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ĮVADAS 

 

Sąryšis tarp Rusijos ir Arkties – tema, dominanti akademinį pasaulį iš įvairių perspektyvų – 

tapatybių politikos, nacionalizmo, tarptautinių santykių, tarptautinės ekonomikos ir daugelio kitų. Mintis, 

dėl kurios diskusijų beveik nekyla – Rusijai Arktis neabejotinai svarbi tiek ekonomine, tiek geopolitine 

prasme. Pagrindinės mokslininkų idėjos, atsispindinčios įvairiose Šiaurės regiono analizėse, susiveda į 

keletą kertinių išvadų, pagrindžiančių Arkties svarbą Lietuvos didžiajai kaimynei: teigiama, jog Arktis 

nuo seno pasitarnauja kaip Rusijos saugumo buferis ir kartu yra siejama su neišsenkamais gamtos 

resursais bei neaprėpiamomis galimybėmis plėtoti mokslinius tyrimus. 

Kai iki 2010 m. visos penkios pagrindinės Arkties valstybės – Rusija, Norvegija, Danija, Kanada 

ir JAV – jau paskelbė savąsias Arkties politikos strategijas, geopolitinė Arkties situacija vis labiau 

pradėjo dominti ir akademikus. Vieni iš pirmųjų tyrėjų, analizavusių Rusijos politinius diskursus Arkties 

tematika, L. Jensenas ir P. Skedsmo, tyrė, kaip Rusijos oficialūs užsienio politikos diskursai yra 

įrėminami ir pateikiami pačių vyriausybių. Nagrinėjant politikos veikėjų kalbas, oficialius dokumentus, 

strategijas, išaiškėjo, jog nulinės sumos strategija Rusijos politinėje realybėje suvokiama kaip 

racionaliausias variantas. Maža to, energetika, saugumas, ekonomika ir aplinkosauga pateikiami kaip 

svarbiausi klausimai.1 

Prancūzų mokslininkė M. Laruelle 2011 m. straipsnyje „Russia’s narrative on the Arctic – from 

patriotic rhetoric to the Arctic “brand“ pristatė aiškią tendenciją apie Rusijos kuriamą Arkties naratyvą. 

Pasak politologės, nuo pat 2008 m. Rusija gana aktyviai įsitraukia į naratyvo, pozicionuojančio Maskvą 

kaip vieną iš regiono lyderių ir skatinančio taikų tarptautinį bendradarbiavimą Arktyje, kūrimą. Autorė 

akcentavo, jog nepaisant bendros retorikos dėl tarptautinio dialogo Arktyje skatinimo, vis tik dviejų 

Kremliaus lyderių – Vladimiro Putino ir Dmitrijaus Medvedevo – ideologinės linijos nuo pat pradžių 

kiek išsiskyrė – kai V. Putinas savo retoriką kreipė militarizacijos ir patriotizmo linkme, tai D. 

Medvedevas labiau prisidėjo prie Arkties ekonominės modernizacijos naratyvo stiprinimo, 

akcentuodamas informacinių technologijų ir kitų inovacijų vystymo svarbą.2 

                                                 
1 Leif Christian Jensen ir Pål Wilter Skedsmo, „Approaching the North: Norwegian and Russian foreign policy discourses on 

the European Arctic.“ Polar Research, 29:3, 2010. https://doi.org/10.3402/polar.v29i3.6073 [Žiūrėta 2018 03 16]. 
2 Marlene Laruelle „Russia‘s narrative on the Arctic – from patriotic rhetoric to the Arctic ‘brand‘.“ Baltic Rim Economies 

4, 2011. https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/BRE/Documents/BREArctic%2030.11.2011.pdf [Žiūrėta 2017 11 05]. 

https://doi.org/10.3402/polar.v29i3.6073
https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/BRE/Documents/BREArctic%2030.11.2011.pdf
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Tarptautinių santykių Arktyje tyrinėtojai norvegai E. Rowe ir H. Blakkisrud 2014 m. sausį išleido 

publikaciją „A New Kind of Arctic Power? Russia’s Policy Discourses and Diplomatic Practices in the 

Circumpolar North“ kurioje siekta išanalizuoti, kaip naratyvai apie Arkties vystymąsi yra įrėminami ir 

pristatomi Rusijos viešajame diskurse. Atlikta Rusijos žiniasklaidos analizė (2008–2011 m.) patvirtino 

nemažos dalies akademikų, nagrinėjančių politinę situaciją Arktyje, mintį, jog Arktis aktyviai 

pozicionuojama kaip taikos ir bendradarbiavimo regionas. Autoriai analizavo laikraščio „Rossiyskaya 

Gazeta“ (Российская газета) 2008–2011 m. straipsnius, susijusius su Arkties tematika. Tyrime išskirtos 

9 kategorijos, per kurias bandyta suvokti naratyvo įrėminimą: Arkties konfliktas, bendradarbiavimas, 

saugumas, laivininkystė, Arkties vidaus reikalai, tyrimai, klimatas, energetika, oficialūs dokumentai. 

Tyrimas atskleidė, jog pagrindiniai Rusijos politikos veikėjai viešojoje erdvėje santykinai atsiriboja nuo 

Arkties konfliktų ir įvairių geopolitinių įtampų diskurso. Maža to, analizuojamu laikotarpiu žiniasklaidos 

dėmesys regioninei konflikto tematikai pamažu slopo, o bendradarbiavimo diskurso aktualumas augo. 

Mokslininkų išvada dėl Arkties naratyvo tokia, jog bendradarbiavimas/konfliktas vis tik nėra esminė 

ašis, per kurią reikėtų analizuoti Arkties problematiką. Anaiptol, didžiausios įtampos kyla apibrėžiant, 

kokie klausimai patenka į tarptautinio bendradarbiavimo diskursą, o kas lieka vidaus politikos ribose.3 

Kiek vėliau, 2015 m. A. Bushue Uppsala universitete parašė išsamų, bet siauresnės apimties 

baigiamąjį magistro darbą apie tai, kaip karinė veikla Arktyje įrėminama Rusijos naujienų tinklalapyje 

Russia Today (RT). Atvejo studija, apėmusi 2014 m., atskleidė, jog karinė veikla Arktyje Rusijos 

žiniasklaidoje įrėminama per tris prizmes: a) gynybos, b) NATO arba JAV karinių veiklų, c) pastangų 

susigrąžinti savo teritorijas.4 

Prie įrėminimo temos plėtojimo 2016 m. akademiniame pasaulyje prisijungė ir Helsinkio 

universiteto tyrėja D. Gritsenko, siekusi išnagrinėti, kaip Rusijos Arkties politikos darbotvarkė 

perteikiama pagrindinėse Rusijos žiniasklaidos priemonėse. Autorė, pasitelkdama 3 vietinių ir 3 

regioninių laikraščių straipsnius 2011–2015 m., mėgino išsiaiškinti, kurios temos, susijusios su Arktimi, 

dominuoja žiniasklaidoje. Rezultatai atskleidė, jog visu analizuojamu laikotarpiu pagrindinė tema – 

                                                 
3 Elana Wilson Rowe ir Helge Blakkisrud „A New Kind of Arctic Power? Russia's Policy Discourses and Diplomatic Practices 

in the Circumpolar North.“ Geopolitics, 19:1, 2014. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.789863 [Žiūrėta 2017 11 05]. 
4 Allison Bushue „Framing of Military Activity in the Arctic on Russia Today.“ Magistro darbas, Uppsala universitetas, 

2015.  

 

https://doi.org/10.1080/14650045.2013.789863
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gamtiniai ištekliai. Vis tik 2014–2015 m., Ukrainos įvykių akivaizdoje, žiniasklaidoje itin pradėjo 

dominuoti ekonominių sankcijų ir saugumizavimo tematika, užgožusi kitus Arkties klausimus.5 

Galima matyti, jog bendradarbiavimo/konflikto ašis pastarąjį dešimtmetį akademiniame 

pasaulyje buvo viena aktualesnių temų, nagrinėjančių Rusijos poziciją Arktyje. Sparčiau keičiantis 

klimatui, valstybės, turinčios interesų Arktyje, pradėjo kurti strategijas, vykdyti vis daugiau mokslinių 

tyrimų, sudarinėti įvairias tarpusavio sutartis, varžytis dėl resursų bei lyderių pozicijų šiame regione. 

Akademikai V. Konyshev ir A. Sergunin6, K. Voronov7, S. Kovalev ir L. Gainutdinova8, P. Solli, E. 

Rowe ir W. Lindgren9 nuo pat 2012 m. nagrinėjo, kur link krypsta Rusijos politinis diskursas Arkties 

tematika – bendradarbiavimo ir tarptautinio dialogo ar konflikto ir įtempto karinio bei ekonominio 

varžymosi link. Danų akademikas J. Staun 2017 m. išnagrinėjo Rusijos Arkties strategiją, savo tyrimu 

apibendrindamas visą akademinę diskusiją. Analizė atskleidė, jog iki 2007 m. Rusija vienareikšmiškai 

veikdavo realizmo diskurse – tarptautinė sistema laikyta anarchiška, tad saugumas buvo labiausiai 

aktualizuojamas prioritetas, o įtaka, karinė galia, varžymasis apibūdindavo nacionalinį interesą regione. 

Tačiau 2008–2009 m., užsienio reikalų ministru tapus Sergėjui Lavrovui, palaipsniui pradėjo dominuoti 

liberalizmo perspektyva, kuri saugumą pakeitė bendradarbiavimo svarba, sutelktas dėmesys į pagarbą 

tarptautinei teisei, deryboms, dialogui. Kitaip tariant, įsisąmoninta mintis, jog bendradarbiavimas gali 

suteikti naudos visoms pusėms, jei tik jos palaikys taikią partnerystę. Visgi 2014 m., prasidėjus karui 

Ukrainoje, tapo aišku, jog liberalizmo aiškinimas nėra toks tvarus ir ilgalaikis kaip tikėtasi. Šiandien 

Rusija Arktyje matoma labiau kaip status quo veikėja, tačiau jei Kremlius nukreips mąstymą ta linkme, 

jog nėra didelės prasmės ir naudos bendradarbiauti su Vakarais, realizmo diskursas vėl stabiliai įsitvirtins 

Rusijos strategijoje. 10  Minėta autorė D. Gritsenko tiksliai apibūdino gana paradoksalią šiandienos 

situaciją: Rusija, kuri suvokiama kaip labiausiai tikėtinas geopolitinio nestabilumo šaltinis, kartu yra ir 

šalis, labiausiai suinteresuota stabilumu Arktyje.11 

                                                 
5 Daria Gritsenko, „Vodka on ice? Unveiling Russian media perceptions of the Arctic.“ Energy Research & Social Science, 

16, 2016. https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.03.012 [Žiūrėta 2017 10 18]. 
6 Valery Konyshev ir Aleksandr Sergunin, „The Arctic at the Crossroads of Geopolitical Interests.“ Russian Politics and Law, 

Volume 50, 2012. https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940500202 [Žiūrėta 2017 10 18]. 
7  Konstantin Voronov, „The Arctic Horizons of Russia‘s Strategy“. Russia Politics and Law, Volume 50, 2012. 

https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940500203 [2017 10 18]. 
8 S. Kovalev ir L. Gainutdinova, „Opening Up the Arctic: Economic and Geopolitical Aspects.“ Russian Politics and Law, 

Volume 50, 2012. https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940500204 [2017 10 19]. 
9 Per Erik Solli, Elana Wilson Rowe ir Wrenn Yennie Lindgren, „Coming into the cold: Asia‘s Arctic interests.“ Polar Ge-

ography, Volume 23, 2013. https://doi.org/10.1080/1088937X.2013.825345 [2017 10 19]. 
10  Jørgen Staun, „Russia‘s strategy in the Arctic: cooperation, not confrontation.“ Polar Record, Volume 53, 2017. 

https://doi.org/10.1017/S0032247417000018 [Žiūrėta 2017 10 20]. 
11 Gritsenko, 8. 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.03.012
https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940500202
https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940500203
https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940500204
https://doi.org/10.1080/1088937X.2013.825345
https://doi.org/10.1017/S0032247417000018
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Arkties naratyvo kūrimas iki 2015 m. išsamiai akademikų analizuotas tik žiniasklaidos 

priemonėse – naujienų kanaluose, valstybiniuose laikraščiuose. Tačiau 2016 m. O. Khrushcheva ir M. 

