
Kolumbas atrado Amerikà, t.y. Senasis Ïemynas atrado Naujàj∞ – Europa,

arba Senasis pasaulis, plòtò horizontà. Tai ar teisinga teigti, kad 1009 m.

Europa atrado Lietuvà? Toks klausimas i‰ paÏiros paradoksalus: ‰iandien

Ïinoma, kad Lietuvoje yra geografinis Europos centras. Taãiau tai ‰iandienos

faktas – net geografinò Europos samprata yra istorinòs raidos nulemtas

dalykas. Antai XV–XVI a. Europos rytinò riba buvo ∞ Azovo jrà ∞tekantis

Donas, o XVIII a. rytine riba jau buvo laikomas Uralas. Toji riba priklausò

nuo Rusijos verÏimosi ∞ Rytus ir nuo to, ar uÏkariautieji kra‰tai peròmò Ryt˜

Europos civilizacijà. Taigi Europos geografines ribas lòmò paribio kra‰t˜

paÏinimas, j˜ ∞traukimo ∞ Europos civilizacijà mastas.

Kà rei‰kia sàvoka „Europos civilizacija“? Paprastai ji tapatinama su Ïemyno

vakaruose ankstyvaisiais ViduramÏiais susiformavusia civilizacija. ·ios

civilizacijos pagrindas – Frank˜ imperija, kuri driekòsi nuo Piròn˜ kaln˜ iki

Elbòs upòs rytuose. Kartais ‰ios civilizacijos tòvu laikomas Karolis Didysis.

Europos civilizacija i‰augo ant Vakar˜ Romos imperijos griuvòsi˜,

barbarams sukrus individual˜ k∞ ir peròmus krik‰ãionyb´. Paprastai

Vakar˜ Europos civilizacijos i‰takomis laikomas Antikos paveldas ir

krik‰ãionybò. Taãiau tiek vienà, tiek antrà peròmò ir savitai perkrò

Bizantija (ãia tokios ∞takos, kokià Vakaruose darò barbarai, nepatirta), o

vòliau – Rusija. Ar ‰ios ‰alys priklauso Europai civilizacijos (ne geografijos)

poÏiriu? Bizantinò civilizacija galòt˜ bti laikoma antràja Europos

ViduramÏi˜ civilizacija. Abiej˜ ‰i˜ civilizacij˜ i‰takos – antikinòje Romoje.

Savo ruoÏtu pastarosios i‰takos, paãi˜ romòn˜ nuomone, – Senovòs

Graikijos civilizacijoje.

Ai‰ku, kad Europos civilizacijos samprata gali bti labai ∞vairiai ai‰kinama.

·iaip ar taip, 1009 m. Lietuvà atrado atvykòliai i‰ Vakar˜ Europos.

Kà vadiname Europa? 

Pagal vienà graik˜ mità, Europò buvo
Finikijos karaliaus Agenoro duktò.
Jauãiu pasivert´s Dzeusas jà pagrobò
ir, ant nugaros nuplukd´s ∞ Kretos salà,
su ja susituokò. ·is archaji‰kas mitas
veikiausiai atspindi civilizacijos prad˜
ir ra‰to sklidimà i‰ kultringesni˜
Artim˜j˜ Ryt˜ ∞ tuo metu „bevardÏius“
barbar˜ kra‰tus. Btent Kretoje 
2500 m. pr. Kr. susiformavo Mino
civilizacija (Ïlugusi 1400 m. pr. Kr.),
laikoma senovòs graik˜ civilizacijos
pirmtake, drauge ir pirmàja Europos
civilizacija.
·is mitas nuo Antikos laik˜ buvo
daÏnas meno siuÏetas. Ypaã i‰plito
Renesanso laikais ir buvo populiarus
iki pat XVIII a. Europos pagrobimà
vaizdavo Raffaello, Tiziano,
Rembrantas. Pateikiame dvi ‰io
siuÏeto interpretacijas: Lietuvoje esant∞
ital˜ dailininko nutapytà paveikslà ir
freskà i‰ Pompòj˜.
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PA G O N Y B ñ S  E P O C H A  ( 1 0 0 9 – 1 3 8 7 )  

1

F. ALBANI. EUROPOS PAGROBIMAS. XVII A. I P.

EUROPOS PAGROBIMAS. IKI 79 M.

14 15



Ø Europà ar ∞ Vakar˜ Europà prakirto langà
Rusijai Petras I?

Bizantinò Europa Rusijoje? 

Vidurio Europos ir kitos ‰alys gr∞Ïo arba siekia
gr∞Ïti ∞ Europà. Ø kà orientuojasi Ukraina, Rusija
ir Baltarusija?

Vidurio Europa – ne Europos civilizacijoje?
Arba: Vidurio Europa – tai „atplò‰ti Vakarai“?

Bol‰evikai atplò‰ò Rusijà nuo Europos?

Kur tikroji Europa – Bizantijoje ar Karolio
DidÏiojo imperijoje?

Romos imperijos skilimas – dviej˜ Europ˜
i‰takos?

Dviej˜ Europ˜ pradÏia?

Europa – tai senovòs graik˜ civilizacija?Europa – tai Kretos-Mikòn˜ civilizacija? Europa – tai Romos imperija? 

Geocivilizacinòs Europos bangos

2000 m. pr. Kr. 500 m. pr. Kr. 1 m. po Kr.

395 m. 800 m. 1054 m.

1453 m. 1721 m. 1917 m.

1945 m. 2004 m. Europa (Antikos ir Vakar˜ Europos 
civilizacijos)

Ryt˜ Europa (Bizantijos civilizacija)

·alys, siekianãios tapti Europa 


