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TautinCs sgmonCs ir solidarumo sklaida*
Intelektualai prieg mases
Galime teigti, kad tam tikroje visuomenes evoliucijos stadijoje tautinei kultiirai atstovauja tik santykinai maia intelektualy grupe, kuriq sieja jsitikinimas, jog priklauso sambiiriui su juos jungiantia,
skirtinga nei kitos, kultiira, ir tai, kad jie bendradarbiauja jamiindami ir tobulindami Siq kultiirq. Jie
laiko save kinais, italais, ispanais, pranciizais, anglais, vokieCiais, lenkais, Cekais, rusais ir t.t. IS pradiiy
jy socialinis solidarumas gali biiti nepakankamai
stiprus, kad jveikty skirtumus, nulemtus jy priklausomybes socialinems grupems su jvairiais socialiniais
- politiniais, religiniais, ekonominiais - interesais.
TaEiau Sis socialinis solidarumas stipreja augant juos
jungiantiai tautinei kultiirai.

*

Sie intelektualai taip pat priskiria plaziqsias
imoniy mases tai paCiai kultiirai - tegu ir iemesnio
intelektualinio lygio, su vietinemis, regioninemis ir
klasinemis skirtybemis - ir tai paCiai tautybei; jie taip
pat yra kinai, italai, ispanai, pranciizai, anglai, vokieCiai, lenkai, Cekai, rusai ir t.t. ir todel turety biiti
solidariis, socialiai vieningi ir socialiai atskirti nuo
kity kultiiry imoniy.
TaCiau Sioje stadijoje tokia prielaida nkra paplitusi tarp ~laCillJllimoniq masill; dauguma JQ
ne~uvokiajuos jungianciy bendrum0 saity, kurie
bii ty kaikas daugiau nei vietine liaudies kultiira,
religija, politines sqjungos ir klasinis solidarumas.
Pavyzdiiui, XVII a. pabaigoje jvairiy Italijos regiony
gyventojai, iSsibarstq nuo Pjemonto iki Sicilijos,

Ketvirtoji F. Znanieckio knygos "Siuolaikines tautos" dalis. Versta iS: Znaniecki F. Modern Nationalities. A sociological study of how
nationalities evolve, Urbana: University of Illinois Press, 1952, p. 80 - 1 l I.
Tai sociologinio tyrimo, kuri F. Znanieckis brandino gana ilgai Cjo paties teigimu, trisdegirnt penkerius metus), igtrauka. Cia remiamasi
jvairiq Saliq istorikq, biograh, ideologg sociologq darbq lyginamaa analize. Visq pirma Znaniecki domino aktyvus socialinis
solidarumas. Pastarillq sqvokq, jo nuomone, socialines srities mokslininkai ir ypai. politikai itin susiaurina ir netgi megina nepagqstai
tapatinti su egzistuojanEiornis politinemis strukhiromis.
Florianas Witoldas Znanieckis gime 1882 m. sausio 15 d. Lenkijoje, Sviatnikuose. Sia Lenkijos dali, kaip iinome, tuomet valde
Carines Rusijos administracija, kit&jos teritorijos dali konholiavo Pfisijos valdiia, heEiqjq dali priiiiirejo Austrijos vyriausybe.
VarSuvos universitete F. Znanieckis prisiSliejo prie pogrindines studenN grupis, buvo iSrinktas jy atstovu ir iteike peticijq universiteto
rektoriui, o veliau del Sios prieiasties ji iSmete iS universiteto.
Znanieckis visq gyvenimq itin dornejosi poezija, filosofija ir sociologija. Kad ir kiek Sios sritys skimsi viena nuo kitos, jos visos - iS
unikalaus ir konkretaus gyvenimo patyrirno.
Kas gi yra tauta? Visai akivaizdu, kad ji egzistuoja nepaisydama politinio struktiuinimo principy. Tai keblus klausimas, nes tautinio
(grindiiamo kulttira) solidammo raida pakankamai dainai nesutarnpa ir skiriasi nuo rnodemiGq visuomeniy politiniq instituN raidos.
Znanieckis visada mpestingai tyre tiek socialiniy, tiek kultiiriniq sqveikq, kurias formuoja a k w s imoniy veiksmai, ypatybes.
1913 m. iymus amerikietiy sociologas W. I. Thomas, kuris tyrinejo imigracijos (ypaE lenky imigranty, gausiai susitelkusiq Cikagoje ir
Detroite) problemas ir del Sios prieiasties d a k a i atvykdavo i Europq, susipaiino su ErnigranN gynybos draugijos direktoriumi F. Znanieckiu. Supratg, kad Znanieckis Lenkijoje neturi perspektyvq tgti savo akaderninc karjerq, W. I. Thomas pasiiile jam atvykti i JAV,
Cikagos universitetq. Cia jie drauge paraSe savo garsqji veikalq Lenky valstieEiai Europoje ir Amerikoje (penki mineto veikalo tomai
buvo iSleisti 1918 - 1920 metais).
1920 m. Znanieckis grjio i Lenkijq, Pomanes universitetq. Cia jis jkiire Lenkijos sociologijos institutq ir pradijo leisti sociologijos
iumalq. Paskutiniji savo aktyvios kajeros laikotarpi jis praleido JAV, Ilinojaus universitete. Bendradarbiq liudijimu, paskutiniaisiais
gyvenirno metais Florianas Znanieckis vis labiau tikejosi grjiti i Lenkijq. F. Znanieckis mire 1958 m. kovo 23 d.
F. Znanieckis, rerndamasis ir savo paties aktyviu gyvenimo patyrirnu, matyt, giliai suprato, kad bet kuri kulhiros forma kyla iS socialinio
solidammo. Esarnos visuomenes nariai perduoda bendrqsias kulhiros vertybes ir socialinio elgesio pavyzdiius iS kartos i kart&. Tai,
iinoma, nereigkia, kad kulMra yra uidaras nekintamy sirnboliniy reikSrniq ahodas. Kai kurios senesnes vertybes ir elgesio pavyzdiiai
nyksta, o tuo tarpu kitas aktyviai kuria arba perima iS kity kultiiw tos visuomenes nariai, nepaisant nuolatinio prieSinimosi atsirandanEioms
naujovems. Itin svarbu pabreiti, kad naujosios kulMros reikimes - tai visais ativilgiais sudetinga perimamumo ir kiirybiikumo raiSka.
(Red. past.)
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anaiptol negalvojo, kad jie visi yra italai; imones,
gyvene regionuose tarp Ryty Priisijos ir Reino iemiy
ir tarp Hanoverio ir Piety Bavarijos nelaike saves
vokieciais. XIX a. carineje Rusijoje del grieity
paveldimumo nulemty klasiniy skirtumy ir santykines valstieeiy bendruomeniy izoliacijos didiiajai
valstieeiy daugumai buvo visiikai svetimas suvokimas, kad jie turety priklausyti bendros kulturos
jungiamai Rusijos visuomenei. Netgi XX a. kai kuriy
Europos regiony valstieeiams nebiity Sove j galvq,
kad jie priklauso kaikokiai didesnei etninei bendruomenei nei jy gyvenamos vietos bendrija. 19341935 metais atliktas pelketo Pripetes region0 (tarpukareje priklausiusio Lenkijai) gyventojy tyrimas
parode, kad beveik puse gyventojy baltarusiy neiinojo, kad tokia tautybe apskritai egzistuoja, ir laike
save tik vietiniy bendrijy nariais.
Nepaisant to, intelektualy pastangy deka bendros
tautines kultiiros pagrindu egzistuojantis socialinis
solidarumas nuolatos (tegu ir iS leto) sklido tarp gyventojy masiy: iS pradiiy - miestuose, veliau - kaimuose. Tam buvo du ke1iai:propaganda ir Svietimas.
Tautine propaganda susiformavo anksciau u i Svietimq, nes jos pagrindas galejo biiti iikiliy asmenybiy
kalbos, diegianeios neraStingoms masems savo
idejas; tuo tarpu tautinio Svietimo susiformavimui
buvo biitina raitinga jaunoji karta, iSugdyta tautines
kultiiros pagrindu. Gerokai pries iikylant tautinems
kultiiroms iodine propagandq iStobulino dvasininkija, kuri plete ir stiprino religinio solidarumo
jausmq iodiiu, anaiptol nemokydama imoniy skaityti Svento RaSto. Be jokiy abejoniy, po to, kai
didiioji imoniy dalis iimoko skaityti, spauda, kaip
tautine propaganda, galejo tinkamai papildyti iodine propagandq, taciau pastarosios pirmapradis
turinys iSliko nepakites.
Pagrindiniai biidai, kuriais propaguotojai sieke
jtikinti imones, jog jie yra vieningos tautos nariai,
buvo panaiiis j tuos biidus, kurie jau ilgus Simtmeeius
buvo naudojami kity socialiniy grupiy solidarumui
pabreiti. Labiausiai veiksmingi iS jy yra herojy
kultas, bendros kilmes ir rasinio bendrumo mitai,
priklausomybe savajai iemei, kaip kolektyvinei
grupes nuosavybei, ir Siikiai, kvieeiantys kartu gintis
nuo bendry prieSy.