Poberezhskaya straipsnyje „The Arctic in the political discourse of Russian leaders: the national pride 

and economic ambitions“ išnagrinėjo, kaip 2008–2015 m. oficialiuose dokumentuose reprezentuojama 

Rusijos deklaruojama Arkties politika. Autorės, atlikdamos 109 dokumentų diskurso analizę, siekė 

atskleisti, jog Rusijos politiniai veikėjai, pasitelkdami tam tikrus naratyvus (geografinės padėties, 

reikšmingų istorinių tyrinėjimų, aplinkosaugos), šiandieniniame kontekste bando įprasminti Rusiją kaip 

didžiąją Arkties galybę, turinčią teisę pasinaudoti Arkties resursais. Tyrimo metu prieita išvada, jog toks 

Rusijos Arkties įvaizdis vargiai sutampa su oficialiai strategijoje deklaruojamais interesais, 

apibūdinančiais tarptautinį bendradarbiavimą.12 

Apžvelgus literatūrą, aiškėja erdvę naujiems tyrimams atverianti problema: Arkties 

įprasminimas oficialiuose Rusijos politikos veikėjų pareiškimuose ir dokumentuose – tema, analizuota 

gana siauru laikotarpiu (2008–2015 m.). Pastaraisiais metais vis ryškėjant varžymuisi tarp interesų 

Arktyje turinčių šalių, mokslininkams diskutuojant apie švelniosios ir kietosios galios aiškesnį 

demonstravimą regione, Arkties naratyvo klausimas tampa vis prasmingesnis. 2016 m. Danija papildė 

Arkties strategiją, siekdama labiau akcentuoti mokslinių tyrimų svarbą ir pozicionuoti save šios srities 

regiono lydere.13 2016 m. gruodį Kanados ministras pirmininkas paskelbė, jog bus pradėta kurti nauja 

ilgalaikė Arkties strategija, pakeisianti 2009 m. ir 2010 m. deklaruotą Kanados viziją Arktyje.14 Tais 

pačiais metais Norvegija iniciavo sprendimą 0,7 mlrd. Norvegijos kronų padidinti biudžetą, skirtą Arkties 

vystymui, o 2017 m. pavasarį pristatė ir naują Arkties strategiją.15 2017 m. pradžioje JAV patvirtino 

atnaujintą 2013 m. strategiją, itin akcentuodama saugumo iššūkius regione, nemaža dalimi atliepiančius 

                                                 
12 Olga Khrushcheva ir Marianna Poberezhskaya, „The Arctic in the political discourse of Russian leaders: the national pride 

and economic ambitions.“ East European Politics, 2016. https://doi.org/10.1080/21599165.2016.1231669 [Žiūrėta 2017 10 

20]. 
13 The Minister for Higher Education and Science, „New strategy to strengthen Danish research and education in the Arc-

tic.“ Kopenhaga, 2016. https://ufm.dk/en/newsroom/press-releases/2016/new-strategy-to-strengthen-danish-research-and-

education-in-the-arctic [Žiūrėta 2018 03 19].  
14 Indigenous and Northern Affairs Canada, „Toward a new Arctic Policy Framework.“ Gatineau, 2018. https://www.aadnc-

aandc.gc.ca/eng/1499951681722/1499951703370 [Žiūrėta 2018 03 19]. 
15 Ministry of Security and Service Organization (DSS), „Arctic Strategy.“ Oslas: 2017. https://www.regjeringen.no/no/id4/ 

[Žiūrėta 2018 03 20]. 

 

https://doi.org/10.1080/21599165.2016.1231669
https://ufm.dk/en/newsroom/press-releases/2016/new-strategy-to-strengthen-danish-research-and-education-in-the-arctic
https://ufm.dk/en/newsroom/press-releases/2016/new-strategy-to-strengthen-danish-research-and-education-in-the-arctic
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1499951681722/1499951703370
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1499951681722/1499951703370
https://www.regjeringen.no/no/id4/


11 

 

Rusijos militarizaciją Arktyje.16 Maža to, į aktyvių Arkties interesų šalių ratą 2018 m. sausį oficialiai 

įsitraukė ir Kinija, pirmą kartą pristačiusi savąją Arkties strategiją.17  

Prie Arkties klausimo aktualizavimo pastaraisiais metais prisideda ir Šiaurės jūrų kelio 

problematika. Trumpiausias jūrų kelias nuo Europos iki Ramiojo vandenyno, besidriekiantis per Rusijos 

išskirtinę ekonominę zoną, pamažu tampa vis palankesnis ekonominei plėtrai. 2017 m. pabaigoje pradėti 

akcentuoti V. Putino planai šį kelią monopolizuoti, siekiant padidinti pelną, iš kurio būtų galima 

atnaujinti laivyną. 18  Taigi, tikėtina, kad esminių žaidėjų Arktyje strateginiai sprendimai ilgalaikėje 

perspektyvoje prisidėtų prie varžymosi ir kiek didesnės įtampos ne tik Arkties regione, bet ir apskritai 

visoje tarptautinėje sistemoje. 

Atsižvelgiant į atliktus ankstesnius tyrimus, akivaizdu, jog Arkties diskursas Rusijoje išsamiau 

nagrinėtas tik 2008–2015 m. laikotarpyje. Tyrimuose, kuriuose siekta dekonstruoti Arkties naratyvą, 

daugiausia susitelkta ties žiniasklaidos priemonėmis – vietiniais ir regioniniais laikraščiais. Juose 

bandyta įžvelgti, kokiuose rėmuose įprasminamas Arkties klausimas ir kaip kuriamas identiteto 

naratyvas.  

Taigi, Arkčiai tampant geopolitiškai svarbesniu tašku, būtina identifikuoti ilgalaikes esminių 

regiono valstybių politinio diskurso tendencijas. Viena iš perspektyvų, per kurią galima vertinti valstybių 

Arkties politikos tęstinumą, yra nuosekli oficialių tekstų analizė, dekonstruojant kuriamus naratyvus. 

Taigi, darbe susitelkiama ties viena V. Putino valdymo kadencija, 2012–2018 m., siekiant išanalizuoti, 

įvertinti ir apibendrinti, koks Arkties naratyvas kurtas dabartinio prezidento valdymo metu. Tad esminis 

darbo tikslas -  išnagrinėti, kokiuose rėmuose ir kaip įprasminamas Arkties naratyvas oficialiame V. 

Putino diskurse trečiosios valdymo kadencijos laikotarpiu (2012–2018 m.). Tikslui pasiekti 

įgyvendinami šie uždaviniai:  

1. Išanalizuoti naratyvą, pozicionavimą ir įrėminimą per teorinę prizmę. 

                                                 
16 Ragnhild Grønning, „Updated US Arctic defense strategy addresses new security environment.“ Bodø: High North News, 

2017. http://www.highnorthnews.com/updated-us-arctic-defense-strategy-addresses-new-security-environment/ [Žiūrėta 

2018 03 20].  
17  The State Council of the People‘s Republic of China. „Full text: China’s Arctic Policy.“ Pekinas, 2018. http://eng-

lish.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm [Žiūrėta 2018 03 20].  
18 TV-Novosti, „Putin wants to keep foreign shipping out of Russia's Northern Sea Route.“ Maskva, 2017. 

https://www.rt.com/business/410138-putin-northern-sea-route/ [Žiūrėta 2018 03 20]. 

http://www.highnorthnews.com/updated-us-arctic-defense-strategy-addresses-new-security-environment/
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
https://www.rt.com/business/410138-putin-northern-sea-route/
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2. Išnagrinėti, kokie atrasti Rusijos istoriniai naratyvai, susiję su Arktimi, ir kokiuose rėmuose 

jie įprasminti. 

3. Pasitelkiant turinio analizės metodą, identifikuoti esmines kategorijas, kaip formuojamas 

Arkties naratyvas 2012 m. gegužės mėn. – 2018 m. balandžio mėn. V. Putino politiniuose 

pareiškimuose (interviu, kalbose, politinėse žinutėse). 

4. Transkripcijose, susijusiose su Arkties tematika, išskirti rėmų kūrimo priemones, įvertinant, 

kaip pozicionuojamas Rusijos ir Arkties santykis. 

5. Kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti, kaip visos V. Putino kadencijos metu formuotas Arkties 

naratyvas, kartu identifikuojant ir naratyvo kūrimo tęstinumą. 

Tyrimo objektas – oficialaus Rusijos prezidento tinklalapio dokumentai (interviu, kalbos, 

politinės žinutės, pareiškimai), susiję su Arkties tematika. Chronologinės tyrimo apimties ribos – nuo 

2012 m. gegužės mėn. iki 2018 m. balandžio mėn. imtinai. Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą, darbe 

pasitelkiama kokybinė turinio analizė. Naudojantis mokslininkių H. Hsieh ir S. Shannon išskirtu 

apibendrinančiu turinio analizės modeliu (summative content analysis),19 kuomet iš tam tikrų raktinių 

žodžių analizės atliekama turinio konteksto interpretacija. Pirminis tyrimo šaltinis – oficialus Rusijos 

prezidento tinklalapis (http://en.kremlin.ru/). Pasirinktas laikotarpis – 2012 m. gegužė – 2018 m. 

balandis. Minėtame laikotarpyje atrenkami visi paskelbti dokumentai (interviu, kalbos, trumpos politinės 

žinutės ir t.t.), kurių antraštėje arba turinyje esti žodis „Arktis“ ar kitos šio žodžio variacijos.  

Darbas padalintas į 2 dalis. Pirmojoje dalyje analizuojamas teorinis pagrindas: naratyvo 

konceptas, pozicionavimo ir įrėminimo teorijos, nagrinėjami jau egzistuojantys Rusijos naratyvai, susiję 

su Arktimi, ir jų istorinis tęstinumas. Antrojoje, tiriamojoje, dalyje išsamiai pristatoma tyrime naudota 

metodologija, surinkta informacija, duomenų analizė ir rezultatai. 

 

 

  

                                                 
19 Hsiu-Fang Hsieh ir Sarah E. Shannon, „Three Approaches to Qualitative Content Analysis.“ Qualitative Health Research, 

Vol. 15 No. 9, 2005. https://doi.org/10.1177/1049732305276687 [Žiūrėta 2018 03 23]. 

http://en.kremlin.ru/
https://doi.org/10.1177/1049732305276687
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1. SĄRYŠIS TARP NARATYVO, POZICIONAVIMO IR ĮRĖMINIMO TEORIJŲ 

  

1.1. Naratyvas 

 

Neatsiejamas kiekvienos tautos ar bet kokios mažesnės grupės individų bruožas – naratyvo apie 

save konstravimas. Anot politikos mokslininko M. Barneto, naratyvas – nuoseklus pasakojimas apie 

tautos kilmę, apjungiantis svarbiausius istorinius įvykius ir sukuriantis kolektyvinį suvokimą apie bendrą 

praeitį, dabartį ir nurodantis gaires ateičiai. Iš esmės naratyvas gali būti suprantamas kaip tam tikras 

tautos kelrodis, kadangi per istorinius pasakojimus būtent ir yra kuriamas vientisas nacionalinis 

identitetas. Siekiant plačiau suvokti naratyvą kaip tokį, svarbu įsigilinti į tris pamatinius principus. 

Pirmiausia, naratyvai nėra konstruojami kažkieno „iš šalies“ – jie kuriami pačių dalyvių. Veikėjai patys 

identifikuoja save kuriamose istorijose, o istoriniai įvykiai suvokiami kaip jų tapatybės dalis. Antra, 

veikėjai, „besidalinantys“ ta pačia istorija, turi kolektyvinį identitetą. B. Andersono pasiūlytas terminas 

„įsivaizduojama bendruomenė“ tiksliai apibūdina tai, kaip tauta geba kolektyviai įsisąmoninti save, 

veikiančią bendroje istorinėje erdvėje, tapatintis su įsivaizduojamu, bet neapčiuopiamu tautos įvaizdžiu. 

Naratyvas tautai suteikia tam tikrą išskirtinumo jausmą, kuris savo ruožtu leidžia jai identifikuoti save 

tarp kitų tautų ir politinių bendruomenių. Galiausiai trečia, naratyvas gali būti įprasminamas tik per 

nuosekliai sujungtus istorinius įvykius. Kitaip tariant, sąsaja tarp praeities ir dabarties yra pamatinis 

bruožas: dabartis yra kuriama įvykių, įgalinančių bendruomenę suvokti bendrą istoriją ir kilmę, 

kontekste. Analizuojant visus šiuos tris fundamentalius aspektus, svarbu suprasti, jog įvykiai neturi 

objektyvios reikšmės – veikėjai patys juos kuria, suteikdami politinį ir kultūrinį turinį  Faktas, jog 

naratyvai yra subjektyvūs socialiniai konstruktai, gali vesti prie konflikto bendruomenės viduje, bandant 

nuspręsti, kas yra dominuojantis naratyvas.20  

Kodėl apskritai svarbu nagrinėti naratyvus? Pastarieji padeda giliau suvokti, kaip veikėjai priima 

sprendimus. Naratyvo egzistavimas – pamatinis kolektyvinio sąmoningumo lygmuo, todėl pakeitus 

pastarąjį, pasikeičia ir tapatybė, tam tikra prasme sąlygojanti užsienio politikos kryptį. Sprendimų 

priėmimo teorija byloja, jog veikėjų priimami sprendimai yra veikiami aplinkos interpretacijų. Trumpai 

tariant, sprendimo motyvai ir priežastys yra glaudžiai susiję su dominuojančiu naratyvu, kadangi šis 

suteikia vidinį intuityvų žinojimą, kuria kryptimi veikti. Tad reziumuojant, naratyvas, simboliškai 

                                                 
20 Michael Barnett, „Culture, Strategy and Foreign Change: Israel‘s Road to Oslo.“ European Journal of International Rela-

tions, Vol. 5(1) 1999. https://doi.org/10.1177/1354066199005001001 [Žiūrėta 2018 03 02]. 

https://doi.org/10.1177/1354066199005001001
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įprasmindamas bendruomenei svarbius įvykius, nėra absoliutus ir besąlygiškas – priešingai, tai, jog šis 

tapatybinis pasakojimas yra subjektyvus ir socialiai sukonstruotas, gali lemti jo kismą laike. Veikėjai gali 

patys performuluoti savo mintis apie praeitį lygiai taip pat, kaip ir apie ateities perspektyvas.21 

Konstruktyvizmo teorijoje vienos iš pamatinių prielaidų teigia, jog a) esminės struktūros 

valstybės sistemoje yra intersubjektyvios; b) valstybės identitetai ir interesai yra sukonstruoti vidinių 

pačios valstybės struktūrų, o ne nulemti išorinės elgsenos, gamtos dėsnių ar kitų aukštesnių jėgų. 

Konstruktyvizmo klasikas A.Wendtas išskyrė, jog bendras valstybinis tapatumas kyla iš keturių 

pagrindinių interesų: pirma, fizinio saugumo; antra, ontologinio saugumo, susijusio su siekiu išsaugoti 

stabilų identitetą ir santykį su kitais veikėjais; trečia, pripažinimo iš kitų veikėjų siekio; ketvirta, 

instinktyvaus noro siekti geresnio gyvenimo.22 

 

1.2. Pozicionavimo teorija 

 

Viena iš teorijų, leidžianti giliau nagrinėti kuriamus naratyvus, yra pozicionavimo teorija 

(positioning theory), kurios esmė – bandymas aiškiai dekonstruoti identitetą, kuriamą tarp kalbančiojo 

(pavyzdžiui, šio darbo kontekste – V. Putino) ir auditorijos (pavyzdžiui, Rusijos ar tarptautinės 

bendruomenės). Pozicionavimas pastarojoje teorijoje suvokiamas kaip procesas, kai kalbantysis 

auditorijai perduoda tam tikrą subjektyvų požiūrį ir šis pamažu įsitvirtina bendrame diskurse. Pavyzdžiui, 

bandoma sukurti aukos/agresoriaus, silpno/stipraus veikėjo įvaizdį.23 Pozicionuojant save per tam tikrų 

savybių perspektyvą, palaipsniui diskurse pradeda formuotis abstraktesnis naratyvas, pasąmonėje išsyk 

ir siejamas su tomis savybėmis. 

