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Nietzsche’s filosofijos recepcija
paskutiniųjų prieškario ir karo
metų Lietuvoje
Philosophical Reception of Friedrich Nietzsche Last Years
before and during II World War in Lithuania
SUMMARY
This article continues the historical analysis of the philosophical reception of Friedrich Nietzsche that began
in the Independent Lithuania. The Lithuanian works that appeared in the last years before and during WW
II are marked by deeper insights into the philosophy of Nietzsche and by the first fully translated work of
Nietzsche. From doctoral theses of Vilnius University, the article analyzes the reception of Nietzschean
philosophy of art, the quite solid presentation of his concept of creativity, and the analysis of his ideas on
moral philosophy. The article also presents the evaluation of Nietzsche’s works in the press of the period.
SANTRAUKA
Straipsnis yra Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcijos istorijos analizės, pradėtos Lietuvos mąstytojų
pirmųjų pažinčių su šio filosofo idėjomis nepriklausomybės laikotarpiu tyrinėjimais, tęsinys. Paskutiniaisiais
prieškario ir karo metais parašytuose kūriniuose atsiranda nuodugnesnių įžvalgų apie nyčiškąją filosofiją,
šiuo laikotarpiu išleidžiamas pirmasis viso Nietzsche’s kūrinio vertimas. Straipsnyje analizuojama Nietzsche’s
meno filosofijos recepcija, gana rimtas jo kūrybos sampratos pristatymas, jo moralės filosofijos idėjų analizė karo metais Vilniaus universitete apgintoje filosofijos daktaro disertacijoje, jo kūrybos vertinimai karo
metų periodikoje.
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traipsnyje tęsiama Friedricho Nietz
sche’s filosofijos recepcijos istorijos
analizė, pradėta Lietuvos mąstytojų pir

mųjų pažinčių su šio filosofo idėjomis
nepriklausomybės laikotarpiu tyrinėji
mais1. 1938 m. ir vėliau parašytuose kū
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riniuose atsiranda nuodugnesnių įžvalgų
apie nyčiškąją filosofiją, šiuo laikotarpiu
išleidžiamas pirmasis viso Nietzsche’s
kūrinio vertimas, pristatomos jo meno
filosofijos idėjos, jo moralės filosofijos
samprata nagrinėjama karo metais Vil
niaus universitete apgintoje Albino Liaug
mino filosofijos daktaro disertacijoje. Ši
disertacija buvo aptarta Jono Balčiaus ir
Algirdo Gaižučio straipsniuose, kurie
kartu su kitais tekstais išspausdinti pro
ginėje šio pedagogo, psichologo ir filo
sofo veiklos analizei skirtoje monografi
joje. Matyt, ši monografijos ypatybė
nulėmė tai, kad Gaižutis išryškino vien
disertacijos pozityvius aspektus, pabrė
žė, kad neturi „tikslo nuodugniai recep
tuoti visas šios disertacijos idėjas“2. Bal
čius nurodė ir silpnuosius šio darbo
aspektus: kalbos klaidų gausą bei tai,
kad disertacijos išvados „yra pakanka
mai neoriginalios, netgi, pasakyčiau,
trivialios.“3 Abu autoriai dėmesį sutelkė
ne į Nietzsche’s, bet į kito Liaugmino
nagrinėjamo autoriaus – Jeano Marie
Guyau – etikos interpretaciją, tad šiame
straipsnyje aptardami minėtą darbą, de
taliau paanalizuosime jame išdėstytą
požiūrį į Nietzsche’s idėjas.