Herojy kultas
Herojy kultas yra biidingas daugeliui visuomeniy
ir yra jau tirtas istoriky, etnology ir sociology1. Herojus jkiinija svarbiausias bendras socialines grupes
vertybes, ir jo nuolatinis garbinimas pasitarnauja

palaikant grupes solidarumq. Kai kurie herojai yra
tiesiog sunkiai nuo dievybiy atskiriami mitai, taeiau
dauguma jy buvo istorines asmenybes, tegu savo
Salininky ir aiSkiai idealizuojamos. Individas gali
tapti herojumi dar biidamas gyvas ir iSlikti juo po
savo mirties - tol, kol grupe jj toliau garbina. Taeiau
neretai kultas susiformuoja po jo mirties - idealizuoti mirusius yra lengviau nei gyvuosius.
Moderniy tautiniy kultiiry iikilimo laiku egzistavo trys herojy tipai: (1) legendiniai liaudies didvyriai,
nebuve kulto objektu, bet platiai iinomi iS pasakojimy ar poezijos; (2) religiniai herojai - Sventieji ('jy pastovus garbinimas buvo organizuojamas bainyeios);
(3) iikiliis karaliai ir kariai, kuriy kultas buvo inicijuotas politiniy grupiy. Pamaiu daugelis Sventqjy,
karaliq ir kariy tap0 tautiniais herojais, biidingais didelems tautinems bendrijoms. Galiausiai susiformavo
naujas kultiirinio herojaus - kiirybos genijaus tipas.
Paivelkime j kelis pavyzdiius.
Ne vienas Sventasis tap0 pakyletas itautiniy herojy tarpq su bainyeios (tiek kataliky, tiek ortodoksy)
pritarimu ar net jos iniciatyva, kadangi bainycia
skatino tikinciqjy aktyvy dalyvavimq ir solidarumq
priderindama savo skleidiiamas idejas ir praktikq
prie liaudies kultiiros. Taip Sv. Martynas, Sv. Denisas
ir Sv. ~ e n e v j e v atap0 laikomi iiskirtinai pranciizy
Sventaisiais. XI1 a. gyvenes Sv. Stanislovas pamaiu
tap0 lenky tautos Sventuoju; jo kultas Lenkijoje
tebegyvavo net XX amiiuje. Kataliky bainyeia
paverte Sv. Jonq Nepomukq tautiniu Bohemijos
didvyriu, tuo sudarydama atsvarq husity jtakai. Pats
rySkiausias Sventojo, tapusio didiiausiu ir ilgus
Simtmeeius vieninteliu tautos didvyriu, pavyzdys yra
airiy SV. Patrikas2. Kita vertus, atsiradus protestantizmui, kai kurie naujieji pranaiai savo Salininky
buvo taip pat laikomi tautiniais herojais: Cekijoje Janas Husas, Vokietijoje - Martynas Liuteris.
Karaliy heroizavimas yra labai senas reiikinys;
karaliai nuo sen0 buvo laikomi Sventomis ar net dieviSkomis asmenybemis. Viduramiiais keli karaliai
tap0 karingos aukStuomenes tautiniais herojais
(Pranciizijoje Karolis Didysis), bet neatrodo, kad jie
biity tokiais laikomi platiqjy masiy. Taziau kai kurie
karaliai buvo iSaukStinti kaip istoriniai ar legendiniai
galybes kiirejai ir liaudies gynejai. Keli jy buvo
kanonizuoti ir taip tap0 religiniais herojais - Sv. Steponas Vengrijoje, Sv. Liudvikas Pranciizijoje. Kiti
liko sekuliariis - Frederikas Barbarosa, Kazimieras
Didysis, Gediminas. Politiniai ir religiniai lyderiai
inicijavo cary, kaip "Rusijos liaudies tevy", heroizavimq.
Vystantis tautinems kultiiroms, kai kurie karaliai
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tap0 ypaE tautiSkumo propaguotojq garbinami ne
vien kaip politiniai didvyriai, bet ir kaip aukSCiausi
savo valdomq tautq vertybiq jkiinytojai (pvz., Liudvikas XIV, "zmogus Saule", buvo laikomas idealiu
pranciizu). Napoleonas (ypaC po mirties) buvo
aukStinamas iS pradiiq kaip didvyris, apgynes Pranciizijos Respublikq nuo prieSy, veliau - kaip ne tik
Pranciizijos, bet ir visq pranciizy imperatorius
(Empereur des Francais), jvedqs tvarkq po revoliucijos sukelto chaoso; galiausiai jis tap0 kankiniu,
uisienio prieiq ir iSdaviky auka.
Tautiniais herojais dainai tapdavo tautos gynejai,
kovoje su iiores priegais. Kai kurie jq taip pat buvo
aukStinami kaip kankiniai - Serbijos caras Lozorius
ir ~ a n D'Ark,
a
kuri buvo ypaE masiq garbinama del
jos valstietiSkos kilmes. Vilhelmas Telis ir Arnoldas
fon Vinkelrydas tap0 Sveicarq folkloro herojais.
Sunkiau herojq-gynejq sekesi surasti Vokietijoje;
XVI a. Ulrichas fon Hutenas nesekmingai sieke
suformuoti Hermano (Arminius), kaip pirmojo vokieEiq gynejo nuo romenq, kultq, ir tik Sio amiiaus
viduryje Hermanas tap0 pripaiintas pirmuoju Vokietijos didvyriu. XIX a. ne vienas tolimesneje ar
artimesneje praeityje gyvenes karvedys buvo pripaiintas didvyriu, pvz., Aleksandras Nevskis - kaip
Rusijos gynejas nuo Svedq ir vokieCiy invazijos,
Mininas ir Poiarskis - kaip rusai, apgyne nuo lenky
jsiveriimo, KosciuSka - kaip lenkq gynejas nuo rusy
priespaudos ir t.t. Pastaruoju metu iSplito ne tik
igkiliausiq, bet ir maiiau svarbiy kariy, iuvusiy
ginant "tautq", heroizavimas ir viegasis kultas (pvz.,
Neiinomojo Kario kultas).
PlaEiai iinomas herojaus tipas yra asmuo, sekmingai iSlaisvines savuosius imones nuo priespaudos.
Rusai garbina carq Ivanq, iSlaisvinusj Rusijq nuo
totoriq jungo. Neseniai gyvenusiq iSsivadavimo herojq
pavyzdiiai yra Diordias VaSingtonas, Simonas Bolivaras, Garibaldis, Pilsudskis, Masarykas, Gandis.
Tvairiose kultiiros sferose veike kiirejai buvo heroizuojami daug IeEiau, daugiausia del to, kad jq svarbos pripaiinimui buvo biitinas aukStesnis masiq
iSsilavinimo lygis. TaCiau nacionalistai atrado biidq,
kaip juos populiarinti ir jteigti jq svarbq platiosioms
masems, net jei pastarosios nesuvoke kultiiriniq
herojq indelio jvisuomenes kultiirq. Tautines grupes
veike panaSiai kaip religines ir politines grupes: savo
herojams state paminltlus, jq garbei renge Sventes ir,
jei tai buvo jmanoma, organizuodavo keliones j jq
memorialines ar palaidojimo vietas. Pavyzdiiui, taip
Italijoje kultiiriniais herojais tap0 Dante, Mikelandielas, Rafaelis ir (Musolinio valdymo metais) net
Vergilijus,Anglijoje - ~ e k s ~ y r aLenkijoje
s,
- Koper-

nikas, MickeviEius ir Sopenas. Diefersonas ir Linkolnas dabar yra ne vien politiniai, bet ir kultiiriniai
herojai.
Pastaraisiais metais galime matyti iki Siol neregetai greitai besiformuojanti gyvyjq tautos didvyriq kultq. Kai kuriais atvejais taivyksta spontaniikai,
taEiau dainiausiai Sis kultas biina kruopSEiai Salininky grupiq parengiamas ir skleidiiamas per vieSus
renginius ir naudojant jvairius propagandos biidus.
Sie herojai turi visas "herojiSkumo" savybes: kaip
politiniai herojai, jie yra tvarkos kiirejai; kaip kariniai herojai, jie gina ir iSlaisvina; kaip religiniai
herojai, jie nepajudinamai teisiis; ir kaip kultiiriniai
herojai, jie yra didieji tautos kultiiros augimo vadovai. Musolinis, Hitleris ir ypaE Stalinas yra patys
rySkiausi pavyzdiiai. Jy istorija parodo, kiek stiprus
ir giliai jsiSaknijes gali biiti kolektyviniu gyvqjq
garbinimu paremtas socialinis solidarumas.