Svarbu suprasti, jog pozicijos savo esme nėra statiškos – jog gali pakankamai lengvai kisti, 

priklausomai nuo metaforų ir naratyvų, per kuriuos jos yra kuriamos. Ypatingai šio darbo kontekste 

pozicionavimo teorija paranki tuo, jog padeda aiškiau suprasti, kaip vienas veikėjas apibrėžia skirtį tarp 

„aš“ ir „kitas“. Tai sąlygoja faktas, jog pozicionavimas neatsiranda vakuume, atskirai nuo konteksto – 

priešingai, pozicionavimas kyla sąveikoje su kitais veikėjais.24 

                                                 
21 Barnett, 12-14. 
22 Alexander Wendt, „Collective Identity Formation and the International State.“ The American Political Science Review, Vol. 

88, No. 2. http://www.jstor.org/stable/2944711 [Žiūrėta 2018 03 15].  
23 Bethan Benwell ir Elizabeth Stokoe, Discourse and Identity. Edinburgas: Edinburgh University Press, 2006. 
24 Francisco Tirado ir Ana Gálvez, „Positioning Theory and Discourse Analysis: Some Tools for Social Interaction Analysis.” 

Forum: Qualitative Social Research, Vol 8, No 2. http://dx.doi.org/10.17169/fqs-8.2.248 [Žiūrėta 2018 03 18]. 

http://www.jstor.org/stable/2944711
http://dx.doi.org/10.17169/fqs-8.2.248
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1.3. Įrėminimas 

 

 Analizuojant identitetą bei naratyvų įprasminimą, neatsiejama sąvoka tampa „įrėminimas“. 

Minėtas M. Barnetas „rėmus“ apibrėžė kaip tam tikras metaforas ar simbolines reprezentacijas, kurias 

veikėjai naudoja interpretuodami problemas, siekdami sukurti bendrą suvokimą apie pasaulį. Rėmus 

galima aiškiau apibūdinti pasitelkiant dvi esmines charakteristikas. Pirmiausia, veikėjai varžosi 

įrėmindami įvykius, nes tai, kaip įvykis suvokiamas, turi svarbias pasėkmes mobilizuojant veiksmus ir 

skatinant veikimą bendruomenės intereso labui. Tokios varžybos suprantamos kaip „strateginis 

įrėminimo procesas“ – grupės žmonių sąmoningos strateginės pastangos suformuoti bendrą suvokimą 

apie pasaulį ir pačius save, tokiu būdu legitimizuojant kolektyvinį veiksmą. Antrasis bruožas susijęs su 

rėmų aktualumu. Nors įrėminimai svarbūs kolektyvinei mobilizacijai, jų svarba itin padidėja istoriniais 

momentais, kuomet iškyla kultūriniai prieštaravimai ir skirtingų ateities vizijų susidūrimas.25 Taigi, 

esminė išvada – rėmai ir apskritai nuoseklus įrėminimo procesas padeda legitimizuoti norimas idėjas.  

 Apskritai visą įrėminimo procesą galima gana išsamiai dekonstruoti. Visų pirma, svarbu suvokti, 

jog idėjos necirkuliuoja vakuume – jos gimsta tam tikrame instituciniame kontekste. Palaipsniui pavienės 

idėjos tampa bendresniais visuomeniniais interesais, kol galiausiai pastarieji politinėje erdvėje 

suformuojami į nuoseklų nacionalinį interesą, sąlygojantį tautinį identitetą. O šis, savo ruožtu, nusako 

politikos kryptis.26 

 Analizuojant išsamiau, įrėminimas daugiausiai nagrinėjamas komunikacijos kontekste. Dar 1987 

m. A. Gamson ir A. Modigliani rėmus komunikacijoje apibūdino kaip tam tikrus vaizdinius, žodžius, 

frazes ir įvairius reprezentacinius stilius, kuriuos pasitelkia nuomonės formuotojai (politikai, 

žiniasklaida), visuomenę nušviesdami informacija apie tam tikrą įvykį. Pavyzdžiui, Kukluksklanas gali 

būti įrėminamas arba per žodžio laisvės problemą, arba per viešojo saugumo problemą, priklausomai nuo 

to, kokią nuomonę elitas siekia suformuoti.27 Apskritai rėmų teorijos pamatinė prielaida yra ta, jog bet 

kokia problema gali būtina pristatoma per skirtingas požiūrio perspektyvas, siekiant suformuoti/pakeisti 

visuomenės nuostatas/elgesį. Akivaizdu, jog įrėminimo metu savaime užsisuka užburtas ratas – politikai 

pamažu pradeda naudoti rėmus, kuriuos naudoja kiti politikos veikėjai, žiniasklaida ir patys piliečiai. D. 

Chong ir J. Druckman, nagrinėdami atliktas studijas rėminimo tematika, reziumavo, jog objektyvių rėmų 

                                                 
25 Barnett, 15-16. 
26 Barnett, 16-18. 
27 Dennis Chong ir James N. Druckman, „A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environ-

ments.“ Journal of Communication, 57, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00331.x [Žiūrėta 2018 03 18]. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00331.x
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matavimo standartų nėra, tačiau vis tik išskyrė keturis esminius žingsnius, pagal kuriuos galima rėmus 

analizuoti. Pirmiausia, problemą ir įvykį svarbu identifikuoti. Pamatinė prielaida byloja, jog rėmai 

komunikacijoje gali būti nustatyti tik konkrečios temos, problemos, įvykio ar politinio veikėjo kontekste. 

Trumpai tariant, ta pati problema skirtingu laikotarpiu gali sietis su visiškai kitais rėmais. Antra, jei 

norima pamatuoti naudojamų rėmų poveikį viešajai nuomonei, būtina aiškiai išsiskirti klausimus, kurie 

identifikuotų konkretų visuomenės požiūrį tam tikra tema. Trečia, pradinį rėmų rinkinį verta išskirti 

indukcijos būdu, pasitelkiant anksčiau atliktus tyrimus, kad būtų galima turėti pradinį tašką ir susidaryti 

aiškią kodavimo sistemą. Ketvirta, susidarius pradinį rėmų sąrašą, svarbu pasirinkti konkrečius šaltinius 

turinio analizei atlikti. Nagrinėjant rėmus komunikacijoje, akademikai daugiausia tyrinėja laikraščius, 

žurnalus, internetinius tinklalapius, televizijos transliacijas. Analizuojami objektai – pasirenkami 

pranešimai ar straipsniai, pasitelkiant raktinių žodžių paiešką.28 

 Akademikai H. J. Gans, P. Schoemaker ir S. Reese akcentavo tris pagrindines grupes žmonių, 

darančių įtaką rėmų formavimui. Pirmuoju įtakos šaltiniu įvardinti žurnalistai, kurie gautą informaciją 

modeliuoja ideologijos, dominuojančių nuostatų ir profesinių normų ribose. Antrąja jėga bendrai 

įvardinta visa organizacinė darbotvarkė – didžiosios visuomenės dalies politinės orientacijos natūraliai 

parenka tam tikrus rėmus. Galiausiai trečiąja grupe išskirti išoriniai įtakos šaltiniai – elitas (politiniai 

veikėjai, Vyriausybė, interesų grupės).29  Paskutiniuoju atveju veikia aiškus darbotvarkės nustatymo 

modelis – žiniasklaidai nurodoma, kokią informaciją ir kokiuose rėmuose perteikti masiniam auditorijos 

ratui. 

 J. Gerhards and D. Rucht dar 1992 m. konkrečiai įvardijo 3 rėmų struktūrų kūrimo tipus. Pirmasis 

tipas įvardintas diagnostiniu, kuomet identifikuojama problema ir nustatomas priežastingumo ryšys (kas 

ir kodėl), identifikuojami problemą lėmę veikėjai ir/ar veiksniai. Antrasis tipas apibrėžiamas kaip 

prognozinis, kada pateikiamos mintys, kas turėtų būti atlikta, kad būtų išspręsta diagnostinio rėminimo 

procese įvardinta problema. Svarbu suprasti, jog prognoziniame rėminimo tipe nėra nuoseklaus veiksmų 

plano, kaip padėtį pagerinti - greičiau pateikiamos abstrakčios vizijos, plataus užmojo planai. Galiausiai 

trečiasis tipas – motyvacinis įrėminimas – apima paskatą imtis veiksmų, kolektyvinio veikimo 

                                                 
28  Dennis Chong ir James N. Druckman, „Framing Theory.“ Annual Review of Political Science, 10, 2007. 

https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054 [Žiūrėta 2018 03 18].  
29 Dietram A. Scheufele, „Framing as a Theory of Media Effects.“ Journal of Communications, Volume 49, Issue 1, 1999. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x [Žiūrėta 2018 03 19]. 

 

https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x
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mobilizavimą. Siekiama, jog visuomenėje įsigalėtų savimonė, kad piliečiai yra svarbūs ir reikalingi, 

norint pakeisti susidariusią padėtį.30 

 Akademikas D. Altheide apibrėžė, jog rėmus kaip tokius vienija bendros charakteristikos: 

naratyvo struktūra, universali moralinė tiesa, konkretus laikas ir vieta, vienareikšmiškumas.31 Rėmai 

savo esme nusako ribas, kuriose įvykis ar problema gali būti analizuojami. Taigi, akivaizdu, jog 

įrėminimas svarbus tuo, jog daro įtaką plačiam viešajam diskursui, tam tikra linkme nukreipdamas 

visuomenės pažiūras.  

 

1.4. Rusijos Arkties naratyvo problematika 

 

1.4.1. Arkties mitas 

 

Pasaulio žiniasklaidoje kartkartėmis atsiranda palyginimų, jog Rusijai Arktis – tas pats, kas 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms Laukiniai Vakarai (Wild West) – piešiamas idealizuotas kultūrinis, 

socialinis stereotipas, nuo kurio neatsiejamas tapatybės formavimasis. Arkties mitas Rusijos identitete 

gyvas jau seniai – amerikiečių profesorius J. McCannon Rusijos ir Arkties sąsajas išsamiai išnagrinėjo 

1998 m. išleistoje knygoje „Red Arctic: Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union, 

1932-1939“. Nors pirmieji Šiaurės tyrinėjimai prasidėjo dar XVI a. viduryje, XX a. Sovietų Sąjunga jau 

tapo matoma kaip svarbiausia galia, dominuojanti Arktyje. Stalinas tuomet suvokė, jog Šiaurės jūrų 

kelias yra esminė arterija, galinti padėti užimti dominuojančią tarpininko poziciją tarp Azijos ir Europos. 

Šis suvokimas paskatino tiek ekonominę, tiek logistinę plėtrą regione. Sovietų Sąjunga 4 deš. buvo itin 

motyvuojama idėjos sovietizuoti Arktį kiek įmanoma labiau, tad būtent iš vykdomo plataus masto 

modernizacijos ir aktyvių tyrinėjimų projekto susiformavo Arkties mitas, kuris, autoriaus tuometine 

prielaida, buvo taip giliai įteigtas į žmonių mąstymą, jog išliks gyvas net ir XXI a. žmonėms. Arkties 

mitas pasitarnavo kaip sovietų propagandos įrankis, kuomet pasitelkiant nacionalinius didvyrius, 

herojinius simbolius ir asmenybes buvo siekiama sutelkti visuomenę – referuojant į patriotinius jausmus 

užsitikrinti jos paramą. Kartu poliariniai tyrinėjimai tapo neatsiejama socialistinio realizmo ideologijos 

dalimi – profesoriaus teigimu, Arkties mitas buvo ne tik ideologijos dalimi, bet prisidėjo prie pačios 

                                                 
30 Scheufele, 114. 
31 David L. Altheide, „The News Media, the Problem Frame, and the Production of Fear.“ The Sociological Quarterly, Vol-

ume 38, Number 4, 1997. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1997.tb00758.x [Žiūrėta 2018 04 06]. 

https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1997.tb00758.x
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ideologijos formavimo. Ypatingai tuomeninės žiniasklaidos pagalba, mokslininkai, tyrinėję Arktį ir kitos 

istorinės asmenybės, vienokiu ar kitokiu būdu susijusios su Rusijos Šiaure, buvo idealizuojami, keliant 

nostalgišką įkvėpimą, skatinant sovietinį solidarumą. Akivaizdu, jog tiek sovietinės, tiek moderniosios 

Rusijos nacionalinėje atmintyje Arktis susiformavo kaip šalies didybės simbolis.32  

Nepaisant to, jog Arkties mitas Rusijos tapatybėje įsišaknijęs, vis tik minėtos akademikės O. 

Khrushcheva ir M. Poberezhskaya pabrėžia, jog šiais laikais nemaža Rusijos visuomenės dalis neturi 

gilaus suvokimo, jog jie – Arkties dalis. Būtent dėl šios priežasties identiteto kūrimo procesas Maskvos 

politiniams lyderiams tampa kertinis – tarptautiniu mastu Arkčiai tampant vis svarbesniu regionu, būtina 

sukurti tvarų nacionalinį naratyvą, įtikinantį šalies visuomenę, kodėl Arktis aktuali ir pastarajai. Autorės 

teigia, jog Arkties mito kūrimas savaime nėra išnykęs iš rusų kultūros - anaiptol, Arkties politika 

šiandienos Rusijoje tampa viena iš charakteristikų, apibrėžiančių pokomunistinės valstybės identitetą. 

Šiek tiek atsiribojant nuo Kremliaus Arkties naratyvo kūrimo ir kalbant abstrakčiau apie moderniosios 

Rusijos  tapatumą, svarbu paminėti kiek išsiskiriančias šalies lyderių identiteto kūrimo perspektyvas. 