Nagrinėjamu laikotarpiu, kaip ir
anksčiau, dauguma interpretatorių buvo
linkę akcentuoti silpnąsias nyčiškosios
filosofijos vietas. Izidorius Tamošaitis
1938 m. publikuotame straipsnyje apie
Maxo Schelerio etiką žurnale „Eranus“,
neįvertindamas Nietzsche’s gyvenimo
sampratos, teigė, kad jis neįtraukia dva
sinių vertybių į aukščiausiųjų vertybių
grupę4. Paviršutiniškas vokiečių filosofo
gyvenimo sąvokos ir krikščionybės kri
tikos supratimas atsiskleidė ir tų pačių
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metų pabaigoje „Vaire“ paskelbtame Ta
mošaičio straipsnyje „Materialistinis ir
gyvenimiškasai žmogus“. Gyvenimiško
jo arba biologinio žmogaus samprata
autorius pavadino žmogaus aiškinimą
gyvenimo filosofijoje, kurioje, jo nuomo
ne, gyvenimas suprantamas tik kaip or
ganinis, bedvasis. Filosofas teigė, kad
Nietzsche iškėlė biologinę žmogaus ka
rikatūrą ir kad „šitoks biologinis žmo
gaus tipas šiandien yra labai prigijęs
gyvenime. Mūsų dabar gyvenamąjį laiką
drąsiai galima būtų pavadinti Nietzsche’s
renesansu arba jo pranašavimų išsipil
dymu.“5 Tamošaičio nuomone, nyčiška
sis žmogus apsiribojąs gyvūniškų polin
kių tenkinimu, jam trūkstą aukščiausių
jų dvasinių troškimų. To, kad Nietzsche,
pateikęs savo laikų žmogaus kritiką,
bandė formuluoti iš esmės kitokio, nuo
lat save perkuriančio žmogaus tipo idė
ją ir kad šios kokybiškai skirtingos bū
tybės projektavimas ir numatė savotišką
jau esamo gyvenimo transcendavimo
siekį, autorius neapmąstė. Pažymėsime
jo iškalbingą klaidą, padarytą pateikiant
garsią Nietzsche’s citatą. Tamošaitis rašo,
kad „žmogus yra virvė, užmegzta tarp
gyvulio ir beždžionės, – virvė per
prarają“6, nors „Zaratustroje“ šioje vie
toje kalbama apie prarają tarp gyvulio ir
antžmogio7. Abejotinu laikytinas ir tei
ginys, kad „Nietzsche’i tikroji krikščio
nybė visai nebuvo žinoma. Jam tebuvo
žinoma tik Schopenhauerio ir Wagnerio
budizmu atmiešta krikščionybė“8, nes
yra filosofo biografijos faktų, liudijančių,
kad su krikščioniškuoju mokymu jis bu
vo susipažinęs dar jaunystėje9. Kita ver
tus, šalia nepagrįstai Nietzsche’i surašy
tų kaltinimų Tamošaitis pateikė korek

MokslinĖ mintis

tišką nyčiškojo antžmogio apibūdinimą,
teigdamas, kad „tai – didvyris, kuris kie
toje drausmėje ir nuolatiniame pasiruo
šime mato ne naudą, o garbę, ne nuo
lankumą, bet išdidumą, ne malonumą,
bet kančią, ne ramumą, bet kovą, ne sa
vęs išgyvenimą, bet savęs įveikimą.“10
1938 m. Kaune buvo išleistas pirmasis
viso Nietzsche’s kūrinio vertimas į lietu
vių kalbą. Garsiausiojo veikalo Šitaip kalbėjo Zarathustra. Knyga visiems ir niekam11
publikaciją vertėjas Antanas Šileika pa
lydėjo savo paties įvadiniu tekstu „Frie
dricho Wilhelmo Nietzsches gyveni
mas“12. Šiuo įvadu nesiekta pateikti pa
ties veikalo ar visos nyčiškosios filosofijos
interpretacijos, pasitenkinta tik autoriaus
biografijos atpasakojimu ir jo kūrinių iš
vardijimu. Vis dėlto šis leidinys buvo
reikšmingas, nes sprendžiant iš knygos
tiražo, darytina prielaida, kad ji padėjo
su Nietzsche’s filosofija susipažinti pla
tesniam Lietuvos skaitytojų būriui. Deja,
atsiliepimų apie leidinį to meto spaudo
je nepavyko aptikti, tik gerokai vėliau,
jau išeivijoje Juozas Girnius vertimą įver
tino kaip menkai tenusisekusį13.
