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IndIjos geostrategInIo vaIdmens 
Rytų Azijoje kultūRinės pRielAidos

Cultural premises for india’s Geo-strategic Role in east Asia

suMMARy

the article aims to assess the main culturally relevant premises that have prepared the soil for india’s cur-
rent projection of influence into the east Asian region. Based on the assumption that geographical position 
is a principal factor of cultural influence diffusion, thus justifying a certain state’s developing role in the 
international system, this article deals with the geographical and historical layers of india’s participation in 
the cultural processes of its eastern neighbourhood and provides a summary of its contemporary connec-
tions with east Asia. the article reveals that india’s traditional localization within south Asia/indian sub-
continent has distorted and simplified its geo-strategic position, especially towards its eastern neighbourhood. 
due especially to its cultural heritage and contemporary ideational appeal, india can reasonably claim a 
larger diplomatic, economic and security role in the eastern and particularly southeastern part of Asia.

sAntRAukA

straipsnyje siekiama įvertinti kultūrinės prigimties prielaidų aibę, parengusią dirvą dabartinei indijos įtakos 
plėtrai į Rytų Azijos regioną. Remiantis požiūriu, kad geografinė padėtis yra vienas esminių kultūrinės 
įtakos sklaidos veiksnių, pagrindžiančių kurios nors valstybės istoriškai besiklostantį vaidmenį tarptautinė-
je sistemoje, šiame darbe nagrinėjami geografinis bei istorinis indijos dalyvavimo rytinės savo kaimynystės 
kultūriniuose procesuose pjūviai. tyrimas apibendrinamas dabartinėms sąsajoms su Rytų Azija skirta dis-
kusija. straipsnis parodo, kad tradicinis indijos lokalizavimas pietų Azijoje–indijos subkontinente iš tikrųjų 
iškreipia ir supaprastina jos geostrateginę padėtį, ypač rytinės savo kaimynystės atžvilgiu. daugiausia dėl 
kultūros palikimo ir su juo susijusio dabartinio tapatumo ši šalis gali pagrįstai pretenduoti į didesnį diplo-
matinį, ekonominį ir saugumo vaidmenį Rytų ir ypač pietryčių Azijoje.
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ĮVAdAs

Indijos Respublika, nepaisant jai iki 
šiol būdingų didelių socialinių ekonomi-
nių problemų, tarptautiniame viešajame 
ir akademiniame diskurse susilaukia vis 
daugiau teigiamų vertinimų, žadančių 
šiai didžiulei šaliai supervalstybės statu-
so pripažinimą netolimoje ateityje. Dau-
giausia dėl po Šaltojo karo pradėtų eko-
nominių reformų Indija pradėta vis daž-
niau gretinti su Kinija bei vadinamaisiais 
Azijos tigrais1. Tokiai nuostatai įsitvirtin-
ti padėjo ir pačios šalies tuo laikotarpiu 
pradėti užsienio politikos pokyčiai, pa-
brėžę glaudesnį prekybinį bei investicinį 
bendradarbiavimą su Rytų Azijos vals-
tybėmis. Šiame straipsnyje, vadovaujan-
tis daugiausia civilizacijų teoretikų, kul-
tūros ir politikos apžvalgininkų, iškilių 
dabarties indų mąstytojų įžvalgomis, 
siekiama glaustai įvertinti kultūrinės pri-
gimties prielaidų aibę, parengusią dirvą 
Indijai įsitraukti į ekonomiškai dinamiš-
kiausio planetos regiono diplomatijos, 
ūkio ir pagaliau saugumo sistemą. 