Nepaisant fakto, jog tiek B. Jelciną, tiek D. Medvedevą, tiek V. Putiną vienijo idėja pozicionuoti valstybę 

kaip didžiąją galybę, strategijos, kaip tai pasiekti, išsiskyrė. Jelcinas koncentravosi ties demokratinių 

vertybių aktualizavimu, Medvedevas itin aktyviai pasisakė už tvirtą bendardarbiavimą su Vakarais, o 

Putinas Rusijos galią stengėsi pabrėžti per istorinę didybę ir išskirtinumą.33 

 

1.4.2. Rusijos Arkties geografinis metanaratyvas 

 

Istoriškai Rusijos identiteto pamatas pastatytas ant trijų pagrindinių geografinių metanaratyvų – 

daugiau, aukščiau, šiauriau (больше, выше, севернее), kurie sudaro sąlygas formuotis konkretesniems 

naratyvams. Pirmiausia, Rusijos teritorija yra didesnė, lyginant su kitomis pasaulio valstybėmis, ir 

pakankama, kad formuotų atskirą žemyną (Eurasianism / евразийство). Antras naratyvas siejamas su 

kosmizmu (Cosmism / космизм) - siekiu ir tikėjimu pačiai pirmajai geriausiai pažinti Visatą. Galiausiai 

trečiasis ir šio darbo kontekste aktualiausias metanaratyvas, susiformavęs 2000-aisiais ir bylojantis, jog 

Arktis - tarsi rusų tautos vėliavnešys, paskutinė užkariauta teritorija, atversianti Rusijai kelią į klestintį 

                                                 
32 John McCannon, Red Arctic: Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union, 1932-1939. New York: 

Oxford University Press, 1998. 
33 Khrushcheva ir Poberezhskaya, 548-550. 
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XXI a. (Arctism / арктизм). Akivaizdu, jog kai nuo 2008–2009 m. Rusijos Arkties diskurse pradėjo 

dominuoti liberali kryptis, itin palaikanti dialogą, bendradarbiavimą ir taikias derybas, oficialus Rusijos 

Arkties naratyvas taip pat tapo nuolankesnis – vietoj agresyvaus savęs pozicionavimo pradėjo ryškėti 

kiek pasyvesnė, bet kartu ir pozityviai pergalinga retorika.34 

Vis tik panašu, jog šalies viduje nuo pat 2000-ųjų pradžios įsivyravo prieštaravimai Arkties 

klausimu – vienoks pozicionuojamas oficialus naratyvas tarptautinei bendruomenei, tačiau visai kas kita 

vystosi tautinio elito mąstysenoje. Nacionalizmo idėjos formavo radikalesnį arktinį identitetą – tautinio 

elito galvoje atgijo sovietmečiu Stalino diegtas Arkties mitas ir tuometinių vertybių propagavimas – 

patriotizmas, heroizmas, socialistinis humanizmas, išskirtinių industrinių pajėgumų akcentavimas bei 

kitos socialinio realizmo idėjos. Vis tik platesnei šalies visuomenės masei Arktis išliko idealizuotas jų 

tapatybės dalies konstruktas, simbolizuojantis dvasinę tautos didybę. Apskritai Rusijos politiniame 

diskurse dažnai eskaluojama, jog įvairios grėsmės, nesaugumas ateina iš apačios, iš Pietų –  nestabilumas, 

migracijos srautai ir kitos problemos. Tokia pozicija natūraliai pradeda kurti idealizuotą viziją, jog 

Šiaurė, Arktis – regionas, į kurį turi atsigręžti Rusija, kadangi tik ten galima jaustis saugiai.35 

  

                                                 
34 Marlene Laruelle, „Larger, Higher, Farther North … Geographical Metanarratives of the Nation in Russia.“ Eurasian Ge-

ography and Economics, Volume 53, Issue 5, 2012. https://doi.org/10.2747/1539-7216.53.5.557 [Žiūrėta 2018 03 15]. 
35 Ten pat, 566-569.  

https://doi.org/10.2747/1539-7216.53.5.557
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2. OFICIALAUS RUSIJOS PREZIDENTO TINKLALAPIO ANALIZĖ 

 

2.1. Metodologija 

 

Šiame darbe pasitelkiamas oficialus Rusijos prezidento tinklalapis (www.en.kremlin.ru). Nuo 

2000 m. sausio tinklalapyje pateikiamos visos naujienos, susijusios su Rusijos prezidentu – oficialios 

kalbos, interviu, sveikinimai, politiniai pareiškimai, susitikimų transkripcijos, dokumentų tekstai, 

informacija apie vizitus ir t.t. Kadangi tinklalapyje visa informacija oficialiai pateikiama dviem – rusų ir 

anglų – kalbomis, galima daryti prielaidą, jog ir auditorijos, kurią norima pasiekti, mastas gana platus. 

Maža to, atsižvelgiant į publikuojamų transkripcijų tipų ir temų įvairovę, panašu, jog ir pati auditorija 

taip pat daugialypė – tekstai aktualūs tiek vietiniams, tiek užsienio žurnalistams, mokslininkams, 

politikos atstovams, valstybės tarnautojams bei apskritai plačiajai visuomenės daliai. Tyrimu siekiama 

perprasti Rusijos politinį diskursą Arkties tematika, tad įvertinus, jog Vladimiras Putinas – lyderis, 

išsamiausiai reprezentuojantis šalies politinę darbotvarkę, oficialus Rusijos prezidento tinklalapis 

pasirinktas kaip tinkamiausias analizės objektas.  

Kadangi analizėje pasitelktas laikotarpis – 2012 m. gegužės mėn. (V. Putino trečiosios prezidento 

kadencijos pradžia) – 2018 m. balandis, siekiant gilesnio išnagrinėjimo, tekstai iš www.en.kremlin.ru, 

priklausomai nuo jų paskelbimo laiko, suskirstyti į atskiras kiekvienų metų kategorijas (2012 m., 2013 

m., 2014 m., 2015 m., 2016 m. 2017 m. ir 2018 m.). Esminis šio darbo metodas – apibendrinanti turinio 

analizė (summative content analysis). Apibendrinanti turinio analizė susideda iš dviejų dalių. Pirmoji 

dalis labiau techninė – kiekybiškai identifikuojamas ir išanalizuojamas raktažodis, siekiant plačiau 

suprasti jo vartojimą. Antroji dalis susijusi su interpretacija, kurios tikslas – atrasti reikšmes ir prasmes, 

slypinčias tame kontekste, kuriame vartojamas pasirinktas raktažodis. Apskritai turinio analizei, 

nepriklausomai nuo detalesnės jos formos, būdingi tie patys septyni pagrindiniai žingsniai:  

1) tyrimo klausimo suformulavimas; 

2) duomenų, kurie bus analizuojami, surinkimas; 

3) taikomų kategorijų identifikavimas ir apibrėžimas; 

4) kodavimo proceso nustatymas; 

5) kodavimo pritaikymas; 

6) patikimumo nustatymas; 

7) rezultatų, surinktų koduojant duomenis, analizė ir interpretavimas.  

http://www.en.kremlin.ru/
http://www.en.kremlin.ru/
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Bet kokios turinio analizės pamatas yra kodavimo procesas – duomenų sistemizavimas į 

mažesnes kategorijas. Savo esme kategorijos yra tam tikros atsikartojančios temos ar abstraktūs potemių, 

minčių šablonai, išryškėjantys dviem būdais: arba kylantys aiškiai ir tiesiogiai iš teksto, arba atrandami 

interpretacijos metu. Galiausiai, identifikuojami tarpusavio ryšiai tarp kategorijų, iš kurių susiformuoja 

bendresnis diskurso suvokimas.36  

Taigi, pirmiausia tekste identifikuojamos transkripcijos, kuriose vartojamas raktinis žodis 

„Arctic“: nuo 2012 m. gegužės mėn. iki 2018 m. balandžio mėn. imtinai iš viso rasti 225 tekstai. 2012 

m. bendrai rasta 13 transkripcijų, 2013 m. – 41, 2014 m. – 46, 2015 m. – 28, 2016 m. – 37, 2017 m. – 

50, 2018 m. – 10. Akivaizdu, jog apie Arktį daugiausia kalbėta 2017 m.  

Atranka tolimesnei analizei vykdyta pagal du esminius kriterijus: 

1) Formos: tekstuose, kurie tinkami tolimesniam tyrimui, turi būti tiesioginių V. Putino kalbų, 

žinučių transkripcijų (oficialios kalbos, dialogai, interviu, pareiškimai, sveikinimai ir t.t.), o ne 

perfrazuotų atpasakojimų. 

2) Turinio: Arkties tema turi būti arba dominuojanti, arba sudaryti vieną iš temos dalių. 

Transkripcijos, kuriose Arkties raktažodis minimas atsitiktinai visai kitame kontekste, toliau 

nenagrinėjamos. 

Remiantis pastaraisiais kriterijais, galutinei išsamesnei analizei atrinkta 117 transkripcijų (žr. 

grafiką Nr. 1). 2012 m. – 10, 2013 m. – 21, 2014 m. – 22, 2015 m. – 15, 2016 m. – 15, 2017 m. – 29, 

2018 m. – 5.  

 

 

 

                                                 
36 Hsieh ir Shannon, 1283-1285. 
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Grafikas Nr. 1. Pagal du kriterijus – formos ir turinio – atrinktų tinklalapio www.en.kremlin.ru 

transkripcijų pasiskirstymas 2012 05 – 2018 04 laikotarpiu  

 

Atrinkus tekstus, atliekama gilesnė jų analizė. Pirmiausia, transkripcijoje identifikuojama, kiek 

kartų ir kokiame kontekste paminėtas raktažodis „Arctic“. Koduojant duomenis ir ieškant bendrų 

kategorijų, analizuojama, kokią poziciją sufleruoja žinutės siuntėjas (remiantis pozicionavimo teorija) 

bei kokius rėminimo būdus pasitelkia V. Putinas kurdamas nuoseklų naratyvą.  

 

2.2. Arkties tematika Rusijai aktualiausių klausimų kontekste 

 

Iš visų 225 transkripcijų atrinkus tinkamas tolimesniam tyrimui (117), 108 tekstai liko už šios 

analizės ribų. Galima daryti prielaidą, jog Arktis dažnai įrėminama kitų temų kontekste, neakcentuojama 

kaip tam tikra išskirtinė naujiena, tačiau nuolat primenama kaip Rusijai svarbi sritis. 

Analizuotose 117 transkripcijų raktažodis „Arctic“ paminėtas 489 kartus. Žvelgiant į kiekybinius 

duomenis, panašu, jog raktažodžio vartojimo dažnumas tiesiogiai koreliuoja su transkripcijų 

pasiskirstymu septynerių metų laikotarpyje (žr. lentelę Nr. 1). Svarbu pabrėžti, jog daugiau nei pusė šio 

skaičiaus (250) identifikuota 2017 m. Įvykis, lėmęs tokį išskirtinumą – 2017 m. pavasarį, kovo 29-30 d., 

vykęs tarptautinis forumas „Arktis – dialogo teritorija“, kuriame diskutuota apie svarbiausius regiono 

iššūkius, plėtros ir bendradarbiavimo perspektyvas. 37  Forumas Rusijos iniciatyva organizuotas jau 

                                                 
37 Presidential Executive Office, “The Arctic: Territory of Dialogue international forum.” Maskva: Presidential Executive 

Office, 2017. http://en.kremlin.ru/events/president/news/54149 [Žiūrėta 2018 04 12].  
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ketvirtąjį kartą (prieš tai – 2010 m., 2011 m. ir 2013 m.), tačiau būtent paskutinysis sulaukė ženkliai 

didesnio susidomėjimo – atvyko daugiau nei 2400 dalyvių (palyginimui, pirmuosiuose trijuose 

forumuose bendrai sudėjus dalyvavo tik kiek daugiau nei 1300 žmonių).38 Tokia tendencija prisideda 

prie argumentų, grindžiančių pastaraisiais metais augantį tarptautinį susidomėjimą Arktimi, sustiprinimo.  

Lentelė Nr. 1. Koreliacija tarp transkripcijų kiekio ir raktažodžio „Arctic“ vartojamo dažnumo 

Metai Transkripcijų skaičius Raktažodžio „Arctic“ vartojimo skaičius 

2012 10 17 

2013 21 53 

2014 22 84 

2015 15 24 

2016 15 41 

2017 29 250 (iš jų 138 Arkties forumo transkripcijoje) 

2018 5 20 

 

Apskritai temų kontekstas, kuriame įprasminamas Arkties klausimas, šiame darbe plačiau 

nenagrinėjamas – tai gana išsamiai atlikta ankstesniuose tyrimuose. Verta tik akcentuoti, jog temų 

darbotvarkės perdavimo modelis veikia – tiek oficialiame V. Putino politiniame diskurse, tiek 

žiniasklaidos priemonėse Arktis įrėminama tų pačių pagrindinių temų kontekste: energetikos, gamtos 

išteklių, aplinkosaugos, nacionalinio saugumo ir industrinės plėtros. Atkreipiamas dėmesys, jog didelio 

dėmesio 2016 m. ir 2017 m. sulaukė Jamalo pusiasalyje Rusijos statomas suskystintų dujų (SGD) 

terminalas. Tai lėmė, jog energetikos sektoriaus ir Arkties reikšmė Rusijai ir pasauliui tiesiogiai ar 

netiesiogiai pristatoma ypatingos svarbos bei įtraukiama ir į kitas temas.   

 

                                                 
38 Roscongress Foundation, “The ‘Arctic: Territory of Dialogue’ International Arctic Forum.” Maskva: Roscongress Founda-

tion, 2017. http://forumarctica.ru/en/about-the-forum-2/ [Žiūrėta 2018 04 12].  

http://forumarctica.ru/en/about-the-forum-2/
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2.3. Ryšys tarp Rusijos ir Arkties: V. Putino diskurse kuriama pozicija 

 

Analizuojant V. Putino politinį diskursą, išskirtos šios esminės kategorijos: gelbėtojos įvaizdis; 

gynybinis įvaizdis; pirmaujanti valstybė, iniciatorė; didybės simbolika; altruistinė pozicija; Arktis kaip 

Rusijos klestėjimo garantas; nostalgija; herojiškumas. Analizės metu jų išskirta ir daugiau, tačiau 

kodavimo proceso metu dėl tarpusavio persidengimo įtrauktos į abstraktesnius vienetus. 

