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Beveik nepastebimai praėjo iš-
kilaus lietuvių filosofo ir kultūri-
ninko Juozo Girniaus (1915-1994) 
gimimo 100-osios metinės. Reikš-
mingesnis joms skirtas įvykis buvo 
VU TSPMI surengta mokslinė 
konferencija. J.Girnius didžiąją gy-
venimo dalį praleido išeivijoje, ta-
čiau tai, ką jis parašė ir nuveikė, 
yra labai svarbu ir dabartiniame 
mūsų gyvenime.

J.Girnius buvo atstovas tos 
nepriklausomoje Lietuvoje bren-
dusios inteligentijos, kuri nebuvo 
paveikta slaviškųjų - nei rusiškų, 
nei lenkiškų - įtakų, kurią nuo 
mokyklos suolo ugdė lietuviškie-
ji ir vakarietiškieji pradai. Vyres-
niosios kartos inteligentai buvo 
rytietiškų ir vakarietiškų povei-
kių augintiniai, daug kas buvo 
mokęsis rusiškose mokyklose ir 
universitetuose, o J.Girniaus kar-
ta mokslinosi Vytauto Didžiojo ir 
Vakarų Europos - Freiburgo, Le-
veno, Sorbonos ir kituose - uni-
versitetuose ir savo kūryba iš-
reiškė į vakarietišką kultūrą atsi-
gręžusį, modernųjį lietuvišką 
mentalitetą.

J.Girniaus filosofinės pažiūros 
plėtojosi kaip trijų idėjinių tėkmių - 
egzistencializmo, katalikybės ir lie-
tuvybės - darni ir gyvybinga sąvei-
ka. Laiške šių eilučių autoriui jis 
apibūdino savo filosofiją kaip teis-
tinį egzistencializmą, tačiau ne api-
brėžta konfesine, o platesne pras-
me, jo katalikiškumas buvo atviras 
ir visuomeniškas.

Egzistencinis mąstymas jam - 
ne vien abstrakti žmogaus būties 
sklaida, bet ir kasdienio apsispren-
dimo kūrybos, kitokios kultūrinės 
veiklos motyvacija. Svarbiausia - 
tai išeivijoje subrendęs apsispren-
dimas ilgiems metams atsidėti ne-
palankiam tautiniam kultūriniam ir 
ideologiniam darbui, kai nebuvo 
per daug sudėtinga daryti lengves-
nę akademinę filosofo karjerą.

J.Girniaus teistiniai apmąsty-
mai telkėsi ties visada buvusiu 
jam esminiu ir gilų nerimą kėlu-
siu - tikėjimo ir netikėjimo, gyve-
nimo su Dievu ir be Dievo - klau-
simu, kurį daugybė mūsų laikų 
žmonių yra asmeniškai išsprendę 
netikėjimo naudai. Tikėjimas ar 
netikėjimas jam buvo ne vien kon-
fesinės priklausomybės dalykai, 
bet ir žmogaus egzistencijos ga-
lutinės prasmės klausimai, nuo 
kurių negali nusišalinti nei tikin-
tieji, nei netikintieji. Tiek vieni, 
tiek ir kiti, jeigu savo įsitikinimus 
apmąsto filosofiškai, nėra laisvi 
nuo abejonių ir netikrybės būse-
nų. Šitokių apmąstymų vaisius bu-
vo kapitalinis veikalas „Žmogus 
be Dievo“, kuriame vienijasi ka-
talikiškasis ir egzistencinis J.Gir-
niaus mąstysenos aspektai. Veika-
las buvo užbaigtas 1957 m. ir pa-
žymėtas žurnalo „Aidai“ moksline 

premija, tačiau dienos šviesą išvy-
do tik 1964 m., kaip „Į laisvę“ fon-
do leidinys.

Tuo pat metu J.Girnius daug 
dirbo kituose lietuvių kultūros ba-
ruose - redagavo „Lietuvių encik-
lopediją“ (1953-1969), žurnalą „Ai-
dai“ (1965-1980), parašė veikalus 
„Tauta ir tautinė ištikimybė“ 
(1961), „Idealas ir laikas“ (1966), 
„Pranas Dovydaitis“ (1975), de-
šimtis straipsnių ne tik filosofijos, 
bet ir kultūros, literatūros, dailės 
kritikos klausimais.

Lietuvybės puoselėjimui skir-
toje jo veikloje yra akivaizdus eg-
zistencinis požiūris. Tautinės bū-
ties klausimai svarstomi pasitel-
kiant nerimo, rūpesčio, pasirinki-
mo, laisvės, atsakomybės ir kitas 
kertines egzistencialistinės mąs-
tysenos sąvokas. Religijos atžvil-
giu J.Girnius apibūdina save kaip 
teistinį egzistencialistą, bet lietu-
vybės požiūriu galima jį laikyti tau-
tiškuoju egzistencialistu.

Jo raštuose išreiškiamas neri-
mas ir rūpestis ne tik dėl lietuvy-
bės išlikimo išeivijoje, bet ir dėl 
tautos likimo Tėvynėje, suvokiant 
ją dramatiškos istorinės patirties 
šviesoje.

Tai skatina prisiminti tuos so-
cialinės ir kultūrinės priespaudos 
laikus, nors jie ir nėra J.Girniaus 
apmąstymų akiratyje, kai buvo 
sunkiai įmanoma ne tik autentiška 
lietuviško sąmoningumo raiška, 
bet ir apsisprendimas.