Bendros kilmks ir rasinks vienybits mitas
Tikejimas bendra kilme visada buvo stiprus
solidarumo saitas. Kiles iS giminystes rySiy svarbos
akcentavimo, jis suvienydavo neraitingas gentis ir
klanus, graiky fratria, romeny auk5tuomene, kinq
"amiinaq Seimq", Europos kilminguosius. Sis tikejimas neretai formuoja jsitikinimq, kad visiems ty
paCiq proteviq palikuonims biidingas toks pat kraujas ar beveik mistiSka gelme. Si gelme gali biiti perduodama tik motinos ar tik tevo arba abiejq (tik
skirtingais laipsniais). Tokj tikkjimq paprastai lydi
jsitikinimas, kad visi ty paEiy proteviq palikuonys,
nepaisant jq individualiy skirtumq, yra biologiikai
ir psichologiSkai panagiis ir skiriasi nuo kitq proteviq
palikuoniq. Siuo jsitikinimu iS esmes remiasi rases
doktrina, susiformavusi jau gentineje visuomeneje.
Buvo manoma, kad iS genties proteviq paveldimi ne
tik tos patios genties nariq panaSumai ir skirtingq
genEiq (visq pirma iSvaizdos) skirtumai, bet ir galbiit svarbiausia - elgesys.
Be jokiy abejoniq, Si doktrina paprastai buvo ne
daugiau kaip mitas. Nepaisant to, ji iSplito tarp dideliq, ilgai gyvuojaneiq religiniq grupiq, o pastaruoju
metu - ir tarp tautiniq kultiirq visuomeniy, nors
nejmanoma atsekti visq tokios imoniq grupes kilmes
gijq, vedanCiq prie bendrq proteviq, ar jrodyti, kad
jie sudaro atskirq rase, akivaizdiiai paveldetomis
savybemis besiskiriantiq nuo kitq grupiq nariq. Vienintelis bendros kilmes jrodymo biidas turetq biiti
netiesioginis ir remtis istoriniais faktais, patvirtinanEiais, kad Si grupe visada buvo endogamine; vienintelis rasines vienybes jrodymas galios tuo atveju,
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jei antropologine grupes somatiniu savybiq analize
parodys, kad, palyginti su kitu p p i u somatinemis
savybemis, kiekvienu atveju galime matyti paveldimus panaSumus ir skirtumus. TaCiau. tiesq pasakius,
esama istorine ir antropologine mediiaga dainiausiai paneigia abi Sias prielaidas. Nepaisant to,
tikejimas Sios doktrinos teisingumu gyvuoja. Siuo
ativilgiu rasine doktrina panaSi i daugeli kity mitq,
kuriais tikima nepaisant faktais paremty jrodymy3.
Puikus tokio mito gyvavimo religineje grupeje pavyzdys yra daugelio iydq - Mozes Salininky - tikejimas, kad jie yra bibliniu proteviq palikuonys. Sis tikejimas aStuoniolika amiiy buvo galingas socialinio
solidarumo saitas -juk Toroje "Izraelio thutos" imones buvo skelbiami "iSrinktaisiais7', atliekantiais
neiemiSkq misijq. Sis mitas iilieka ir Siandien, nepaisant to, kad somatines antropologijos tyrimai rodo,
kad Siuolaikiniy iydy kilmes linijos yra labiau iSsklidusios nei bet kurios kitos Siuolaikines bendruomenes, pripaijstantios bendros kilmes mitq (galbiit iSskyrus kinus). Kai kurie iS Siy skirtumy gali biiti istoriSkai paaiSkinti religiniu integravimusi ir daliniu
izraelity susimaiSymu su kitokios kilmes grupemis
(pvz., su chazarais, kurie prieme Mozes religijq VIII
a. ir kuriy daugelis veliau emigravo j Vakary Rusijq
ir Lenkijq). Deja, Sis jsitikinimas sutampa su platiai
paplitusia antisemity doktrina, kuri teigia, kad visi
imones, kurie laikosi (arba kuriy proteviai laikesi)
Mozes religijos, priklauso vienai rasei, turintiai
bendras paveldimas psichologines ir biologines
savybes4.
Nagrinedami Siuolaikinq literatiirq apie tautas,
pastebesime, kad daugelis autoriy laiko kultiirinq
tautybq esant visai greta rases, tiesiogiai ar netiesiogiai teigdami, kad atskiros kultiiros yra atskiry
rasiy "produktai". Pavyzdiiui, ne vienoje Jungtinese
Valstijose iSleistoje knygoje "rases" terminas taikomas, bent jau retkartiais, kalbant apie vokietius,
italus, lenkus, rusus, vengrus, suomius, turkus,
meksikietius, airius ir t.t.5 Dar dainiau tai pasitaiko
kasdieneje kalboje. Greiciausiai tie, kurie Sj terminq
vartoja, nesuvokia, kad rases sutapatinimas su tautybe
buvo inicijuotas nacionalistiniy ideology, kurie
taikt"rases7' terminq su aiSkia potekste, pabreidami
rasiy nelygybq ir teigdami, kad jy tautybes imones yra
rasiSkai pranaSesni u i kity tautybiy imones.
Tokie teigimai patvirtino esq veiksmingi nacionalistines propagandos instrumentai: kai mases buvo
tikinamos, kad jos yra savo kilme virSesnes u i kity
kultiiry imones, jy solidarumas (palyginus su "rasiSkai atsilikusiais" uisienietiais) stiprejo. Tiesq
pasakius Siam solidarumui iSkildavo tam tlkry kliii-

tiy - ypatinga Many jtaka, regioninis separatizmas,
klasiniai skirtumai, istoriniai rasiy susimaiSymo
pavyzdiiai. Rasinis mitas ne visada buvo pajegus
jveikti Sias kliiitis, tatiau jis buvo veiksmingas.
Klany svarba - ypatingas grupiy, teigiantiy savo
kilmes skirtingumq, vidinis solidarumas - ilgq laikq
buvo akivaizdi kliutis formuotis Skotijos tautiniam
solidarumui. Keli kiti faktoriai tap0 svarbus - kova
pries bendrus prieSus, herojy kultas ir kiirybiSkas
Skotijos kultiiros augimas - ir galy gale Si kliiitis buvo
jveikta; tatiau taip pat negalime atmesti Skoty
rasines vienybes ir virSenybes mito jtakos solidarumo formavimuisi.
Pastaruoju metu akivaizdiiausias rasinio mito
naudojimo klany jtakai jveikti pavyzdys yra Sun Jatsen0 suformuota ideologija6. Tikejimas bendrais
proteviais ir jy garbinimas ilgus amiius buvo stipriausia ir labiausiai patvari Kinijq jungianti jega;
tatiau didiiausia socialine grupe, kuriq tokiu pagrindu galima biity laikyti vieninga, buvo patrilinearinis
klanas. Tokiy klany, kuriuos siejantis rySys buvo ne
socialiniai saitai, o tik bendras vardas, priskaitiuota
daugiau nei 150. Sun Jat-senas tikejosi jveikti separatizmq tikindamas platiqsias Kinijos gyventojy
mases, kad visi Sie klanai yra sudetines vienos rases
dalys, kurios bendra kilme ateina iS gilios senoves.
IS pradiiy jis aiSkiai neteige, esq kiny rase virSesne
u i kitas, o greitiau laike jq tiesiog lygiaverte kitoms.
Tatiau jo mint!, kad kiny kultiira (kaip kiny liaudies
kiirinys) yra savo morale viriesne u i kitas, galime
laikyti rasines virSenybes jrodymu.
Dar vienas pavyzdys, aiikiai parodantis, kaip rasines vienybes ir virienybes mitas gali jveikti regioninj separatizmq, siejamas su tautinio vardo "vokietis"
(deutsch) plitimu - Sis vardas palaipsniui tap0
prestiiiniu ir platiai vartojamu jvairiy tradicijy ir
kultiiry regionuose. XVII a. pabaigoje vienas pirmyjy nacionalizmo raSytojy Wielandas pabreie, kad
vietoveje, iS kurios jis buvo kilqs, vienas didiiausiy
jieidimy berniukams buvo pravarde "vokietis Mykolas" (deutscher Michel); jj galima buvo sulyginti
nebent su "asilu" (Esel). Jau po Simto mety dauguma Bavarijos ar Saksonijos gyventojy (nors ir laikydami save pranaSesniais u i priisus ir atvirkSCiai)
didiiavosi esq "vokietiai", nes propagandistai nuolatos vartojo biitent tokj pavadinimq nusakyti asmenims, kuriy verte buvo didesne nei tuomet niekinamy uisienieciy. kinome, kaip Sis pasididiiavimas
iSaugo kartu su nacistiniu didiiosios vokieciy rdses
(deutsches Herrenvolk) mitu. AnglosaksiSkos rases
virSenybes mitas nebuvo toks jtakingas, nors kai
kurie ideologai stengesi jj platinti ne tik Anglijoje,
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bet ir Jungtinkse Valstijose, kur buvo siekiama
uitikrinti Anglijos kultiiros kiirejq palikuoniq solidarumq ir iSlaikyti jq dominavimq virS visq kitq
"rasiSkai atsilikusiq" tautybiq.
Rasines vienybes mitas sulaukdavo tam tikro paveldimumo pagrindu sukurtq aukitesniqjq klasiq
pasiprieiinimo. Tokiais atvejais iSlikdavo senasis mitas, teigiantis, kad aukStesnioji klase savo rase
skyresi nuo iemesniqjq klasiq. Taip buvo Pranciizijoje, kur Gobineau sieke jrodyti, kad Pranciizijos
kilmingieji buvo virSesni u i mases, nes jie esq kilq
tiesiogiai iS frankq, grynosios ar beveik grynosios
arijq (Siaurietiq) rases atstovq7. Tatiau naujasis
mitas buvo jtakingesnis u i senai. Rusijos nacionalistai - kai kurie slavofilai,veliau populistai (narodnikai) - pabreie, kad biitent valstietiai yra paveldejq
vertingiausius rusiikumo bruoius, ir (nors daugelis
jq buvo aukStos kilmes) laike Rusijos kilminguosius
ir valstietius vienos rases atstovais. Kilmingqjq
kultiiros bruoiai, skyrq juos nuo valstietiq, buvo
laikomi nuosmukio poiymiais. Dar kitaip, palankiau
kilmingiesiems klasiq ir paveldejimo problemq
sprende tie ideologai, kurie (tegu ir akceptuodami
bendros kilmes ir rasines vienybes doktrinas) teige,
kad aukStesnq klasq sudare tipiSkiausi,vertingiausiomis savybemis pasiiymintys rases atstovai. ~ipoiiiiri
palaike kai kurie socialinio darvinizmo atstovai,
laikydami klasinq stratifikacijq esant natiiralios
atrankos iSdava: "stipresnieji" iSkildavo ir jq palikuonys, paveldedami proteviq sugebejimus, iSlikdavo
visuomenes virSuneje8.
Istorijos faktai, jrodantys rasiq susimaiSymq, gali
ir nesikirsti su rasines vienybes mitu, ypat jei pripaijstame, kad Sis susimaiSymas jvyko tolimoje praeityJe;juolab kad masinei propagandai nebutina remtis
istorija. Jei susimaiSiusiosrases yra laikomos "vertingomis", jq derinys turetq iSlaikyti patias vertingiausias pirmaprades savybes. Taip manoma, kad pranciizai yra paveldejq tik geriausias proteviq galq, senyjq
uikariautojq romenq ir kryiiuotiq savybes. Tatiau
jei viena iS susimaiSiusiyjq rasiq yra laikoma iemesne, apie patj susimaiSymq jau nekalbama. Vokietiq
nacionalistai, kurie laike slavus iemesne rase,
apeidavo istorinius faktus: juk nukariauti Vakarq
slavai anaiptol neiSnyko, bet germanizavosi ir ilgainiui susimaige su nukariautojais; "niekinga" prusq
tauta, nukariauta JSryiiuoEiq ordino Rytq Priisijoje,
buvo germanizuota, o ne visiSkai ibiudyta. Tatiau
ignoruoti neseniai jvykusiq rasiq (ypat "iemqjq")
susiliejimq buvo nejmanoma. Naciai ne vokietiams,
o iydams priskirdavo kiekvienq, kurio bent vienas
senelis buvo iydas; ir daug Piety JAV gyventojq nepri-