 

2.3.1. Arkties gelbėtojos ir globėjos įvaizdis 

 

Vienas iš akivaizdžiausių V. Putino kuriamų naratyvų yra Rusijos, kaip Arkties gelbėtojos, 

pozicija. Nors globėjiška vizija apima ir siekį apsaugoti vietinius gyventojus, jų kultūrą, vis tik labiausiai 

tokia gelbėtojos kategorija įžvelgiama aplinkosaugos tematikoje: gana dažnai pabrėžiama mintis, jog 

Arktis – itin pažeidžiamas pasaulio regionas, todėl Rusija jaučia pareigą juo rūpintis. Pažeidžiamumas 

daugeliu atvejų pristatomas referuojant į klimato kaitą, ekosistemos trapumą – kitaip tariant, žalą visai 

planetai. Atsakomybės jausmas, natūralu, kyla iš to, jog viena trečioji Rusijos teritorijos yra būtent 

Arktyje. Apskritai pastarasis teiginys – Rusijos teritorija didžia dalimi yra Arktyje – neretai pasitelkiamas 

grindžiant norą ir/ar veiksmus aktyviau įsitraukti į regiono plėtrą. Įprasminant mintį V. Putino žodžiais, 

„Rusija turi neaprėpiamą gamtos išteklių potencialą. Mūsų šalis – namai unikalioms ekosistemoms, 

kurios veikia aplinkos tvarumą visoje planetoje, todėl mūsų pareiga – išsaugoti šį gerbūvį, užtikrinti 

aplinkosaugos stabilumą ir tokiu būdu šalyje pagerinti gyvenimo kokybę“.39  

Gelbėtojos įvaizdis aplinkosaugos srityje bemaž geriausiai atsiskleidžia per J. Gerhards and D. 

Rucht išskirtus visus tris rėmų struktūrų kūrimo tipus – diagnostinį, prognozinį ir motyvacinį. 

Diagnostinis rėmas V. Putino retorikoje atsispindi referuojant į Arkties pažeidžiamumą, atsiradusį dėl 

praėjusių kartų kaltės („Anksčiau gamtinių išteklių išgavimas Arktyje buvo vykdomas visiškai 

neatsižvelgiant į aplinkos išsaugojimą“40; „Metalas, konteineriai, kuro ir tepalų atliekos – visa tai buvo 

palikta nuo tada, kai Rusija pasitraukė iš regiono 1990-aisiais. Niekas nebuvo išvalyta. Viskas liko taip, 

                                                 
39 Presidential Executive Office, “Security Council meeting.” Maskva: Presidential Executive Office, 2013. http://en.krem-

lin.ru/events/president/news/19655 [Žiūrėta 2018 04 15].  
40  Presidential Executive Office, “Meeting with Government members.” Maskva: Presidential Executive Office, 2016. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/52843 [Žiūrėta 2018 04 15]. 

 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/19655
http://en.kremlin.ru/events/president/news/19655
http://en.kremlin.ru/events/president/news/52843
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kaip buvo41; „Praėjusios kartos mums paliko daug gerų dalykų, už ką mes esame dėkingi. Aš dabar jų 

visų neišvardinsiu. Viskas, ką dabar turime, atėjo iš praėjusių kartų, įskaitant ir tokias problemas kaip 

užterštumas Arktyje“42). 

Klimato kaita ir aplinkosauga – tematika, daugiau ar mažiau jautri visai tarptautinei sistemai, 

todėl Rusijai aplinkosaugos klausimas pasitarnauja siekiant pateisinti savo aktyvumą Arktyje. Šiuo 

atveju Prezidento retorikoje pastebimi skambūs, bet neapibrėžti planai, įprasminami prognozinio rėmų 

tipo ribose: tiesiogiai ir netiesiogiai akcentuojama, jog reikia įdėti daugiau resursų, pasitelkti visus 

įmanomus kelius, užtikrinant aplinkos saugumą, mažinti užterštumą, išlaikyti balansą tarp gamtinių 

išteklių išgavimo ir aplinkos žalojimo. Tai, jog Arktyje esti didžioji dalis neišnaudotų gamtinių resursų, 

leidžia Rusijai, kurios nemenka teritorija išsidėsčiusi šiame regione, išlaikyti aplinkos išsaugojimo temą 

aktualijų viršuje.  

Galiausiai motyvacinis rėminimas, kuriuo siekiama sutelkti visuomenę ir mobilizuoti kolektyvinį 

veikimą, pastebimas įvairiuose kontekstuose. Vienas iš ryškiausių – paminint Rusijos inicijuotą 

programą, skirtą Prano Juozapo Žemės, salyno Arktyje, išvalymą. Pavyzdžiui: „Ten yra 15 000 tonų 

metalo atliekų, 15 000 vienoje vietoje! Tai – milžiniškas darbas, kurį turime padaryti ne tik Prano Juozapo 

Žemėje, bet visoje Arktyje nuo Murmansko iki Čiukčijos. Tai yra didžiulis, bet labai naudingas ir 

reikalingas įsipareigojimas mūsų šaliai ir apskritai visam pasauliui.“43  

Analizuojant V. Putino retoriką akivaizdu, jog praeities kartos įvardijamas kaip didžiausias 

Arkties aplinkos problemų veiksnys – tokiu būdu pernelyg nekeliama priešprieša su šiandien Arktį 

vystančiomis kitomis šalimis. Tai savaime suteikia progą garsiau kalbėti apie tai, ką daryti, kad 

ankstesnio šimtmečio klaidos nepasikartotų ateityje. Tuo remdamasis V. Putinas pažymi, jog Arktis – 

Rusijos prioritetinis regionas, todėl būtina kuo greičiau sukurti ir priimti programą socialinei ir 

ekonominei Rusijos Arkties plėtrai, pateisinamas valstybės strateginis planas aplinkos išsaugojimui.44 

 

                                                 
41 Presidential Executive Office, “Meeting on Arctic region’s comprehensive development.” Maskva: Presidential Executive 

Office, 2017. http://en.kremlin.ru/events/president/news/54147 [Žiūrėta 2018 04 15].  
42 Presidential Executive Office, “Meeting with participants in an environmental expedition to Franz Josef Land archipelago.” 

Maskva: Presidential Executive Office, 2012. http://en.kremlin.ru/events/president/news/16082 [Žiūrėta 2018 04 15].  
43 Ten pat.  
44 Presidential Executive Office, “Meeting on the efficient and safe development of the Arctic.” Maskva: Presidential Execu-

tive Office, 2014. http://en.kremlin.ru/events/president/news/45856 [Žiūrėta 2018 04 16].  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/54147
http://en.kremlin.ru/events/president/news/16082
http://en.kremlin.ru/events/president/news/45856
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2.3.2. Gynyba 

 

Arkties apsaugai – daugiausia aplinkosaugai, bet kartu ir kitoms sritims – užtikrinti V. Putino 

akimis žvelgiant būtinas Rusijos svarus indėlis. Galima daryti prielaidą, jog beprecedentis 

militarizavimas pateisinamas Maskvos pozicija „globoti Arktį nuo praeities ir ateities priešų“. Ši 

prielaida susijusi su dar viena kylančia kategorija – gynyba.  Gynybinę Rusijos poziciją Arktyje galima 

toliau interpretuoti per tris perspektyvas: pirma, kylančią kaip motyvą iš gelbėtojos įvaizdžio, globėjiškos 

pareigos; antra, atsirandančią iš poreikio apsaugoti savo nacionalinius interesus, apsidrausti nuo grėsmių; 

trečia, kylančią dėl poreikio apsaugoti Šiaurės jūrų kelią. 

Pirmoji perspektyva – akivaizdus gelbėtojos įvaizdžio tęsinys. Pagrindiniai motyvai, kuriais 

grindžiama didėjanti Kremliaus karinė intervencija – aplinkosauga ir apsauga nuo aktyvėjančio kitų šalių 

įsitraukimo į Arktį: „Mes atkūrėme savo karinę bazę Naujojo Sibiro salose, kurios yra itin svarbios, 

siekiant kontroliuoti situaciją Arktyje. Leiskite man priminti, kad šiais metais pradėjome atstatyti 

šiaurinius aerodromus.“45 

Analizėje galima pastebėti, jog vis tik ryškiausias gynybinis motyvas – nacionalinių interesų 

apsauga. V. Putino retorika šiuo klausimu gana konkreti nuo pat 2013 m. iki šiandienos – dažnai be jokių 

užuolankų kalbama, jog Arktis yra Rusijos prioritetinis regionas, tad kartu jautrus ir nacionaliniam 

saugumui. Dar 2013 m. gegužę, savo trečiosios kadencijos pradžioje, Prezidentas akcentavo, jog būtina 

stiprinti gynybines pajėgas labiau nei bet kada anksčiau.46 Iki pastarosios kadencijos vidurio, ypatingai 

2013 m., V. Putinas nevengdavo aiškiai įvardinti tarptautinių grėsmių, kurios, natūralu, tapdavo pretekstu 

didinti Rusijos karinį aktyvumą Arktyje. Kalbėta, jog NATO ir JAV kelia militarizacijos grėsmę Arktyje. 

Be to, kurstyta baimė, jog radikalizmas ir nestabilumas, gimstantis Vidurio Rytuose ir Azijoje, gali 

evoliucionuotis ir aplinkiniuose regionuose (įskaitant Arktį). Visa tai transliuota kaip tiesioginės grėsmės 

nacionaliniam šalies interesui.47 Svarbu paminėti, jog visur, kur tik kalbėta apie Rusijos karinių pajėgų 

stiprinimą, karinių bazių kūrimą ir t.t., bandyta perteikti mintis, jog siekiama užtikrinti šalies gynybinį 

pajėgumą, o ne militarizuoti Arktį.  

                                                 
45 Presidential Executive Office, “Expanded meeting of the Defence Ministry Board.” Maskva: Presidential Executive Office, 

2013. http://en.kremlin.ru/events/president/news/19816 [Žiūrėta 2013 04 13].  
46 Presidential Executive Office, “Meeting with senior Defence Ministry officials.” Maskva: Presidential Executive Office, 

2012. http://en.kremlin.ru/events/president/news/15508 [Žiūrėta 2018 04 11].  
47 Presidential Executive Office, “Expanded meeting of the Defence Ministry Board.”, 2013.  
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Šiaurės jūrų kelio plėtra – dar vienas motyvas didinti gynybinį potencialą Arktyje. Nuo pat 

kadencijos pradžios V. Putinas tendencingai daugiau kalba apie Šiaurės jūrų kelio plėtrą. Prezidentas, 

suteikdamas keliui pasaulinio masto reikšmę (beveik visur, kur užsimenama apie kelią, pabrėžiama, jog 

tai taps itin galingu konkurentu jau egzistuojantiems transporto maršrutams), periodiškai užsimena, jog 

jo plėtrai būtinas ir saugumo didinimas. Kalbėdamas apie Naujojo Sibiro salas, V. Putinas teigia: „Mūsų 

kariuomenė paliko salas 1993 m., tačiau tai yra labai svarbi vieta Arkties vandenyne, turint omenyje ir 

Šiaurės jūrų kelio plėtrą. Mes sutarėme, jog ne tik atstatysime karinę bazę salose, taip pat atkursime 

aerodromą <...>, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus Šiaurės jūrų kelio veikimas bei Rusijos kontrolė 

šioje teritorijos dalyje.“ 48  Taigi, kuriamas įspūdis, jog laivybinė magistralė kartu yra ir augančios 

ekonomikos garantas, ir pavojus valstybės saugumui: pabrėžiama, jog didėjantis užsienio susidomėjimas 

Šiaurės jūrų keliu sukuria pareigą Rusijai labiau saugoti savo interesus Arktyje. 

 

2.3.3. Šiaurės jūrų kelias – motyvas Rusijos lyderystei Arktyje 

 

 

Šiaurės jūrų kelias gali būti įvardintas kaip gija, siejanti sovietmetį ir moderniąją V. Putino Rusiją. 

J. McCannon mini, jog 1932 m., kuomet ledlaužis „Sibiriakovas“ perplaukė Šiaurės jūrų kelią, pastarasis 

patapo tikra „nacionaline manija“ – Maskva tuo neabejotinai pasinaudojo kaip vienu iš herojiškų įvykių 

dar labiau sustiprinti Rusijos, kaip arktinės valstybės, tapatumą.49 Panaši tendencija ryškėja ir V. Putino 

valdomoje šalyje: dėl klimato kaitos tirpstant ledynams, kelias pastarąjį dešimtmetį vis labiau atsiveria 

laivybai, todėl kartu iškylančios ekonominės galimybės pradedamos aktyviai akcentuoti ir šalies 

Prezidento retorikoje. Laivybinė magistralė vaizduojama kaip itin plataus masto rusų plėtros projektas: 

„Šiais metais [2013 m. – aut. past.] mes sulaukėme paraiškų iš daugiau nei 300 laivų, norinčių naudotis 

Šiaurės jūrų keliu, ir skaičius vis didėja.“50  

 

Šiaurės jūrų kelias sudaro sąlygas Rusijai tapti Arkties regiono lydere ir užimti tarpininkės 

poziciją tarp Azijos ir Europos. V. Putino žinutė apie laivybinę magistralę gana aiški – tai pateikiama 

tarsi iš senų laikų atgijusi inovacija, kelias, kurio poreikis tarptautiniu mastu sparčiai auga, didėja įvairių 

                                                 
48 Presidential Executive Office, „Teleconference with Defence Ministry heads.“ Maskva: Presidential Executive Office, 

2013. http://en.kremlin.ru/events/president/news/19226 [Žiūrėta 2018 04 20].  
49 McCannon, 111. 
50 Presidential Executive Office, „Working meeting with FSB Border Guard Service Director Vladimir Kulishov.” Maskva: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/19039 [Žiūrėta 2018 04 11]. 
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šalių noras prisidėti prie plėtros ir keliu naudotis. Panašu, jog stengiamasi sukurti didingą įspūdį, kad šis 

laivybos maršrutas, šalia energetikos ir gamtos resursų, yra veiksnys, ženkliai prisidėsiantis prie 

ekonominio gerbūvio – pirmiausia, žinoma, nacionalinio, o kartu ir prie tarptautinio. V. Putino kalboje 

pastebima nemažai žinučių, simbolizuojančių pasididžiavimą: („Dabar atvertas naujas skyrius Arkties 

istorijoje, kurį galėtume pavadinti industrinio proveržio era. Rusija atlieka intensyvų darbą Arkties 

regionuose, norėdama ištirti ir plėtoti naujus naftos, dujų ir mineralų tvenkinius. Mes atkuriame Šiaurės 

jūrų kelią.“51; „Šiaurės jūrų kelias taps esminiu Arkties ir Tolimųjų Rytų plėtros veiksniu. Iki 2025 m. 

krovinių srautas šiuo maršrutų padidės dešimt kartų, iki 80 milijonų tonų. Mūsų tikslas yra paversti šį 

kelią globaliu ir itin konkurencingu transporto maršrutu.“52 Esminė transkripcijose siunčiama žinutė yra 

ta, kad Rusija plėtoja sritis, itin naudingas ne tik jai pačiia, bet ir Azijai bei Europai. 