Pats Juozas Girnius 1939 m. vasarą
„Židinyje“ publikuotame straipsnyje
„Egzistencialinė filosofija ir ateities filo
sofavimo rūpesčiai“ pristatė Nietzsche’s
antžmogio filosofiją kaip vieną iš egzis
tencialistinės žmogaus sampratos pa
grindų. Girnius pabrėžė, kad pasak
Nietzsche’s, žmogaus metafizinė prasmė
esanti jo, nuo jokio kito absoliuto nepri
klausoma kūryba. Normų peržengimas
esąs pateisinamas nepasitenkinimu tuo,
kas visiems prieinama, ieškojimu to,
„kas nauja, dar neturima ir nežinoma“14.
Kuriantysis išeinąs ir už savo paties es
mės, jo kūrybinė valia įprasminanti būtį

ir pagrindžianti daiktų vertę. 1939 m.
paskutiniame „Židinio“ numeryje at
spausdintame straipsnyje „Tragiškoji
karo didybė“ Girnius įspėjo, kad Nietz
sche’s posakiai nebūtų subanalinami,
nurodė, kad „karo“ terminą reikia su
prasti ne vien tiesiogine prasme, o kaip
visų pirma reiškiantį amžiną gyvenimo
kovą apskritai. Girnius rašė, kad ir karas
turi atitikti herojiškumo arba „galybės
valios“ reikalavimus, ir kritiškai pažy
mėjo, kad „galybės valia visada gresia
išvirsti tuščiu viešpatavimo ir visų arti
mųjų naikinimo geismu“15.
Aptariamu laikotarpiu dėmesį į
Nietzsche’s idėjas atkreipė du Lietuvos
meno filosofai. 1938 m. Jonas Grinius,
nagrinėdamas skirtingus kūrybos tipus
veikale Grožis ir menas, paaiškino meno
psichologų iš Nietzsche’s perimtus „apo
loniškojo“ ir „dionisiškojo“ menininkų
terminus16. Tame pačiame kūrinyje savo
mintį, kad net genijus negali sukurti „di
delių dalykų be darbo“17, autorius parė
mė Nietzsche’s citata apie didžiuosius
žmones, kurių didybė yra ne įgimta do
vana, o ilgo darbo vaisius. Tiesa, Grinius
šią citatą perspausdino iš rumunų psi
chologo ir estetiko Liviu Rusu veikalo
Essai sur la création artistique: contribution
à une esthétique dynamique ir jos svarbos
nyčiškosioms kūrybos ir kilmingumo
koncepcijoms nenurodė. Atsiminus
griežtas Griniaus krikščioniškojo huma
nizmo nuostatas, nenuostabu, kad vėles
niuose savo kūriniuose jis dar kelis kar
tus minėjo žymųjį filosofą, bet tik kaip
naujojo meno nuopuolį paveikusį amo
ralumo apologetą.
Adekvačiau į Nietzsche’s kūrybą pa
žvelgė veikalo Ties grožio vertybėmis18
sudarytojas, tuo metu Vytauto Didžiojo
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universiteto studentas Rapolas Serapi
nas. Jis Nietzsche’s mintis apie kūrybinį
įkvėpimą pateikė pačioje sudarytos an
tologijos pradžioje, greta Platono idėjų,
tad jos sudarė pagrindą visų tolesnių
grožio apmąstymų supratimui. Be to,
Serapinui pavyko pateikti svarbius ny
čiškosios filosofijos aspektus skyrelyje
apie patį filosofą19. Jame skaitytojai buvo
supažindinti su Nietzsche’s visatos, kaip
amžino, bet erdviniu požiūriu riboto, tad
vis pasikartojančio jėgų žaismo, koncep
cija. Skyrelio teiginiai ir pasirinktos
Nietzsche’s citatos liudija, kad Serapinas
pritarė amžinos to paties kartotės inter
pretacijoms. Autorius, neišryškindamas
krikščioniškosios ir nyčiškosios dieviš
kumo sampratų skirtumų, išskyrė ku
riantįjį begalinio sau pakankamo žaismo
Dievą ir jo priešybę – sunkybės, rimtumo
dvasią, nurodė, kad egzistuoja tik ima
nentinės vertybės ir atvira meninė iliu
zija yra vertingesnė už tiesą. Serapino
nyčiškosios meno filosofijos pristatymui
priskirtinas lakoniškas Nietzsche’s kūri
nių stiliaus bei jo stiliaus sampratos įver
tinimas ir kūrybinio akto ne vien kaip
žmogiškosios meno kūrybos, bet ir kaip
kosmologinio vyksmo paaiškinimas.