Tyrimas remiasi požiūriu, jog geogra-
finė padėtis yra vienas esminių kultūrinės 
įtakos sklaidos veiksnių, pagrindžiančių 
kurios nors valstybės istoriškai besiklos-
tantį vaidmenį savo kaimynystėje. Atitin-
kamai straipsnyje nagrinėjami geografi-
nis bei istorinis Indijos dalyvavimo Rytų 
Azijos kultūriniuose procesuose pjūviai. 
Tyrimas apibendrinamas dabartinėms 
sąsajoms su šiuo regionu skirta diskusija. 
„Rytų Azija“ darbe suprantama šiandie-
ninių valstybinių sienų apimtimis kaip 
šiaurinių rytinių ir pietrytinių žemyno 
šalių visuma. Kitaip tariant, tokie geogra-
finiu ar kultūriniu kriterijais abejonių dėl 
priklausymo regionui keliantys kraštai 
kaip Tibetas bus jam priskirti atsižvel-
giant į faktinę Pekino teritorijos kontrolę. 
Straipsnio skaitytojas raginamas „keliau-
ti“ šalia padėtu savo žemėlapiu bei pa-
teiktomis autoriaus darytomis nuotrau-
komis, tokiu būdu siekiant lengviau geo-
grafiškai ir kultūriškai lokalizuoti Indiją 
rytinėje jos kaimynystėje.

GeoGRAFinis pjūVis: indijos pAdėtis Rytų Azijos AtŽVilGiu

Šiandieninė Indijos Respublika yra 
antra didžiausia pagal gyventojų skaičių 
ir septinta pagal plotą valstybė pasauly-
je, Azijoje abiem atvejais nusileidžianti 
tik kaimyninei Kinijai. Be šios, Indija tu-
ri tiesioginę sausumos sieną dar su pen-
kiomis šalimis, kurių keturios (Pakista-
nas, Nepalas, Butanas ir Bangladešas) 
kartu su ja sudaro žemyninį Pietų Azijos 
pagrindą. Šis regionas, atsižvelgiant į pa-
lyginti reikšmingą geografinę izoliaciją, 
bendrą istorinę patirtį, indocentrinę kul-

tūrą bei politinės ir ekonominės integra-
cijos projektus2, dabartiniu laikotarpiu 
apibrėžiamas kaip aštuonių veikėjų visu-
ma, įtraukiant salas – Šri Lankos ir Mal-
dyvų valstybes bei, kiek kontraversiškai, 
Afganistaną, vienintelį iš jų, su kuriuo 
Indija neturi faktinės sienos dėl tebevyks-
tančio teritorinio ginčo su Pakistanu dėl 
Kašmyro. Pastarasis kraštas yra vienas 
sudėtingiausių, labiausiai militarizuotų 
ir potencialiai pavojingiausių karštųjų 
taškų planetoje ne tik dėl beveik egzis-
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Baltojo arklio šventykla luojange (Henanio provin-
cija) yra pripažįstama pirmąja budistine šventove 
kinijoje (asmeninis autoriaus archyvas)

Barkhoro aikštė lhasoje (tibetas) bei tolumoje ma-
tomi potalos rūmai, neturintys šeimininko nuo da-
lai lamos XiV pabėgimo į indiją (asmeninis autoriaus 
archyvas)

tencinės Delio ir Islamabado tarpusavio 
priešpriešos, jau sukėlusios keturis karus 
nuo jų skausmingo išsiskyrimo 1947 m., 
bet ir dėl to, kad trečiąja konflikto šalimi 
Pakistano pusėje čia yra tapusi Kinija, su 
kuria Indijai teko nesėkmingai kariauti 
dar 1962 m. Maža to, Kašmyras tėra tik 
vienas iš trijų daugiau nei 4000 kilometrų 
ilgio abiejų Azijos milžinų ginčijamos 
tarpusavio sienos ruožų.

Aukščiausiu pasaulyje Himalajų kal-
nynu vingiuojanti faktinė Kinijos siena 
su Indija, Nepalu ir Butanu kartu žymi 
politines ir geografines Pietų Azijos ribas 
šiaurėje. Rytinė jos atkarpa kartu apibrė-
žia ir vieną Šiaurės Rytų Indijos sienų. 
„Septyniomis sesėmis“ dar vadinamų 
valstijų grupė3 su likusia šalimi geogra-
fiškai sujungta tik Siligurio koridoriaus, 
siauriausioje savo atkarpoje nesiekiančio 
net 25 kilometrų ir dėl to ne mažiau me-
taforiškai pravardžiuojamo „vištos ka-
klu“. Kaip ir daugelis kitų Pietų Azijos 
saugumo problemų, ši taip pat buvo 
susijusi su chaotišku buvusios britų ko-
lonijos padalijimu Rytų Bengalijai (dab. 
Bangladešui), iš pradžių atskilus nuo 
Indijos, o po to ir nuo (Vakarų) Pakista-