 

2.3.4. Rusija – iniciatorė ir regione pirmaujanti valstybė 

 

Analizuojant Prezidento trečiosios kadencijos kalbų, žinučių, interviu ir kt. transkripcijas, galima 

matyti, jog V. Putinas Rusiją pateikia pirmaujančios ir inovatyvios veikėjos pozicijoje. Nepaisant to, 

jog akademinė bendruomenė dalinai sutinka su teiginiu, jog Rusija pozicionuoja save skatinančia 

bendradarbiavimą ir lygiavertį jėgų išsidėstymą, vis tik V. Putino retorikoje aiškiai matomas siekis 

pabrėžti Rusijos išskirtinumą ir pranašumą prieš kitus veikėjus. Pirmiausia motyvą tam suteikė jau 

minėtas Jamalo SGD terminalas, apie kurį daugiau ar mažiau kalbėta visus septynerius metus. Šiame 

kontekste dažnai išskiriami industriniai pajėgumai: „Mes [Rusija – aut. past.] puikiai perpratome 

suskystintųjų gamtinių dujų laivybos technologiją – labai perspektyvią sritį Rusijai – ir pirmąjį kartą 

Rusijos Arktyje galime vykdyti švytuoklinį krovinių transportavimą [laivyba vyksta pirmyn (su kroviniu) 

ir atgal (be krovinio) – aut. past.]“53. Kartu akcentuojamas inovatyvumas ir technologijų srityje: „Per 

pastaruosius trejus metus buvo investuota 186 milijardų eurų, panaudoti nauji technologiniai ir aukštųjų 

technologijų sprendimai, kurie atvers galimybes dirbti atšiaurioje Jamalo pusiasalio dalyje. Tai pirmas 

                                                 
51 Presidential Executive Office, “Speech at the plenary session of the Third International Arctic Forum The Arctic – A Ter-

rito-ry of Dialogue.” Maskva: Presidential Executive Office, 2013. http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/19281 

[Žiūrėta 2018 04 17]. 
52 Presidential Executive Office, “Presidential Address to the Federal Assembly.” Maskva: Presidential Executive Office, 

2018. http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957 [Žiūrėta 2018 04 10]. 
53 Presidential Executive Office, “Meeting with Sovcomflot CEO Sergei Frank.” Maskva: Presidential Executive Office, 

2013. http://en.kremlin.ru/events/president/news/19002 [Žiūrėta 2018 04 16].  
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kartas, kai iš šios teritorijos nafta bus gabenama ne vamzdynais, o jūra.“ 54  Apskritai Rusijos 

vienareikšmišką pirmavimą energetikoje tinkamiausiai apibendrina V. Putino mintis, išsakyta susitikime 

su vidaus institucijų ministrais dėl Arkties regionos plėtros: „Didžiausi ir svarbiausi tarptautiniai 

angliavandenilių gamybos projektai Arkties regione yra gerai žinomi. Tai yra „Jamalo SGD“, 

„Sachalinas–1“ ir „Sachalinas–2“, kur užsienio partneriai aktyviai dirba kartu su Rusijos bendrovėmis. 

<...> Rusija regione veikia taip pat aktyviai, kaip ir mūsų kaimynai. Šiuo metu mes dirbame 40 vietovėse, 

JAV ir Kanada yra 20 vietų, Švedija – 10, Grenlandija – 6 ir Suomija – 3. <...> Rusija nuosekliai didina 

savo buvimą Arkties regione. Tai yra natūralu didžiausiai Arkties valstybei“.55 Paskutinysis sakinys savo 

esme yra itin iškalbingas ir pagrindžiantis ankstesnių akademikų prielaidas, jog Rusija nuo seno 

pozicionuoja save stipria ir didele Arkties valstybe, turinčia visas teises pasinaudoti Arkties resursais. 

  Rusijos inovatyvumo – to, ką ši šalis daro pirmą kartą pasaulinėje praktikoje – V. Putinas 

nevengia pabrėžti ypač kalbėdamas apie industrinę plėtrą, laivyną: „<...> Leiskite man pasveikinti mūsų 

laivyno įgulą, kuri šiandien, pirmą kartą Rusijos ir Sovietų Sąjungos istorijoje, keliavo Arkties ledais nuo 

Severodvinsko iki Kamčiatkos“56. Akcentuojama, jog Rusija iki 2025 m. pastatys įspūdingus naujos 

klasės ledlaužius – tokius, kurie nesunkiai pralaužtų bet kokio dydžio ir storio ledą. Svarbiausia minima, 

jog visa tai tik dėl naujausių technologijų, kurias turi Rusijos laivų  statybos pramonė, įgijusi per ilgametę 

patirtį.57  

Kaip ir analizuota kitų akademikų darbuose, Rusija akcentuoja esą palaikanti tarptautinį 

bendradarbiavimą. Šiuo aspektu įdomus nuo pat kadencijos pradžios V. Putino kuriamas naratyvas apie 

Rusiją – valstybę, kuri ne tik įsitraukia į vykstantį tarptautinį bendradarbiavimą, bet būtent ir yra toji 

lyderė, kuri jį inicijuoja. Viena iš iliustratyvių citatų: „Mes priėmėme sprendimus sukurti išskirtines 

mokesčių sąlygas įsitraukiantiems į bendrus projektus Rusijos Arkties zonoje. Man malonu pranešti, jog 

mes ne tik sukuriame tokias sąlygas, bet taip pat kviečiame užsienio partnerius su mumis 

bendradarbiauti.“58 Lyderystės bendradarbiavime demonstravimą galima kildinti iš anksčiau aptartos 

kategorijos – Rusijos kaip regiono globėjos/gelbėtojos vaidmens. Valstybės teritorijos dalis Arktyje 

                                                 
54 Presidential Executive Office, “Start of oil shipping operations at Vorota Arktiki (Arctic Gate) terminal.” Maskva: Presi-

dential Executive Office, 2016. http://en.kremlin.ru/events/president/news/51994 [Žiūrėta 2018 04 16].  
55 Presidential Executive Office, “Meeting on Arctic region’s comprehensive development.”, 2017.  
56  Presidential Executive Office, “Meeting with Government members.” Maskva: Presidential Executive Office, 2015. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50401 [Žiūrėta 2018 04 15]. 
57  Presidential Executive Office, “Direct Line with Vladimir Putin.” Maskva: Presidential Executive Office, 2017. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/54790 [Žiūrėta 2018 04 16]. 
58 Presidential Executive Office, “Meeting with heads of energy companies.” Maskva: Presidential Executive Office, 2012. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/15716 [Žiūrėta 2018 04 16]. 
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suteikia pagrindo jai bent jau dalinai jaustis tarsi regiono „šeimininke“, todėl kuriamas naratyvas, jog 

Rusija pakloja pamatą, ant kurio statomas visas bendradarbiavimas. Šiuo atveju pamatą galima suprasti 

kaip įvairių strategijų, programų tarptautiniam plėtrai kūrimą, aplinkosaugos standardų nustatymo 

iniciavimą, tarptautinių forumų organizavimą ir kt. Nemaža dalis Rusijos iniciatyvų ir veiklų pristatomi 

kaip pasaulinės reikšmės projektai, teikiantys naudos daugeliui ir patenkinantys jų interesus. 

   

2.3.5. Didybės išraiška per patirties perspektyvą 

 

Literatūros apžvalgoje aptarta, kad Rusijos politinį diskursą Arkties tematika žiniasklaidoje ir 

oficialiuose dokumentuose tyrinėję akademikai sutinka, jog Rusija siekia pristatyti save per Arkties 

galios veikėjo naratyvą. Šiame darbe pritariant, jog V. Putino retorikoje stiprybės kategorija išties 

akcentuojama, siekta giliau išnagrinėti, kokiu būdu ji pasireiškia. Iš ankstesnių tyrimų žinoma, jog Rusija 

pozicionuoja savo galią per teritorinį pranašumą ir turtingumą gamtiniais ištekliais. Išanalizavus V. 

Putino retoriką paskutiniųjų septynerių metų laikotarpiu, panašu, jog virš šių veiksnių dažnai egzistuoja 

viena stabili kategorija – patirtis. Per Rusijos patirties perspektyvą bandoma įprasminti visas 

aktualiausias temas: gamtinius išteklius, laivyną, energetiką ir t.t. V. Putinas ją pabrėžia iš įvairių 

prizmių: teigiama, kad Rusija, dirbdama jūroje Tolimuosiuose Rytuose ir Arktyje nėra sukėlusi jokių 

rimtų nelaimių ir incidentų (argumentas vartojamas kaip pranašumas prieš kitas valstybes, 

susidūrusiomis su tam tikromis nelaimėmis Arktyje).59 Referuodamas į laivyną, Rusijos prezidentas gana 

tiesmukas: „Jaučiame, jog mūsų šalis privalo išlaikyti ir sustiprinti savo, vienos iš didžiausių pasaulyje 

jūrinių pajėgų valstybių, poziciją.“60. Kalbant apie branduolinę energetiką, minima, jog Rusija nuo seno 

yra aktyvi šioje industrijoje, kadangi visada turėjo aukštos kvalifikacijos mokslininkų, inžinierių–

profesionalų, prisidėjusių prie Arkties vystymo. 61  Nagrinėjant V. Putino pasisakymus skirtinguose 

kontekstuose, galima išvesti paprastą ir nuoseklų mąstymo modelį: Rusija pozicionuoja save turinčia 

daug patirties Arktyje svarbiausiuose sektoriuose, o tai savo ruožtu natūraliai padeda įstatyti save į 

lyderės rolę, prisidedančią prie bendro gerbūvio.  

                                                 
59 Presidential Executive Office, “Speech at the plenary session of the Third International Arctic Forum The Arctic – A Ter-

ritory of Dialogue.”, 2013. 
60 Presidential Executive Office, “Meeting on implementing state armament programme for the Navy.” Maskva: Presidential 

Executive Office, 2012. http://en.kremlin.ru/events/president/news/16086 [Žiūrėta 2018 04 17].   
61 Presidential Executive Office, “Congratulations to current and former nuclear industry workers.” Maskva: Presidential Ex-

ecutive Office, 2013. http://en.kremlin.ru/events/president/news/19303 [Žiūrėta 2018 04 18]. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/16086
http://en.kremlin.ru/events/president/news/19303


31 

 

2.3.6. Sąsaja tarp nacionalinio ir globalaus intereso 

 

Analizuojant giliau bendro gerbūvio akcentavimą, galima įžvelgti dar vieną kategoriją – 

altruistinę šalies poziciją. V. Putinas, ypatingai kalbėdamas su užsienio šalių atstovais, dažnai kuria 

nesavanaudiškos ir savo bei kitų šalių žmonių gerove itin besirūpinančios valstybės įvaizdį: „Noriu 

išskirti, jog šis projektas [Jamalo SGD terminalas – aut. past.] be jokių išimčių yra labai svarbus ne tik 

mūsų šaliai ir ne tik Europai: šis projektas ypatingai prisideda prie pasaulio energetikos plėtros. Jis 

skatina sėkmingą globalių erdvių vystymąsi, kuria inovatyvių technologijų paklausą angliavandenilių 

gamybos ir transportavimo srityje, ir kuria darbo vietas tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje.“62 Vis tik būtina 

suprasti, jog altruistinė pozicija nėra dominuojanti – nepaisant to, jog stengiamasi sukurti valstybės, 

teikiančios globalią naudą, įspūdį, Rusijos vidaus auditorijai labiau akcentas dedamas ne ant pasaulinės 

reikšmės, bet referuojant į naudą nacionaliniu mastu: „Noriu pasakyti dar kartą, kad visi mūsų [Rusijos 

– aut. past.] žingsniai [Arktyje – aut. past.] privalo ne tik didinti Rusijos ekonominį potencialą, bet taip 

pat atnešti teigiamų pokyčių gyvenimo kokybei ir demografiniam vystymuisi Arkties regione. <...> Mes 

turime naudotis juo [regionu – aut. past.] taip efektyviai, kad jis suteiktų naudos absoliučiai visai 

Rusijai.“63 

V. Putino retorikoje Arktis neatsiejama nuo idealistinės vizijos kūrimo: regionas dažnai 

pateikiamas kaip toks, kuris užtikrins šalies sėkmingą vystymąsi ir turtingą ateitį. Akivaizdu, jog Rusijos 

klestėjimo garantas – energetika ir neišnaudoti Arkties gamtiniai ištekliai: „Pramoninė ir infrastruktūrinė 