Nietzsche’s tekstai buvo sudėti į pirmą
antologijos dalį, kuri, sudarytojo žo
džiais, „sudaryta remiantis, daugiausia,
gyvu bėgamuoju autorių aktualumu.“20
Pirmiausia pateikta ištrauka iš Ecce homo
skyriaus „Kodėl aš rašau tokias geras
knygas“, sudarytojo pavadinta „Stiliaus
menas“, kurioje Nietzsche komentuoja
savo paties stiliaus įvairumą, muzikalu
mą, naujumą. Toliau atspausdinti skyre
liai iš Zaratustros: „Septyni antspaudai“,
„Apie skaitymą ir rašymą“, „Šokio
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daina“21. Galima būtų klausti, kodėl Se
rapinas antologijai pasirinko būtent iš
traukas iš Zaratustros, o ne iš tiesiogiai
meno fenomenams skirtų Nietzsche’s
darbų ar jų fragmentų. Šiose ištraukose
pasakojama, kad pasaulis suvoktinas
kaip priešybių sąryšiai, žemė – kaip lais
vos kūrybos ir kruopštaus veikimo dirva,
gyvenimas – kaip vis kintantis, linksmas,
lengvas, spontaniškas veiklumas. Kvie
čiama išsklaidyti slegiančius prietarus,
senas dogmas ir neišsigąsti įprastų orien
tyrų ir netikslų mąstymą lemiančių kal
bos struktūrų praradimo, tirti tai, kas
nežinoma ir neaprėpiama. Atkreipsime
dėmesį į teiginį: „iš pradžių dvasia buvo
Dievas, paskum ji tapo žmogumi, o da
bar ji net stačiai minia virsta“22, kuris
verčia skaitytojus, patikėjusius, kad
Nietzsche esąs brutalios kūniškos jėgos
šlovintojas, susimąstyti apie tikrąją jo
dvasios kritikos priežastį. Antologijoje
publikuoti paties Nietzsche’s tekstai ir
lakoniška jo filosofijos apžvalga vykusiai
supažindina su estetikos reikšme Nietz
sche’s ontologijoje, tad galima daryti
prielaidą, kad sudarytojas teikė priorite
tą ne tiek jo mintims apie grožį, kiek jo
kūrybos koncepcijos pagrindams.
Atsiminus tai, kad Serapinas filosofi
ją studijavo Lietuvoje, ir jau nagrinėtas
to meto lietuvių filosofų Nietzsche’s in
terpretacijas, pripažintinas ypatingas
Serapino įžvalgumas. Vargu ar įmanoma
nustatyti, kiek jo nyčiškosios filosofijos
supratimas buvo savarankiškas, kiek gi
lius apmąstymus inspiravo antologijoje
ne kartą su didžiausiu dėkingumu mi
nimas profesorius Vosylius Sezemanas.
Akivaizdu bent jau tai, kad Sezemanas
aprobavo Serapino išrinktus tekstus ir jų
interpretaciją.

MokslinĖ mintis

Svarbiu Nietzsche’s filosofijos analizei
karo metais skirtu darbu laikytina Albi
no Liaugmino daktaro disertacija23. Jos
rankraštis vertingas ne tik pats savaime,
bet ir dėl Sezemano įrašų rankraščio pa
raštėse. Pats darbo recenzentas nebuvo
publikavęs straipsnių apie Nietzsche’s
filosofiją, tačiau jo pastabos liudija, kad
jis pats būtų galėjęs pateikti įžvalgią
Nietzsche’s minčių interpretaciją.