no. Delis bent jau gali guostis tuo, kad 
šiaurinis koridoriaus kraštas ribojasi su 
Butanu, o ne Kinija. Paskutinioji „Septy-
nias seses“ savo izoliacijoje4 apibrėžian-
ti valstybė yra Mianmaras (Birma), da-
bartiniu laikotarpiu paprastai priskiria-
ma Pietryčių Azijai bei vaidinanti ypa-
tingą geostrateginį vaidmenį kaip vie-
nintelė šiame regione tiesiogiai besiribo-
janti su abiem žemyno milžinais.

Pagaliau iš visų kitų pusių Indija ska-
laujama vandenyno. Centrinė šalies pa-
dėtis Pietų Azijoje bei daugiau nei 7000 
kilometrų ilgio pakrantė neabejotinai 
pagrindžia tiek visam subkontinentui, 
tiek ir trečiam pagal dydį planetos van-
denynui duotą pavadinimą. Delis dali-
jasi pastaruoju su septyniomis į rytus 
nuo Pietų Azijos esančiomis valstybėmis, 
nusidriekusiomis nuo Mianmaro šiaurė-
je iki Australijos pietuose. Be to, žvel-
giant į regiono žemėlapį retai pastebima, 
kad Indijai priklauso Andamanų ir Ni-
kobarų salos, nuo žemyninės jos dalies 
nutolusios maždaug 1200 kilometrų į 
pietryčius bei šaliai suteikiančios tiesio-
ginę jūrinę sieną ne tik su Mianmaru, bet 
ir Tailandu bei Indonezija. Tiesą sakant, 
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piečiausias salyno taškas yra vos 150 ki-
lometrų nutolęs nuo Ačeho provincijos 
Sumatroje. Apibendrinant šiandieninės 
Indijos geografines ypatybes, būtina pa-
brėžti, kad ši šalis ne tik pagrįstai laiko-
ma Pietų Azijos bei tam tikra prasme ir 

Indijos vandenyno centru, bet ir turi 
objektyvių priežasčių pretenduoti į reikš-
mingą vaidmenį į rytus nuo savo regio-
no, juolab kad istoriškai tai pasireiškė 
daugybę kartų ir įvairiausiais būdais, 
kuriuos prasminga išnagrinėti plačiau.

istoRinis pjūVis: nuo indų kultūRinės eRdVės 
iki BendRos (de-)kolonizACijos pAtiRties

Istorinės daugiau nei penkis tūkstan-
čius metų siekiančios Indijos civilizacijos 
apžvalgos paprastai pabrėžia subkonti-
nento šiaurę, kuri, viena vertus, pasižy-
mėjo įspūdingomis valstybėmis iš pra-
džių Indo, o vėliau ir Gango(s) upių 
slėniuose, kita vertus, tapo tradicine iš-
orinių užkariautojų skvarbos bei įsitvir-
tinimo vieta5. Antrajame tūkstantmetyje 
prieš mūsų erą tokių atėjūnų vaidmeny-
je atsidūrę indoarijai ne tik su savimi 
atnešė daugybę dabartinių hinduistinę 
civilizacinę erdvę apibrėžiančių ypatu-
mų, bet ir įtvirtino pamatinę etnolingvis-
tinę perskyrą tarp šventosios sanskrito 
kalbos tiesiogiai paveiktos šiaurės ir dra-
vidų kalbas socialinėje terpėje išsaugo-
jusių pietų. IV–II a. pr. m. e. gyvavusi 
šiaurinė Maurijų imperija tapo pirmąja 
beveik visą subkontinentą suvienijusia 
valstybe ir kartu pasižymėjo ypatingu 
dėmesiu vieno iš vietos dvasinių moky-
mų plėtrai už Pietų Azijos ribų. Dau-
giausia imperatoriaus Ašokos dėka su 
VI–IV a. pr. m. e. atsiradusiu budizmu 
pirmąkart susipažinta į vakarus nuo 
Hindukušo kalnyno, į šiaurę nuo Hima-
lajų bei į rytus nuo Gango deltos. Vis 
dėlto šis organizuotos religijos pavidalą 
pamažu įgavęs mokymas pradėjo ypač 
sparčiai plisti visomis minėtomis kryp-
timis tik pirmaisiais mūsų eros amžiais.