Jamalo pusiasalio plėtra yra nacionalinės svarbos. Tai leis mums pasinaudoti turtingais – bet vis dar 

nepasiekiamais – resursais čia, sukurti naujų darbo vietų, pramonės šakų ir angliavandenilių perdirbimo 

centrų. Savo ruožtu tai bus pagrindinis impulsas ne tik Jamalo – Nenetso autonominės srities socialiniam 

ir ekonominiam vystymuisi, bet ir visam Uralui ir Vakarų Sibirui. Iš tiesų, ši plėtra tikriausiai netgi turės 

svarbių rezultatų visai šaliai.“64 Natūralu, jog idėjos apie Arktį, kaip Rusijos ateities plėtros pagrindą, 

labiausiai akcentuojamos vidaus, o ne tarptautinei bendruomenei. Tokia V. Putino retorika daugiausia 

pastebima susitikimuose su stambiausių Rusijos kompanijų vadovais, vidaus institucijų atstovais, 

susitikimuose su visuomeninėmis organizacijomis ir t.t. Reziumuojant V. Putino idealizuotą poziciją 

Arkties klausimu galima įprasminti jo paties žodžiais – 2017 m. Rusijos žurnalistei pasiteiravus, kodėl 

                                                 
62 Presidential Executive Office, “Naming ceremony for Christophe de Margerie tanker.” Maskva: Presidential Executive 
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šalis dabar yra taip susitelkusi ties Arkties vystymu, kodėl išleidžiama tiek pinigų, nors paskutiniuosius 

20 metų apie tai apskritai beveik niekas nekalbėjo, Prezidentas atsakė itin konkrečiai ir be jokių 

užuolankų: „Arktis yra ypatingai svarbus regionas, kuris užtikrins mūsų šalies ateitį. Michailas 

Lomonosovas vieną kartą pasakė gerai žinomą frazę, jog Rusija plėsis per Sibirą. Galiu užtikrintai 

pasakyti, kad Rusijos galia ir pajėgumai išsiplės, kai mes vystysime Arkties regioną.“65  

 

2.3.7. Istorinis herojizmas – Rusijos pasididžiavimo ramstis 

 

Kaip minėta anksčiau, tyrėjos O. Khrushcheva ir M. Poberezhskaya teigia, jog nepaisant to, jog 

Arkties mitas Rusijos visuomenės mąstysenoje nėra išnykęs, vis tik reikia palaikyti ir kurti tvarų 

nacionalinį naratyvą, pagrindžiantį Arkties svarbą Rusijai. Autorių manymu, Putinas tam pasitelkia 

patriotinę ideologinę liniją, pabrėždamas Rusijos istorinį pasidižiavimą, pasiekimus. 66  Galima 

patvirtinti, jog nagrinėjant trečiosios Prezidento kadencijos retoriką, akivaizdu, jog tam skiriama itin 

daug akcentų: dažnai nostalgiškai referuojama į iškilius Arkties tyrinėtojus, jų darbų svarbą šiandienos 

Rusijai, ateities kartoms. Kadangi nacionalinių herojų iškėlimas – priemonė išlaikyti ir kurti savitą 

Arkties identitetą, natūralu, jog herojizmo apraiškos labiausiai atsiskleidžia kalbant vidaus, o ne 

tarptautinei auditorijai. Istorinės nostalgijos kūrimas V. Putino dažniausiai pasitelkiamas sveikinant tam 

tikrų industrijų atstovus – ypatingai branduolinės energetikos, geografų, poliarinių tyrinėtojų, laivyno 

veteranų – su jų profesine švente. Vienas iš daugelio pavyzdžių: „Ši šventė [Poliarinių tyrinėtojų diena 

– aut. past.] suvienija skirtingų profesijų atstovus, paskyrusius savo gyvenimą sudėtingam, tačiau be galo 

svarbiam darbui tyrinėjant Arktį ir Antarktidą. Dauguma jūsų pirmtakų ištikimai tarnavo Tėvynei, taip 

prisidėdami prie jos ekonomikos, gynybos pajėgumų ir mokslinio potencialo stiprinimo.“67 

Istorinio herojizmo kategorija tiesia dar vieną paralelę tarp sovietmečio ir modernios Rusijos. 

Kaip akcentavo J. McCannon, sovietmečiu praeities herojai, žymūs tyrinėtojai buvo viena iš sovietinės 

propagandos priemonių, ypač pasitelkiama žiniasklaidoje, filmuose, kuria siekta įdiegti arktinį 

tapatumą.68  V. Putino retorikoje Arkties atžvilgiu taip pat pastebimi dažni referavimai į praeities herojus, 

                                                 
65 Presidential Executive Office, “Direct Line with Vladimir Putin.”, 2017. 
66 Khrushcheva ir Poberezhskaya, 548-550. 
67 Presidential Executive Office, “Congratulations to Hydrometeorology and Environmental Monitoring Agency staff on Po-

lar Explorer’s Day.” Maskva: Presidential Executive Office, 2015. http://en.kremlin.ru/events/president/news/49498 [Žiūrėta 

2018 04 15]. 
68 McCannon, 81-109. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49498
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istoriškumo tęstinumą, skatinimai sekti žymių istorinių asmenybių pėdomis, tokiu būdu stiprinant 

nacionalinį identitetą. Sovietmečiu herojiškumas buvo kuriamas akcentuojant rusų ledlaužius, arktines 

ekspedicijas, pavadintas plačiai žinomų mokslininkų ir tyrinėtojų vardais.  V. Putinas taip pat nevengia 

kurti arktinio idealizmo per šią perspektyvą – nuolat prisimenami mokslininkai ir aukštinami jų 

pasiekimai, pavyzdžiui, („Aš kalbu apie garsiąją Otto Šmidto ekspediciją, kuri pirmąjį kartą per vieną 

navigacijos sezoną nutiesė maršrutą nuo Archangelsko uosto į Ramųjį vandenyną ir pradėjo reguliarią 

navigaciją išilgai Sibiro pakrante – legendinį Šiaurės jūrų kelią.“69; „Daugybė drąsių ir įkvėpiančių 

praėjusių kartų žmonių – mokslininkų, geologų, jūrininkų, pilotų – nesavanaudiškai tarnavo Tėvynei, 

šlovindami mūsų šalį kaip didžiąją arktinę tautą.“70).  

 Analizuojant V. Putino kuriamą Arkties naratyvą, galima daryti preliminarią išvadą, jog Rusijos 

Prezidentas, itin aktyviai pasitelkdamas istorinį herojizmą ir nostalgijos skatinimą, visuomenei siekia 

sugrąžinti sumenkusį suvokimą apie regiono svarbą. Sovietmečiu Stalino kurtas Arkties mitas apogėjų 

buvo pasiekęs 3 deš., tačiau kiek vėliau, ypač XX a. pab., susidomėjimas regionu kiek prislopo. Panašu, 

jog V. Putinas šiandien yra labiausiai Arkties klausimą eskaluojantis ir Rusijos pasididžiavimą 

pabrėžiantis politikas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. 

 

  

                                                 
69 Presidential Executive Office, “The Arctic: Territory of Dialogue international forum.”, 2017. 
70 Presidential Executive Office, “Greetings on Polar Explorer’s Day.” Maskva: Presidential Executive Office, 2017. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/54536 [Žiūrėta 2018 04 16].  
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IŠVADOS 

 

Šiame darbe siekta išanalizuoti oficialų Rusijos Prezidento tinklalapį www.en.kremlin.ru ir 

atskleisti, kaip įprasminamas Arkties naratyvas V. Putino diskurse trečiosios valdymo kadencijos 

laikotarpiu (2012–2018 m.). Tam, kad tikslas būtų pasiektas, darbe, paremtame konstruktyvistinei 

prieigai priskiriamomis naratyvo, pozicionavimo ir įrėminimo teorijomis, pasitelktas turinio analizės 

metodas. Nagrinėta 117 tiesioginių V. Putino kalbų, politinių žinučių, sveikinimų, pranešimų 

transkripcijų.  

Apibendrintai galima įvardinti, jog iki šiol kitų akademikų atrasti Arkties naratyvai ir jų 

įrėminimas Rusijos politiniame diskurse siejami su šiomis šalies pozicijomis: Rusijos kaip regiono 

lyderės, galybės, dėl savo teritorijos dydžio turinčios teisę pasinaudoti Arkties ištekliais, palaikančios 

taikų bendradarbiavimą, bet kartu siekiančios užsitikrinti savo saugumą. Šiame darbe atrastos septynios 

esminės kategorijos, kylančios tiesiogiai iš analizuojamų transkripcijų: gelbėtoja; gynybinis įvaizdis; 

pirmaujanti valstybė, iniciatorė; didybės simbolika; altruistinis įvaizdis; Arktis kaip Rusijos klestėjimo 

garantas; nostalgija ir herojiškumas. Vienų kategorijų interpretacija patvirtina ankstesnes akademikų 

išvadas, kitų – leidžia jas papildyti naujais naratyvais ir jų rėminimu. 

Rusija kuria Arkties gelbėtojos ir gynėjos įvaizdį, kuris savo ruožtu leidžia užimti lyderės 

poziciją. Kadangi V. Putinas nuolat pabrėžia, jog Arktis – itin pažeidžiamas pasaulio regionas, ypatingai 

aplinkosaugos prasme, o Rusijos nemaža dalis teritorijos yra Arktyje, tai siekiama įtvirtinti Rusijos, kaip 

labiausiai Arkties saugumu suinteresuotos ir besirūpinančios valstybės, naratyvą. Iš to kyla beprecedentis 

militarizavimas, kuris būtent ir pateisinimas Rusijos gynybine pozicija, referuojant į regiono aplinkos, 

nacionalinių interesų apsaugą ir nestabilumo grėsmių iš kitų valstybių suvaldymą. Svarbu suprasti, jog 

Šiaurės jūrų kelio plėtra pastarąją V. Putino kadenciją taip pat vis aktyviau pasitelkiama kaip vienas iš 

esminių motyvų, stiprinant karinius šalies pajėgumus Arktyje. Įdomu pastebėti, jog Šiaurės jūrų kelio 

plėtra Rusijos naratyve išryškina tam tikrą paradoksą: V. Putinas Rusijos Arkties gelbėtojos ir gynėjos 

poziciją kuria argumentuodamas praėjusių kartų (dažniau minimos Rusijos kartos, bet kartais kalbama 

abstrakčiai, taip numanomai identifikuojant visas Arkty veikiančias šalis) padaryta žala, klimato kaita ir 

iš to kylančiu siekiu apsaugoti regioną nuo neapgalvotos kitų šalių vykdomos plėtros. Tačiau tuo pat 

metu Rusijos laivybinė magistralė tampa vis prieinamesnė būtent dėl klimato kaitos, o vis didesnis 

atsivėrimas lydimas grandioziniais planais vykdyti plėtrą ir maršurtą paversti labiausiai konkurencingu 

keliu pasaulyje. 

http://www.en.kremlin.ru/
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Per Arkties regioną kuriama Rusijos, kaip tarpininkaujančios lyderės tarp Europos ir Azijos, 

pozicija. Kadangi dėl klimato kaitos regione atsiveria vis daugiau ekonominės ir industrinės plėtros 

galimybių  (Šiaurės jūrų kelias, energetikos projektai) siekiama pozicionuoti Rusiją esmine valstybe, 

kuriančia santykį ir su Europa, ir su Azija. V. Putino kuriamas naratyvas skatina suvokimą, jog Rusijos 

vykdoma veikla yra aktuali abiems žemynams. Svarbu suprasti, jog nors Rusija pozicionuoja save 

skatinančia bendradarbiavimą ir lygiavertį jėgų išsidėstymą tarp visų valstybių, vis tik aiškus V. Putino 

kuriamas naratyvas, siekiantis pabrėžti Rusijos išskirtinumą ir pranašumą prieš kitus veikėjus.  

Kita svarbi išvada, pastebėta atlikus analizę, yra ta, jog Arktis sudaro sąlygas Rusijai pozicionuoti 

save per altruistinę perspektyvą. Siekiama parodyti, jog viskas, ką Rusija daro Arktyje, yra arba dėl 

Rusijos visuomenės gerovės, arba dėl globalios naudos. Galima manyti, jog šie du naratyvai tarsi 

prieštarauja vienas kitam, kadangi įžvelgiama auditorijos, kuriai jie pristatomi, skirtumai: pirmasis 

naratyvas, susijęs su visuomenes gerove, natūralu, jog daugiau akcentuojamas vidaus auditorijai, o 

antrasis, kalbantis apie globalią naudą, dažniau minimas tarptautinei auditorijai. Tačiau atlikus analizę 

pastebėta, jog globali nauda idealizuotai pateikiama ir vidaus bendruomenei, tokiu būdu kuriant Rusijos, 

kaip didingos, pasaulinės reikšmės projektus vykdančios šalies, poziciją. Galima teigti, jog tai 

pasitarnauja Rusijos visuomenės arktinio tapatumo ir lyderiaujančios Rusijos pozicijos stiprinimui. 

Išanalizavus kuriamus naratyvus, galima pastebėti jų istorinį tęstinumą. Panašu, jog V. Putino 

Arkties naratyvas turi atsikartojančių sovietmečiu kurto Arkties mito lozungų. Vienas iš aktualiausių – 

referavimas į istorinį herojizmą ir Arkties, kaip nostalgiško regiono, pozicionavimą per asmenybes, 

poliarinius tyrinėtojus.  Galima daryti esminę išvadą, jog Rusija užsitikrina nacionalinio tapatumo sąsają 

su arktiniu identitetu per didingos ir patirtimi turtingos poliarinės valstybės įvaizdį. 

Šis darbas leidžia dar giliau suvokti Rusijos arktinę tapatybę ir politinį diskursą, kuriame 

plėtojasi. Viena iš rekomendacijų tolimesniems tyrimams – išnalizuoti Rusijos visuomenės požiūrį į V. 