paiino pilnavertiais Amerikos visuomenes nariais
imoniq, kurie turejo bent vienq (tegu ir labai tolimq)
juodaodi protevj.
Ten, kur dvi tautybes nuolatos konfliktuodavo ir
gyvuodavo abipusiSkai nepalankios nuomones, masiq
socialinis solidarumas biidavo tvirtesnis, jei buvo
teigiama, kad kitos tautybes atstovai yra iemesnes
rases atstovai ir neigiamas nusistatymas jq ativilgiu
yra pagrjstas. Atsakydami j rusq nacionalistq skelbiamq mintj, esq rusai yra virSesni u i kitus slavus ir
ankstiau ar veliau turetq jiems vadovauti ar net juos
uivaldyti, kai kurie lenkq nacionalistai teige, kad
rusai (skirtingai nuo ukrainietiq ir baltarusiq, vadinti
"maskoliais") nera slavai, o mongoliikas savybes
(totoriq nukariavimq pasekme) peremqs rasiq miSinys. Pirmojo pasaulinio karo metu - kaip atsakas j
vokietiq rasines virSenybes pretenzijas - buvo paplitqs teigimas, kad vokietiai yra hunq palikuonys;
Antrojo pasaulinio karo metu jie buvo laikomi psichologiikai degradavusia rase. PanaSiai neigiami
buvo "japoniiikStiain (the "Japs").
ISpopuliarinti rasinius mitus padeda konkretiis
verbaliniai apibiidinimai ar vaizdingi tariamai tipiSkq "miisq" virSesnes rases ir kitq menkesniq rasiq
ivaizdiiai. Pastaruoju metu, vystantis Siuolaikinei
iiniasklaidai, tokie metodai ypat platiai naudojami;
tatiau jq Saknis lengva atsekti liaudies kultiiroje.
Pasakose liaudies herojai jkiinija idealius jas kuriantiqjq tipus, o "uisienietiai" turi visiSkai prieiingq
savybiq. Jie neprivalo biiti pikti ir pavojingi, greitiau - tiesiog nevykeliai ("uisienietiai velniai" kai
kuriq Kinijos regionq folklore). Kai kuriose slavq
kalbose vokietiai ankstiau reiSke "kurtiucisius"
(nemcy), Vakarq Lenkijoje tarakonai yra vadinami
''priisais" (prusaky). Arnerikos iargone yra daugybe
niekinantiq iodiiq, skirtq nusakyti atskiroms imigrantq grupems. Beveik kiekvienoje kalboje yra
liaudies patarliq, uisienietiams priskiriantiq tam
tikras savybes ir tarsi patariantiq, kq daryti ir ko
nedaryti susidiirus su jais, net jei kaimyniniq regionq
gyventojai nelabai kultiiriSkai skirtqsi nuo "savqjq".
Daugelyje tradiciniq kultiiry atrasime idealiq
"savqjq" portretus ir sukarikaturintus uisienietiq
jvaizdiius. Veliau prie savo tautybes idealq ir jiems
prieSingq uisienietiq tipq kiirimo prisidejo profesionaliis menininkai ir raSytojai. Tokiu biidu nacionalistines teigiamq (ir ypat neigiamy) rasiniq
mitq propagandos iniciatoriai stereotipq kiirimui jau
galejo pasiremti gausia mediiaga.
Tatiau negalime nepastebeti rasiniq mitq jtakos
maiejimo. Juos atmete komunistq ideologai ir ignoravo Tautq Saunga bei Jungtines Tautos. Rasinq
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mitologijq labiausiai diskreditavo nacistinis reiimas;
jo absurdigkumas ir griaunantios pasekmes buvo u i
bet kokiq moksline kritikq tvirtesnis argumentas,
diskredituojantis tautybiq ir rasiy sutapatinimo
doktrinq.
Tautos ieme - bendra ir iiskirtine grupb
nuosavybk
Socialiniy grupiy pretenzijos j visq ieme, kurioje
gyvena jy nariai, yra senas reigkinys. Sios pretenzijos
nera vien ekonomines, dainai jos turi moralinj ar
religinj pagrindq. Jos biina viriesnes u i bet kokias
kitas maiesniy grupiy ar nariy ekonomines iemes
nuosavybes teises.
Daugelyje gentiniy visuorneniy ieme, kurioje
gyveno genties nariai (tiek mediiotojai, tiek gyvuliy
augintojai klajokliai ar iemdirbiai), buvo laikoma
iSskirtine, sqlyginai Sventa genties nuosavybe. Dainai jos Sventame centre jsikurdavo dievybes ar
mitiniai proteviai. Jos sienas gyne magiSkos jegos ar
Sventieji; nekviestas ar nepraiytas svetimialis,
periengdamas sienas, suteridavo iemes Sventumq ir
nesunkiai galejo biiti dieviSky ar iemiSky sargy
nuiudytas. 1besiformuojanti karaliaus, kaip Sventos
asmenybes, vaidmenj jejo pareiga magijos ir religijos
teikiamomis galiomis ginti savo iemq ir jos gyventojus, neleidiiant be jo leidimo atvykti svetimSaliams.
Kai prieSo burtininky ir dvasininkijos sukurto "imuniteto" vedami svetimieji kariai vis delto jsiveridavo,
karalius gindavosi naudodamas tiek mistines, tiek
karines jegas; jo paskirtieji a r jis pats imdavosi
ginklo. Senoves miestas-valstybe biitinai turejo
Sventq centrq; sienos gindavo Sventuosius miestus
tiek fiziikai, tiek magiikai; aplinkui plytintios kaimo
vietoves buvo maiiau Sventos, tatiau jy ribas gyne
bent jau menkesnes magines ir religines jegos.
Uikariavimq deka pradejus plestis karalystems
(veliau ir miestams-valstybems), uikariautojai savo
teritorines pretenzijas laikydavo viriesnemis u i uikariauty ir kontroliuojamy gyventojy pretenzijas. Tai
neabejotinai sukeldavo socialinius konfliktus. Jie
galejo biiti iS dalies iSspresti uikariautosioms provincijoms suteikiant autonomijq, tatiau visiSkai iSnykdavo tik tuo atveju, jei uikariautojai ir uikariautieji kultiiriikai integruodavosi. IS tiesy teritorijy vienybe ir/ar atskirumas priklause iSimtinai nuo
politines ir karines valdiios. Autoritarines valdiios ir
jgyvendintos jegos pagrindu kuresi valstybes ir tik jos
galejo tureti teritorijas bei laike pareiga ginti tos
teritorijos subjektus. Kartais valstybes vardas kildinamas iS teritorijos pavadinimo (pvz., Nyderlandai ar
Argentina); kartais teritorija ar valstybe vadinama jos