Šiaurinė budizmo plėtros kryptis, la-
biausiai sietina su I–IV a. Centrinę Aziją 
ir aukštutinio Gango slėnį apjungusia 
helenistine Kušanų imperija, kurios dė-
ka šis tikėjimas kaip doktrinų mahajana 
(„didžioji važiuoklė“) Šilko keliu pasiekė 
Han dinastijos valdomą Kiniją. Pirmoji 
jos budistinė šventykla buvo įkurta I a. 
dviejų iš Kušanų valdomų teritorijų at-
vykusių vienuolių garbei Rytų Han sos-
tinėje Luojange. Šis įvykis pradėjo beveik 
tūkstantmetį trukusią budistų mokovų 
abipusės migracijos tradiciją, kurios bent 
po keletą šimtų vienuolių darė reikšmin-
gą įtaką ne tik religinės filosofijos bei 
kinų ir indų žinių apie vieni kitus plėtrai, 
bet ir jų mokslo, matematikos, literatūros, 
lingvistikos, medicinos bei muzikos rai-
dai. Tarp kinų piligrimų kelionėmis į In-
diją ypač išgarsėjo Fasianis (Faxian, V a.), 
Idzinis (Yijing, VII a.) ir, žinoma, Siuan-
dzanas (Xuanzang, VII a.), tapęs vieno 
žinomiausių šalies klasikinių romanų 
herojumi6. Apskritai šia kryptimi budiz-
mas per daugiau nei tūkstantį metų pa-
plito iki pat Mongolijos ir Buriatijos šiau-
rėje bei Korėjos ir Japonijos rytuose, kur 
virto esmine visų šių visuomenių kultū-
rinės ir kai kur net ir sociopolitinės san-
klodos dalimi. Įdomu tai, kad daugiausia 
dėl vėlesnės islamo plėtros budizmas 
šiandien nėra išpažįstamas beveik niekur 
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į vakarus nuo Indijos7. Pačiame subkon-
tinente XVI–XIX a. gyvavusi Mogolų 
imperija, beje, buvo valdoma islamą pri-
ėmusių tolimų Čingischano palikuonių, 
kaip kad leidžia suprasti įsitvirtinęs per-
siškasis jos pavadinimas.

Atskirai turėtų būti nagrinėjamas 
ypatingas Tibeto atvejis. Tarp Indijos ir 
Kinijos civilizacinių centrų plytintis di-
džiulis plokščiakalnis dėl geografinės 
izoliacijos ne tik sugebėjo tūkstantme-
čiais išlikti nuo jų politiškai nepriklau-
somas, bet ir pats sukūrė galingą impe-
riją VII–IX a. Jos pradininkas Songcenas 
Gampo (Songtsen Gampo) tibetiečių isto-
riografijoje, be kitų dalykų, laikomas 
pirmuoju budizmą globojusiu valdovu, 
tiesiogiai atsakingu už sanskrito pagrin-
du sukurtą vietos raštą bei sostinės per-
kėlimą į Lhasą. Iki šiol politinę potekstę 
turi legendomis apipinta dviejų jo žmo-
nų istorija, kadangi viena jų buvo pieti-
nės Ličhavų dinastijos (dab. Nepalas) 
princesė, o kita – Kinijos budistiniu auk-
so amžiumi laikomų Tangų imperato-
riaus giminaitė8. Nėra keista, kad vėliau 
pradėta ginčytis dėl kiekvienos jų vaid
mens tantrinio vadžrajanos („deimanti-
nės važiuoklės“) budizmo iškilimui 
plokščiakalnyje. Nepaisant pagrįstų pre-
tenzijų į atskiros, unikalios tibetiečių 
civilizacijos statusą, ši santuoka ir dabar 
simboliškai apibrėžia jai būdingą kultū-
rinę ir politinę sinoindišką perskyrą, dėl 
kurios dar labiau pasunkėjo ir taip su-
dėtinga saugumo problema.

