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Bulvičius, V. (2019). Karinis valstybės rengimas. Lietuvos Respubli-
kos krašto apsaugos ministerija.

Pirmą kartą ši knyga išleista 1939 m. Kaip jos autorius Vytauto 
Didžiojo universiteto karinio valstybės rengimo lektorius gen. št. mjr. 
Vytautas Bulvičius nurodo pratarmėje, ją parašė pirmiausia studentams, 
kad turėtų iš ko ruoštis jo dėstomo dalyko egzaminams. Tačiau ši knyga 
skirta ne vien studentų poreikiams patenkinti, bet ir plačiosios Lietuvos 
visuomenės kariškajam mentalitetui formuoti, nes palyginti negausi 
Lietuvos kariuomenė viena pati negalėjo apginti Nepriklausomybės ir 
tik bendron kovon sutelkus visą visuomenę galima buvo tikėtis pasiekti 
teigiamų rezultatų. Vertindamas Lietuvos situaciją, autorius padarė esminę 
išvadą, kad tauta, kuri nori gyventi, turi ginti savo Nepriklausomybę 
visomis išgalėmis. V. Bulvičiaus nuomone, knyga ypač naudinga visų 
mokyklų mokytojams, Šaulių sąjungos nariams ir visiems tiems, kurie 
skaito paskaitas apie karo politiką.

Keegan, J. (2004). A history of warfare. Pimlico.

Žymus karo istorikas Johnas Keeganas tyrinėja šimtmečius trukusius 
žmonijos konfliktus - nuo pirmykščio žmogaus bronzos amžiuje iki šaltojo 
karo pabaigos XX amžiuje. Knygos autorius atskleidžia, kaip ginkluotas 
konfliktas tapo pagrindiniu užsiėmimu civilizacijos istorijoje ir kaip giliai 
ši praktika įsišaknijo mūsų kultūrose.

Harari, Y. (2017). Homo Deus: a brief history of tomorrow. Vintage.

Knygoje „Homo deus. Glausta rytojaus istorija“ autorius aiškinasi, kas 
laukia žmonijos, kai seni mitai susijungs su šiuolaikinėmis, dieviškosioms 
galioms prilygstančiomis technologijomis, tokiomis kaip dirbtinis 
intelektas ar genų inžinerija. Kas atsitiks su demokratija, kai Google ir 
Facebook žinos mūsų norus ir politines pažiūras geriau nei mes patys? 
Kas atsitiks, kai kompiuteriai išstums žmones iš darbo rinkos ir sukurs 
didžiulę naują „nenaudingą klasę“? Kaip islamas gali valdyti genų 
inžineriją? Ar Silicio slėnis kurs naujas religijas? Kaip Homo sapiens 
tampa Homo deus, kokias naujas kryptis turime sau nusistatyti? Kokius 
reikalus turime perimti patys, kaip naujieji planetos dievai? Kaip galime 
apsaugoti savo trapią planetą ir žmoniją nuo savo pačių destrukcijos?

Knyga „Homo Deus“ leidžia suvokti svajones ir košmarus, kurie 
sukurs XXI amžių.



Willink, J., and Babin, L. (2015). Extreme ownership: how U.S. Navy 
SEALs lead and win. St. Martin‘s Press.

Pasiųstas į karščiausią mūšio lauką Irake, Jock’o Willink’o ir Leif ’o 
Babin’o SEAL operatyvinis būrys susidūrė su neįmanoma misija - padėti 
JAV pajėgoms išlaikyti Ramadį, miestą, kuris jau buvo laikomas „beveik 
prarastu“. Sunkiai iškovotos SEAL trečiosios komandos operatyvinio 
padalinio „Bruiser“ karių pergalės išmokė, kad lyderystė yra svarbiausias 
faktorius, lemiantis komandos sėkmę ar nesėkmę. Baigę tarnybą Willink’as 
ir Babin’as ėmėsi iniciatyvos organizuoti SEAL lyderystės mokymus, kurie 
suformavo naująją SEAL lyderių kartą. Vėliau jie įkūrė bendrovę „Echelon 
Front“, kuri lyderystės moko įmones ir organizacijas. 

„Extreme Ownership“ detaliai aprašyti mąstymo būdai ir principai, 
kurie įgalina SEAL padalinius atlikti sudėtingiausias misijas, pritaikomi 
komandai, šeimai, organizacijai telkti.

„Extreme Ownership“ iš esmės keičia verslo valdymo sampratą, 
lyderiams siekiant galutinio tikslo - vadovauti ir nugalėti.

Kissinger, H. (2014). World order. Allen Lane.

Pasaulio tvarka yra Henry’io Kissingerio pamąstymų apie istoriją, 
strategiją ir valstybės valdymą apibendrinimas. Tarsi žvelgdamas iš aukštai 
virš Žemės rutulio, jis tyrinėja didžiąsias istorijos tektonines plokštes ir 
tautų motyvus, aiškindamas valstybių ir imperijų požiūrį į likusį pasaulį 
nuo Europos susikūrimo iki mūsų laikų.

H. Kissingeris išskiria keturias didžiąsias „pasaulio tvarkas“ istorijoje 
– Europos, Islamo, Kinijos ir Amerikos. Nuo Karolio Didžiojo imperijos 
pabaigos, o ypač po Vestfalijos taikos 1648 m., europiečiai siekė 
pusiausvyros tarptautiniuose santykiuose – pirmiausia savo žemyne, o 
paskui ir visame pasaulyje. Islamo valstybės siekė numatytos ekspansijos 
į netikinčiųjų apgyvendintus regionus. Geriausias šių dienų tokios 
pozicijos pavyzdys yra ajatolų valdomas Iranas. Daugiau nei 2000 metų 
kinai laikė, kad „visi, kas yra po dangumi“, privalo mokėti duoklę Kinijos 
imperatoriui. Amerika save laiko „miestu ant kalvos“, švyturiu pasauliui, 
kurios vertybės galioja visiems.

Kaip šie požiūriai vystėsi ir kaip jie suformavo šių tautų, regionų ir 
likusio pasaulio istorijas? Kas atsitiko, kai jos susidūrė viena su kita? 
Kaip jos skirtingais laikotarpiais derino teisėtumą su valdžia? Kokia yra 
kiekvienos iš jų padėtis dabartiniame pasaulyje ir kaip dabar jos formuoja 
santykius tarp valstybių?


