra
parankesnis bûtent ðis pastarasis nacijos
supratimas bei konceptualinis jos pa-
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grindimas, apibendrinimas. Taèiau ið
tikrøjø bûtent toks ðios sàvokos suvokimas ir interpretavimas labai supainioja,
supinklioja ir patá ðá reiðkiná, kadangi
ðiuo pastaruoju atveju jis pasidaro vien
tik subjektyviai apibrëþiamas bei ávardijamas. Pavyzdþiui: Nacija visø pirma yra
subrendusi ir kultûringa tauta. Tauta
taip santykiuoja su nacija kaip individualybë
su asmenybe. Kiekviena tauta yra tautinë individualybë, bet ne kiekviena yra
tautinë asmenybë (5, 8, p. 291).
Taigi, kaip matome, psichologijos ir
etikos terminø bei sàvokø vartojimas, kai
kalbama apie tautà, o juo labiau  apie
nacijà, ið tikrøjø vargu ar yra kuo nors
pagrástas, iðskyrus asmeninæ A. Maceinos, kaip kultûrologo ir kaip pedagogo,
nuomonæ. Kad bûtø suprantamiau, kodël nacijos vis dëlto negalima tapatinti
nei su kultûrologija, nei su etika ar pedagogika, palyginimui pateiksiu daug
paprastesná negu kad tauta ir kultûra pavyzdá: kadangi A. Maceina, kaip ir jo
mokytojas S. Ðalkauskis bei didesnioji
dalis kitø tarpukario laikø Kauno universiteto profesoriø, laikësi nuomonës,
kad tauta  tai kolektyvinë individualybë, pabandykime nustatyti, kas tokiu atveju bûtø, pavyzdþiui, Leninas, Stalinas
ir Hitleris: individai ar asmenybës?
Atsakymas á ðá klausimà, be abejo,
priklausys nuo to, kokias psichologines
bei dorovines ðiø vadø ir þmogþudiø
charakteriø ypatybes mes iðkelsime ir
apibrëðime kaip pagrindines, svarbiausias, o kurias  ne. Jeigu tik jø verþimàsi prie uþsibrëþto tikslo, nesirenkant
priemoniø, tada taip, jie  asmenybës.
Jeigu dorovinius principus, kuriuos jie

skelbë, laikësi ir kitus vertë tai daryti,
tuomet  ne.
Su tautomis ir su nacijomis ðitaip
þaisti ne tik kad negalima, bet ir labai pavojinga. Pavojinga todël, kad, pavyzdþiui, Kanto, Herderio, Goethes,
Beethoveno ir kitø didþiøjø asmenybiø
gyvenamà Vokietijà, pagal A. Maceinos
koncepcijà, turëtume laikyti nacija, o
Hitlerio laikø  jau nebe.
Kita vertus, bûtent Hitleris savo dvasios, intelekto ir dorovines orientacijas, atëjæs á valdþià, ne tik primetë savo
tautai, bet ir ji pati, demokratiðkai já iðrinkdama Vokietijos kancleriu, visa tai
patvirtino kaip savàsias, t. y. nacionalines, politines ir dorovines tuometinës
vokieèiø tautos ir valstybës vertybes.
Tà patá, beje, galima pasakyti ir apie
bolðevikus, nors pastarieji á valdþià ir
atëjo perversmo bûdu; problema èia tik
ta, kad niekas Kerenskio vyriausybës tuo
lemtinguoju momentu ne tik kad negynë kaip Rusijos demokratijos iðkovojimo,
bet në neketino to daryti. Devintà valandà vakaro bolðevikø jûreiviai ið kreiserio ,,Aurora paleido tuðèiø sviediniø
salvæ Þiemos rûmø link. Ið Petropavlovsko tvirtovës buvo iððauta apie 30 sviediniø; maþdaug 11 valandà du ið jø pataikë á Þiemos rûmus. Dauguma juos gynusiø vyriausybës kareiviø jau buvo pasitraukæ; minia plûstelëjo, pamaèiusi, kad
pasiprieðinimo nëra. Jokio ,,Þiemos rûmø ðturmo neprisireikë  tai vëliau sukurtas prasimanymas (2, p. 916).
Pridursiu: yra þinoma, kaþkas minioje tuo metu paskleidë gandà, kad Þiemos rûmø rûsiuose tebëra pilna reèiausiø rinktiniø vynø. Liumpenø gauja ir
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surengë Þiemos rûmø pogromà, kurio rezultatai  liumpenø pridergtos ir
sudauþytos kriðtolo, kiniðko porceliano
vazos, vertingø meno kûriniø vogimas
ir naikinimas taip piktino M. Gorká.
Taèiau bene baisiausia buvo tai, jog
po ðios siautulingos nakties  vadinamojo Þiemos rûmø ðturmo  petrogradieèiai, kaip, beje, ir visa Rusija, pagiriojo dar labai ilgai ir sunkiai  iðtisus
73 metus!
Gráþtant prie analizuojamø A. Maceinos tekstø bei teiginiø analizës, reikia pasakyti, kad jo, kaip filosofo, supratimas
apie nacijà ir valstybæ, jø tarpusavio sàveikà bei priklausomybæ neabejotinai yra
sàlygojamas iðankstinio A. Maceinos
koncepcijos turinio ir ið jo iðplaukianèiø
edukologiniø, kultûrologiniø tikslø. Sava valstybë nëra bûtina nacijai bûti, bet
ji yra bûtina nacijai tapti,  pabrëþia filosofas, kalbëdamas apie nacijos ir valstybës tarpusavio santykius. Pasak A. Maceinos, tauta, syká tapusi nacija, gali gyventi ir be valstybës. Bet tauta negali tapti nacija be valstybës (5, 8, p. 295).