Kita vertus, pietinė budizmo plėtros 
kryptis buvo daug glaudžiau susijusi su 
konkuruojančio hinduizmo sklaida ir dėl 
istorinių bei geografinių sąlygų daugiau-
sia kaip doktrininė hinajana („mažoji 
važiuoklė“) ryžtingai pakrypo į rytus ne 

tik sausumos, bet ir jūrų keliais. Nepai-
sant to, kad indų socialinė ir kultūrinė 
patirtis Pietryčių Azijoje pradėjo plisti 
maždaug nuo pat mūsų eros pradžios9, 
didžiausią vaidmenį šiame procese turė-
jo kiek vėlesnė IV–XIII a. etninių tamilų 
pagrindu pietų Indijoje gyvavusi Čolų 
imperija. Dažnai nepagrįstai nuvertina-
ma didinga dinastija sugebėjo tinkamai 
išnaudoti anksčiau atrastą musoninių 
vėjų kaitos principą, leidusį prekybos bei 
kariniam laivynui atlikti kelionę pirmyn 
ir atgal į pietrytinius salynus per mažiau 
nei metus10. Penkiais šimtais metų vėliau 
Europos kolonializmo sėkmę nulemsian-
tis užsienio politikos įgyvendinimo mo-
delis leido Čoloms išplėsti savo strategi-
nės bei kultūrinės įtakos sferą ne tik į 
kaimyninį Ceiloną, bet ir į Kambodžą, 
Malają bei Indoneziją11. Nors vienintele 
istoriškai labiau su Kinija susijusia Piet
ryčių Azijos šalimi yra laikomas Vietna-
mas, net ir šiuo atveju jo pietuose II–
XIX a. gyvavusi Čampos valstybė buvo 
giliai persmelkta hinduizmo. Tokio ryšio 
„atradimas“ Vakarų kolonializmo epo-
choje leido subkontinento nacionalistams 
XX a. pirmojoje pusėje suformuluoti bei 
išpopuliarinti „Didžiosios Indijos“ tezę 
kaip savo šalies istoriškai pagrįstos civi-
lizacinės misijos atitikmenį12. Iš tiesų 
tūkstantmetė Indijos kultūrinė įtaka Piet
ryčių Azijoje ir šiandien ypač akivaizdi 
žvelgiant į daugybę visame pasaulyje 
žinomų vietos architektūros paminklų, 
tokių kaip Ankor Vatas Kambodžoje ar 
Borobuduras bei Prambananas Indone-
zijos politinį, ekonominį bei demografi-
nį centrą žyminčioje Javoje.

Indai ne tik darė įtaką žemyninę Piet
ryčių Aziją apėmusiam perėjimo iš hin-
duizmo į budizmą procesui, bet ir atliko 
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reikšmingą vaidmenį vėliau skleidžiant 
islamą pietiniuose regiono pusiasaliuose 
ir salynuose. Pirmojo sėkmė veikiausiai 
sietina su labiau universalizmą pabrė-
žiančioms budistinėms doktrinoms ne-
būdingu priešiškumu prekybai13, o an-
trojo – su musulmonams kitų konfesijų 
atstovų atžvilgiu taikomomis ekonomi-
nėmis preferencijomis. Kosmopolitinė 
abiem vandenyno kraštams tarpininka-
vusių indų pirklių patirtis leido islamui 
į Pietryčių Aziją plisti palyginti taikiai, 
sukuriant prielaidas pakančiam, daug 
vietos kultūros tradicijų perėmusiam 
šiam monoteistiškam tikėjimui, kurio 
ypatumai tapo reikšmingų antropologi-
nių studijų objektu14 bei kai kurių ap-
žvalgininkų buvo taikliai apibendrinti 
„tropinio islamo“ sąvoka15. Vis dėlto 
panašiai, kaip ir Tibeto atveju, šios įžval-
gos, viena vertus, nepaneigia pačių Piet
ryčių Azijos gyventojų reikšmingo indė-
lio į žmonijos civilizaciją ir, kita vertus, 
gali būti laikomos esmine prielaida vė-
lesniam indų pasirodymui regione ir net 
už jo ribų. Deja, šis „sugrįžimas“ įvyko 
Vakarų kolonializmo sąlygomis.