Savo darbo uždavinį disertantas for
muluoja šitaip: „susintetinti įvairius
Nietzsche’s prieštaravimus suvedant juos
į tam tikrą sistemą“24, nes tai leis įžvelg
ti pamatus, kuriais jo sistemoje remiasi
dorinės vertybės, ir šaltinius, iš kurių jos
kyla, bei įvertinti, kiek Nietzsche’s etikos
sistema yra amorali, atskleisti jo imora
lizmą lėmusius motyvus. Tiesiogiai
Nietzsche’s etikai yra skirti II ir IV diser
tacijos skyriai. Antrajame, pavadintame
„Nietzsche’s etikos išeities taškas“, Liau
gminas nagrinėja filosofo nepasitenkini
mą savo laikų kultūra, Schopenhauerio
filosofijos, pozityvizmo ir darvinizmo
įtakas, siekį tobulinti žmonių rasę ir kul
tūrą. Ketvirtajame – „Nietzsche’s „Vieš
patavimo etikos“ vitalinis momentas
paskirose vertybėse” – egoizmą, „tolimo
jo“ meilę, savigarbą, vyriškumą, laisvę
ir veiklumą. Liaugminas pabrėžia tradi
cinės moralės kritikos priežastis, Nietz
sche’ę vertina kaip moralės kritiką, imo
ralistą, kultūros krizės tyrinėtoją, ieškan
tį objektyvių kriterijų individo poelgių
vertinimui, dorines vertybes kildinantį
iš vitalinės žmogaus prigimties gelmių.
Disertantas teigia, kad Nietzsche’i nepri
imtinos tradicinės moralės dėl jų negy
venimiškumo ir prieštaravimo žmogaus
prigimčiai. Jo etikai turėjęs įtakos pozi

tyvizmas, tačiau jo dorinės vertybės ne
sančios pozityvistinės, jos remiasi auto
riaus etine metafizika ir įgyja naują mo
tyvaciją. Dorovines vertybes esą galima
pažinti tyrinėjant natūralias žmogaus
vitalinės prigimties tendencijas, sociali
nio gyvenimo bei biologijos dėsnius.
Nietzsche’s nuomone, etinės vertybės
turi būti nustatytos nesiremiant nei ap
rioriniais duomenimis, nei transcenden
tiniais dėsniais, nes pasaulyje viskas yra
imanentiška. Liaugminas teigia, kad
Nietzsche esąs idealistas ne tik kultūros,
bet ir doros srityje. Jis siekia savo etika
išlaisvinti žmogų nuo visų apribojimų,
kurie trukdo jam tapti savęs viešpačiu,
išaugti į antžmogį. Tikrai doroviškai
vertingas žmogus esąs tas, kuris yra at
sparus ir kūnu, ir dvasia, gajus, pajėgus
ir pats kuria savo elgsenos normas. Di
sertantas pripažįsta, kad nyčiškojoje te
orijoje vertinama daugybė, įvairovė, o
individo „uniformavimas“ laikomas
priešingu etikai. Pritardami daugeliui
disertacijos teiginių, vis dėlto turime
pažymėti, kad joje neužsimenama apie
Nietzsche’s požiūrį į būtį ir jos pažinimą,
plačiau nenagrinėjamos „galios“, „gyve
nimo“, „gyvybės“ sąvokos, tad neuž
čiuopiama kūno ir dvasios vienovė, per
nelyg sureikšminama fizinė galia. Antras
menkai pagrįstas Liaugmino darbo mo
mentas yra tai, kad nepakankamai atsi
žvelgiama į Nietzsche’s teiginius apie
saviįveikos reikšmę, tad ypač akcentuo
jama kova su kitais, pastangos užvaldy
ti silpnesniuosius.
Nors galima įtarti, kad vienas moty
vų, kodėl Nietzsche’s etika buvo išsirink
ta karo metais rašytai disertacijai, galėjo
būti neadekvačiai suprastos nyčiškosios
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filosofijos populiarumas tarp nacional
socializmo ideologų, tačiau Liaugmino
darbas neleidžia abejoti, kad jis išlieka
tradicinių krikščioniškųjų vertybių šali
ninku, besistengiančiu objektyviai įver
tinti kitais pamatais paremtą pasaulėžiū
rą. Disertacija buvo apginta, tačiau pla
tesnio atgarsio nesulaukė.