Tokie ir á juos panaðûs teiginiai ið
tikrøjø dekonceptualizuoja ir paèià ðià
problemà, paverèia jà bei jos nagrinëjimà besaikiu tuðèiaþodþiavimu, vaizdingø apibrëþimø vaikymusi ir pan. Dar
keisèiau yra tai, kad minëtajai savo minèiai patvirtinti, jog nacija galinti egzistuoti ir be valstybës, A. Maceina kaip istoriniu faktu bando pasiremti, pavyzdþiui, Graikijos istorija. Yra daug pavyzdþiø, kai nacijos neteko savo valstybës ir vis dëlto liko nacijomis (pvz., senovës graikai). Bet nëra në vieno pavyzdþio, kad tauta, neturëdama valstybës,
bûtø tapusi nacija (5, 8, p. 295).
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Taip teigdamas, A. Maceina ið tikrøjø ne pasiremia, o kaip tik prieðingai 
prieðtarauja istorijai ir jos logikai: juk jeigu tautos, kurios, pasak jo, kaip kad senovës graikai, kaþkada jau buvo nacijos
ir toliau be savos nacionalinës valstybës
gali jomis iðlikti, tuomet kuriems galams
tiems patiems graikams arba, pavyzdþiui, kad ir lietuviams, nuolat per visà jø istorijà prisireikë kovoti dël savo
nepriklausomybës?
Kam tokiu atveju, pavyzdþiui, lietuviams, patekusiems á Rusijos imperijos
glëbá, kaip, beje, ir A. Maceinos minëtiesiems graikams, po daugelio ðimtmeèiø
vël dëti milþiniðkas pastangas, aukoti savo tautieèiø gyvybes siekiant iðsivaduoti
ið ðiø imperijø jungo? Juk jeigu nacija,
pasak A. Maceinos, syká jau yra buvusi
sukurta, tai dabartinis nacionalinës valstybës praradimas nieko nereiðkia  nacija vis tiek iðlieka. Taèiau vis dëlto nacionalinës valstybës praradimas, o kartu su ja  ir politinio, ekonominio bei kultûrinio savarankiðkumo netekimas vis
dëlto kaþkà reiðkia. O reiðkia jis tai, kad
kartu su nacionalinës nepriklausomybës
praradimu pamaþu, taèiau nenumaldomai ir neiðvengiamai imama prarasti ne
tik turëtàjá nacionalumà, bet ir tautiðkumà. Glûdëjimas kitos tautos politinëje,
administracinëje, kultûrinëje, ekonominëje ir teritorinëje priklausomybëje, ðiaip
ar taip, yra kaþkuo itin panaðus á glûdëjimà krokodilo ar kurio nors kito baisaus
ir didelio plëðrûno viduriuose; procesø
analogiðkumas  kaip plëðrûnai kad virðkina maistà, taip pavergtàsias tautas
virðkina okupantai ir pavergëjai. Alternatyvos ðiam procesui nëra ir negali bûti, o ir pats procesas pernelyg jau aki-
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vaizdus, kad pavergtosios tautos kada
nors apsiramintø ar su tuo susitaikytø,
nustotø dëjusios visas pastangas ið ðio
savo nelaisvës pilvo kaip nors iðtrûkti
ir iðsivaduoti.
Vadinasi, ið tikrøjø yra visiðkai kitaip, negu kad tà verèia daryti ar pripaþinti A. Maceinos pasirinktoji kultûrologinë ir edukologinë nacijos kilmës bei
jos prigimties koncepcija ir joks pasaulëþiûrinis ar ideologinis autoriaus angaþuotumas, kuris tokiais atvejais daþniausiai pasirodo esàs tik paprasèiausias
nekompetentingumas, nieko neárodo.
Netiesa visada yra netiesa, kad ir kuo jà
bandytume pagrásti ar pridengti  net ir
labai kilniais tikslais ar uþmojais vadovaudamiesi. Pamatinis nacijos, tautos nacionalumo, t. y. jos tapimo nacija, þenklas
visada ir visuomet yra laisvë, o ji neámanoma be savarankiðkos, laisvos ir nepriklausomos nacionalinës valstybës. Vadinasi, ir tauta, neturinti ar praradusi savo valstybæ, ne-

begali bûti laikoma nacija, kadangi ji jau nebeturi nei savo valios, nei galios savarankiðkai spræsti bûtent tuos klausimus, kurie jai,
kaip tautai ir kaip nacijai, visada yra pirmaeilës, iðliekamosios svarbos.
Problema, su kuria, bandydamas
moderniai màstyti ir visas ðias problemas spræsti, A. Maceina ið tikrøjø susiduria, dar kitaip gali bûti ávardijama
kaip onus probandi, t. y. kaip paties jø
autoriaus ið anksto susikurta árodinëjimø naðta, kuri kuo toliau, tuo labiau darosi vis labiau nebepakeliama. Vis dëlto, vis giliau á ðià savo paties susikurtø
problemø gelmæ pasinerdamas, A. Maceina galiausiai pradeda prieðtarauti
pats sau ir todël pasidaro nebeádomus
ir nekonceptualus  ir kaip màstytojas,
ir kaip pilietis. Taèiau to paties pasakyti apie jo idëjø pedagoginæ ir ugdomàjà
idëjø svarbà nacijos formavimuisi, lygiai
kaip ir ugdant savos tautos ir valstybës
pilietá, patriotà jokiu bûdu negalima.
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