Nuo XV a. pabaigoje portugalo Vasco 
da Gamos atrasto jūrinio kelio į Indiją 

europiečiai tapo pirmaisiais Pietų Azijos 
užkariautojais, atėjusiais ne iš žemyninių 
šiaurės vakarų, o būtent iš vandenyno 
pusės. Nors šiame procese ilgainiui iški-
lo (liūdnai) pagarsėjusi Britų Rytų Indi-
jos bendrovė, sukūrusi prielaidas XIX a. 
viduryje įvykusiam beveik viso regiono 
kaip „Karūnos brangakmenio“ tiesiogi-
niam įtraukimui į Londono kolonijinę 
imperiją, besivaržantys imperialistai ne-
valingai išplėtė „Indijos“ sąvoka apibū-
dinamą vakariečių „mintinį žemėlapį“ 
toli į rytus iki pat Ispanų Rytų Indijos, 
apėmusios Ramiojo vandenyno skalau-
jamus Filipinų, Marianų bei Karolinų 
salynus. Turbūt rimčiausia britų konku-
rentė – Olandų Rytų Indijos bendrovė – 
įsitvirtino rytiniuose Indijos vandenyno 
salynuose paklojant pamatus būsimai 
nepriklausomai Indonezijai. O britai 
olandų, prancūzų bei daugybės tarpusa-
vyje besivaidijusių subkontinento hin
du(istų) ir musulmonų valstybių sąskai-
ta pamažu sukūrė turbūt visą vandeny-
ną apimantį indocentrinį strateginį peri-
metrą nuo Adeno rytuose iki Singapūro 
vakaruose16. Vadinamojo „Didžiojo žai-
dimo“ kovojant dėl įtakos Centrinėje 
Azijoje su į jos pusę besiplečiančia Rusi-

ivolgos vienuolynas netoli ulan udės (Buriatijos 
Respublika) žymi Rusijos budizmo dvasinį centrą 
bei kartu šiaurinę jo paplitimo ribą (asmeninis au-
toriaus archyvas)

Auksinis paviljonas kiote šiandien tapatinamas su 
visa japonija, kuri žymi rytinę budizmo paplitimo 
ribą (asmeninis autoriaus archyvas)
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jos imperija metu Britų Indijos saugumo 
vizija vėl susitelkė tradicine žemynine 
kryptimi Tibeto link, į kurį net buvo sėk
mingai įsiveržta 1903–1904 m.

Būtina pabrėžti, kad subkontinento 
gyventojai aktyviai dalyvavo imperinėje 
Londono ekspansijoje, kartu ir į Pietryčių 
Aziją bei Kiniją. Pirmuoju atveju paro-
domasis pavyzdys būtų Birma. Panašiai 
kaip ir kolonizuotoje Malajoje (Britų Ry-
tų Indijoje), indai čia sudarė reikšmingą 
okupacinės kariuomenės, valstybės tar-
nybos, policijos pajėgų bei prekybininkų 
ir net žemvaldžių bei pramonininkų 
dalį17. Vis dėlto Birma reikšmingai sky-
rėsi nuo Malajos dėl pusamžį trukusios 
„dvigubos okupacijos“, kai kurių vietos 
nacionalistų manymu, apibrėžusios tik 
1937 m. užbaigtą administracinį paval-
dumą Britų Indijai su jos centrais Kalku-
toje (dab. Kolkata) ir vėliau (Naujajame) 
Delyje. Kita vertus, bendra kova prieš 
tikrąją metropoliją Londone sukūrė prie-
laidas glaudesniam indų ir birmiečių 
politiniam bendradarbiavimui, pasibai-
gusiam abiejų itin heterogeniškų valsty-
bių nepriklausomybe XX a. viduryje. Iš 
tiesų daugelis civilių Birmos lyderių nuo 
pat pirmojo šalies premjero U Nu18 iki 
dabartiniu kovos dėl demokratijos sim-
boliu laikomos Nobelio taikos premijos 
laureatės Aung San Suu Kyi yra vienaip 
ar kitaip glaudžiai susiję su Indija.

