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Pratarmė

Kada, jei ne dabar?
Vakarų pasaulis nenumaldomai atsitraukia. Anglosaksų valstybės, didelės ir mažos, grimzta į fantazijas apie prarastą didybę. Europos populistai garsiai šaukia apie klastingos Sistemos,
valdomos nematomų betaučių lėlininkų, sukeltą imigraciją
ir globalizaciją. Caras Vladimiras, nors vargu ar tikėdamasis
sėkmės, įsitraukė į savo nesibaigiantį Didįjį žaidimą ir verčia Baltijos bei Vyšegrado valstybes drebėti iš baimės. 1998–
2005 m. veikęs Vokietijos užsienio reikalų ministras, atrodo,
nieko gero nebesitiki:
Europa pernelyg nusilpusi ir susiskaldžiusi, kad strategine
galia prilygtų Jungtinėms Valstijoms, o be JAV lyderystės
Vakarai neatsilaikys. Taigi, Vakarų civilizacija, kaip ir bet
kokia gyvybė šiandienos pasaulyje, beveik neišvengiamai
išnyks tiesiog mūsų akyse.
Joška Fišeris (Joschka Fischer), Vakarų pabaiga,
2016 m. gruodžio 5 d.

Tuo tarpu New York Times antraštė klausia: ar gali būti, kad
Vokietijos kanclerė Angela Merkel yra paskutinė liberaliųjų
Vakarų gynėja?
Vokietija? Šalis, kur dar yra gyvų liudininkų, kaip Adolfas
Hitleris kvazidemokratiniu būdu (nors ir padedamas tik labai
siauros rinkėjų grupės, kaip išsiaiškinsime vėliau) tapo valstybės vadovu, sukėlusiu viską naikinantį karą, siekiant pragaiš-
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tingo rasinio dominavimo. Ar gali Vokietija taip drastiškai pasikeisti vienos kartos akyse?
Taip, gali. Bet kad tai suprastume, taip pat suvoktume, kodėl Vokietija dabar gali būti paskutinė mūsų viltis, privalome
atmesti visa tai, ką įsivaizduojame žiną apie Vokietijos istoriją,
ir ją pažinti iš naujo.
Taigi, pradėkime nuo pradžių pradžios. Ar net nuo dar
ankstesnių laikų – nuo priešistorės.