Vydūno veikale randame tokį 
Mažosios Lietuvos (Rytprūsių) gy-
ventojo savivokos apibūdinimą - ma-
no tėvai ir seneliai tikriausiai buvo 
lietuviai, bet aš esu vokietis. Apsis-
prendimas aiškus ir negrįžtamas. 
Tuo pat metu buvo apsisprendžiama 
ir kitaip - plėtojama lietuviška visuo-
meninė ir kultūrinė veikla, nors tuo-
metinėje tikrovėje tai reiškė tikrą 
egzistencinį pasirinkimą, kuriam 
reikėjo ne tik pastangų, bet ir drąsos 
bei pasiaukojimo. Paties Vydūno gy-
venimas ir darbai yra geriausias to-
kio pasirinkimo pavyzdys.

Panaši socialinė ir kultūrinė si-
tuacija lėmė analogišką dalies piet-
ryčių Lietuvos gyventojų mąstyse-

ną - seneliai dar mokėjo lietuviš-
kai, bet aš esu lenkas, ir ne bet 
koks, o „tikras“. Kas nepasidavė 
kultūriniam spaudimui, tą įveikė 
tiesioginė prievarta, ypač tuo lai-
kotarpiu (lenkų okupacijos, karo ir 
pokario metais), kada kai kur Vil-
nijoje buvo ne tik sudėtinga, bet ir 
rizikinga būti tautiškai aktyviu lie-
tuviu. Nepaisant viso to, buvo pa-
kankamai stipri ir ištikimybė sa-
voms tautinėms tradicijoms.

Padariniai žinomi - nesant nor-
malių galimybių viešai būti tuo, 
kuo esi, buvo sunkiai įmanoma at-
sispirti nutautinimui ir nutautėji-
mui - vienur vokietėjant, kitur len-
kėjant.

Turime skaudžios patirties ir 
katalikybės atžvilgiu. Sovietinės 
ateistinės prievartos aplinkoje vie-

šai išpažinti katalikišką tikėjimą 
buvo sunkus egzistencinis apsis-
prendimas. Kartu tai buvo žmogiš-
kojo orumo ir tautiškumo išlaiky-
mo būdai, tokį kelią rinkosi ne vie-
na iškili asmenybė.

Tai „klasikiniai“ tautinės ir re-
liginės priespaudos atvejai, varto-
jant filosofines sąvokas - ribinės 
tautos egzistencijos situacijos. 
Šiandien tai jau praeitis, bet nerei-
kia jos pamiršti, kad neapsnūstu-
me, kad būtume apdairūs, jeigu 
nenorime atsidurti panašiose situa-
cijose, kitokiais, naujais variantais. 
O tai nėra neįmanoma, nes gyve-
name sudėtingame globalaus atvi-
rumo, europinės integracijos, kul-
tūrinio reliatyvizmo, greitėjančios 
informacijos, gyventojų migracijos, 
pridėkime dar vartotojiškumą, pa-
saulyje, kuriame slypi daug neži-
nomųjų.

Tai suprantant, galima numaty-
ti, kad jau nepakaks tų tradicinių 
tautiškumo duotybių, kurios buvo 
atrama iki šiol. Tam, kad išlaikytu-

me ir pratęstume savo tapatumą, 
labiau negu kada nors reikės kūry-
biškumo, platesnio akiračio, gebė-
jimo atsirinkti, ką priimti, nuo ko 
atsiriboti. Tai gali pavykti tik lai-
kantis aiškaus vertybino nusista-
tymo.

Juk daug paprasčiau gyventi pa-
gal vartojimo logiką ir „galios cent-
rų“ formuojamus mąstymo stere-
otipus, būti tiesiog Europos Sąjun-
gos ar „plačiojo pasaulio“ piliečiu. 
Gal jau nejučiomis dreifuojame šia 
kryptimi. Nors neįžvelgiu prieš-
priešos tarp europiškumo ir tautiš-
kumo, nes realiai nėra europiečio 
apskritai, o yra tik prancūzai, vo-
kiečiai, vengrai, lietuviai ir kitų 
tautų nariai. Tautiškumui prieš-
prieša yra kosmopolitizmas, prieš 
kurį ir teks atsilaikyti.

Panašiai pasakytina ir apie 
J. Girniui gilų rūpestį kėlusius tikė-
jimą ir netikėjimą. Dabartinėje se-
kuliarioje ir globaliai atviroje visuo-
menėje, kai priartėja buvusios to-
limos religijos, norint būti prakti-
kuojančiu kataliku, iš tiesų reikia 
teistinio apsisprendimo. Tam, kad 
suprastume, jog religija dabarties 
gyvenime nėra mažareikšmis da-
lykas, turbūt pakanka pažvelgti į 
Islamo pasaulį.

Girnius tarsi numatė sudėtingą 
tautinės egzistencijos perspekty-
vą. Nerimą, apie kurį jis rašo, turi-
me suprasti ne kaip nuojautą ko 
nors negero, o kaip teigiamą laisvo 
žmogaus būseną, kuri žadina apsis-
prendimą, veiksmą ir ryžtą, o rū-
pestį - kaip atsakomybės ir prie-
dermės jausmus.

Tai būtina, kad dabarties ir atei-
ties pasaulyje lietuvis būtų atsida-
vęs savo valstybės ir kultūros kū-
rėjas, istorijos subjektas, o ne pa-
syvus „statistinis vienetas“, ge-
bantis tik prisitaikyti ir susitaikyti.

KĄ MUMS SAKO JUOZO GIRNIAUS PALIKIMAS?
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