Nesunku numanyti, kad tuo metu
kultūrinė Lietuvos periodika buvo gana
skurdi. Ilgiausiai leistame savaitraštyje
„Savaitė“ rašyta apie techniką, geografi
ją, politinę istoriją, iš dalies apie įvykius
meno pasaulyje, bet mums rūpinti filo
sofinė problematika šiame leidinyje ne
buvo liečiama. Kito, specialiai kultūrai
skirto, žurnalo „Kūryba“ publikacijos
liudija, kad Nietzsche’s idėjos nebuvo
užmirštos. Pirmame žurnalo straipsnyje
paaiškindamas redakcijos tikslus, Stasys
Leskaitis ragino susiklosčiusią padėtį, kai
pasaulio likimą sprendžia didžiosios tau
tos, kai nedaug jėgų tėra lietuviškai kul
tūrai plėtoti, suvokti kaip „pajėgų šaltinį,
kurio gelumoje turi būti užgrūdoma mū
sų valia.“25 Jis rėmėsi Nietzsche’s minti
mis apie kūrėjus, citavo ir aiškino filoso

fo žodžius apie vienatvę: „Bėk, mano
drauge, į savo vienatvę! Aš matau tave didžiųjų žmonių triukšmų apkurtintą ir mažųjų geluonių sugeltą – sako Zaratustra.
Nietzsche’s poema yra dvasinės sublima
cijos alegorija, ir jojo vienatvė simboliškai
tėra suprastinà. Visiškai vieni, nuo žmo
nių draugė̃s atsiskyrę, tegali gyventi ar
šventieji ar idijotai. Savo tautos atveju
vienatvę mes turime suprasti irgi ne kaip
kratymąsi svetimu pavyzdžiu, bet kaip
atsisakymą kitų pavyzdžius laikyti savo
elgesio normomis, kaip savo paveldėtą
pareigą kiekvienam kūrybiniam audiniui
gijų ieškotis lietuvių tautos charakteryje,
bet ne vergišką skolinimąsi skvarbių
svetimybių.“26 Leskaitis pabrėžė, kad tau
tos egzistavimo pateisinimas yra origina
lumas, laiduojantis didžiosioms tautoms
nenusileidžiantį jos kūrėjų indėlį į bend
rąją tautų kultūrą. Nietzsche buvo atsi
mintas ir Mamerto Indriliūno diplominio
darbo pagrindu parengtame straipsnyje
apie poeziją. Čia Nietzsche vertinamas
kaip paskatinęs minties ir meno pervers
mą, atvėręs „visai naujus kelius į pasau
lį, į žmogų ir į meną.“27

Išvados
Pažymėtina tai, kad Lietuvos pasku
tiniųjų prieškario metų mokslinėse pu
blikacijose ir karo metų kultūrinėje pe
riodikoje nebuvo bandymų Nietzsche’s
idėjas sieti su nacionalsocialistine ideo
logija. Nors daugelis interpretatorių kaip
ir anksčiau buvo linkę akcentuoti silpną
sias nyčiškosios filosofijos vietas, atsira
do ir nuodugnesnių jos apmąstymų,
ypač kūrybinės veiklos vaidmens Nietz
sche’s teorijoje interpretacijų. Filosofo
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kūryba laikyta aktualia: publikuotas jo
garsiausio kūrinio vertimas, reikšmingos
ontologinės ir estetinės jo idėjos prista
tytos meno filosofijos antologijoje, mo
ralės koncepcija nagrinėta filosofijos
daktaro disertacijoje. Pačiame karo vidu
ryje pradėto leisti kultūrinio mėnraščio
programiniame straipsnyje Nietzsche’s
mintys buvo pasitelktos formuluojant
lietuvių kultūros atgaivinimo ir pratęsi
mo uždavinius.
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