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PATRIOTIŠKUMAS 

  

Apie tekstą: 

Šis tekstas – tai ištrauka iš Juozo Girniaus veikalo „Tauta ir tautinė 

ištikimybė“. Alvydas Jokubaitis apie šį kūrinį ir dabartinį mūsų 

tautiškumo suvokimą rašo: „Dar kartą perskaičiau J. Girniaus 

„Tautą ir tautinę ištikimybę“, ir manau, kad mes daugiau negu 

šimtą metų nesuprantame savo tautos. Garbingai atlaikę caro 

valdžią ir sovietmetį, šiandien nykstame lygioje vietoje. J. Girnius 

manė, kad tauta neįsivaizduojama be pasakojimų apie jos 

kultūrinį išskirtinumą. Kai kurie šių pasakojimų kalba apie tautos 

praeitį, kai kurie apie dabartį, bet į tautinę ištikimybę pažvelgus 

moralės akimis, matyti, kad tautiniams sąjūdžiams svarbiausia yra 

ištikimybę pareiškusių sugebėjimas laikytis savo pažado. Su tauta 

besitapatinantys žmonės viena ar kita forma pasižada atlaikyti 

ateities išbandymus. Tautinė ištikimybė yra artima religinio, o ne 

mokslinio mąstymo tradicijai. Šalies ekonominiai ar politiniai 

laimėjimai nepajėgūs ištaisyti tautinės ištikimybės nuosmukio. 

Sąjūdžio vaikai šiandien neatlaiko J. Girniaus tautinės ištikimybės 

iššūkio.“ 

Apie autorių rašo jo sūnus Kęstutis Girnius: 

Juozas Girnius (1915–1994) – filosofas, redaktorius, 

kultūrininkas, ateitininkas. Gimęs ir augęs Lietuvoje, didesnę dalį 

savo gyvenimo praleido užsienyje, daugiausia JAV, kur 

pasišventė filosofijai, lietuvių kultūrai ir tėvynei. Kaip pažymėta 

ant antkapio, jis buvo žmogus, kuris, „negalėjęs gyventi 

Lietuvoje, gyveno Lietuvai“. Kartu su daugiau negu 60 000 kitų 

lietuvių Girnius buvo priverstas palikti savo tėvynę 1944 m., 

sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą. Pasitraukimas iš 

tėvynės nebuvo nusigręžimas nuo jos, daugelį net skatino dar 

giliau įsipareigoti. 

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos-teologijos 

fakultetą, 1936–1938 m. su valstybės stipendija studijavo 

Freiburgo (mokėsi pas Martin Heidegger), Leuveno ir Sorbonos 

universitetuose, tačiau turėjo nutraukti studijas ir grįžti į Lietuvą 

atlikti karinės prievolės. 1941–1943 m. dėstė VDU, pokario 

metais gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 1949 m. 

persikėlė į JAV. Apgynė filosofijos daktaro disertaciją apie Karlo 

Jasperso egzistencinę metafiziką Monrealio universitete. Užuot 

dėstęs JAV universitete, Juozas Girnius įsitraukė į lietuvišką 

darbą. 1952–1969 m. buvo vienas iš trijų pagrindinių 36 tomų 

Lietuvių enciklopedijos redaktorių, 1966–1980 m. mėnesinio 

kultūros žurnalo Aidai vyriausiasis redaktorius, Literatūros lankų 

redkolegijos narys. Aktyviai dalyvavo išeivijos bendruomenės, 

ypač katalikiškosios, gyvenime, buvo Lietuvos katalikų mokslo 

akademijos narys, skaitė pagrindinį pranešimą Kultūros 

kongresuose ir Mokslo bei kūrybos simpoziumuose, taip pat 

buvo Ateitininkų federacijos tarybos narys ir vadas. 
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Teksto aptarimai vasario 20-24 d.: 

 Vilniuje 

 Kaune 

 Šiauliuose 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugiau informacijos: http://sas.ateitis.lt/suoprotis 

 

Organizuoja: Studentų ateitininkų sąjunga 

Asmeniniai klausimai: 

1. Suskirstykite tekstą į prasmines dalis ir išskirkite kiekvienos 

dalies temą ir pagrindinę mintį. 

2. Kokias pagrindines mintis autorius nori perteikti skaitytojui 

šioje ištraukoje? 

3. Kokie dalykai Jums buvo nauji? Nesuprantami? Su kuriais 

nesutinkate? Kuriems labai pritariate? Pasirodė labai svarbūs? 

4. Ką reiškia būti patriotu? 

Klausimai diskusijai: 

1. Kodėl, pasak autoriaus, turime mylėti savo tautą? 

2. Ką savo tautoje turime mylėti ir ką turime vertinti? Kaip tai 

atskirti? 

3. Kas yra tikras patriotizmas? 

4. Kokie du kraštutinumai gresia, neteisingai suprantant 

patriotiškumą? 

5. Kas yra Tėvynė? 

6. Kodėl svarbu saugoti savo kraštą? 

7. Kaip būti patriotu šiandieninėje Lietuvoje? 

http://sas.ateitis.lt/suoprotis