Putino kuriamą naratyvą, atskleidžiant, kaip bendruomenės reakcija koreliuoja su politinių veikėjų 

pateikiamu įrėminimu, ir įvertinant, ar Prezidento pasirinkti rėminimo modeliai iš tiesų stiprina Rusijos 

visuomenės arktinį kolektyvinį tapatumą. Ateities tyrimai taip pat gali būti susiję su kitų Arkties šalių 

naratyvų analize, siekiant detaliau suprasti valstybių politikos motyvus Arktyje. 
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Priedas Nr. 1 

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2012 m. transkripcijos 

 

  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

1 Meeting with senior Defence Ministry officials 2012-05-30

2 Meeting with ExxonMobil Chairman and CEO Rex Tillerson 2012-06-15

3 Meeting with heads of energy companies 2012-06-21

4
Congratulations to Prime Minister of Canada Stephen Harper 

and Governor General David Johnston on Canada Day
2012-07-01

5
Meeting with participants in an environmental expedition to 

Franz Josef Land archipelago
2012-07-30

6
Meeting on implementing state armament programme 

for the Navy
2012-07-30

7
Meeting of the Russian Geographical Society Board 

of Trustees
2012-08-06

8 Meeting with Prime Minister of Canada Stephen Harper 2012-09-08

9 Meeting with Valdai International Discussion Club participants 2012-10-25

10 Greetings to participants of International Arctic Film Festival 2012-12-13
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Priedas Nr. 2 

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2013 m. transkripcijos 

  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

11 Meeting with LUKOIL president Vagit Alekperov 2013-02-20

12 Expanded meeting of the Defence Ministry Board 2013-02-27

13
Vladimir Putin held a videoconference with Yuzhno-

Sakhalinsk
2013-04-11

14 Direct Line with Vladimir Putin 2013-04-25

15 Meeting on developing the United Shipbuilding Corporation 2013-05-21

16 Presentation of awards to Arctic Convoys veterans 2013-06-16

17 Meeting with energy company heads 2013-06-21

18 News conference with President of Finland Sauli Niinistö 2013-06-25

19 Videoconference with Orlan oil drilling platform 2013-07-16

20 Meeting with Sovcomflot CEO Sergei Frank 2013-08-06

21
Working meeting with FSB Border Guard Service Director 

Vladimir Kulishov
2013-08-15

22 Teleconference with Defence Ministry heads 2013-09-16

23 Opening of Nyagan GRES 2013-09-24

24
Speech at the plenary session of the Third International Arctic 

Forum The Arctic – A Territory of Dialogue
2013-09-25

25 Meeting with President of Iceland Olafur Ragnar Grimsson 2013-09-25

26
Meeting on the Yamal LNG project and Sabetta port 

construction
2013-09-26

27
Congratulations to current and former nuclear industry 

workers
2013-09-28

28
Press statement and answers to journalists’ questions 

following the APEC Leaders' Meeting
2013-10-08

29 Press statement following Russian-Korean talks 2013-11-13

30 Security Council meeting 2013-11-30

31 Expanded meeting of the Defence Ministry Board 2013-12-10
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Priedas Nr. 3 

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2014 m. transkripcijos 

 

  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

32
Presentation by foreign ambassadors of their letters 

of credence
2014-01-16

33 Interview to Russian and foreign media 2014-01-19

34 Meeting of the Federal Security Service board 2014-04-07

35 Meeting of Russian Geographical Society Board of Trustees 2014-04-15

36 Video linkup with Prirazlomnaya offshore platform 2014-04-18

37 Meeting of the Security Council on state policy in the Arctic 2014-04-22

38 Meeting with heads of leading international news agencies 2014-05-24

39 Meeting on the efficient and safe development of the Arctic 2014-06-05

40
Meeting with students from Lomonosov Northern (Arctic) 

Federal University (NArFU)
2014-06-09

41 Greetings to the 21st World Petroleum Congress 2014-06-15

42 Video linkup with West Alpha drilling rig in Kara Sea 2014-08-09

43 Seliger 2014 National Youth Forum 2014-08-29

44 Greetings to oil and gas industry professionals and veterans 2014-09-07

45 Rosneft commissions first stage of the Northern Chaivo field 2014-09-07

46
Defence Minister’s report on the Vostok 2014 military 

exercises
2014-09-23

47
Greetings to explorer of the Arctic and Antarctic Artur 

Chilingarov
2014-09-25

48 Meeting with Government members 2014-10-29

49 XV Congress of the Russian Geographical Society 2014-11-07

50 Meeting on creating a shipbuilding centre in the Far East 2014-11-13

51 Interview to the Indian Information Agency PTI 2014-12-09

52 Expanded meeting of the Defence Ministry Board 2014-12-19

53 Launch of Bovanenkovo field No. 1 2014-12-22
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Priedas Nr. 4 

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2015 m. transkripcijos 

  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

54 Meeting with Rosneft CEO Igor Sechin 2015-02-04

55 Federal Security Service board meeting 2015-03-26

56 Press statements following Russian-Chinese talks 2015-05-08

57
Congratulations to Hydrometeorology and Environmental 

Monitoring Agency staff on Polar Explorer’s Day
2015-05-21

58 Meeting of the Council for Science and Education 2015-06-24

59 Reception in honour of graduates of military academies 2015-06-25

60 Russian Federation Marine Doctrine 2015-07-26

61 Meeting with Government members 2015-08-05

62
Greetings to participants and guests of the International 

Geographical Union Conference
2015-08-17

63 Interview to TASS and Xinhua news agencies 2015-09-01

64 Meeting with Government members 2015-09-30

65 Greetings to Arctic Days in Moscow Federal Arctic Forum 2015-11-19

66 Presidential Address to the Federal Assembly 2015-12-03

67
Meeting with Director of National Research Centre 

Kurchatov Institute Mikhail Kovalchuk
2015-12-07

68 Expanded meeting of Defence Ministry Board 2015-12-11
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Priedas Nr. 5 

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2016 m. transkripcijos 

  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

69 Meeting with NOVATEK CEO Leonid Mikhelson 2016-01-18

70
Greetings to the II International Youth Forum “The Arctic. 

Made in Russia”
2016-02-29

71 Answers to journalists’ questions following the Direct Line 2016-04-14

72 Congratulations to Russian polar explorers 2016-05-21

73
Start of oil shipping operations at Vorota Arktiki (Arctic 

Gate) terminal
2016-05-25

74 Speech at the launch of first stage of Zvezda shipyard 2016-09-01

75
Meeting with potential investors in Far Eastern Federal 

District
2016-09-02

76
Congratulations current and former oil and gas industry 

workers
2016-09-04

77 Meeting with Government members 2016-09-07

78 Vostochno-Messoyakha oilfield launched 2016-09-21

79 Security Council meeting 2016-09-22

80 Congratulations to nuclear industry employees and veterans 2016-09-22

81 Presentation of foreign ambassadors’ letters of credence 2016-11-09

82 Meeting of the Council for Science and Education 2016-11-23

83 Expanded meeting of the Defence Ministry Board 2016-12-22
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Priedas Nr. 6 

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2017 m. transkripcijos  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

84
Working meeting with Murmansk Region Governor Marina 

Kovtun
2017-01-12

85 Meeting of Federal Security Service Board 2017-02-16

86
Greetings to the International Forum and 8th Congress of 

Small Indigenous Peoples of Siberia and the Russian Far East
2017-03-23

87 Meeting on Arctic region’s comprehensive development 2017-03-29

88 The Arctic: Territory of Dialogue international forum 2017-03-30

89 Meeting with employees of Russian Arctic National Park 2017-03-30

90
Videoconference following first docking of gas tanker at 

Sabetta port
2017-03-30

91
Videoconference marking the start of drilling at the Tsentralno-

Olginskaya well
2017-04-03

92 Gala reception marking Cosmonautics Day 2017-04-12

93
Meeting with Defence Ministry senior officials and defence 

industry representatives
2017-05-16

94 Greetings on Polar Explorer’s Day 2017-05-21

95 St Petersburg International Economic Forum plenary meeting 2017-06-02

96 Naming ceremony for Christophe de Margerie tanker 2017-06-03

97 Direct Line with Vladimir Putin 2017-06-15

98 Joint news conference with President of Finland Sauli Niinisto 2017-07-27

99 Visit to Admiralty building 2017-07-30

100
Meeting on developing Northwest Russia’s transport 

infrastructure
2017-08-16

101

Greetings to participants and guests of the 7th International 

Meeting of Representatives of Arctic Council Member States, 

Observer States and Foreign Scientific Community

2017-08-30

102 Greetings to nuclear industry employees and veterans 2017-09-28

103 Russian Energy Week Forum plenary session 2017-10-04

104 Meeting on developing Zvezda shipyard 2017-11-16

105 Plenary session of the Third Railway Congress 2017-11-29

106
Greetings to current and former workers of Rosatom State 

Atomic Energy Corporation
2017-12-01

107 Visit to Yamal LNG plant 2017-12-08

108
Ceremony of first tanker loading under the Yamal LNG 

project
2017-12-08

109 Meeting on development of LNG production projects 2017-12-08

110 Vladimir Putin’s annual news conference 2017-12-14

111
Vladimir Putin addressed Russian Popular Front Action 

Forum
2017-12-19

112 Expanded meeting of the Defence Ministry Board 2017-12-22
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Priedas Nr. 7  

Tyrimo metu http://www.en.kremlin.ru analizuotos 2018 m. transkripcijos 

 

 

 

  

Eil. Nr. PAVADINIMAS DATA

113 Video conference with leading Russian universities 2018-01-25

114
Meeting with scientists of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences
2018-02-08

115 Meeting with Gazprom CEO Alexei Miller 2018-02-16

116 Presidential Address to the Federal Assembly 2018-03-01

117
Meeting with the leadership of the Russian Academy of 

Sciences and Kurchatov Institute
2018-04-10
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SUMMARY 

 

The Arctic in the Political Discourse of Russia: Deconstruction of V. Putin’s Narrative  

(2012–2018) 

 

Research object is the official website of the President of Russia (www.en.kremlin.ru), containing 

all the political speeches, messages, interviews of Vladimir Putin throughout the period of May 2012 – 

April 2018.  

The framing of the Arctic in the official statements and documents of Russian political actors is 

a topic that has been analyzed in a fairly narrow period (2008–2015). In recent years, with the emergence 

of a rivalry between the countries interested in the Arctic affairs, the question of the Arctic narrative has 

become more and more meaningful. Also, previous academic research studies had concentrated on the 

analysis of the media, focusing mainly on local and regional newspapers.   

The scope of the period was selected referring to President’s third presidential term. Thus, the 

aim of the BA thesis is to analyze how the narrative of Arctic is being created and framed by the President 

of Russia in his political statements during his that presidential term. To achieve the aim, five tasks were 

set: 1) to analyze the narrative, positioning and framing theories on which the research is based; 2) to 

examine what Russia’s historical narratives related to the Arctic are found and what kind of frameworks 

they are consisted with; 3) applying content analysis method,  identify key categories of the Arctic 

narrative founded in the political statements of V. Putin; 4) to distinguish between framing measures, 

assessing how the Russian-Arctic relationship is positioned; 5) to evaluate quantitatively and 

qualitatively how the Arctic narrative was formed throughout the third Putin's term, while simultaneously 

identifying the historical continuity of narrative creation. The main findings of this study could be 

identified as follows. 

Russia develops the image of the Arctic savior and protector, which in turn makes it possible to 

take a leading position. As Putin constantly emphasizes Arctic as particularly vulnerable region, it is 

seeked to consolidate the narrative of Russia as the country most interested in and concerned with the 

security of the Arctic. It results in an unprecedented militarization, which becomes the precise 

justification for Russia's defensive position. The argument of this position is reinforced by the ideas to 

protect region's environment, national interests and to manage the insecurity threatened by other states. 

The development of the Northern Sea Route (NSR) has also been increasingly used as one of the 

key motives for the strengthening the country's military capabilities in the Arctic. It is interesting to note 
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that the development of NSR in the Russian narrative highlights a certain paradox. V. Putin formulates 

the position of the rescuer and defender of the Russian Arctic by arguing the damage caused by the 

previous generations, climate change and the consequent aspiration to protect the region from the reckless 

expansion of other countries. However, at the same time, the Russian shipping route is becoming more 

and more obtainable, precisely because of climate change, so the paradox arises while talking about grand 

plans for development and making the route the most competitive route in the world. 

Russia develops its position as a mediating leader between Europe and Asia. As the Arctic‘s 

growing economic and industrial development potential (NSR, energy projects) is opening up, it seeks 

to position Russia as a major nation in relations both with Europe and with Asia. It is important to 

understand that while Russia is positioning self-encouraging cooperation and an equal distribution of 

forces among all states, it is still clear that Putin's narrative is being drafted in an effort to emphasize 

Russia's distinction and superiority over other actors. 

Moreover, Arctic enables Russia to position itself in an altruistic perspective. The aim is to show 

that everything that Russia does in the Arctic is either due to the well-being of Russian society, or because 

of global benefits. It may be assumed that these two narratives seem to contradict each other as they 

distinguish the audience for which they are presented: the first narrative related to the welfare of the 

Russian society is naturally more emphasized to the domestic audience and the second, speaking about 

global benefits, is more often referred to the international audience. However, it has been observed that 

the global benefits are also ideally presented to the domestic community, thus creating a position of 

Russia as a country of great importance for projects of global significance. It can be said that it serves 

the strengthening of the arctic identity of Russian society and the position of the leading Russia. 

Regarding the historical continuity of the narratives, the narrative of Putin's Arctic seems to have 

recursive Soviet-era arctic myth slogans. One of the most relevant is the reference to historical heroism 

and the positioning of the Arctic as a nostalgic region through personalities and polar explorers. One can 

make a fundamental conclusion that Russia secures the link between national identity and Arctic identity 

through the image of a rich and experienced polar state. 

Findings from this research provide more detailed understanding of Russia’s Arctic identity. The 

research could be continued by investigation of the reaction of the Russian society to the creation and 

framing of the current Arctic narrative. It would be highly interesting to examine public attitude towards 

Arctic and compare it to the positions implied by Russian political actors. Also, comparative analysis of 

all the narratives of other Arctic countries could be conducted. It would be beneficial study in order to 

understand more complex motives of Arctic policies. 