uikariautojy vardu, pvz., Skotija (angl. Scotland),
Lenkija (Poland), Suomija (Finland). Dainai etnines
grupes, sukiirusios valstybq, vardas buvo taikomas
tiek valstybei, tiek visai jos teritorijai, nors iS pradiiy
ten gyventa keliy skirtingy tautiniy grupiy. Romos
karvediiai ir politiniai vadovai savo (Romos miesto
pilieEiy) vardu vadino visq savo valdomq imperijq ir
visq jos teritorijq, nepaisant to, kad jos gyventojai
kult3riSkai skyresi nuo romeny. "Pranciizija" iS pradiiy vadinta ~ a l i j o dalis,
s
kuriq valdk franky kunigaikSEiai. "Anglija" iS pradiiy buvo nedideleje uikariautoje iemeje sukurta valstybe. Turkai vadino savo
uikariautas iemes Otomany Turkija, nors daugelis jy
gyventojy nebuvo ir niekada netapo turkais. Rusija
car0 valdymo laikais buvo tapatinama su carine
imperija ir reiSke visq "rusy" uikariautq ir valdomq
teritorijq, kurioje gyveno daugiau nei Simtas nerusiSkos kilmes tautiniy grupiy; vertingiausia, beveik Sventa jos dalimi buvo laikoma rusy (didiiarusiy) gyvenamoji teritorija. Vakaruose Sis pavadinimas vartojamas iki Siol, nepaisant komunisty sukurto pavadinimo "Soviety Socialistiniy Respubliky Sqjunga".
Kaip Sie pavadinimai tap0 tautos vienybes simboliais imoniy masems (daugelis jy niekada nera perienge vietines bendruomenes ar - geriausiu atveju
- provincijos riby), menkai nutuokianCioms apie Siq
teritorijq kaip apie visumq9? Kas vertia juos tiketi
visq Siq teritorijq esant bendrq, kiekvienam iSskirtinai vertingq nuosavybq? IS kur toks Sj tikejimq
jkiinijantiy dainy populiarumas ir sentimentalumas? Paimkime Pranciizijos himnq "La Marseillase", kurj po Didiiosios Pranciizy revoliucijos
giedojo kariai, kilq iS Marselio. J o pradiia skamba
"Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est
arrive": "patrie" Siems kariams turejo reikiti Pranciizijq, ne vien Marselio miestq. Lenkijos himnas
("Lenkija dar nepraiuvo, kol gyvi esame"), sukurtas
Bonaparto armijoje Italijoje tarnaujanciy kariy,
iSreiSkia tikejimq, kad visos prieSy uigrobtos lenky
iemes bus atgautos, o Lenkijos valstybe atkurta.
~ i n o m eamerikietiy dainas "My country, 'tis of
thee" ir "America the beautiful". Pagaliau turbiit
labiausiai rySkiai iStikimybe tevynei ir jos vertes
pajautimq iSreiSke iinoma vokietiy daina "Deutschland, Deutschland iiber alles, iiber alles in der Welt".
Tirdami tokio "tautos iemes" suvokimo kilme ir
jo plitimq propagandos keliu, pastebime, kad jo Saknys - senoje "tevynes" (patria ar fatherland) idejoje, akivaizdiiai susietoje su bendros kilmes mitu.
"Miisy ieme" yra "miisy tevy ir proteviy ieme", ieme, kurioje jie gyveno ir kur gimeme "mes". Jai vertq
suteike miisy proteviai; jq sudaro bendros keliy

-

Nacionalizmo istorija ir teorijos

karty veiklos produktai (jdirbti laukai, sodai, namai,
Sventoves, visuomeniniai pastatai ir t.t.), ir mes, palikuonys (o ne svetimieji), turime teisq j Siq nuosavybq. Negana to, joje palaidoti miisy proteviai; jy
kapai daro Siq iemq Sventq.
~i ideja nesunkiai tampa priimtina ar net spontaniSkai plinta tarp senos kaimo bendruomenes ar
kaimy apsupto seno miesto gyventojy. Lygiai taip
pat jq galima taikyti ir ji yra taikoma plaCiau - t.y.
visuose rajonuose, kuriy gyventojai turi bendrq savo
proteviy (kad ir kiek tolimy laiko ativilgiu) kultiirinj
paveldq. Bendry herojy mitai sustiprina Siq idejq ir
ypatingq praktinq svarbq masems ji jgyja augant skirtingy Salies regiony tarpusavio rySiams ir priklausomybei. Religine tarpusavio priklausomybe formuojasi tada, kai piligrimy kelioniy objektai, Sventoves
ir religines grupes yra iibarstytos visoje Salies teritorijoje ir kiekviename regione atsiranda kitiems
regionams atstovaujantiy religiniy lyderiy. Biitent
tai buvo pagrindas formuotis Indijos, kaip visy
induizmq iSpaijstanCiy imoniq iemes, sampratailO.
Politine tarpusavio priklausomybe biina iSreikSta tik
tuo atveju, kai jvairiy regiony imones yra atstovaujami centrineje Salies vyriausybeje. Ekonomine
tarpusavio priklausomybe iSrySkeja augant pramonei ir transportui. Galy gale tarpusavio priklausomybe galima tarp vietiniy ir regioniniy tautines
kultiiros centry. Taip "miisy ieme" ar "proteviy
ieme" imoniy masems tampa erdvine daugelio (jei
ne visy) svarbiausiy vertybiy talpykla.

Biitinybk gintis nuo bendrq prieiq
Kai kuriy visuomenes tyrinetojy nuomone, tai yra
universalus ir vienintelis veiksmingas socialinio solidarumo veiksnys: kiekvienos socialines grupes viduje
egzistuoja konfliktai, kurie gali biiti jveikti tik
kovojant su kita socialine grupe; jei su niekuo
nekovojama, grupe subyra". TaCiau pamirStama, kad
jokia grupiy tarpusavio kova nera galima be vidinio
grupiy solidarumo. Tai yra budinga gentiy susiremimams, Seimyninems vendetoms, valstybiy karams,
religiniy grupiy konfliktams. YpaC grupes solidarumas stipreja, kitai grupei grasinant susidoroti su jos
nariais, apriboti ar naikinti jos vertybes ar stengiantis
netgi jq sunaikinti. Grupe visados susivienija kovai
pries agresyvyjj priegininkq. Visados priimtinesne
yra mintis, kad prieSas yra agresorius, o mes priversti
nuo jo gintis (o ne atvirkSCiai). Jau minejome, kad
herojy-gynejy yra daug daugiau nei agresyviy herojy.
*

Esama ir iSimCiq. Tai religines bendruoments su
misija atversti imonijq j "tikrq" tikejimq, imperialistines valstybes, siekiantios sukurti tvarkingq, taikiq
pasaulinq imperijq; nacionalistines visuomenes,
atsilikusiems imonems neSanCios savqjq viriesnq
kultiirq; komunistines visuomenes, kuriy misija visai imonijai duoti vienintelj teisingq socialines
tvarkos modelj; jos nuo pat pradiiy nesiremia vien
gynyba. Agresija biitina tam, kad sekmingai iSpildyty
jy misijas; ir jq ideologijos pateisina Siq agresijq, nes
jy tikslas esqs grynai altruistinis.
Siy misijy paprastai imasi visiSkai indoktrinuotos
ir gerai organizuotos valdantiyjy grupes, o Siy
visuomeniy mases rod0 maiai susidomejimo tokiomis misijomis. Vadinasi, tam, kad uisitikrinty masiy
paramq, lyderiai pabreiia biitinybq kovoti pries
tikruosius ar jsivaizduojamus agresorius, "blogio"
neSejus, pavojingus "gerio" priesus. Tokie raginimai
buvo daini religiniy kovy metu - pvz., tarp krikSCioniy ir musulmony, kataliky ir protestanty - nesvarbu, kuri puse Siq kovq pradejo. Hitlerio, jo
remejy ir Salininky pastanga jvykdyti Vokietijos
misijq pasaulyje prasidejo kvietimu vokietiams biiti
solidariems ginantis nuo pavojingy prieiy. Pavojingiausi iS jy buvo iydai, nes jie pamyne vokietiy
vienybq ir iiniekino vokigkqjj grynumq iS vidaus ir
vienijosi su iiores prieSais - kapitalistiniais Vakarais
ir komunistine Rusija. Pastaraisiais metais komunistine propaganda siekia sustiprinti Soviety Sajungos
ir jos satelity masiy solidarumq, pabreidama biitinybq bendrai gintis nuo iiorines prieSy agresijos (ypaC
"karo kurstytojos" Amerikos) ir susivienyti kovoje
pries vidaus "liaudies priesus" ir iidavikus.
Be abejo, kvietimas biiti solidariais ginantis
padeda veiksmingai vienyti tos patios kultiiros
imones tuo atveju, jei prieSai yra akivaizdiiai kultiiriSkai svetimi ir iSties agresyviai nusiteikq pakenkti
"miisy imonems". Taip karinio jsiveriimo pavojus
suvienija visus regiono, kuriam gresia invazija,
gyventojus, jveikdamas, bent jau kuri laikq, vidinius
klasinius nesutarimus ir politinius konfliktus. Be
jokiy abejoniy, Napoleono invazija sustiprino vokietiy, ispany ir rusy tautinj solidarumq. ~ i n o m ekiek
,
japony invazija jtakojo kiny tautines vienybes stiprejimq; net nurimqs Kuomintango ir komunisty konfliktas vel iSkilo tik po Japonijos pralaimejimo. Dar
rySkesni buvo Vokietijos jsiveriimo iSoviety Sqjungq
padariniai: tautinis ukrainieCiy, baltarusiy, lenky ir
lietuviy pasipriesinimas rusy dominavimui ir potenciali kova prieS komunistinj reiimq nurimo vardan