„Karūnos brangakmenio“ vaidmuo 
pastaraisiais šimtmečiais buvo ne ma-
žiau dviprasmiškas ir Kinijos atžvilgiu. 
Britų Indija tapo pagrindine Čingų di-
nastijos galią XIX a. negrįžtamai pakir-
tusio opijaus tiekėja19. Ekspediciniame 
korpuse buvę indai dalyvavo 1860 m. 
griaunant Senuosius vasaros rūmus šalia 
Pekino ir tokiu būdu pateko į vieną niū-

riausių vadinamojo kinų „nacionalinio 
pažeminimo amžiaus“ epizodų. Pagaliau 
bet kokios politinės santvarkos ir paval-
dumo Indija galėjo pakirsti potencialią 
kinų įtaką Pietryčių Azijoje, Himalajuo-
se ir Tibeto plokščiakalnyje. Nepaisant 
visų šių priežasčių, vienas jos nepriklau-
somybės tėvųkūrėjų bei pirmasis ir il-
gametis šalies premjeras Džavaharlalas 
Nehru iki pat tiesioginio susidūrimo su 
maoistine Liaudies Respublika 1962 m., 
atrodytų, nuoširdžiai tikėjo natūralia jų 
tarpusavio sąjunga ir, kai kurių iškilių jo 
tautiečių manymu, neatsakingai paau-
kojo Tibetą20.

Kita vertus, Nehru laikotarpio Indija 
dėl savo globalių užsienio politikos už-
mojų bei plačiai priimtinų jos principų, 
tokių kaip taikus sugyvenimas ar lygybė 
tarptautinėje ekonomikoje, kai kurių ana-
litikų vadinama nykštuku kietosios (eko-
nominės ir ypač karinės), bet milžinu 
švelniosios (kultūrinio ir vertybinio pa-
trauklumo) galios srityje21. Iš tiesų būtent 
Nehru stovėjo prie vadinamojo Neprisi-
jungimo judėjimo ištakų. Suprantama, 
tuometinės dekolonizacijos lydere save 
matanti Indija dar prieš pat nepriklauso-
mybės paskelbimą 1947 m. surengė Azi-
jos santykių konferenciją, sutelkusią dau-
gelio kitų žemyno antikolonijinių judėji-
mų atstovus22. Šis renginys paklojo pama-
tus po aštuonerių metų jau suverenios 
Indonezijos Bandungo mieste įvykusiai 
AzijosAfrikos šalių konferencijai, kurio-
je Delis griežė pirmuoju smuiku. Vis dėl-
to Indijos panazijinėms ambicijoms nebu-
vo lemta išsipildyti pirmiausia dėl Šaltojo 
karo nulemtų poslinkių23, bet kartu ir dėl 
glaudžiai susijusių problemų arčiau na-
mų, ypač dėl į ginkluotus konfliktus per-
augusių santykių su Pakistanu ir, žinoma, 



Konstantinas andrijausKas

160 LOGOS 86 
2016 SAUSIS • KOVAS

Kinija. SSRS žlugimas Deliui reiškė blogo 
sapno pabaigą. Per keletą Šaltojo karo de-
šimtmečių didžiulė valstybė iš esmės at-
sidūrė pralaimėjusiųjų pusėje ir, nepai-
sant pagrįstų savo ambicijų, išliko skurdi 
ir diplomatiniu bei ekonominiu požiū-
riais palyginti izoliuota. Viena svarbiau-
sių ir sėkmingiausių priemonių kovojant 

su šiais iššūkiais tapo 1991 m. paskelbta 
vadinamoji „Žvilgsnio į Rytus“ politika, 
paremta Indijos religiniu, meniniu, kalbi-
niu bei politiniu palikimu pavydėtiną 
ekonominį augimą pasiekusioje Rytų Azi-
joje24. Toliau nagrinėjama, kokie būtent 
yra ryškiausi vis dar išlikę kultūriniai šio 
palikimo bruožai.
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