Atkreiptinas demesys, kad Siuo atveju F. Znanieckis nepakankamai atsakingai kalba apie tariarnai "bendrq solid arum^ - kaip
isivaizduojamq schemq kuriantis sociologas-teoretikas, kuris nepaiso kai kuriy istoriniy faktq tiesos. (Red. past.)
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bendro solidarumo kovojant su jsiverieliais* .
Tautines nepriklausomybes idealas tampa priimtinas masems tuo atveju, jei jmanoma jtikinti
"paprastus imones". kad valdanfioji tauta yra jy
prieSai ir biitina vienytis tam. kad nuo jy apsigintum.
Dominuojantios tautybes pnvilegijos visuomeneje,
bet kokios rasiniy prietary iSraiSkos, ekonominis
iSnaudcrjimas, prievartos naudojimas, valdomyjy
teisiy apribojimas, politines kontroles grieitumas visa tai padeda patraukti imones vienytis. Biitent
todel pavergty tauty solidarumas iSaugo XIX a.
antrosios puses carineje Rusijoje ir Priisijoje.
Indijos nacionalistai, kviesdami visus Indijos
imones vienytis, ypat pabreidavo butinybq gintis
nuo Britanijos imperializmo, kaip visy indy rykStes12.
Sun Jat-senas, skatindamas kiny solidarumo jausmus, taip pat minedavo poreiki apginti Kinijq nuo
Vakary ekonomines invazijos.
Toks gynybinis solidarumas dar labiau akivaizdus
tarp ty grupiy, kurios yra persekiojamos prieSiSkai
'nusistatiusiy galingyjy. Tada jis tampa ypat svarbus,
nes gynybinis bendradarbiavimas tampa pavojumi
visiems dalyvaujantiems individams; grupes nariai
privalo pripaiinti ji esant vertingiausiu dalyku
gyvenime. Daug pavyzdiiy atrasime tarp religiniy
grupiy: Romos valdovy persekiojami pirmieji krikSZionys, dominuojantios bainytios persekiojami
eretikai ir ypat iydy bendruomenes, iSlaikiusios
tikejimq ir vienybq nepaisant ilgus amiius trukusiy
persekiojimy. Savyjy kankiniy heroizavimas neabejotinai sustiprindavo Siq grupiy solidarumq.
Tautiniy kultiiry gynybinis solidarumas buvo
akivaizdiiai iSreikStas jy pogrindiio pasiprieSinimu
nacistiniy okupanty persekiojimams. Po karo iSleista
nemaiai mediiagos apie pranciizy, olandy, belgy,
norvegy, Ceky, serby ir graiky rezistentus. Ji aiSkiai
parodo, kad rezistencijos efektyvumas priklause tiek
nuo okupanty naudojamy metody, tiek nuo tauty
patirties kolektyviai priesintis. Naciai paliko kultiirinq laisvq ir tam tikrq kieki politines autonomijos
pranciizams ir norvegams su sqlyga, kad jie rems
marionetines vyriausybes, tuo tarpu lenkai, tekai ir
serbai neturejo jokios laisves. Todel pastaryjy pasiprieiinimo judejimai buvo labiau solidariis. Negana
to, lenkai ir serbai turejo Simtametq kovos su svetimSaliy dominavimu patirti, todel jy pogrindis buvo
aktyviausias ir geriausiai organizuotas.

Vieiojo Svietimo raida tautinkse kultiirose
Kad ir kiek jtakinga augant etniniam solidarumui
buvo iodine propaganda, jos poveikis tap0 ribotas,

nes neraStingos mases negalejo pakankamai suiinoti
apie tautos raStijos pagrindu sukurtq kultiirq ar
jvertinti jos svarbq sujungiant visuomenes narius. Jau
XVIII a. kai kurie nacionalistigkai nusiteikq mqstytojai laike geriausiu liaudies solidarumq skatinanCiu
biidu privalomq visos jaunosios kartos Svietimq
tautines kultiiros pagrindu, nuolatos pabreiiant
biitinybq biiti iStikimam savo kultiiros visuomenei.
Pirmiausia tam reikejo platiai panaudoti spaudq kaip priemonq padaryti tautines kultiiros elementus
(tegu ir supaprastinta forma) prieinamus visai jaunajai kartai; antra, biitina buvo suorganizuoti daug
mokykly, galintiy iSmokyti jvairiy klasiy jaunuolius
suprasti savqjq kultiirq ir paruoSti juos aktyviai
veiklai savoje visuomeneje.
Deja, susidurta su daug kliiitiy. Visy pirma, raitingumui ir Svietimui plisti trukde klasine hierarchija. AukStesniosios klases teige, kad iemesniyjy
klasiy atstovams nereikia iSsilavinimo - jiems tereikia sekti pony nurodymais. ~emesniosiosklases
taip pat nemane, kad iSsilavinimas yra reikalingas,
iSskyrus tuos atvejus, kai iSsilavinimas padejo @ti
aukStesnq padeti visuomeneje (pvz., valstietiy siinus
galejo tapti kunigu). Dar XIX a. pabaigoje daugelis
Europos valstietiy ir net Amerikos fermeriy laike
mokyklos lankymq laiko Svaistymu, nebent vaikinas
biity rengqsis igyti miestietiikq profesijq ar darbq.
Negana to, mokykloms reikejo finansines paramos ir daugiausia prie to prisidejq turtingieji tikejosi,
kad jos tarnaus jy interesams. Anglijoje aukStesniosios klases iSlaikomos mokyklos ir buvo skirtos
iSimtinai aukStesniosios klases vaikams. Turtingy
tikintiyjy remiamos bainytiy mokyklos dainai
priimdavo tik mokinius, kilusius iS aukStesniosios
klases, pvz., vienuolyny mokyklos, skirtos mergaitems13. Net kunigy seminarijose daugumq klieriky
sudare iS aukitesniosios klases kilq studentai, nors i
jas buvo priimami ir nekilmingi jaunuoliai, bainyZiai
sumokejus u i j y mokslq. Monarchineje Pranciizijoje,
Anglijoje, Priisijoje, Austrijoje ir Rusijoje karo ir
karo laivyno akademijose profesionaliais karininkais
tapdavo beveik iSimtinai iS aukStesniqjy klasiy kilq
jaunuoliai. Lygiai tq pati galima pasakyti apie mokyklas, ruoSiantias valdininkijq, ypat teises mokyklas. Kapitalisty remiamos mokyklos taip pat ruoSe
iS kapitalisty kilusius asmenis uiimti svarbiausius
postus ekonomikoje.
Tokiu atveju Svietimas tautos kalba ne visada
buvo susietas su lojalumu tautai. Kilmingyjy iSlaikomosiose mokyklose mokiniams daugiau ar
maiiau atvirai buvo skiepjjama igtikimybe savo
klasei. Bainytia laike iStikimybq religijai esant
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virSesnq u i kitas. Vyriausybes sieke, kad ruoiiami
karininkai ir valdininkai biity visy pirma iStikimi
tuometinei valdiiai. Kapitalisty kontroliuojamose
mokyklose buvo ypaC pabreiiamas turtingiausios
buriuazijos ekonominis ir politinis solidarumas.
Tai anaiptol nereiSkia, kad paminetos lojalumo
formos visada prieStaravo tautiniam lojalumui.
Tokio priegtaravimo nebuvo Anglijoje, kur jtakingi
kilmingieji nuo XVIII a. buvo kariti Anglijos kultiirines vienybes Salininkai; negalime to pasakyti ir apie
Pranciizijq, kur jau XVII a. pabaigoje monarchija,
kilmingieji ir buriuazija laike tautine kultiirq esant
svarbiu Pranciizijos karalystes vienybes ir prestiio
veiksniu14. PrieS padalijimus Lenkijoje tautiikai
nusiteike lyderiai pradejo dominuoti tarp valdanCiosios aukituomenes, buriuazijos ir net bainyCios
hierarchy, kai tik buvo suvokta neiSvengiama gresme
iS Rusijos, Austrijos ir Priisijos puses. Buvo pripaiinta iiskirtine lenkq kultiiros paiinimo ir lojalumo Lenkijos valstybei svarba ir pirmq kartq istorijoje
buvo sukurta Svietimo ministerija.
Visai kitokia situacija buvo Italijoje ir Vokietijoje.
Ten karaliai ir princai (Italijoje ir popieiius) prieSinosi pastangoms iiugdyti jaunosios kartos tautinj
lojalumq, nes kiekvienas kolektyvinis iingsnis susivienijimo link grase jy suverenumui. Vokietijoje susiskaldymas tarp kataliky ir protestanty kartais neleido Svietimo sistemai skatinti imoniy solidarumo.
Net paciame paskutiniame XIX a. ketvirtyje Bismarko vadovaujamas "kultiiros karas" (Kulturkampf)
sieke iS Priisijos galutinai paialinti bet kokiq kataliky
bainyCios ideologijos jtakq.
Kad ir kokie skirtingi buvo jvairiy mokykly
skatinamy lojalumy santykiai, tikras bendrasis
iemesniqjy klasiy Svietimas tap0 realybe tik tada, kai
nacionalistiniy mqstytojy skleidiiamas demokratijos
idealas tap0 priimtinas daugeliui ir buvo realizuotas
itakingy organizaciniy grupiy.
is idealas buvo toks: jei pilieziams yra skirta
aktyviai dalyvauti valdyme, jie privalo biiti tam
pasirengq. Ir tam, kad biity jveikta nelygybe tarp
neraStingy masiy ir iisilavinusio, aukstesniajai klasei
priklausanCio, visus svarbiausius vaidmenis visuomeneje monopolizavusio elito (karininkq, valdininky, diplomaty, tarnautojy, gydytojy, teisininky,
mokslininky, universitety profesoriy, bankininky,
pramones valdytojy ir t.t.), buvo biitina visiems
suteikti bent minimaly raStingumq ir galimybe
kiekvienam siekti aukitesnio iisilavinimo. Tik Svietimas tautine kalba galejo jvykdyti Sias sqlygas: prastuomenei buvo lengva iSmokti raSto ta kalba, kuria
ji (tegu ir tarmiSkai) kalbejo, o aukStuomeneje

kiekviena profesija (iiskyrus dvasininkijq) remesi
sekuliarine kultiira.
Pirmieji jvesti bendrq mokyklinj Svietimq tautine
kalba bande jakobinai Pranciizijoje ir Si pastanga
(tiesa, su pertraukomis) buvo tesiama, kol ji buvo
visiSkai jgyvendinta TreCiojoje Respublikoje. Veliau
tai ivyko Jungtinese Valstjjose po revoliucijos, kiek
veliau - tose Europos valstybese, kur pasklido demokratijos idealai. Kai demokratijos ideja pradejo
skverbtis autoritariniy reiimy valdomas Salis,
pastarieji emesi kurti toki masiy Svietimq, kuris
galety sustabdyti demokratijos pletrq. Nors Austrijoje ir Prusijoje vyriausybes emesi organizuoti liaudies
Svietimo sistemq, jos sieke grieitai kontroliuoti
mokyklas ir verte mokytojus skiepyti jaunajai kartai
beatodairigkq iStikimybe monarchiniams reiimams.
PanaSiai, tik leCiau masiy Svietimas vystesi XIX a.
antrosios puses Rusijoje. zlugus monarchijai Vokietijoje, vokieCiy tautos Svietime visiSkai jsigalejo faiistai, jaunuomenei diege absoliuCiq iitikimybq fiureriui ir jo vyriausybei; tuo tarpu Soviety Sqjungos (veliau ir jos satelity) tauty kalby ir kultiiros pagrindu
vykdomas Svietimas visuose lygiuose buvo neatskiriamas nuo labai sekmingai priderintos besqlygiikos
iitikimybes komunistiniam reiimui ugdymo.
SvetimSaliy valdomose Salyse, be abejo, buvo
ypaC sudetinga ugdyti tautine kultiirq ir iStikimybe
tautai. Puikus pavyzdys yra XIX a. pabaigos ir XX
a. pradiios Lenkija, valdoma Priisijos ir Rusijos. Tuo
metu visos mokyklos buvo valdiios kontroliuojamos.
Lenky kalba buvo uidrausta vartoti. Vokietiy kontroliuojamose teritorijose visos disciplinos, iSskyrus
tikybq, buvo destomos vokieCiy kalba. AnalogiSkai
Rusijos puseje buvo destoma rusy kalba, o lenky
kalba buvo destoma kaip trumpas, neprivalomas
"uisienio" kalbos kursas. Tuomet perduoti lenky
tautine kultiirq emesi gausios neoficialios grupes. Be
abejo, lenkiSkai iSugdyti tevai moke Sios kalbos savo
vaikus. Miestuose lenky kalbq deste privatiis mokytojai; daugelis jvairias pareigas uiimanCiy intelektualy taip pat buvo maiy rateliy mokytojai; vyresnieji studentai, pramokq 1enkiSkai iS vyresniosios
kartos, Sios kalbos moke jaunesniuosius. Kaimuose
dvarininky imonos ir dukros duodavo pamokas
darbininkams ir valstietiams. Dvasininkai ir miestuose, ir kaimuose moke skaityti ir raSyti lenkiSkai,
destydami tikybq.
TaCiau pati jdomiausia Siy procesy iSdava buvo
saviSvietos vystymasis. Daugelyje kaimy valstietiai,
su kity pagalba pramoke lenkiSkai skaityti ir raSyti,
toliau patys tese mokslq skaitydami knygas ir periodikq, perduodavo savo paEiy jgytas iinias
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organizuotoms kaimynu ar vaiky p p t h s ir skatino
pastaruosius imtis saviSvietos:-'. Miestuose bendrojo
lavinimo mokyklose beveik kiekvienoje klaseje
kiiresi neoficialios grupes. kunos telkesi bendroms
lenky literatiiros ir istorijos studijoms. Negana to,
Sios grupes domejosi tomis sritimis. kurios nebuvo
destomos mokyklose (politikos mokslais, ekonomika, filosofija, psichologija, sociologija ir t.t.) tam, kad
galety geriau pasirengti savo, kaip intelektualy,
vadovaujanCiam vaidmeniui ateityje16.~ i privataus,
o
neformalaus tautinio Svietimo ir saviivietos veiksmingumas tap0 akivaizdus Lenkijai atgavus nepriklausomybq. Nors Galicijoje (Austrijos imperijai
priklausiusioje Lenkijos dalyje) buvo leista steigti
lenkiikas mokyklas, tik maidaug po deiimties mety
visoje Lenkijoje jsitvirtino veiksminga, profesionaliais mokytojais parem ta Svietimo sistema17.
Tautiniq kulturq bendrosios liaudies
Svietimo programos i r lojalumas
ISsivysCiusiose Salyse mokykly programos iS
esmes maiai skyresi. Tai daugiausia nuleme tautines
ideologijos paveikty Svietimo iinovy ir vadovy pastangos. Jie teige, kad pagrindinis mokyklos tikslas
yra paruoSti mokinius tapti tautos visuomenes nariais, pritaikydavo mokymo programas, iiskirdami
reikalingiausias disciplinas, ir patys parengdavo ty
discipliny vadovelius. Tokias Svietimo programas
realizuojanciy mokytojy rengimo institucijy ir sqjungy sukiirimas vis labiau vienodino bendrqji ugdymq
pradinese ir vidurinese mokyklose (tiesa, ruoSiant
tam tikry profesijy atstovus, pasitaikydavo skirtumy,
susijusiy su discipliny specifika). Valdiios biurokratq
indelis j visy mokykly mokymo programy suvienodinimq ypat akivaizdus Pranciizijoje, Vokietijoje ir
Rusijoje. Tuo tarpu Jungtiniy Valstijy (nepaisant
kiekvienos valstijos pastangy suvienodinti pradiniy
ir viduriniy mokykly mokymo planus savo teritorijose) federaline valdiia nededa jokiy pastangy suvienodinti mokymq. Nepaisant to, Arnerikos kultiiros
ir lojalumo ugdymas yra iS esmes panaiusvisoje JAV
teri torijoje.
Lygindami jvairiy tauty kultury pagrindu sukurtas Svietimo programas galime susidurti su
ienkliais skirtumaisvertinant "kity" tauty ir kultiiry
paiinimo svarbq; taCiau kai kalbama apie savqjq
tautybq, Sios programos iS esmes nesiskiria.
Be jokiy abejoniy, pirmasis ir pagrindinis destomasis dalykas yra skaitymas ir raSymas gimtqja
kalba, ir visi kiti dalykai yra destomi Sia kalba. Pradinkse klasese jokia ki@ kalba nera mokoma, iidcyrus

tuos atvejus, kai vaiky tautine grupe politiSkai ir
ekonomiikai priklauso nuo kitos tautybes ir abiejy
kalby mokejimas yra biitinas norint dalyvauti visuomenes gyvenime. Pavyzdiiui, angly kalba destoma
imigranty iSlaikomose mokyklose JAV ar pranciizy
mokyklose Kanados miestuose. Soviety Sqjungos
federacinese ir autonominese mokyklose Salia
gimtosios mokoma rusy kalbos, ir ji greitai gali tapti
bendrine kalba.
Kai kalba "dalijamasi" su kita tauta, dainai
siekiama pabreiti tarmiy skirtumus ir jtvirtinti tam
tikras inovacijas. Taip Noah Websteris savo vadoveliuose sieke naudoti tam tikras Naujosios Anglijos
tarmes formas18. Nuo to laiko mokykly mokytojai
pradejo pabreiti skirtumus tarp amerikietiy kalbos
ir literaturines angly kalbos ("King's English").
Skirtingai nuo IaikmeCio, kai Siuolaikines kalbos
buvo laikomos "iemesnemis" u i klasikines, dabar
stengiamasi tiesiogiai ar netiesiogiai pabreiti savo
tautos kalbos privalumus. Prancfizijos, Italijos,
Ispanijos, Vokietijos, Anglijos, Rusijos ir Lenkijos
vaikai mokomi laikyti savo kalbq vertingiausia ar
bent jau lygiaverte kitoms kalboms. IS pradiiy tai
padaryti buvo sunku, nes Siuolaikines tauty kalbos,
ypaC aukituomeneje, buvo laikomos neprestiiiSkomis. XVIII a. ir XIX a. pirmojoje puseje beveik
visi Ryty ir Centrines Europos kilmingieji ir bajorai
laike pranciizy kalbq viriesne u i savqsias. XIX a.
pradiioje dany kalba Norvegijoje buvo prestiiigkesne nei norvegy19.Indy tautos lyderiams buvo sunku
jveikti angly kalbos paplitimq aukStuomeneje, nes
tik sanskritas galejo buti laikomas vertingu, o jis
nebuvo gyva tautos kalba. Net ir dabar kai kurioms
tautoms Sis prestiias daug kq reiSkia. Jau minejome
(I1 knygos skyriuje) jtampq tarp hebrajy ir jidii: kaip
tautos kalbq 2ydy lyderiai vienq iS jy vartoja pasirinktinai. Nors jidiS, kaip iS tarmiy kilusi sekuliari
bendrine kalba, buvo visapusiikai iivystyta ir vartojama daugumos iydy iki nacistinio genocido, jos
prestiias iki Siol iemesnis u i hebrajy, kuri laikoma
Sventqja kalba. Todel buvo deta daug sekmingy
pastangy suformuoti sekuliariq kalbq hebrajy kalbos
pagrindu, ir susikiirusioje Izraelio valstybeje mokoma biitent Sios kalbos; jidiS yra tiesiog atmetama.
Kiekvienos kalbos prestiias tiesiogiai priklauso
nuo ta kalba sukurtos literatiiros; biitent todel tautine literatiira yra viena svarbiausiy discipliny
daugelyje Saliy, ypaC Prancuzijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Lenkijoje. Rusy literatiiros didybe
buvo pabreiiama carines Rusijos mokyklose; Si
tendencija kiek nusilpo po bolievikines revoliucijos
(daugelis rusy raSytojy priklause "buriuazijai"), bet
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pastaraisiais metais buvo atgaivinta. Kity Saliy
literatiira nera ignoruojama, bet jai skiriama maiiau
demesio.
Tais atvejais, kai tautos literatiira yra kilusi iS
senesnes, destomos abi literaturos. Jungtinese
Valstijose senoji Anglijos literatiira tebeuiima
svarbiq vietq kaip bendras Amerikos gyventojq
kultiirinis palikimas, tatiau mokiniams pabreiiama
naujosios Amerikos literatiiros svarba. Lygiai taip
pat Lotyny Amerikos Salyse pristatoma tiek senoji
ispany ar portugalq literatura, tiek ir naujoji ty Saliq
autoriy kiiryba.
Be jokiq abejoniq, istorijos mokyrnas yra pats tipiSkiausias ir veiksmingiausias lojalumo tautai
diegimo biidas. Paprastai daug daugiau laiko skiriama "miisq visuomenes" istorijai nei visy kity visuomeniy istorijos paiinimui, nors kai kuriais atvejais
daug kalbama apie senoves ir viduramiiy istorijq,
j
kaip tarsi galinEiq padeti suprasti a n k s t y v ~"miisq
istorijos" laikmetj. Sis periodas biina pripildytas tiek
etniSkumo, tiek politiniq niuansq; pabreiiami tie iS
jy, kurie rodosi didingesni ir visapusiSkesni. Mokyklose destoma Vokietijos istorija yra visy pirma
vokietiq istorija ir kalbamavisy pirma apie svarbiausias per tuos amiius iikilusias valstybes. Anglijos
istorija didiiausiq demesj skiria Anglijos ir Anglijos
gyventojy istorijai, bet nepamiritama nagrineti kity
"Didiiosios Britanijos" dalimi tapusiy visuomeniq
istorijq ir, pagaliau, visos Brity imperijos ir jos
gyventojy istorijos. Amerikietiy istorija yra visq
pirma Jungtiniy Valstijy istorija, ir tik po to kalbama
apie j JAV atvykusiy tautybiy istorijas.
Kiekvienu atveju siekiama atrasti tautos praeitj
kaip galima gilesneje senoveje, ir mokytojai dainai
kalba apie iSskirtinq tautos kilmq (kad ir kokiq
tolimq), suformavusiq jei ne visq visuomenq, tai bent
jau jos kamienq ir lyderius. Si koncepcija, pasiskolinta iS (miisy jau aptarty) pusiau mitiniy istorikq
ir nacionalizmo propaguotojy doktriny, vadoveliuose yra pateikta paprastai ir suprantamai. Ji
uieme ypaC svarbiq vietq vokieCiy vadoveliuose
nacistinio reiimo metais, fagistines Italijos vadoveliuose, ikikarines Japonijos vadoveliuose; tatiau
jq atrasime ir Prancuzijos vadoveliuose, kai kuriuose
carines Rusijos vadoveliuose ir pastarqjy mety
komunistiniuose vadoveliuose, kurie siekia vkl
iSaukStinti ilgaamiq Rusijos liaudies didybq, tegu ir
atmetant rasinio pranaSumo idejasm.
Net ir tuo atveju, kai moksleiviams nera primetama bendros kilmes doktrina ir ikiistoriniy laiky
"tautos tevy" aukgtinimas, neiSvengiama velesnes
istorijos idealizavimoZ1.Visur privalomas mokyk-

linio ugdymo elementas yra populiariai pateiktos
aukSCiausiasimogiSkqsias savybes jkiinijantiy tautos
herojy biografijosZ2.Ypat sukretiantis pavyzdys yra
Rusijos mokyklose aukStinami didvyriai, tarp jy autokratines cary Petro Didiiojo ir Ivano Riistiojo
asmenybes. Tautos praeitis iSaukStinama jaunimui
parenkant ir pateikiant iinias apie tuos istorijos
jvykius, kurie siejasi su tautos didybes augimu ir
"miisy tautos teisingumo" jrodymaisZ3.Tai, kas nebuvo garbinga ar tiesiog buvo neteisinga (jei to nejmanoma apeiti), pateikiama kaip uisienietiq, ypat
agresyviy prieSy veiklos rezultatas. Karq ir kity
konflikty tarp dviejy tautybiy apraSymai skirtingose
Salyse paprastai skiriasi; viena jq biina teisi, kita neteisi. Daug kur buvo bandoma atsikratyti tokiy
prieStaringy interpretacijqZ4,taCiau tik Svedija,
Norvegija ir Danija sutiko savo moksleiviams pateikti neSaliSkq praeities konflikty i s t ~ r i j q ~ ~ .
Mokyklose destoma geografija yra dar viena
disciplina, skatinanti tautos solidarumq. "Miisy
iemiy" ar "miisy Salies" geografija dainai yra svarbesne ui kitq pasaulioviety geografijq. "Miisq iemiy"
ribas siekiama nubreiti kiek galima toliau. Jei pagrindines Salies tautybes kontroliuojama teritorija yra
didesne u i tos tautybes gyvenamqsias ribas, vadoveliuose kalbama apie jq visq: taip Rusijos geografija,
destoma cariniais laikais, nagrinejo visq Europoje ir
Azijoje plytintiq jos teritorijq, nors rusai ("didiiarusiai") gyveno tik jos dalyje. Nagrinejant siauriau,
"miisy iemq" paprastai sudaro visi regionai, kuriuose dabar ar praeityje bent iS dalies gyvena miisy
tautybes imones, nesvarbu kuriai Saliai jie priklausytq. Taip Lenkijos geografiniai iemelapiai prieS
padalijimus apeme ne tik buvusios Lenkijos Karalystes teritorijas, bet ir buvusios Lietuvos Didiiosios
KunigaikStystes rytinius pakraStius (esq daug jq
gyventojy, tegu ir ne lenkai, buvo polonizuoti) bei dali
Priisijos, kur kadaise gyveno lenkai, nors daugumq
tada ir sudare vokietiai. Italia irredenta - ypat Piety
Tirolis, Triestas ir Korsika - buvo neatskiriama Sio
amiiaus pradiios italy geografijos dalis. Po Pranciizijos ir Prusijos karo tiek vokietiy, tiek prancuzy
geografijos vadoveliuose atrandame Elzasq ir Lotaringijq; tarpukario Vokietijos geografinis iemelapis
apeme visq Silezijq, Lenkijos Poznanes provincijq
(Posen), Ryty Pomeranijq (Vakary Priisijq) ir Sudetus. Indijos, kaip geografines visumos, koncepcija
(visy jos gyventojy iemes) Svietimo sferoje jau tampa
Indijos visuomenes idealo pamatais.
Salia kalbos ir literatiiros, j vieSojo Svietimo
programas jeina ir kiti svarbiis tautines kulturos
komponentai. Patriotiniy dainy ir liaudies folkloro
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mokoma beveik kiekvienoje mokykloje; vaikai ir
suaugusieji supaiindinami su svarbiausiais tautos
meno darbais - architektiira. daile, skulptiira. PaproCiai ir tradicijos perduodami jauniesiems kaip
tautiniai bruoiai; ir jy laikymasis interpretuojamas
kaip moralines virSenybes Cjq nesilaikanCiy tautybiq
atstovq ativilgiu) bruoias. Politiniai idealai ir tam
tikri esminiai teisiniai principai mokyklose pristatomi kaip ibskirtinai "miisq" tautos kiiriniai. YpaC

tai pastebima Anglijoje, JAY Pranciizijos Respublikoje, imperineje ir nacistineje Vokietijoje, fabistineje Italijoje ir dabartineje Rusijoje. Pagaliau ir
ekonomikos idealai yra ugdomi ir aukStinami "amerikietibkasis individualizmas", "laisvosios
rinkos" idealas ir keletas tautiniy kolektyvines
veiklos idealq versijq, pradedant demokratiniu
socializmu, baigiant komunizmu.
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